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Koraszülöttek kétéves kori életminősége a szoptatás és az anyai
érzelmi állapot függvényében
Bevezetés és kutatási kérdés
A koraszülöttek százalékos aránya az utóbbi évtizedekben sem változott számottevően (8-11%) (WHO, 2015). A neonatológia és az orvostechnológia fejlődésével a koraszülés alsó határai
kitolódtak egészen a 23. gesztációs hétig (Donohue, 2002). Felmerül a kérdés, hogy milyen rövid és hosszú távú következményei lehetnek az ilyen súlyos fokú éretlenségnek az életminőség, a
mentális egészség és az életlehetőségek tekintetében. Számos tanulmány leírta, hogy objektív megítélés alapján alacsonyabb szintű életminőséggel jellemezhetők a koraszülöttek, egészen
négyéves koruktól a fiatal felnőtt-felnőttkorig, mint időre született társaik (Bjaerger, Steensberg és Greisen, 1995; Dinsen és Greisen, 2001).
Kutatási kérdésünk tehát az volt, hogy hogyan alakul a koraszülött gyermekek életminősége kisgyermekkorban? Mutatkoznak -e különbségek kétéves korban?
Milyen rizikó és protektív faktorok azonosíthatóak?

Vizsgálati minta

Kis súly
1500-2499g

Vizsgálati mintánkat 97 édesanya alkotta, akik 2015-ben a Debreceni Egyetem Klinika
Központjának Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján, 2500 gramm alatti súllyal született
gyermeket hoztak a világra. A gyermekek a vizsgálat idején 24-28 hónaposak voltak.

Igen kis
súly 10001499g

A WHO ajánlása mentén a következő három súlykategóriába soroltuk a koraszülött gyermekeket:

• Alskálái:
• Fizikai állapot (pl.: futás, sport, fürdés,
játék elpakolás)

• Érzelmi állapot (pl.: félelem, düh, rossz
alvás)

• Társas tevékenység (pl.: együtt játszás

14
0

10

Fő

(Anyai és gyermeki faktorok)

• Születési súly, gesztációs idő
• Anya lelkiállapota terhesség alatt
és a gyermek megszületése után
• Szoptatás ideje, módja, esetleges
nehézségek
• A gyermek csecsemőkori
jellemzői

Eredmények
A vizsgált koraszülöttek körében a születési súly nem volt
szignifikáns prediktora a kétéves kori életminőség alakulásának
(p=0,180).
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Az anya meghatározó érzelmi állapota
a terhesség alatt
a gyermek megszületése után
Kiegyensúlyozott, pozitív, várakozással teli
Erősen hullámzó, ellentmondásos
Ideges, szorongással, vagy aggodalommal teli

Lány

A gyermeki életminőség kérdőív (PedsQL) is a szülők által került
kitöltésre egyazon vizsgálati alkalommal. A kérdőívben 5 fokú Likertskálán értékelték az anyák gyermekük kétéves kori érzelmi és
fizikális állapotát, valamint társas készségeit.

A kétéves kori érzelmi életbeli nehézségek együttjárást mutattak a
gyermek csecsemőkori jellemzőivel. Minél pozitívabbnak ítélte
az anya a gyermek csecsemőkori viselkedését (mint például
nyugodt, jó alvó), annál jobbra értékelte a kétéves kori érzelmi
jellemzőit is (p<0,05; r=0,216), továbbá ez negatív irányba még
erősebb korrelációt mutatott, minél több negatív tulajdonsággal
jellemezte az anya a gyermek csecsemőkori viselkedését (mint
például nyűgös, sírós), annál problémásabbnak ítélte a kétéves kori
érzelmi állapotát is (p<0,01; r=-0,313).

A gyermek kétéves kori életminőségével a legerősebb kapcsolatot az anya terhesség alatti
(p<0,01; r=-0,323) és a szülést követő lelkiállapota (p<0,01; r=-0,396) mutatta: a kiegyensúlyozott,
pozitív anyák gyermeküket is pozitívabbnak ítélték, míg az ideges, szorongással és
aggodalommal teli anyák gyermekükben is több nehézséget észleltek mind fizikálisan, mind
érzelmileg, mind a társas készségek alakulásában.
Végül fontos védőtényezőnek mutatkozott a szoptatás, mely az esetleges szopási
nehézségektől függetlenül erős protektív faktornak mutatkozott a gyermek későbbi
életminőségére nézve. Minél tovább tudták az édesanyák szoptatni gyermekeiket annál
magasabb kétéves kori életminőséggel jellemezték őt (p<0,05; r=0,244).

Általános Életminőség (%)

A gyermek általános életminősége
(%)
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Az édesanyákkal a széleskörű anamnézis egy félig strukturált interjú
keretein belül került felvételre a Debreceni Egyetem
Gyermekgyógyászati Klinika Pszichológiai Szakrendelésén, 2017
januárjától 2017 októberéig.

• Szülővel felvett anamnézis
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Általános Életminőség (%)

• Pediatric Quality of Life
Inventory (PedsQL) Általános
modul
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A gyermek kétéves kori érzelmi
állapota (%)

(Szülő által megítélt)
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24%

Extrém kis
súly <999g

• Kis születési súly (1500-2499 gramm) (N:23)
• Igen kis születési súly (1000 – 1499 gramm) (N: 35)
• Extrém kis születési súly (1000 grammon aluli) (N: 39)

Gyermeki életminőség
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Kis születési
súly
(M=1945g)
Igen kis
születési súly
(M=1382g)
Extrém kis
születési súly
(M=713g)
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A szopás módja és az életminőség
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NEM
szopott

Szoptatás ideje (hónapokban)

Nyelési és
szopási
nehézségek

Lusta
szopás

Jó
technikájú,
ügyes
szopás

Következtetés
A szoptatás tehát hozzájárul az anyai stressz szint csökkenéséhez (Uauy és de Andraca, 1995), valamint a közvetlen
bőrérintkezés, az etetés rítusa, a szemkontaktus révén az anya-gyermek kötődés egyik alappillére (Fergusson és Woodward,
1999), egyben nélkülözhetetlen tápanyagforrás az újszülött számára (Quinn és mtsai, 2001).
P
OZITÍV,
 A kialakult pozitív anyai lelkiállapot révén az anya pozitívabban ítéli meg gyermekét
is, könnyebben ráhangolódik, szenzitívebben viselkedik vele (DeWitt és mtsai, 1997).
 Magasabb szintű gyermeki életminőséggel társul, kétéves korban!

ÖNMEGERŐSÍTŐ
KÖR

Fontosnak tartjuk az anyák szoptatásra való felkészítését és segítését, valamint érzelmi támogatásukat mind a
terhesség alatt, mind pedig a korai életévek során, a saját és gyermekük jobb életminősége érdekében.
Ajánljuk támogató anyacsoportok kialakítását koraszülött gyermekek szülei számára a nehézségek átbeszélése,
információcsere, edukáció és érzelmi támogatás céljából.
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