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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Χο ε Γεσξγίνπ Διέλε ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ηελ εξγαζία ηελ νηθνγέλεηα κνπ ε νπνία κε
ζηεξίδεη ζε θάζε βήκα κνπ θαη ηνπο επραξηζηψ γηα φζα κνπ έρνπλ πξνζθέξεη δηφηη ρσξίο απηνχο
δελ ζα κπνξνχζα λα δηεθπεξαηψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ
εηζεγήηξηα θπξία Γξίβα γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο ψζηε λα νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία.

Χο ε Γεσξγνχια Παπιίλα ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζηελ νηθνγέλεηα
κνπ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θπξία Γξίβα γηα ην ρξφλν
πνπ αθηέξσζε γηα λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία καο.
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Πεξίιεςε
Δηζαγσγή: ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ην ζέκα ηεο βξεθηθήο δηαηξνθήο θαη εζηηάδεη ζην
ζειαζκφ, ηελ ηερλεηή δηαηξνθή θαζψο επίζεο θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ βξεθηθψλ
αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαηά ηελ βξεθηθή ηνπο ειηθία.
θνπόο: Ζ παξνπζίαζε ηεο δηαηξνθήο θαηά ηε βξεθηθή ειηθία κε βάζε είηε ην ζειαζκφ είηε
ηελ ηερλεηή ζίηηζε, κε ζθνπφ ηε πιήξε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη παξάιιεια ηε κειέηε ηνπ
ξφινπ ησλ λνζειεπηψλ.
Τιηθό θαη Μέζνδνο: Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed θαη Google Scholar θαζψο θαη ζε
ζπγγξάκκαηα ηεο βηβιηνζήθεο ηεο ΔΤΠ ηνπ Σ.Δ.Η Ζπείξνπ. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
έγθεηηαη ρξνληθά απφ ην 2009-2018. πγθεθξηκέλα ζε ζπγγξάκκαηα ηα νπνία εθδφζεθαλ θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα 2009-2013 θαη άξζξα ηεο πεξηφδνπ 2016-2018.
πκπεξάζκαηα: Με βάζε ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε δηαηξνθή
(ζειαζκφο, ηερλεηή ζίηηζε) ζηε βξεθηθή ειηθία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κεηέπεηηα δσή
ηνπ παηδηνχ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν, ζην μεθίλεκα ηεο δσήο ηνπ βξέθνπο, θαίλεηαη λα
δηαδξακαηίδεη θαη ε λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ ζα ιάβεη.
Λέμεηο-θιεηδηά: «ζειαζκφο», «δηαηξνθή», «βξέθνο», «ηερλεηή ζίηηζε», «λνζειεπηηθφο ξφινο»,
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Introduction:In the present study the issue of nourishment based on breastfeeding, artificial
nutrition as well as supplementary nutrition is considered, taking into account the nutritional
requirements to cover their infant developmental needs in their infancy.
Purpose: The presentation of nutrition in infancy based on either breastfeeding or artificial
feeding in order to provide full information to parents and at the same time the role of nurses in
it.
Material and Methods: An overview of Greek and international literature was published in the
electronic databases PubMed and Google Scholar and in the writings of the TEFI Library of TEI
of Epirus. The material used is from 2009-2018. Specifically, the writings 2009-2013 and articles
in the period 2016-2018.
Conclusions: Based on our study, it is understood that nutrition (breastfeeding, artificial
feeding) in infancy is vital to the child's later life. In addition to the beginning of the child's life,
the nursing care that will be taken is also important. Keywords: ―Breast feeding‖, ―nursing
role‖, ―feeding‖, ―infant‖, ―artificial feeding‖.
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Κεθάιαην:1 Δηζαγσγή
Σν ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, έγθεηηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο πεξηγξαθήο ηεο
δηαηξνθήο ζηε βξεθηθή ειηθία θαη ζην ξφιν ηνπ λνζειεπηή ν νπνίνο θαίλεηαη φηη κπνξεί λα
βνεζήζεη ηε κεηέξα θαη ην βξέθνο.
ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη κία πξψηε αλάγλσζε ηνπ ηη πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία. ην
δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ν ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη παξάιιεια ν ζθνπφο ηεο. Δλ
ζπλερεία ζην θεθάιαην 3, γίλεηαη κία πεξηγξαθή ηεο ζίηηζεο κε κεηξηθφ γάια (Θειαζκφο) θαη
ηεο ηερλεηήο ζίηηζεο (νξηζκφο, αλαηνκία - θπζηνινγία - παζνθπζηνινγία καζηνχ ,
γαιαθηνγέλεζε, πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνχ, ε κνλαδηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο,
απνγαιαθηηζκφο, ε ζπρλφηεηα θαη ε δηάξθεηα ησλ ζηηίζεσλ ηνπ βξέθνπο, ε ηερλεηή ζίηηζε, νη
ηερληθέο ζίηηζεο, ηα βξεθηθά ηππνπνηεκέλα γάιαηα θαη ε εηζαγσγή ζηεξεψλ ηξνθψλ). ην ίδην
θεθάιαην, αλαιχεηαη ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ λνζειεπηή ζηε ζρέζε κεηέξαο θαη βξέθνπο. ην
ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ην είδνο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία,
πεξηγξάθεηαη ην δείγκα ηεο θαη δηαηππψλεηαη ε κέζνδνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο. ην
πέκπην θεθάιαην, παξαηίζεληαη ζπγθεληξσκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (ηα λεφηεξα
δεδνκέλα βάζεη ηεο πξφζθαηεο επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο) γηα ηελ δηαηξνθή ζηελ βξεθηθή
ειηθία, θαη ηελ ζρέζε ηνπ λνζειεπηή. Δλ θαηαθιείδη ζην έθην θεθάιαην, είλαη δηαηππσκέλα φια
ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ηεο έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα
εξγαζία ελψ ηέινο παξαηίζεηαη θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε εξγαζία.
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Κεθάιαην 2ν
2.1 ηόρνη θαη ζθνπνί ηεο εξγαζίαο
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε ζθηαγξάθεζε θαη αλάιπζε ηεο δηαηξνθήο ζηε βξεθηθή
ειηθία ζε έλα επξχ πιαίζην θαη ν ξφινο πνπ θαιείηαη λα έρεη ν λνζειεπηήο ζε απηφ, θαζψο θαη
ε πεξαηηέξσ ζπκβνιή ηνπ. Αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηηο ζπλερφκελεο πξνζιακβάλνπζεο πνπ έρνπλ
νη λέεο κεηέξεο απφ φιεο ηηο πεγέο γηα ηε δηαηξνθή ησλ βξεθψλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα
δηεξεπλεζεί ην ζέκα ηεο δηαηξνθήο ηνπο.
πλεπψο, νη βαζηθνί ζθνπνί ηεο εξγαζίαο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο θαη είλαη νη
εμήο:
1. Ζ κειέηε ηεο δηαηξνθήο θαηά ηε βξεθηθή ειηθία,
2. Σν πσο κπνξεί λα βνεζεζεί ε λέα κεηέξα θαη
3. Ο ξφινο πνπ θαιείηαη λα έρεη ν λνζειεπηήο ζηε βνήζεηα σο πξνο απηήλ ηελ πξνζπάζεηα.
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Κεθάιαην 3ν
3.1 Αλαηνκία ηνπ καζηνύ
Οη καζηνί είλαη νη πην εκθαλείο επηπνιήο δνκέο ζην πξφζζην ζσξαθηθφ ηνίρσκα, ηδηαίηεξα ζηηο
γπλαίθεο. Οη καζηνί απνηεινχληαη απφ αδεληθφ θαη εξηζηηθφ ηλψδε ηζηφ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε
ιηπψδε ηζηφ, καδί κε αηκνθφξα αγγεία, ιεκθαγγεία θαη λεχξα. Ακθφηεξνη θαη νη άληξεο θαη νη
γπλαίθεο έρνπλ καζηνχο φκσο, θπζηνινγηθά, είλαη αλεπηπγκέλνη κφλν ζηηο γπλαίθεο. Οη καδηθνί
αδέλεο βξίζθνληαη ζηνλ ππνδφξην ηζηφ πάλσ απφ ηνλ κείδνλα θαη ειάζζνλα ζσξαθηθφ κπ. ηε
κεγαιχηεξε πξνπέηεηα ηνπ καζηνχ βξίζθεηαη ε ζειή, πεξηβαιινκέλε απφ κία θπθινηεξή
έγρξσκε πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο, ηελ ζειέα άισ. Οη καδηθνί αδέλεο κέζα ζηνπο καζηνχο είλαη
επηθνπξηθνί αδέλεο ηεο αλαπαξαγσγήο ζηελ γπλαίθα. Απηνί είλαη ζηνηρεηψδεο θαη αλελεξγνί
ζηνπο άλδξεο, απνηεινχκελνη κφλν απφ ιίγνπο κηθξνχο πφξνπο ή επηζειηαθέο ρνξδέο. πλήζσο,
ην ιίπνο πνπ ππάξρεη ζην καζηφ ηνπ άξξελνο δελ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηνπ ππνδφξηνπ
ηζηνχ ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο, θαη ην αδεληθφ ζχζηεκα δελ αλαπηχζζεηαη
θπζηνινγηθά(Γεκεηξίνπ θαη ζπλ, 2013).
Μαζηνί ηνπ Θήιενο
Σν πνζφ ηνπ ιίπνπο πεξηβάιιεη ηνλ αδεληθφ ηζηφ θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ καζηνχ πνπ δελ
παξάγεη γάια. Σν ρνλδξηθά θπθινηεξφ ζψκα ηνπ γπλαηθείνπ καζηνχ εδξάδεηαη πάλσ ζε έλα
ππφζηξσκα ην νπνίν εθηείλεηαη εγθάξζηα απφ ην έμσ ρείινο ηνπ ζηέξλνπ κέρξη ηελ κέζε
καζραιηαία γξακκή θαη εθηείλεηαη απφ ηελ 2ε κέρξη ηελ 6ε ζσξαθηθή πιεπξά. Σα 2/3 ηνπ
ππνζηξψκαηνο ηνπ καζηνχ ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ ζσξαθηθή πεξηηνλία πνπ θαιχπηεη ηνλ
κείδνλα ζσξαθηθφ κπ ελψ ην ππφινηπν 1/3, απφ ηελ πεξηηνλία πνπ θαιχπηεηαη ηνλ πξφζζην
νδνλησηφ κπ. Μεηαμχ ηνπ καζηνχ θαη ηεο ζσξαθηθήο πεξηηνλίαο βξίζθεηαη έλα επίπεδν ραιαξνχ
ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ή έλαο δπλεηηθφο ρψξνο – ν νπηζζνκαδηθφο ρψξνο. Απηφ ην επίπεδν πνπ
πεξηέρεη κηα κηθξή πνζφηεηα ιηπψδνπο ηζηνχ επηηξέπεη ζην καζηφ θάπνην βαζκφ θίλεζεο πάλσ
ζηελ ζσξαθηθή πεξηηνλία. Μία κηθξή κνίξα ηνπ καδηθνχ αδέλα κπνξεί λα εθηείλεηαη θαηά κήθνο
ηνπ θάησ θαη έμσ ρείινπο ηνπ κείδνλνο ζσξαθηθνχ κπφο πξνο ηελ καζραιηαίν βφζξν,
ζρεκαηίδνληαο κία καζραιηαία απφθπζε ή νπξά ηνπ Spence. Ζ δνκή είλαη πην εκθαλήο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο έκκελνπ ξχζεο δηφηη . Ο καδηθφο αδέλαο ζπλδέεηαη ζηεξεά κε ην ρφξην ηνπ
ππεξθείκελνπ δέξκαηνο, ηδίσο κε ηνπο νπζηαζηηθνχο δεξκαηηθνχο ζπλδέζκνπο, ηνπο
θξεκαζηήξεο ζπλδέζκνπο (Cooper). Απηέο νη ππθλψζεηο ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, πνπ
είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο ζηελ άλσ κνίξα ηνπ αδέλα, βνεζνχλ ζηε ζηήξημε ησλ ινβψλ θαη
ησλ ινβίσλ ηνπ καδηθνχ αδέλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο (ειηθίεο 8-15 έηε), νη καζηνί
θπζηνινγηθά κεγεζχλνληαη, εμαηηίαο κεξηθψο ηεο αδεληθήο δηάπιαζεο αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο
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απμεκέλεο ελαπφζεζεο ιηπψδνπο ηζηνχ. Οη ζειέο θαη νη ζειέεο άισ επίζεο κεγεζχλνληαη. Σν
κέγεζνο θαη ην ζρήκα ησλ καζηψλ θαζνξίδνληαη κεξηθψο απφ γελεηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη
δηαηηεηηθνχο παξάγνληεο.

Οη γαιαθηνθφξνη πφξνη εθβάιινπλ ζε 15-20 ινβία καδηθνχ αδέλα, ηα νπνία ζπληζηνχλ ην
παξέγρπκα (ιεηηνπξγηθή νπζία) ηνπ καδηθνχ αδέλα. Έηζη ζε θάζε ινβίν παξνρεηεχεηαη απφ έλαλ
γαιαθηνθφξν πφξν, πνπ φινη ηνπο ζπγθιίλνπλ θαη εθβάιινπλ αλεμάξηεηα. Κάζε πφξνο έρεη κηα
δηαηεηακέλε κνίξα θάησ απφ ηελ ζειέα άισ, ην γαιαθηνθφξν θφιπν, κέζα ζηνλ νπνίνλ
αζξνίδεηαη έλα κηθξφ ζηαγνλίδην γάιαθηνο. Καζψο ην βξέθνο αξρίδεη λα ζειάδεη, ε ζπκπίεζε
ηεο ζειέαο άισ (θαη ησλ γαιαθηνθφξσλ πφξσλ θάησ απφ απηήλ) εμσζεί ηα ζπζσξεπκέλα
ζηαγνλίδηα θαη ελζαξξχλεη ην βξέθνο λα ζπλερίζεη ηελ δηαηξνθή ηνπ θαζψο αθνινπζεί ην
νξκνληθψο δηακεζνιαβνχκελν αληαλαθιαζηηθφ ελαπφζεζεο. Σν γάια ηεο κεηέξαο εθθξίλεηαη
κέζα ζην ζηφκα ηνπ κσξνχ. Οη ζειέεο άισ πεξηέρνπλ πνιπάξηζκνπο ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο, νη
νπνίνη κεγεζχλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη εθθξίλνπλ κηα ειαηψδε νπζία ε
νπνία πεξηέρεη έλα πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα ηελ ζειέα άισ θαη ηελ ζειή. Ζ ζειέα άισο θαη
ε ζειή ππφθεηληαη ηδηαίηεξα ζηελ εθδνξά θαη ζηνλ εξεζηζκφ θαζψο ε κεηέξα θαη ην κσξφ
αξρίδνπλ ηελ ηξνθηθή δηαδηθαζία.
Οη ζειέο είλαη θσληθέο ή θπιηλδξηθέο πξνπέηεηεο ζηα θέληξα ησλ ζειαίσλ άισ. Οη ζειέο δελ
έρνπλ ιηπψδε ηζηφ, ηξίρεο, ή ηδξσηνπνηνχο αδέλεο. Οη θνξπθέο ησλ ζειψλ είλαη ζρηζκνεηδείο
απφ ην ζηφκα ησλ γαιαθηνθφξσλ πφξσλ πνπ δηαλνίγνληαη ζε απηέο. Οη ζειέο απνηεινχληαη
θπξίσο απφ θπθινηεξψο δηαηεηαγκέλεο ιείεο κπηθέο ίλεο νη νπνίεο ζπκπηέδνπλ ηνπο
γαιαθηνθφξνπο πφξνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο, πξνθαινχλ ζηχζε ζηηο ζειέο ζε
απάληεζε ζηνλ εξεζηζκφ φπσο φηαλ έλα κσξφ αξρίδεη λα ζειάδεη. Οη καδηθνί αδέλεο είλαη
ηξνπνπνηεκέλνη ηδξσηνπνηνί αδέλεο επνκέλσο, δελ έρνπλ νχηε θάςα νχηε έιπηξν. Ζ
ζηξνγγπιεκέλε πεξίκεηξνο θαη ν πεξηζζφηεξνο φγθνο ησλ καζηψλ παξάγνληαη απφ ηνλ ππνδφξην
ιηπψδε ηζηφ, εθηφο απφ ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο φηαλ κεγεζχλνληαη νη καδηθνί αδέλεο θαη
ζρεκαηίδεηαη λένο αδεληθφο ηζηφο. Οη αδελνθπςέιεο πνπ εθθξίλνπλ ην γάια δηαηάζζνληαη ζε
αζξνίζεηο δίθελ ζηαθπιηνχ. ηηο πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο, νη καζηνί κεγεζχλνληαη ειαθξψο θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ έκκελνπ θχθινπ ιφγσ ηεο απμεκέλεο απειεπζέξσζεο ησλ γνλαδνηξφπσλ
νξκνλψλ- ηεο ζειεθηνηξφπνπ νξκφλεο (FSH) θαη ηεο σρξηλνηξφπνπ νξκφλεο (LH) (Γεκεηξίνπ
θαη ζπλ, 2013).

Νεύξα ηνπ καζηνύ
Σα λεχξα ηνπ καζηνχ πξνέξρνληαη απφ ηνπο πξφζζηνπο θαη ηνπο πιάγηνπο λεπξηθνχο θιάδνπο
ησλ ηέηαξησλ έσο θαη έθησλ κεζνπιεχξησλ λεχξσλ. Οη θιάδνη ησλ κεζνπιεχξησλ λεχξσλ
δηαπεξλνχλ ηε ζσξαθηθή πεξηηνλία πνπ θαιχπηεη ην κείδνλα ζσξαθηθφ κπ θαη θζάλνπλ ζηνλ
ππεξθείκελν ππνδφξην ηζηφ θαη ζην δέξκα ηνπ καζηνχ. Οη θιάδνη ησλ κεζνπιεχξησλ λεχξσλ
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κεηαθέξνπλ αηζζεηηθέο ίλεο απφ ην δέξκα ηνπ καζηνχ θαη ζπκπαζεηηθέο ίλεο πξνο ηα αηκνθφξα
αγγεία ζηνπο καζηνχο θαη ζηηο ιείεο κπτθέο ίλεο ηνπ ππεξθείκελνπ δέξκαηνο θαη ηεο
ζειήο(Γεκεηξίνπ θαη ζπλ, 2013).

Οη γπλαηθείνη καζηνί πνηθίινπλ σο πξνο ην κέγεζνο, ην ζρήκα θαη ηελ ζπκκεηξία – αθφκα θαη
ζην ίδην άηνκν. Οη επηπεδσκέλεο άλσ επηθάλεηέο ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ ζαθή νξηνζέηεζε απφ
ηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο, αιιά πξνο ηα έμσ θαη πξνο ηα θάησ, ηα φξηά
ηνπο είλαη θαιά θαζνξηζκέλα. πρλά έλα θιεβψδεο πξφηππν πάλσ απφ ηνπο καζηνχο είλαη
νξαηφ, ηδίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο(Γεκεηξίνπ θαη ζπλ, 2013).
Ζ ζειή πεξηβάιιεηαη απφ κία ειαθξψο αλπςσκέλε θαη θπθινηεξή έγρξσκε ζειέα άισ, ην
ρξψκα ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ην γεληθφ ρξψκα ηεο γπλαίθαο. Ζ ζειέα άισο ζπλήζσο
ζθνπξαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη δηαηεξεί ηελ ζθνχξα απφρξσζή ηεο κεηά
απφ απηήλ. Ζ ζειέα άισο θπζηνινγηθά είλαη δηάζηηθηε κε βιαηηδηθά (κηθξέο αλπςψζεηο) ζηφκηα
ησλ αδέλσλ ηεο ζειέαο άισ (ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ ζην δέξκα ηεο ζειέαο άισ).
Πεξηζηαζηαθά, κία ή θαη δχν ζειέο κπνξεί λα είλαη αλεζηξακκέλεο απηή ε ειαθξά ζπγγελήο
αλσκαιία κπνξεί λα θάλεη ηνλ ζειαζκφ ησλ καζηψλ δχζθνιν. ηνπο άλδξεο θαη ζηηο λέεο
γπλαίθεο ρσξίο εγθπκνζχλε - απηέο πνπ δελ έρνπλ γελλήζεη πνηέ έλα δσληαλφ παηδί - κε κέζνπ
κεγέζνπο καζηφ, νη ζειέο βξίζθνληαη κπξνζηά απφ ην ηέηαξην κεζνπιεχξην δηάζηεκα, πεξίπνπ
10 εθ. απφ ηελ πξφζζηα κέζε γξακκή. πλήζσο, φκσο ε κέζε ησλ ζειψλ πνηθίιεη ζεκαληηθά
ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ καζηνχ ηδίσο ζηηο γπλαίθεο κε πνιινχο ηνθεηνχο. Δπνκέλσο,
εμαηηίαο ησλ παξαιιαγψλ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο, νη ζειέο δελ απνηεινχλ έλα
αμηφπηζην νδεγφ ζεκείν γηα ηα 4α κεζνπιεχξηα δηαζηήκαηα ζηηο ελήιηθεο γπλαίθεο(Γεκεηξίνπ
θαη ζπλ, 2013)

[10]

3.2 Φπζηνινγία θαη παζνινγία ζε ζρέζε κε ην ζειαζκό
Γαινπρία, δνκή θαη αλάπηπμε ηνπ καζηνχ
Ο ψξηκνο καζηφο ηνπ ελήιηθνπ ζήιενο απνηειείηαη απφ κία νκάδα 15-25 γαιαθηνθφξσλ πφξσλ,
νη νπνίνη εθβάιινπλ, αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, ζηε ζειή. Οη θαηαβνιέο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ καζηνχ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εκβξπηθή δσή. Καηά ηελ εθεβεία, ηα
απμαλφκελα επίπεδα ησλ νηζηξνγφλσλ δηεγείξνπλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ καζηψλ, νη
νπνίνη απνηεινχλ έλα απφ ηα δεπηεξεχνληα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζήιενο. Σέινο, θαηά
ηελ θχεζε, ε πξνγεζηεξφλε, ε πξνιαθηίλε θαη ε ρνξηαθή ζσκαηνηξνπίλε δηεγείξνπλ ηελ
αλάπηπμε ησλ καζηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο γάιαθηνο. Αληίζεηα, ε πηψζε ησλ
επηπέδσλ ησλ νηζηξνγφλσλ θαη ηεο πξνγεζηεξφλεο ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ, αίξεη ηελ παξαπάλσ
αλαζηνιή. Καη νη δχν θάζεηο ηεο αλάπηπμεο ησλ καζηψλ, ηφζν ε εθεβηθή φζν θαη εθείλε ηεο
θχεζεο, γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο έρνπλ αλάγθε απφ ηε δξάζε ησλ γιπθνξηηθνεηδψλ, ηεο
ζπξνμίλεο θαη ηεο ηλζνπιίλεο ελψ νη επηδξάζεηο απηέο εληζρχνληαη απφ ηα νηζηξνγφλα θαη ηελ
πξνγεζηεξφλε. Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ καζηψλ παξαηεξείηαη ππεξπιαζία θαη ζρεκαηηζκφο
δηαθιαδψζεσλ ζηνπο γαιαθηνθφξνπο πφξνπο πνπ παξνρεηεχεη νξηζκέλεο νκάδεο ζσιελνθπςειηδηθψλ εθθξηηηθψλ κνλάδσλ. Απηέο νη εθθξηηηθέο κνλάδεο θαιχπηνληαη εζσηεξηθά απφ
επηζειηαθά θχηηαξα πνπ εθθξίλνπλ γάια, πεξηβάιινληαη δε απφ ιηπψδε θαη ζπλδεηηθφ ηζηφ
πινχζην ζε ιεκθνθχηηαξα (McPhee&Μνπηζφπνπινο, 2009).
Έλαξμε θαη ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο έθθξηζεο ηνπ γάιαθηνο
Αλ θαη ε αλάπηπμε ησλ καζηψλ θαη ε παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο δηεγείξνληαη απφ ηελ πξνιαθηίλε,
ε νπζηαζηηθή γαινπρία, δειαδή ε έθθξηζε ηνπ γάιαθηνο, αλαζηέιιεηαη απφ ηα πςειά επίπεδα
ησλ νηζηξνγφλσλ θαη ηεο πξνγεζηεξφλεο πνπ ππάξρνπλ πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ. Μεηά ηελ απνβνιή
ηνπ πιαθνχληα, ηα επίπεδα νηζηξνγφλσλ θαη πξνγεζηεξφλεο κεηψλνληαη ζεακαηηθά, κε
απνηέιεζκα ηελ άξζε απηήο ηεο αλαζηνιήο. Γηα ηελ έθθξηζε ηνπ γάιαθηνο ρξεηάδεηαη ε
ζπλδπαζκέλε δξάζε παξαγφλησλ ηεο πξφζζηαο θαη ηεο νπίζζηαο ππφθπζεο θαζψο επίζεο θαη
παξαγφλησλ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ εκβξχνπ. Με ην ζειαζκφ δηεγείξνληαη πξνζαγσγέο λεπξηθέο
νδνί πνπ κεηψλνπλ ηα επίπεδα ηεο ληνπακίλεο ζηνλ ππνζάιακν, κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε
ησλ πςειψλ επηπέδσλ ηεο πξνιαθηίλεο ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο.
πγρξφλσο, ν ζειαζκφο (θαζψο επίζεο θαη άιια εξεζίζκαηα, φπσο ην θιάκα ηνπ κσξνχ, θ.ιπ.)
δηεγείξεη πξνζαγσγέο αηζζεηηθέο λεπξηθέο ίλεο, πνπ πξνάγνπλ ηε ζχλζεζε, κεηαθνξά θαη
έθθξηζε ηεο σθπηνθίλεο απφ ηνλ νπίζζην ινβφ ηεο ππφθπζεο. Ζ σθπηνθίλε πξνθαιεί ζχζπαζε
ησλ κπνεπηζειηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ καζηνχ, κε απνηέιεζκα ηελ έμνδν ηνπ γάιαθηνο απφ ηηο
επηζειηαθέο θπςειηδηθέο κνλάδεο ηνπ καζηνχ, κε απνηέιεζκα ηελ έμνδν ηνπ γάιαθηνο δηα ηεο
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ζειήο. Καηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο θχεζεο, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ
εθθξίλνπλ ηελ αλνζνζθαηξίλε lgA ζην ζπλδεηηθφ ηζηφ ηνπ καζηνχ. Σα ιεκθνθχηηαξα απηά
εθθξίλνπλ ζηελ ηνπηθή θπθινθνξία lgA, αλνζνζθαηξίλεο, πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζηε ζπλέρεηα
απφ ηα κπνεπηζειηαθά θχηηαξα ηνπ καζηνχ. Σα κφξηα ησλ lgA κεηαθέξνληαη δηα ησλ
κπνεπηζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ απιφ ηνπ γαιαθηνθφξνπ πφξνπ, φπνπ θαη
αλακηγλχνληαη κε ην έθθξηκα (γάια). Ο παξαπάλσ κεραληζκφο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ
παζεηηθή αλνζία απφ λενγλφ.
Ζ έθθξηζε ηνπ καδηθνχ αδέλα ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ, γλσζηή σο πχαξ, είλαη ηδηαίηεξα
πινχζηα ζε αλνζνζθαηξίλεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο, ηα πςειά επίπεδα πξνιαθηίλεο
πξνζθέξνπλ θαη αληηζπιιεπηηθή δξάζε, θπξίσο ιφγσ αλαζηνιήο ηεο παικηθήο έθθξηζεο ηεο
GnRH. Ο αθξηβήο κεραληζκφο απηήο ηεο αλαζηνιήο δελ είλαη γλσζηφο, αιιά, πηζηειπεηαη φηη
βαζίδεηαη ζε κία κηθξή αγθχιε παιίλδξνκεο ξχζκηζεο, κέζσ ηεο νπνίαο ε πξνιαθηίλε απμάλεη
ηα επίπεδα ληνπακίλεο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο απμάλεη ηελ έθθξηζε ησλ ελδνγελψλ νπηνεηδψλ,
ζηέιλνληαο ηελ έθθξηζε ηεο GnRH. Δπίζεο, πηζαλψο ε πξνιαθηίλε λα έρεη θαη άκεζε επίδξαζε
ζηηο σνζήθεο, πξνθαιψληαο ακελφξξνηα θαη αλσνξξεμία θαηά ηελ γαινπρία. Παξ‘ φια απηά, αο
ζεκεησζεί φηη ε αληηζπιιεπηηθή απηή δξάζε είλαη αζζελήο θαη κηθξήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
(McPhee&Μνπηζφπνπινο, 2009).

3.3 Η γαιαθηνγέλεζε
Μεηά ηνλ ηνθεηφ, παξαηεξείηαη απφηνκε πηψζε ησλ επηπέδσλ ησλ νηζηξνγφλσλ θαη ηεο
πξνγεζηεξφλεο, γεγνλφο πνπ ππξνδνηεί ηελ απειεπζέξσζε ηεο πξνιαθηίλεο απφ ηνλ πξφζζην
ινβφ ηεο ππφθπζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ε πξνιαθηίλε πξνεηνηκάδεη ηνπο καζηνχο
γηα ηελ έθθξηζε ηνπ γάιαθηνο ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ
έθθξηζε ηνπ γάιαθηνο. Σα επίπεδα ηεο πξνιαθηίλεο είλαη πςειφηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
πξψησλ 10 εκεξψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ. Μεηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αιιά παξακέλνπλ
πάλσ απφ ηα επίπεδα αλαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο. Ζ παξαγσγή πξνιαθηίλεο
δηεγείξεηαη κε ην ζειαζκφ θαη ηελ θέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζηψλ (ΖΜΔΗΧΖ: Οη
καζηνί δελ παξακέλνπλ εληειψο θελνί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. Παξάγεηαη ζπλερψο
γάια απφ ηηο αδελνθπςέιεο θαζψο ζειάδεη ην βξέθνο.) (Δηθφλα 18-5, Α).
Ζ παξαγσγή γάιαθηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα ηζνδχγην πξνζθνξάο-δήηεζεο, δειαδή
φζν γάια αθαηξείηαη απφ ηνπο καζηνχο ηφζν πεξηζζφηεξν παξάγεηαη. Ζ αηειήο θέλσζε ησλ
καζηψλ κε ηηο ζηηίζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε παξαγσγή γάιαθηνο.
Ζ σθπηνθίλε είλαη κηα νξκφλε πνπ επίζεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθθξηζε ηνπ
γάιαθηνο. Καηά ηνλ εξεζηζκφ ηεο ζειήο απφ ην ζειαζκφ, ελεξγνπνηείηαη ε νπίζζηα ππφθπζε
απφ ηνλ ππνζάιακν κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή σθπηνθίλεο. Ζ νξκφλε απηή δηεγείξεη ην
αληαλαθιαζηηθφ απέθθξηζεο ηνπ γάιαθηνο (απειεπζέξσζε ηνπ γάιαθηνο) (Δηθφλα 18-5, Β).
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Σα κπνεπηζειηαθά θχηηαξα πνπ πεξηβάιινπλ ηηο αδελνθπςέιεο ζπζπψληαη σο απάληεζε ζηελ
έθθξηζε σθπηνθίλεο, πξνσζψληαο ην γάια δηακέζνπ ησλ εθθνξεηηθψλ πφξσλ πξνο ηελ ζειή.
Πνιινί θχθινη «απειεπζέξσζεο γάιαθηνο» κπνξνχλ λα ζεκεησζνχλ ζε θάζε ζίηηζε ηνπ
λενγλνχ. Σν αληαλαθιαζηηθφ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ γάιαθηνο θαίλεηαη λα κπνξεί λα
ππξνδνηεζεί θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ζθέςεηο, εηθφλεο, ήρνπο ή
νζκέο πνπ ε κεηέξα ζπζρεηίδεη κε ην βξέθνο φπσο π.ρ. ην θιάκα ηνπ βξέθνπο.
Πνιιέο γπλαίθεο αλαθέξνπλ έλα αίζζεκα λπγκνχ ζηνπο καζηνχο θαηά ηελ δηάξθεηα απέθθξηζεο
ηνπ γάιαθηνο, αλ θαη κεξηθέο κεηέξεο ην αληηιακβάλνληαη παξαηεξψληαο ηηο ζειαζηηθέο θαη
θαηαηνπηζηηθέο θηλήζεηο ηνπ βξέθνπο. Σν αληαλαθιαζηηθφ απειεπζέξσζεο ηνπ γάιαθηνο
ειθχεηαη επίζεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηεο έθθξηζεο
σθπηνθίλεο θαηά ηνλ νξγαζκφ ελψ αλαζηέιιεηαη απφ ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ, ζε θαηαζηάζεηο
ζηξεο θαη ηελ θαηαλάισζε αιθνφι.
Ζ σθπηνθίλε επίζεο δηεγείξεη ηηο ζπζηνιέο ηεο κήηξαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ θαζψο θαη
κεηά ηνλ ηνθεηφ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο αηκνξξαγίαο ηεο ινρείαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο
παιηλδξφκεζεο ηεο κήηξαο. πλεπψο, ην αληαλαθιαζηηθφ ηεο απέθθξηζεο κπνξεί λα
ππξνδνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ εθξνή ηνπ
πξσηνγάιαθηνο. Σν αληαλαθιαζηηθφ απηφ πξνεηνηκάδεη ην καζηφ πξνθεηκέλνπ ην λενγλφ λα
κπνξεί λα ζηηηζζεί άκεζα κεηά ηνλ ηνθεηφ. . Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηεο σθπηνθίλεο, ε
ζειάδνπζα κεηέξα έρεη κεησκέλν θίλδπλν εκθάληζεο αηκνξξαγίαο ηεο ινρείαο. Απηέο νη
ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ην ζειαζκφ θαη νλνκάδνληαη «πζηεξφπνλνη»
κπνξεί λα είλαη επψδπλεο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ζίηηζε, ηδηαίηεξα ζηηο πνιχηνθεο, γηα 3
σο 5 εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Χζηφζν, ππνρσξνχλ εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ηνλ ηνθεηφ.
Ζ πξνιαθηίλε θαη ε σθπηνθίλε απνθαινχληαη επίζεο «νξκφλεο ηεο κεηξφηεηαο»επεηδή
επεξεάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο ζηε ινρεία. Πνιιέο
γπλαίθεο αλαθέξνπλ έλα αίζζεκα δίςαο ή έληνλεο ραιάξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ,
πηζαλψο ιφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ νξκνλψλ απηψλ.
Σν αληαλαθιαζηηθφ αλφξζσζεο ηεο ζειήο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζειαζκνχ. Σν θιάκα, ν
ζειαζκφο θαη ε ηξηβή ηνπ βξέθνπο ζην καζηφ πξνθαινχλ αλφξζσζε ηεο ζειήο. Απηφ βνεζά ηελ
πξνψζεζε ηνπ γάιαθηνο κέζσ ησλ γαιαθηνθφξσλ πφξσλ ζηα ζηφκηα ησλ γαιαθηνθφξσλ πφξσλ
ηεο ζειήο. Σν κέγεζνο, ην ζρήκα θαη ε ηθαλφηεηα αλφξζσζεο ησλ ζειψλ δηαθέξεη απφ γπλαίθα
ζε γπλαίθα. Μεξηθέο γπλαίθεο έρνπλ επίπεδεο ή εηζέρνπζεο ζειέο πνπ δελ αλνξζψλνληαη κε ηνλ
εξεζηζκφ θαη ρξεηάδνληαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζειάζνπλ. Χζηφζν, ηα λενγλά ζπλήζσο
καζαίλνπλ λα ζειάδνπλ κε επηηπρία νπνηαδήπνηε ζειή. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα λενγλά απηά λα κε
ζηηίδνληαη κε ην κπνπθάιη ή λα κε ρξεζηκνπνηνχλ πηπίια κέρξη λα εδξαησζεί θαιά ν ζειαζκφο
(Λπθεξίδνπ& Γειηζίδνπ,2013).
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3.4 Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνύ γηα ην λενγλό/βξέθνο θαη ηα
πιενλεθηήκαηα γηα ηε κεηέξα
Πιενλεθηήκαηα γηα ην λενγλφ/βξέθνο
Με ην ζειαζκφ ην λενγλφ/βξέθνο έρεη πνιιά θαη πνιιαπιά νθέιε. Αξρηθά παξαηεξείηαη
κεησκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ φπσο: βαθηεξηαθή κεληγγίηηδα,
βαθηεξηαηκία, δηάξξνηα, αλαπλεπζηηθή ινίκσμε, λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα, δηάκεζε σηίηηδα,
ινίκσμε ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ηεο ζήςεο ζε πξφσξα
λενγλά. Έλεθα ηνπ ζειαζκνχ, ππάξρεη επηπιένλ κείσζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο κεηά ηε
λενγληθή πεξίνδν, κείσζε ησλ πνζνζηψλ SIDS (χλδξνκν Αηθλίδηνπ Βξεθηθνχ Θαλάηνπ) θαη
κεησκέλε εκθάληζε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 1 θαη 2. Αθφκε ππάξρεη κία ειαθξά ελίζρπζε
ηεο αλάπηπμεο ησλ γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπλάκα κεησκέλε εκθάληζε δηάθνξσλ ηχπσλ
ιεκθψκαηνο, ιεπραηκίαο θαη ηεο λφζνπ Hodgkin. εκαληηθή ζεσξείηαη θαη ν κεησκέλνο
θίλδπλνο εκθάληζεο παρπζαξθίαο θαη ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο φπσο θαη ε κεησκέλε εκθάληζε
ή/θαη βαξχηεηα ηνπ άζζκαηνο θαη άιισλ αιιεξγηψλ. Δπηπιένλ ν ζειαζκφο βνεζάεη ζηελ
ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο γλάζνπ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ αηεινχο ζχγθιεηζεο
θαη θαθήο δηάηαμεο ησλ νδφλησλ. πνπδαία είλαη θαη ε αλαιγεηηθή δξάζε πνπ θαίλεηαη λα έρεη
ζηα λενγλά, φηαλ απηά ππνβάιινληαη ζε επψδπλεο δηαδηθαζίεο φπσο ε θιεβνπαξαθέληεζε
(Λπθεξίδνπ & Γειηζίδνπ, 2013).

Πιενλεθηήκαηα γηα ηε κεηέξα
Όκσο, θαίλεηαη φηη ν ζειαζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά θαη γηα ηε ζειάδνπζα
κεηέξα. ε κεηέξεο πνπ ζειάδνπλ παξαηεξείηαη κεησκέλε αηκνξξαγία ινρείαο θαη ηαρχηεξε
παιηλδξφκεζε ηεο κήηξαο. επίζεο, θαίλεηαη φηη είλαη κεησκέλνο ν θίλδπλνο εκθάληζεο θαξθίλνπ
ηνπ καζηνχ, θαξθίλνπ ηνπ ελδνκεηξίνπ θαη θαξθίλνπ ησλ σνζεθψλ, αιιά θαη κεησκέλν θίλδπλν
εκθάληζεο κεηεκκελνπαπζηαθήο νζηενπφξσζεο. πλ ηνηο άιιεο κε ην ζειαζκφ παξαηεξείηαη
ηαρχηεξε αλάθηεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηεο κεηέξαο ζηα επίπεδα πνπ ήηαλ πξηλ ηελ θχεζε
ελψ θαίλεηαη φηη είλαη ηθαλφο λα αλαπηχμεη έλαλ ηδηαίηεξν δεζκφ κεηαμχ κεηέξαο θαη βξέθνπο
(Λπθεξίδνπ & Γειηζίδνπ, 2013).
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3.5 Η κνλαδηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ γάιαθηνο θαη νη ηδηόηεηεο ηνπ
Σν αλζξψπηλν γάια απνηειεί ηελ ηδαληθή ηξνθή γηα ηα λενγλά/βξέθε. Πξφθεηηαη γηα κηα
πνιπδχλακε νπζία, ε ζχζηαζε ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
δηαηξνθηθέο θαη αλνζνινγηθέο αλάγθεο ηεο αχμεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ λενγλνχ θαη ηνπ
βξέθνπο. Δίλαη εηδηθφ γηα ηηο αλάγθεο θάζε λενγλνχ. Έηζη, ην γάια ησλ κεηέξσλ πξφσξσλ
λενγλψλ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ζχζηαζε απφ εθείλν ησλ κεηέξσλ πνπ έρνπλ γελλήζεη
ηειεηφκελα λενγλά. Σν αλζξψπηλν γάια πεξηέρεη αληηζψκαηα πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία έλαληη
επξένο θάζκαηνο βαθηεξηδηαθψλ, ηνγελψλ θαη πξσηνδσηθψλ ινηκψμεσλ. Ζ εθθξηηηθή lgA είλαη
ε θχξηα αλνζνζθαηξίλε ζην κεηξηθφ γάια, ην νπνίν πεξηέρεη επίζεο ηηο αλνζνζθαηξίλεο lgG,
lgM, lgD θαη lgE. Δπίζεο, ην αλζξψπηλν γάια πεξηέρεη θαη θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο φπσο Σ θαη Β ιεκθνθχηηαξα, ηνλ επηδεξκηδηθφ απμεηηθφ παξάγνληα, θπηαξξνθίλεο,
ηληεξιεπθίλεο, παξάγνληα Bifidus, ην ζπκπιήξσκα (θιάζκαηα C3 θαη C4) θαη ιαθηνθεξξίλε.
Όια ηα αλσηέξσ δηαδξακαηίδνπλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζηελ πξφιεςε ησλ εληνπηζκέλσλ θαη
ζπζηεκαηηθψλ βαθηεξηδηαθψλ θαη ηνγελψλ ινηκψμεσλ (Lawrence & Lawrence, 2005). Ζ
ζχζηαζε θαη ν φγθνο ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο γαινπρίαο.
ην ζηάδην Η ηεο γαιαθηνγέλεζεο, πνπ μεθηλά ζηε 16ε έσο 18ε εβδνκάδα ηεο θχεζεο, νη καζηνί
πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο, παξάγνληαο ην πύαρ (πξσηφγαια). Σν πχαξ, έλα
δηαπγέο ππνθίηξηλν πγξφ, είλαη πην παρχξεπζην απφ ην ψξηκν γάια θαη εμαηξεηηθά πινχζην ζε
αλνζνζθαηξίλεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε πξσηετλψλ θαη κεηάιισλ θαη ζε
ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε ιηπηδίσλ απφ ην ψξηκν γάια. Ζ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο,
δηεπθνιχλεη ηε δέζκεπζε ηεο ρνιεξπζξίλεο θαη ε ππαθηηθή δξάζε ηνπ πξνάγεη ηελ πξψηκε
απνβνιή ηνπ κεθσλίνπ. Σν πχαξ ζηαδηαθά κεηαηξέπεηαη ζε ψξηκν γάια, γεγνλφο πνπ
πεξηγξάθεηαη σο ζηάδην ΗΗ ηεο γαιαθηνγέλεζεο. Απφ ηελ 3ε έσο ηελ 5ε εκέξα κεηά ηνλ ηνθεηφ,
ζηηο πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο αξρίδεη έλαξμε ηεο άθζνλεο έθθξηζεο γάιαθηνο. Ζ ζχζηαζε ηνπ
κεηξηθνχ γάιαθηνο ζπλερίδεη λα κεηαβάιιεηαη γηα 10 πεξίπνπ εκέξεο, φηαλ αξρίδεη πιένλ λα
παξάγεηαη ην ψξηκν γάια ζην ζηάδην ΗΗΗ ηεο γαιαθηνγέλεζεο (Lawrence & Lawrence, 2005). Ζ
ζχζηαζε ηνπ ψξηκνο γάιαθηνο κεηαβάιιεηαη ζε θάζε ζίηηζε. Καζψο ην βξέθνο ζειάδεη,
απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζε ιηπίδηα. Αξρηθά απειεπζεξψλεηαη έλα
θπαλφιεπθν πγξφ έθθξηκα, πνπ είλαη έλα κέξνο απνβνπηπξσκέλν γάια (πεξίπνπ 60% ηνπ φγθνπ
ηνπ γάιαθηνο) θαη έλα κέξνο πιήξεο (πεξίπνπ 35% ηνπ φγθνπ ηνπ). Πεξηέρεη θπξίσο ιαθηφδε,
πξσηεΐλεο θαη πδαηνδηαιπηέο βηηακίλεο. Σν ππθλφ (θξεκψδεο) γάια (πεξίπνπ 5% πξνο ην ηέινο
ηνπ ζειαζκνχ) ζπλήζσο απεθθξίλεηαη κεηά απφ 10 έσο 20 ιεπηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
ζειαζκνχ, αλ θαη κπνξεί λα εκθαληζζεί θαη λσξίηεξα. Ζ κνξθή απηή ηνπ γάιαθηνο, εμαηηίαο ηεο
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ζχζηαζεο ηνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ηδαληθφηεξε αχμεζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ βξέθνπο
κεηαμχ ησλ γεπκάησλ. Δμαηηίαο απηήο ηεο κεηαβαιιφκελεο ζχζηαζεο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο
θαηά ηε δηάξθεηα θάζε γεχκαηνο, ην βξέθνο είλαη ζεκαληηθφ λα ζειάδεη γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα γηα κηα ηζνξξνπεκέλε ζχζηαζε.

Ζ παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαη κεηά ηηο 2 εβδνκάδεο ε κεηέξα παξάγεη 720
έσο 900 ml γάιαθηνο θάζε 24 ψξεο. Σα βξέθε παξνπζηάδνπλ θάπνηεο πξνβιέςηκεο εθξήμεηο
αλάπηπμεο (δειαδή πεξίπνπ ζηηο 10 εκέξεο, ζηηο 3 εβδνκάδεο, ζηηο 6 εβδνκάδεο, ηνπο 3 κήλεο
θαη ηνπο 6 κήλεο), φηαλ δειαδή νη ζπρλφηεξεο ζηηίζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε ηε ζεηξά ηνπο
δηεγείξνπλ ηελ απμεκέλε παξαγσγή γάιαθηνο. Απηέο νη εθξήμεηο αλάπηπμεο δηαξθνχλ ζπλήζσο
24 έσο 48 ψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα βξέθε αλαθηνχλ ηνλ ζπλήζε ηξφπν ζίηηζεο (Λπθεξίδνπ &
Γειηζίδνπ, 2013).

3.6 Απνγαιαθηηζκόο
Ο απνγαιαθηηζκφο αξρίδεη φηαλ ηα λενγλά μεθηλνχλ λα ζηηίδνληαη κε άιιεο ηξνθέο πέξαλ ηνπ
κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη ηεξκαηίδεηαη κε ηνλ ηειεπηαίν ζειαζκφ. Ο ζηαδηαθφο απνγαιαθηηζκφο,
πνπ δηαξθεί απφ νξηζκέλεο εβδνκάδεο έσο θαη κέρξη κεξηθνχο κήλεο, είλαη επθνιφηεξνο γηα ηηο
κεηέξεο θαη ηα βξέθε, ζπγθξηηηθά κε ηνλ απφηνκν απνγαιαθηηζκφ. Ο απφηνκνο απνγαιαθηηζκφο
κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνξία ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο θαη ζσκαηηθή θαηαπφλεζε ζηε
κεηέξα.
Ο απνγαιαθηηζκφο αξρίδεη φηαλ ην επηιέγεη ην βξέθνο ή ε κεηέξα. Ο απνγαιαθηηζκφο πνπ
νθείιεηαη ζην βξέθνο γίλεηαη ζηαδηαθά κε παξαιείςεηο γεπκάησλ, νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηε
ζηαδηαθή κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ απνζεκάησλ γάιαθηνο ηεο
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κεηέξαο. Ο απνγαιαθηηζκφο πνπ μεθηλά απφ ηε κεηέξα ζπκβαίλεη φηαλ ε κεηέξα απνθαζίδεη
πνηα γεχκαηα ζα παξαιείςεη. Απηφ γίλεηαη επθνιφηεξα παξαιείπνληαο ην ιηγφηεξν απαξαίηεην
γηα ην βξέθνο γεχκα ή εθείλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ είλαη πηζαλφ λα θνηκεζεί ην βξέθνο.
Μεηά απφ ιίγεο εκέξεο ε κεηέξα παξαιείπεη θαη άιιν γεχκα θ.ν.θ., κέρξη ην βξέθνο λα
απνγαιαθηηζζεί πιήξσο.
Σα βξέθε κπνξνχλ λα απνγαιαθηηζζνχλ άκεζα θαη λα μεθηλήζνπλ λα πίλνπλ απν άιιεο
εμσγελείο πεγέο γάια (π.ρ. κπνπθάιη, θνχπα) Αλ ην βξέθνο απνγαιαθηηζζεί πξηλ απφ ην 1ν έηνο
ζα πξέπεη λα ζηηίδεηαη κε ηππνπνηεκέλν γάια έλαληη αγειαδηλνχ γάιαθηνο.
Αλ απαηηείηαη άκεζνο απνγαιαθηηζκφο, παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζπκθνξεηηθή δηφγθσζε ησλ
καζηψλ. Γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ καζηψλ ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε ήπησλ αλαιγεηηθψλ, ε
ηνπνζέηεζε ππνζηεξηθηηθνχ ζηεζφδεζκνπ, θαη ε εθαξκνγή παγνθχζηεσλ ή θχιισλ σκνχ
ιάραλνπ ζηνπο καζηνχο ελψ πξνηείλεηαη θαη ε έθζιηςε ηνπ γάιαθηνο κε ζήιαζηξν εθφζνλ είλαη
απαξαίηεην. Οη εηδηθνί ζπζηήλνπλ ηελ απνθπγή ηεο ρξήζεο ζειάζηξνπ δηφηη δελ πξέπεη λα
γίλεηαη πιήξεο θέλσζε ησλ καζηψλ..
Ο απνγαιαθηηζκφο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθφ ρξνληθφ γεγνλφο γηα ηηο κεηέξεο.
Πνιιέο γπλαίθεο αηζζάλνληαη φηη ν απνγαιαθηηζκφο ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο ηδηαίηεξεο
ζρέζεο κε ην βξέθνο γηα απηφ ην ιφγν θαζπζηεξνχλ ηε δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κεηαβνιέο. Ο απφηνκνο απνγαιαθηηζκφο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη
ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη δπζαξέζθεηαο. Οξηζκέλεο γπλαίθεο πεξλνχλ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα
ζιίςεο κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ. Οη καίεο θαη ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη
λα ζπκπαξαζηαζνχλ ζηηο κεηέξεο γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν
απνγαιαθηηζκφο, ζπδεηψληαο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπληεξεζεί ε ηξπθεξή
ζρέζε κε ην λενγλφ, κε ηξφπνπο φπσο ε ζσκαηηθή επαθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζίηηζεο απφ ην
κπνπθάιη (Λπθεξίδνπ & Γειηζίδνπ, 2013).

3.7 Η ζπρλόηεηα θαη ε δηάξθεηα ζηηίζεσλ ηνπ βξέθνπο
Ζ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα ζίηηζεο ησλ λενγλψλ πξνβιέπεη 8 έσο 12 γεχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο24ψξνπ. Σα πξφηππα ζίηηζεο πνηθίινπλ θαη δηαθέξνπλ απφ λενγλφ ζε λενγλφ. Οξηζκέλα
λενγλά ζειάδνπλ αλά 2 έσο 3 ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ ελψ άιια ζειάδνπλ αλά ψξα
πεξίπνπ γηα 3 κε 5 θνξέο κε ελδηάκεζα δηαζηήκαηα χλνπ ηα νπνία δηαξθνχλ 3 έσο 4 ψξεο. Καηά
ηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ 24 έσο 48 σξψλ κεηά ηε γέλλεζε, ηα πεξηζζφηεξα λενγλά δελ μππλνχλ
ηφζν ζπρλά γηα λα ζηηηζζνχλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ νη γνλείο φηη ζα πξέπεη λα
μππλνχλ ην
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λενγλφ γηα ζίηηζε ηνπιάρηζηνλ θάζε 3 ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη θάζε 4 ψξεο θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο. (Ζ ζπρλφηεηα ησλ γεπκάησλ θαζνξίδεηαη ππνινγίδνληαο ην
κεζνδηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο κίαο ζίηηζεο έσο ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο). Δθφζνλ ην
λενγλφ ηξέθεηαη ζσζηά θαη απνθηά θαλνληθά βάξνο, ηφηε ην ίδην θαζνξίδεη ηε ζπρλφηεηα ησλ
γεπκάησλ κε ην λα ζηηίδεηαη φηαλ απηφ επηζπκεί.. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα
επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζηνπο γνλείο, νη νπνίνη νθείινπλ λα είλαη πξνζεθηηθνί κε ηε ζέζπηζε
απζηεξψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ζίηηζεο ησλ λενγλψλ. Σα λενγλά/βξέθε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λαεθδειψλνπλ ζεκάδηα πείλαο κε ηνθιάκα λα απνηειεί έλα φςηκν ζεκάδη. ε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο φπνπ ηα λενγλά δελ ηξέθνληαη φηαλ εθθξάζνπλ ην αίζζεκα πείλαο έρεη παξαηεξεζεί
φηη ζηακαηνχλ ην θιάκα ή βπζίδνληαη ζε βαζχ χπλν. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα παξαηήξεζε θαη
αληαπφθξηζε ζηα κελχκαηα ηνπ λενγλνχ/βξέθνπο γηα ζίηηζε είλαη ε ζπλερήο αιιειεπίδξαζε
ησλ γνληψλ κε ην βξέθνο. Σα λενγλά ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ ζην ίδην δσκάηην κε ηε κεηέξα
ηνπο ην πξψην δηάζηεκα κεηά ηνλ ηνθεηφ.
Γεληθφηεξα ε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ είλαη αξθεηά επκεηάβιεηε δηφηη ν ρξφλνο κεηαθνξάο ηνπ
γάιαθηνο δηαθέξεη ζε θάζε δεχγνο κεηέξαο-βξέθνπο. Ο κέζνο ρξφλνο γεχκαηνο είλαη 30 έσο 40
ιεπηά ή πεξίπνπ 15 ιεπηά ζε θάζε καζηφ. Καζψο ην λενγλφ κεγαιψλεη, ν ζειαζκφο είλαη
πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο, κε απνηέιεζκα ε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ λα ειαηηψλεηαη. Οξηζκέλεο
κεηέξεο πξνηηκνχλ λα ζειάδνπλ απφ ηε κία πιεπξά, κε απνηέιεζκα ην λενγλφ λα ζειάδεη κφλν
απφ ηνλ έλα καζηφ ζε θάζε γεχκα. Ο καζηφο απφ ηνλ νπνίν ην λενγλφ ζειάδεη ηελ πξψηε θνξά
ζα πξέπεη λα ελαιιάζζεηαη ζε θάζε γεχκα, πξνθεηκέλνπ θαη νη δχν καζηνί λα δηεγείξνληαη θαη
λα αδεηάδνπλ ηζφηηκα. Ζ ηαθηηθή ελαιιαγήο ζίηηζεο αλάκεζα ζηνπο δπν καζηνχο αλά θάπνηα
ιεπηά δε θαίλεηαη λα είλαη απνδνηηθή θαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε κεηέξα, ελψ θαίλεηαη πην
επσθειέο νη κεηέξεο λα δηαθξίλνπλ πφηε ην λενγλφ/βξέθνο έρεη νινθιεξψζεη ην γεχκα ηνπ. Ζ
επηβξάδπλζε ηεο απνκχδεζεο/θαηάπνζεο ηνπ λενγλνχ/βξέθνπο θαζψο θαη ε κεησκέλε
ζθιεξφηεηα ηνπ καζηνχ απνηεινχλ βαζηθά ζεκεία αληίιεςεο ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζίηηζεο. Ζ
πςειή ζπγθέληξσζε ιαθηφδεο ζην γάια θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
έληνλεο θελψζεηο, θνιηθνχο θαη θιάκα. Κξαηψληαο ην λενγλφ ζηνλ πξψην καζηφ κέρξη λα
καιαθψζεη, δηαζθαιίδεηαη φηη ζα πξνζιάβεη ην γάια κε ηηο πην ζπκππθλσκέλεο ζεξκίδεο θαη ηελ
πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπίδηα, ην νπνίν νδεγεί ζπλήζσο ζε απμεκέλε πξφζιεςε βάξνπο
(Λπθεξίδνπ & Γειηζίδνπ, 2013).
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3.8 Σερλεηή ίηηζε
Οξηζκέλεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ρακειφ βάξνο γέλλεζεο, ππνγιπθαηκία, αθπδάησζε,
απψιεηα βάξνπο ή βξαδεία πξφζιεςε βάξνπο θαη νη ζπγγελείο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο θαίλεηαη
φηη απαηηνχλ ζπκπιεξσκαηηθή ζίηηζε . ηηο ελδείμεηο γηα ζπκπιεξσκαηηθή ζίηηζε ηνπ λενγλνχ
επίζεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηέξα, φπσο θαζπζηεξεκέλε
γαιαθηνγέλεζε, κε αλεθηφο πφλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, αδπλακία ηεο κεηέξαο λα
ζειάζεη ιφγσ ζνβαξνχ λνζήκαηνο, πξσηνπαζήο αδεληθή αλεπάξθεηα, ε ιήςε θαξκάθσλ κε
ζπκβαηψλ κε ην ζειαζκφ θαζψο θαη πξνεγνχκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε καζηψλ (Walker,
2006). Ζ ρνξήγεζε ηππνπνηεκέλνπ γάιαθηνο κεηά ην ζειαζκφ, γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ην
λενγλφ/βξέθνο «έρεη πξνζιάβεη επαξθή πνζφηεηα» είλαη ζπλήζσο πεξηηηή θαη ζα πξέπεη λα
απνθεχγεηαη, δηφηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε παξνρή γάιαθηνο κέζσ ηνπ ζειαζκνχ. Ζ
ηερλεηή ζίηηζε αξθεηέο θνξέο παξεκπνδίδεη ην ζειαζκφ εμαηηίαο ηεο πην εχθνιεο πξφζιεςεο
γάιαθηνο κέζσ ησλ κπνπθαιηψλ αθνχ ε ζειή εθιχεη ην αληαλαθιαζηηθφ ζειαζκνχ/θαηάπνζεο.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα λενγλά ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα, ηα κάγνπια θαη ηα ρείιε, θαζψο
θαη ηα πξφηππα θαηάπνζεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο. Μεξηθά λενγλά/βξέθε κπνξνχλ λα
πξνζαξκνζζνχλ εχθνια απφ ην καζηφ ζηελ ηερλεηή ζίηηζε θαη άιια εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή
δπζθνιία. Δίλαη ζπλεπψο θαιχηεξε ε απνθπγή ρξήζεο ηεο ηερλεηήο ζίηηζεο κέρξη ηελ πιήξε
εγθαηάζηαζε ηνπ ζειαζκνχ, ζπλήζσο κεηά απφ 3 έσο 4 εβδνκάδεο. Δάλ απαηηείηαη
ζπκπιεξσκαηηθή ζίηηζε, ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη, φπσο ηα ζπζηήκαηα ζπκπιεξσκαηηθήο
ζίηηζεο πνπ επηηξέπνπλ ζην λενγλφ/βξέθνο λα ζειάδεη, ελψ ηαπηφρξνλα ιακβάλεη θαη ην
ζπκπιεξσκαηηθφ γάια. . Σα λενγλά/βξέθε κπνξνχλ επίζεο λα ζηηηζζνχλ κε θνπηάιη,
ζηαγνλφκεηξν ή ζχξηγγα. ηελ πεξίπησζε πνπ νη γνλείο επηιέμνπλ ηελ ρξήζε κε κπηκπεξφ,
ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ζειήο βξαδείαο ξνήο. Αλ θαη νξηζκέλνη γνλείο επηιέγνπλ ην ζπλδπαζκφ
ζειαζκνχ θαη ηερλεηήο ζίηηζεο, πνιιά λενγλά/βξέθε δελ ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ ην κπηκπεξφ θαη
ακέζσο κεηά ην ζειαζκφ επηιέγνπλ ην θιηηδάλη (Λπθεξίδνπ & Γειηζίδνπ, 2013).

3.9 Σερληθέο ζίηηζεο
πγθεθξηκέλεο ηερληθέο ζίηηζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηνπο γνλείο ζηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε ηερλεηή ζίηηζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ νη γνλείο ζα
πξέπεη λα θάζνληαη άλεηα, θξαηψληαο ην λενγλφ θνληά ηνπο ζε εκηθαζηζηή ζέζε,
ππνζηεξίδνληαο θαιά ην θεθάιη ηνπ. Σα γεχκαηα απνηεινχλ επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε δεζκνχ
κε ην λενγλφ κέζσ ηεο αθήο, ηεο νκηιίαο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ηνπ ηξαγνπδηνχ. Σν
κπηκπεξφ δελ πξέπεη λα ππνβαζηάδεηαη κε καμηιάξη ή άιιν άςπρν αληηθείκελν εγθαηαιείπνληαο
ην λενγλφ/βξέθνο λα, ζηηηζζεί κφλν ηνπ. Δπίζεο ην κπνπθάιη ζα πξέπεη λα θξαηείηαη έηζη ψζηε
ην πγξφ λα γεκίδεη ζπλερψο ηε ζειή κε ζθνπφ λα κελ εηζέξρεηαη ν αέξαο. Έηζη, ζηα πεξηζζφηεξα
λενγλά νδεγείηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο αέξαο ζην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
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ζίηηζεο κπνπθάιη κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα νδεγεζνχλ ζηε δηαδηθαζία εξπγήο αξθεηέο
θνξέο. (Λπθεξίδνπ & Γειηζίδνπ, 2013).

3.10 Σα βξεθηθά ηππνπνηεκέλα γάιαηα
Σν αλζξψπηλν γάια απνηειεί ηνλ «ρξπζφ θαλφλα» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφηππν γηα φια ηα
βξεθηθά ηππνπνηεκέλα γάιαηα. Σα βξεθηθά γάιαηα ηνπ εκπνξίνπ είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε
λα κνηάδνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κε ην κεηξηθφ γάια.. Αλ θαη ε αθξηβήο ζχλζεζε θάζε
ηππνπνηεκέλνπ βξεθηθνχ γάιαθηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, φια ηα γάιαηα ζα πξέπεη
λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Σα βξεθηθά γάιαηα ηνπ εκπνξίνπ είλαη ηππνπνηεκέλα
γάιαηα βαζηζκέλα ζην αγειαδηλφ γάια, ηξνπνπνηεκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζνκνηάδνπλ
ζην δηαηξνθηθφ πεξηερφκελν ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο. Σα γάιαηα απηά είλαη απνβνπηπξσκέλα,
κε ιηγφηεξν πξσηετληθφ πεξηερφκελν θαη πξνζζήθε θπηηθνχ ειαίνπ θαη πδαηαλζξάθσλ. Σα
βξεθηθά αγειαδηλά γάιαηα ηνπ εκπνξίνπ, αλεμαξηήησο επσλπκίαο, δηαζέηνπλ παξφκνηα
ζχζηαζε ζε βηηακίλεο, κέηαιια, πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο θαη απαξαίηεηα ακηλνμέα, κε
ειάρηζηεο παξαιιαγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε πεγή πδαηαλζξάθσλ, ζηα λνπθιενηίδηα πνπ
εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, ζηε καθξά άιπζν ησλ πνιπαθφξεζησλ ιηπαξψλ
νμέσλ, ζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε δηυδξνμπαθεηφλε (DHA) θαη ζε αξαρηδνληθφ νμχ, πνπ ζεσξνχληαη
φηη βειηηψλνπλ ηελ φξαζε θαη ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ηππνπνηεκέλνπ
γάιαθηνο γηα βξέθε πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά είλαη ηέζζεξηο: (1) ηππνπνηεκέλα αγειαδηλά
γάιαηα, (2) ηππνπνηεκέλα γάιαηα απφ ζφγηα, γηα ηα βξέθε κε δπζαλεμία ζηε ιαθηφδε, (3)
ηππνπνηεκέλα γάιαηα κε θαδεΐλε ή πξσηεΐλεο ηνπ νξνχ ηνπ γάιαθηνο πνπ έρεη ππνζηεί
πδξφιπζε, γηα ηα βξέθε κε δπζαλεμία ή δπζθνιία ζηελ πέςε ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο ή ηνπ
γάιαθηνο απφ ζφγηα θαη (4) ηππνπνηεκέλα γάιαηα κε ακηλνμέα, γηα ηα βξέθε κε ηαπηφρξνλε
δπζαλεμία ζε πνιιέο πξσηεΐλεο. Οη ελαιιαθηηθέο πεγέο γάιαθηνο, φπσο ην θαηζηθίζην γάια, ην
απνβνπηπξσκέλν γάια ή ην γάια ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά, ην ζπκππθλσκέλν ή ην
σκφ γάια θαη κε παζηεξησκέλν γάια απφ δψα, δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηα βξέθε, θαζψο
δελ θαιχπηνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ελδέρεηαη λα πεξηέρνπλ ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο
πξσηετλψλ ή ν ιφγνο αζβεζηίνπ/θσζθφξνπ λα είλαη ρακειφο, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε
ζπαζκψλ (Λπθεξίδνπ & Γειηζίδνπ, 2013).
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3.11 Δηζαγσγή ζηεξεώλ ηξνθώλ
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ 4 έσο 6 κελψλ ην λενγλφ ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά ζε ηζνξξνπεκέλεο πνζφηεηεο απφ ην κεηξηθφ ή ην ηππνπνηεκέλν γάια. Ζ αληίιεςε
φηη ε θαηαλάισζε ζηεξεψλ ηξνθψλ βνεζά ην βξέθνο λα θνηκεζεί ην βξάδπ είλαη ιαλζαζκέλε. Ζ
εηζαγσγή ζηεξεψλ ηξνθψλ πξηλ ηνπο 4 έσο 6 κήλεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθή ζξέςε
θαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο κεηξηθνχ ή ηππνπνηεκέλνπ γάιαθηνο. ε αληίζεζε κε ηα παηδηά
κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ κπνξνχλ λα ζηξέςνπλ ην θεθάιη ηνπο ζε έλδεημε άξλεζεο, ηα βξέθε
δελ κπνξνχλ εθθξάζνπλ ην αίζζεκα ηεο πιεξφηεηαο. Σν κεηξηθφ θαη ην ηππνπνηεκέλν γάια
πεξηέρνπλ ηε ζσζηή ηζνξξνπία πδαηαλζξάθσλ, πξσηετλψλ θαη ιηπαξψλ νμέσλ γηα ηε ζσζηή
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σν αηνκηθφ πξφηππν αλάπηπμεο ηνπ βξέθνπο ζπκβάιιεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζσζηνχ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο ρνξήγεζεο ζηεξεψλ ηξνθψλ. Ο ηαηξφο ή ε καία
ζπκβνπιεχνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ην ρξφλν απηφ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ
παξαθνινχζεζεο ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ βξέθνπο, ν παηδίαηξνο ή ε καία πνπ έρεη
εθπαηδεπζεί ζηελ παηδηαηξηθή ζπδεηά κε ηνπο γνλείο ην πξφγξακκα ηεο εηζαγσγήο ζηεξεψλ
ηξνθψλ θαζψο θαη ηνπο ηχπνπο ηξνθψλ πνπ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζην βξέθνο (Λπθεξίδνπ &
Γειηζίδνπ, 2013). Δπηπιένλ, ηα βξέθε πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα ρξεηάδνληαη πξνζνρή θαη εηδηθή
θαζνδήγεζε απφ ηελ ηαηξηθή νκάδα πνπ ηα παξαθνινπζεί. Γηα ηα βξέθε απηά ν θαιχηεξνο
ρξφλνο εηζαγσγήο ησλ ζηεξεψλ ηξνθίκσλ είλαη 5 έσο 8 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο. Ζ
πιεηνλφηεηα ησλ κσξψλ πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα ζα σθειεζεί απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ζηεξεψλ
ηξνθίκσλ κεηά απφ 3 κήλεο απφ ηελ εθηηκψκελε εκεξνκελία γέλλεζεο, νχησο ψζηε λα έρνπλ
αλαπηπρζεί επαξθψο (Bliss, 2011). πλ ηνηο άιινηο, ε ζεηξά θαη ε επηινγή ησλ ηξνθίκσλ πνπ
εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζην δηαηηνιφγην ηνπ βξέθνπο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε θαη
δηαθέξεη κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ, αλάινγα κε ηε δηαηξνθηθή ηνπο παξάδνζε θαη ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ (WHO, 2000a). Σξφθηκα κε ηα νπνία κπνξεί λα μεθηλήζεη ε
εηζαγσγή ησλ ζηεξεψλ ηξνθψλ είλαη ηα εκπινπηηζκέλα κε ζίδεξν δεκεηξηαθά, ηα ιαραληθά θαη
ηα θξνχηα θαη ην θξέαο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ πην θνηλψλ ηξνθίκσλ θαη αθνχ γίλνπλ αλεθηά
απφ ην παηδί, ζπζηήλεηαη λα ρνξεγεζνχλ ηα πην ηζρπξά αιιεξγηνγφλα ηξφθηκα, φπσο ε πξσηεΐλε
αγειαδηλνχ γάιαθηνο (γηανχξηη θαη ηπξί, αιιά φρη γάια αγειάδαο), ην απγφ, ε ζφγηα, ην ζηηάξη,
ηα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά, νη αξαρίδεο θαη άιινη μεξνί θαξπνί (AAP, 2012; Agostonietal., 2008;
Fleischeretal., 2013; Greeretal., 2008; Hostetal., 2008; Thygarajanetal., 2008). Ζ ρνξήγεζε
αγειαδηλνχ γάιαθηνο ζπληζηάηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηνλ 12ν κήλα, ιφγσ ηεο ρακειήο
πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε ζίδεξν (Agostonietal., 2008; Fleischeretal., 2013; Greeretal., 2008).
Αθφκε, ε Δπξσπατθή Δηαηξεία Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο
(ESPGHAN) ζπληζηά ε εηζαγσγή δεκεηξηαθψλ πνπ πεξηέρνπλ γινπηέλε (ζηηάξη, θξηζάξη,
ζίθαιε θαη πξντφληα ηνπο) λα γίλεηαη φρη λσξίηεξα απφ ηνλ 4ν θαη φρη αξγφηεξα απφ ηνλ 7ν κήλα
δσήο (Agostonietal., 2008). Ζ εηζαγσγή ηεο ζπζηήλεηαη λα γίλεη ζηαδηαθά, αξρηθά ζε κηθξέο
πνζφηεηεο θαη ηδαληθά ελψ ην παηδί αθφκα ζειάδεη, γηα ηελ πξφιεςε
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εκθάληζεο θνηιηνθάθεο, ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ 1 θαη αιιεξγίαο ζην ζηηάξη (Agostonietal.,
2008). Φαίλεηαη φηη ν κεηξηθφο ζειαζκφο δξα πξνζηαηεπηηθά πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε
(Akobengetal., 2006; Perssonetal., 2002), ελψ ε εκθάληζε ησλ αλσηέξσ λνζεκάησλ, εθηφο απφ
ηνλ ρξφλν εηζαγσγήο, επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο γελεηηθνχο, θαζψο θαη απφ
ηελ πνζφηεηα ηεο γινπηέλεο πνπ ιακβάλεη ην βξέθνο (Guandalinietal., 2007; Norrisetal., 2003;
Norrisetal., 2005; Szajewskaetal., 2012). Ζ Δπξσπατθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (EFSA)
ππνζηεξίδεη φηη ε εηζαγσγή ηξνθψλ κε γινπηέλε κεηαμχ ηνπ 4νπ θαη 6νπ κήλα, ελψ ζπλερίδεηαη
αθφκα ν κεηξηθφο ζειαζκφο, πηζαλφλ λα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θνηιηνθάθεο (EFSA,
2009). Χζηφζν, ην Scientific Advisory Committee on Nutrition and Committee on Toxicity ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κεηά απφ κειέηε ησλ ππαξρφλησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ, δελ κπφξεζε λα
επηβεβαηψζεη ηελ άπνςε ηεο EFSA (COT Statement, 2011).
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3.12 Ο ξόινο ηνπ λνζειεπηή ζηε βξεθηθή δηαηξνθή
Ζ βνήζεηα ηνπ λνζειεπηή έγθεηηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα ηεο κεηέξαο
θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηνπ παηέξα φζνλ αθνξά ηε θξνληίδα ηνπ βξέθνπο θαη θξίλεηαη αλαγθαία.
Ζ κεηέξα έρεη αλάγθε απφ ζπλερή βνήζεηα θαη θαηεχζπλζε? απφ έκπεηξνπο λνζειεπηέο θαη
θαηά ην δηάζηεκα παξακνλήο ζην καηεπηήξην φζν θαη κεηά θαηά ηελ επηζηξνθή ηεο ζην ζπίηη,.
Μεηά ην εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν είλαη πηζαλφ λα εκθαληζζνχλ πξνβιήκαηα φπσο πφλνο
ζηηο ζειέο, ζπκθφξεζε θαη λενγληθφο ίθηεξνο. πλεπψο, είλαη επζχλε ηνπ λνζειεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ λα εθπαηδεχζεη θαη λα πξνεηνηκάζεη ηε κεηέξα γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ
ζπλήζσο ηε δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνχ θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξέπεη λα
αλαδεηήζεη βνήζεηα. Ζ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ηειεθσληθήο βνήζεηαο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ
λνζνθνκείνπ ή ην καηεπηηθνχ θέληξνπ ή ηηο καίεο θαηά ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ην εμηηήξην κπνξεί
λα απνηειεί έλα κέζν εληνπηζκνχ ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη πξνζθέξεη ηελ αλαγθαία θαη
απαηηνχκελε ππνζηήξημε.
Οη γνλείο ρξεηάδνληαη ζπλήζσο εθπαίδεπζε, ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ
θάπνηνλ λνζειεπηή γηα ηε θξνληίδα ηνπ βξέθνπο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη λένη γνλείο ζπρλά
ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζε πνιιέο ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλήο θξνληίδαο ηνπ βξέθνπο, φπσο ζηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ γάιαθηνο, ηε δηαδηθαζία ηεο ζίηηζεο θαη γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε
πξνβιήκαηνο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. Μεξηθνί γνλείο πνπ ρνξεγνχλ ηερλεηή
δηαηξνθή αλεζπρνχλ φηη ην βξέθνο ζα ππνθέξεη ιφγσ ηεο απφθαζήο ηνπο. Ζ ππνγξάκκηζε ηεο
επεξγεηηθήο ρξήζεο ηνπ σξαξίνπ ζίηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζηελή επαθή θαη ε
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ην λενγλφ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε νξηζκέλσλ απφ ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο (Λπθεξίδνπ & Γειηζίδνπ, 2013).
Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα κέζνδνο ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλ-δηακνλή
(rooming-in) είλαη ε παξακνλή ηεο κεηέξαο ζην ίδην δσκάηην κε ην κσξφ ηεο θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
εκέξαο θαη ηεο λχρηαο. Ο ζθνπφο ηεο ζπλ-δηακνλήο είλαη φηη ε κεηέξα έξρεηαη πην θνληά κε ην βξέθνο
θαη δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, βνεζάεη ζε ζπλερή ζειαζκφ (Αλησληάδνπ-Κνπκάηνπ
θαη ζπλ, 2015). Οη κεηέξεο πνπ κέλνπλ ζην ίδην δσκάηην κε ηα βξέθε ηνπο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη
ζειάδνπλ εμαξρήο θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη θάζε πφηε πεηλάεη. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα
βξέθε πνπ ζειάδνπλ απφ ηελ πξψηε κέξα, παίξλνπλ ακέζσο βάξνο, ελψ εθείλα πνπ δελ ζειάδνπλ
έραζαλ αξθεηφ απφ ην βάξνο ηνπο θαη πνιινί ζεσξνχλ φηη απηφ νθείιεηαη ζηελ θαηαλάισζε
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ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζπλ-δηακνλή
πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζηηο κεηέξεο αθνχ θαίλεηαη ηηο ηνλψλεη ςπρνινγηθά θαη ληψζνπλ πην ζίγνπξεο
γηα ηνλ εαπηφ ηνπο απέλαληη ζηελ θξνληίδα ηνπ κσξνχ (Αλησληάδνπ Κνπκάηνπ θαη ζπλ, 2015).

Ο λνζειεπηήο έρεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν απέλαληη ζηελ κεηέξα, ν νπνίνο είλαη λα ηελ παξαθηλήζνπλ λα
ζειάζεη ακέζσο ην βξέθνο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ ελεκεξψζεη κεηέξα λα κε δψζεη
θαλέλα ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο θαηά ηηο πξψηεο ζαξάληα κέξεο δσήο ηνπ βξέθνπο (Μαιιηαξνχ, 2010).
Ο λνζειεπηήο νθείιεη λα δψζεη ζάξξνο ζηελ κεηέξα λα ζειάδεη ζπρλά, ηδίσο κέρξη ηελ 40ε εκέξα δσήο
ησλ βξεθψλ. (Μαιιηαξνχ, 2010). Ο λνζειεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο λένπο γνλείο γηα ηε ζσζηή
ζπρλφηεηα ζειαζκνχ. Ο ζειαζκφο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 2 ψξεο (θαηά ηηο πξψηεο 40 κέξεο δσήο ηνπ
βξέθνπο) ελψ ηε λχρηα λα ζειάδεη θάζε 3 ψξεο θαη αλ δελ μππλήζεη απφ κφλν ηνπ λα θξνληίζεη λα ην
μππλήζεη ε κεηέξα γηα λα θάεη (Taveras et al., 2007). πρλή απνξία ησλ κεηέξσλ είλαη αλ έρνπλ αξθεηφ
γάια γηα ην λενγλφ ηνπο.
Ο λνζειεπηήο, ινηπφλ, ζα κάζεη ηελ κεηέξα λα θαιχπηεη κφλε ηεο ηελ εξψηεζε εάλ ην κσξφ πεηλάεη θαη
εάλ απηφ έρεη ρνξηάζεη. Όηαλ ην κσξφ ηεο θαίλεηαη ηθαλνπνηεκέλν θαη ε ίδηα ληψζεη αθπδαησκέλε
ζεκαίλεη πσο ην βξέθνο έιαβε ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα πνπ ρξεηαδφηαλ.
Άιιε κηα αξκνδηφηεηα ηνπ λνζειεπηή είλαη λα θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη γηα ηελ πγηεηλή ηεο κεηέξαο θαη
ηνπ βξέθνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, ζπρλφ θαηλφκελν απνηειεί λα ιεξσζνχλ ηα ξνχρα ηεο
κεηέξαο απφ γάια θη απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη εζηία κηθξνβίσλ θαη λα εγθπκνλεί έηζη θηλδχλνπο γηα
ηελ πγεία ηνπ βξέθνπο. ηε ζπλέρεηα ην κσξφ, νπφηε ζα πξέπεη λα θνξάεη θαζαξά θαη ζηεγλά ξνχρα δηφηη
ηα βξεγκέλα ξνχρα έρεη δεηρζεί φηη πξνθαινχλ αλεζπρία ζην βξέθνο κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη ε
δηαδηθαζία ζειαζκνχ (Μαιιηαξνχ, 2010).
Ζ κεηέξα ζα δηδαρζεί απφ ην λνζειεπηή ηηο ζσζηέο ζηάζεηο ζειαζκνχ θαη λα κάζεη πνηα είλαη απηή πνπ
αξκφδεη ζε απηήλ θαη ζην κσξφ ηεο. ηε ζπλέρεηα ν λνζειεπηήο ζα κάζεη ζηε κεηέξα πψο λα
απνκαθξχλεη ην βξέθνο απφ ην καζηφ φηαλ απηφ δελ κπνξεί λα ζειάζεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ίδηα
ζα βνεζήζεη ην ζηήζνο ηεο γηα λα πξνθιεζεί έθθξηζε ηνπ γάιαθηνο (Taveras et al., 2007)
Γεληθά ν ξφινο ηνπ λνζειεπηή απνηππψλεηαη ζε δέθα ζεκαληηθνχο θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο θαη είλαη νη
αθφινπζνη:






Ύπαξμε ελφο γξαπηνχ εγρεηξηδίνπ γηα ην κεηξηθφ ζειαζκφ ην νπνίν ζα αλαλεψλεηαη θαη ζα
θνηλνπνηείηαη ζε φιν ην ηαηξνλνζειεπηηθφ θνηλφ.
Καηάιιειε εθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο γηα
ηνλ ζειαζκφ
Δλεκέξσζε φισλ ησλ λέσλ κεηέξσλ κε γξαπηά θαη πξνθνξηθά κέζα πνπ ζα αλαθέξνπλ ηα
σθέιε ηνπ ζειαζκνχ
Παξνρή βνήζεηαο πξνο ηηο λέεο κεηέξεο γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνχ κεηά ην
πξψην κηζάσξν απφ ηε γέλλεζε ηνπ βξέθνπο
Δπίδεημε ζηηο λέεο κεηέξεο γηα ηελ ζσζηή ηερληθή ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ
ζειαζκνχ θαη ελζάξξπλζή ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο γαινπρίαο γηα φζν ην δπλαηφλ
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα
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Απαγφξεπζε επηπξφζζεηεο ιήςεο ηξνθήο κε εμαίξεζε ηελ επηβνιή ηεο ηερλεηήο ζίηηζεο κεηά
απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε
Δθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο rooming in
Δλζάξξπλζε ηνπ ζειαζκνχ φηαλ ην βξέθνο ην απνδεηάεη
Απαγφξεπζε ηερληηψλ ζειψλ ζε βξέθε πνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζειαζκνχ
Αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε εμεηδηθεπκέλσλ νκάδσλ νη νπνίεο ρεηξίδνληαη ζεκαληηθά ζέκαηα
κεηξφηεηαο ( Πνιπρξνλίδεο, 2010)

Σα θαζήθνληα φκσο ηνπ λνζειεπηή, δε ζηακαηνχλ κφλν ζηε δηαζθάιηζε ηνπ ζσζηνχ ηξφπνπ
ζειαζκνχ(Catteneo et al., 2004). Ο λνζειεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξεί θαη λα
θαηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζειάδνπζαο κεηέξαο, φπσο έληνλν άγρνο, θξίζεηο ζπκνχ,
δηαηαξαγκέλε ζθέςε, ζεκάδηα ρακειήο απηνπεπνίζεζε, έληνλεο ςπρνινγηθέο δηαθπκάλζεηο,
θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, απξαμία θ.ά (Ραγηά, 2009) Ο ξφινο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηνπο γνλείο, αιιά θαη ζε νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε
ζπλερή εμέηαζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ λενγλψλ. Σα λενγλά πνπ ζειάδνπλ
εμεηάδνληαη απφ ηνλ ηαηξφ ή ηε καία 3 έσο 5 εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη ζηε ζπλέρεηα
επαλεμεηάδνληαη κεηά απφ 2 έσο 3 εβδνκάδεο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε αχμεζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπο.
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Κεφάλαιο :4o
4.1 Σν είδνο ηεο έξεπλαο
Σν είδνο ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ απφξξνηα ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ δηαηξνθή
ζηελ βξεθηθή ειηθία θαη ηνλ ξφιν ηνπ λνζειεπηή, είλαη ε δεπηεξνγελήο έξεπλα.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ δειαδή δεδνκέλα απφ δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
δηαηξνθή ησλ βξεθψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ λνζειεπηή.

4.2 Πεξηγξαθή δείγκαηνο
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο καο (30 άξζξα) αθνξά ηελ δηαηξνθή ησλ βξεθψλ (κεηξηθφο ζειαζκφο,
ηερλεηή ζίηηζε) θαη ηνλ ξφιν ηνπ λνζειεπηή ζε έλα πιαίζην εθηφο Διιάδνο. Δίλαη ζεκαληηθφ
θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, αθνχ απνηππψλεη ηηο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηελ δηαηξνθή θαη κε εχγισηην
ηξφπν δηαηππψλνληαη θαη απνηππψλνληαη απφςεηο ζπνπδαίσλ επηζηεκφλσλ. Γείγκα γηα ηελ
έξεπλα απνηεινχλ ηα άξζξα επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ δηαηξνθή ησλ
βξεθψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ λνζειεπηή.

4.3 Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπο
Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζηηο ειεθηξνληθέο
βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed θαη GoogleScholar θαη ζε ζπγγξάκκαηα ηεο βηβιηνζήθεο ηεο ΔΤΠ
ηνπ Σ.Δ.Η Ζπείξνπ. Σν πιηθφ ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ επηιεγκέλα βηβιία θαη άξζξα θαη ην πιηθφ
επηιέρζεθε θαηφπηλ ιεπηνκεξνχο κειέηεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Ζ επηινγή έγηλε απφ
βηβιία, γεληθά άξζξα, αλαζθνπήζεηο. Σέζεθε πεξηνξηζκφο φζν αθνξά ηε γιψζζα δεκνζίεπζεο
ησλ βηβιίσλ θαη ησλ άξζξσλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν απηά πνπ ήηαλ δεκνζηεπκέλα ζηελ
ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. Λέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκνχο γηα ηελ
αλαδήηεζε θαη ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ «breast feeding», «benefits», «human
milk», «breast milk», «infant», «nutrition», «nursing role».

[29]

Κεθάιαην:5ν
5.1 Απνηειέζκαηα
Άξζξν 1:MartinCR, Ling PR, Blackburn GL.(2016) ‘’Review of Infant Feeding: Key
Features of Breast Milk and Infant Formula’’
Abstract: Mothers‘ own milk is the best source of nutrition for nearly all infants. Beyond somatic
growth, breast milk as a biologic fluid has a variety of other benefits, including modulation of
postnatal intestinal function, immune ontogeny, and brain development. Although breastfeeding
is highly recommended, breastfeeding may not always be possible, suitable or solely adequate.
Infant formula is an industrially produced substitute for infant consumption. Infant formula
attempts to mimic the nutritional composition of breast milk as closely as possible, and is based
on cow‘s milk or soymilk. A number of alternatives to cow‘s milk-based formula also exist. In
this article, we review the nutritional information of breast milk and infant formulas for better
understanding of the importance of breastfeeding and the uses of infant formula from birth to 12
months of age when a substitute form of nutrition is required.

Πεξίιεςε: Σν γάια ηεο κεηέξαο είλαη ε θαιχηεξε πεγή δηαηξνθήο γηα ζρεδφλ φια ηα βξέθε.
Πέξα απφ ηελ ζσκαηηθή αλάπηπμε, ην κεηξηθφ γάια σο βηνινγηθφ πγξφ έρεη κηα πνηθηιία άιισλ
πιενλεθηεκάησλ, φπσο ε δηακφξθσζε ηεο κεηαγελλεηηθήο εληεξηθήο ιεηηνπξγίαο, ε
αλνζνινγηθή νληνγέλεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. Αλ θαη ν ζειαζκφο ζπληζηάηαη
ηδηαίηεξα, ν ζειαζκφο κπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε εθηθηφο, θαηάιιεινο ή αξθεηφο. Σν βξεθηθφ
γάια ηνπ εκπνξίνπ είλαη ππνθαηάζηαην βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο γηα
ηελ θαηαλάισζε απφ λενγλά. Ζ βξεθηθή ζπληαγή πξνζπαζεί λα κηκείηαη φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν ηε ζξεπηηθή ζχλζεζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη βαζίδεηαη ζην αγειαδηλφ γάια ή
ζην γάια ζφγηαο. Τπάξρεη επίζεο κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε ζρέζε κε ηε θφξκνπια
πνπ βαζίδεηαη ζην αγειαδηλφ γάια. ε απηφ ην άξζξν, εμεηάδνπκε ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο
ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο
ζεκαζίαο ηνπ ζειαζκνχ θαη ησλ ρξήζεσλ ηνπ βηνκεραληθνχ βξεθηθνχ γάιαθηνο απφ ηε γέλλεζε
έσο ηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ, φηαλ απαηηείηαη ππνθαηάζηαηε κνξθή δηαηξνθήο.
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Άξζξν:2 Bineti S. Vitta, Margaret Benjamin, Alissa M. Pries, Mary Champeny, Elizabeth
Zehner, Sandra L. Huffman, (2016), ‘’Infant and young child feeding practices among
children under 2 years of age and maternal exposure to infant and young child feeding
messages and promotions in Dar es Salaam, Tanzania’’
Abstract
There are limited data describing infant and young child feeding practices (IYCF) in urban
Tanzania. This study assessed the types of foods consumed by children under 2 years of age and
maternal exposure to promotions of these foods in Dar es Salaam, Tanzania. A cross-sectional
survey was conducted among 305 mothers of children less than 24 months of age who attended
child health services in October and November, 2014. Among infants less than 6 months of age,
rates of exclusive breastfeeding were low (40.8%) and a high proportion (38.2%) received semisolid foods. Continued breastfeeding among 20–23-month-olds was only 33.3%. Consumption of
breastmilk substitutes was not prevalent, and only 3.9% of infants less than 6 months of age and
4.8% of 6–23 month-olds were fed formula. Among 6–23-month-olds, only 38.4% consumed a
minimum acceptable diet (using a modified definition). The homemade complementary foods
consumed by the majority of 6-23-month-olds (85.2%) were cereal-dominated and infrequently
contained micronutrient-rich ingredients. Only 3.1% of 6–23-month-olds consumed
commercially produced infant cereal on the day preceding the interview. In contrast,
commercially produced snack foods were consumed by 23.1% of 6–23-month-olds. Maternal
exposure to commercial promotions of breastmilk substitutes and commercially produced
complementary foods was low (10.5% and 1.0%, respectively), while exposure to promotions of
commercially produced snack foods was high (45.9%). Strategies are needed to improve IYCF
practices, particularly with regard to exclusive and continued breastfeeding, increased dietary
diversity and consumption of micronutrient-rich foods, and avoidance of feeding commercially
produced snack foods.

Πεξίιεςε
Τπάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ πξαθηηθέο δηαηξνθήο γηα βξέθε θαη κηθξά
παηδηά (IYCF) ζηελ αζηηθή Σαλδαλία. Απηή ε κειέηε αμηνιφγεζε ηα είδε ησλ ηξνθίκσλ πνπ
θαηαλαιψλνληαη απφ παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 2 εηψλ θαη ε έθζεζε ηεο κεηέξαο ζε πξνσζήζεηο
απηψλ ησλ ηξνθίκσλ ζην DaresSalaam ηεο Σαλδαλίαο. Μηα ζχγρξνλε έξεπλα δηεμήρζε κεηαμχ
305 κεηέξσλ παηδηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 24 κελψλ πνπ παξέζηεζαλ ζε ππεξεζίεο πγείαο παηδηψλ
ηνλ Οθηψβξην θαη
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ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014.).Μεηαμχ ησλ βξεθψλ ειηθίαο θάησ ησλ 6 κελψλ, ηα πνζνζηά ζίηηζεο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά κε ζειαζκφ ήηαλ ρακειά (40,8%) θαη έλα πςειφ
πνζνζηφ (38,2%) έιαβε εκη-ζηεξεά ηξφθηκα. Ζ ζπλέρηζε ηνπ ζειαζκνχ κεηαμχ ησλ αηφκσλ
ειηθίαο 20-23 κελψλ ήηαλ κφλν 33,3%. Ζ θαηαλάισζε ππνθαηάζηαησλ κεηξηθνχ γάιαθηνο δελ
ήηαλ επηθξαηέζηεξε θαη κφλν ην 3,9% ησλ βξεθψλ ειηθίαο θάησ ησλ 6 κελψλ θαη ην 4,8% ησλ
6-23 κελψλ έιαβαλ βξεθηθφ γάια ηνπ εκπνξίνπ. Μεηαμχ ησλ ειηθηψλ 6-23 κελψλ, κφλν ην
38,4% θαηαλάισζε κηα ειάρηζηα απνδεθηή δηαηξνθή (ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ηξνπνπνηεκέλν
νξηζκφ). ηα ζπηηηθά ζπκπιεξσκαηηθά ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψζεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ
αηφκσλ ειηθίαο 6-23 κελψλ (85,2%) θπξηάξρεζαλ ζηα δεκεηξηαθά θαη ζπάληα πεξηείραλ
ζπζηαηηθά πινχζηα ζε κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Μφλν ην 3,1% ησλ βξεθψλ ειηθίαο 6-23
κελψλ θαηαλάισζε εκπνξηθά ζθεπάζκαηα κε δεκεηξηαθά γηα βξέθε ηελ εκέξα πνπ πξνεγήζεθε
ηεο ζπλέληεπμεο. Αληίζεηα, ηα ζλαθ πνπ παξάγνληαη ζην εκπφξην θαηαλαιψλνληαη απφ ην 23,1%
ησλ βξεθψλ ειηθίαο 6-23 κελψλ. Ζ έθζεζε ησλ κεηέξσλ ζηηο εκπνξηθέο πξνσζήζεηο ησλ
ππνθαηάζηαησλ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνληαη
ζην εκπφξην ήηαλ ρακειή (10,5% θαη 1,0%, αληίζηνηρα), ελψ ε έθζεζε ζε πξνσζεηηθέο ελδείμεηο
εκπνξηθνχ ζλαθ είλαη πςειή (45,9%). Απαηηνχληαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ
ηνπ IYCF, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ απνθιεηζηηθφ θαη ζπλερή ζειαζκφ, ηελ απμεκέλε δηαηξνθηθή
πνηθηινκνξθία θαη ηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ πινχζησλ ζε ηρλνζηνηρεία, θαζψο θαη ηελ απνθπγή
ηεο ζίηηζεο κε ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη ζην εκπφξην.

Άξζξν:3 Satish Tiwari Ketan Bharadva Balraj Yadav Sushma Malik Prashant Gangal C.
R. Banapurmath Zeeba Zaka -Ur-Rab UrmilaDeshmukh Visheshkumar R. K. Agrawal
The IYCF Chapter of IAP,(2016) ,‘’ Infant and young child feeding guidelines 2016’’

Abstract
Justification
Shaping up the post-2015 development agenda is of crucial importance in the development
process around the Globe as 2015 was the last year of millienium development goals. It is the
right time to asses our own progress vis-a-vis the Millennium Development Goals and these
Guidelines are an attempt in that regard.
Process
The Infant and Young Child Feeding (IYCF) chapter of Indian Academy of Pediatrics invited a
group of experts for National Consultative Meet for discussing and contributing on latest
scientific advances and developments. Various partners from
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WHO, UNICEF, Ministry of Child Welfare Department, Ministry of Health and Family Welfare,
Ministry of Chemical and Fertilizers of Govt of India, Human Milk Banking Association (of
India), Indian Medico-Legal and Ethics Association (IMLEA), non-governmental organizations
and academicians from various states of India contributed to these guidelines. The guidelines
were finalized during the IYCNCON 2015 at New Delhi in August 2015.
Objectives
To formulate, endorse, adopt and disseminate guidelines related to Infant and Young Child
feeding from an Indian perspective (including human milk banking, infant feeding in the HIV
situation, and micro-nutrients).
Recommendations
Early initiation of breastfeeding within first hour of birth, exclusive breastfeeding for the first six
months followed by continued breastfeeding for up to two years and beyond with appropriate
complementary foods after completion of 6 months is the most appropriate feeding strategy.
Micro-nutrient supplementation in infants, and adequate nutrition and anemia control for
adolescent girls, pregnant and lactating mothers is advocated. Concepts and need for human milk
banks in India has also been incorporated.
Πεξίιεςε
Αηηηνιφγεζε
Ζ ράξαμε ηεο αλαπηπμηαθήο αηδέληαο κεηά ην 2015 είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζε φιν ηνλ θφζκν, θαζψο ην 2015 ήηαλ ν ηειεπηαίνο ρξφλνο ησλ
αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ .Δίλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα εθηηκήζνπκε ηελ πξφνδφ καο ζε ζρέζε κε
ηνπο Αλαπηπμηαθνχο ηφρνπο ηεο Υηιηεηίαο θαη απηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο απνηεινχλ κηα
απφπεηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Γηαδηθαζία
Ζ Ηλδηθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο πνπ αθνξά Βξέθε θαη παηδηά θάιεζε κηα νκάδα
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Δζληθή πκβνπιεπηηθή πλάληεζε γηα ζπδήηεζε θαη ζπκβνιή ζηηο
ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. Γηάθνξνη εηαίξνη απφ ηελ ΠΟΤ, ηελ UNICEF, ην
Τπνπξγείν Παηδείαο, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Οηθνγελεηαθήο Πξφλνηαο, ην Τπνπξγείν Υεκηθψλ
θαη Ληπαζκάησλ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ηλδίαο, ηελ Έλσζε Αλζξψπηλνπ Γάιαθηνο (ηεο Ηλδίαο),
ηελ Ηλδηθή Ηαηξηθή θαη Ννκηθή
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Οκνζπνλδία (IMLEA), κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί θαη αθαδεκατθνί απφ δηάθνξεο πνιηηείεο
ηεο Ηλδίαο ζπλέβαιαλ ζε απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο.
Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νινθιεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ IYCNCON 2015 ζην Νέν
Γειρί ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015.
ηφρνη
Ζ ζπλάληεζε απηή είρε σο ζηφρν λα δηαηππψζεη, λα πηνζεηήζεη, θαη λα δηαδψζεη θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο ζρεηηθέο κε ηε δηαηξνθή ησλ βξεθψλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ απφ κηα ηλδηθή
πξνζέγγηζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξάπεδαο κεηξηθνχ γάιαθηνο, ηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ
ζηελ θαηάζηαζε ηνπ HIV θαη ησλ ζξεπηηθψλ κηθξνζπζηαηηθψλ).
πζηάζεηο
Ζ έγθαηξε έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ εληφο ηεο πξψηεο ψξαο απφ ηελ γέλλεζε, ν απνθιεηζηηθφο
ζειαζκφο γηα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο, πνπ αθνινπζείηαη απφ ζπλερή ζειαζκφ γηα δηάζηεκα έσο
δχν εηψλ θαη ε ρνξήγεζε θαηάιιεισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηξνθίκσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
6 κελψλ είλαη ε θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή δηαηξνθήο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε
κηθξνζπζηαηηθψλ ζηα βξέθε θαη ν επαξθήο έιεγρνο ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο αλαηκίαο ηηο έγθπεο
θαη ηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο είλαη απαξαίηεηε. Έρνπλ ελζσκαησζεί επίζεο νη έλλνηεο θαη ε
αλάγθε γηα ηξάπεδεο αλζξψπηλνπ γάιαθηνο ζηελ Ηλδία.

Άξζξν:4 Randi J. Bertelsen, Elizabeth T. Jensen, Tamar Ringel-Kulka, (2016), ‘’Use of
probiotics and prebiotics in infant feeding’’
Abstract
Gut colonization by beneficial bacteria in early life is necessary for establishing the gut mucosal
barrier, maturation of the immune system and preventing infections with enteric pathogens.
Mode of delivery, prematurity, breastfeeding, and use of antibiotics are some of many factors
that have been described to influence early life colonization. Dysbiosis, the absence of normal
colonization, is associated with many disease conditions. Pre- and probiotics are commonly used
as supplementation in infant formula, such as prebiotic oligosaccharides for stimulation of
Bifidobacterium growth aiming to mimic the high levels of these commensal bacteria in the gut
of breastfed infants. Studies suggest that probiotic supplementation may be beneficial in
prevention and management of disease (e.g., reducing the risk of necrotizing enterocolitis in
preterm infants and treatment of acute gastroenteritis in children).
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Although these studies show promising beneficial effects, the long-term risks or health benefits
of pre- and probiotic supplementation are not clear.
Πεξίιεςε
Ο απνηθηζκφο ηνπ εληέξνπ απφ επεξγεηηθά βαθηήξηα ζηελ πξψηκε δσή είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
θαζηέξσζε ηνπ θξαγκνχ ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ εληέξνπ, ηελ σξίκαλζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξφιεςε ινηκψμεσλ απφ εληεξηθά παζνγφλα. Ο ηξφπνο γέλλεζεο, ν
πξφσξνο ηνθεηφο, ν ζειαζκφο θαη ε ρξήζε αληηβηνηηθψλ είλαη κεξηθνί απφ πνιινχο παξάγνληεο
πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί θαη επεξεάδνπλ ηνλ πξψηκν απνηθηζκφ ηνπ εληέξνπ. Ζ απνπζία
θπζηνινγηθνχ απνηθηζκνχ, ζρεηίδεηαη κε πνιιέο αζζέλεηεο. Σα πξνβηνηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπλήζσο σο ζπκπιήξσκα ζε βηνκεραληθά βξεθηθά γάιαηα, φπσο νη νιηγνζαθραξίηεο γηα ηε
δηέγεξζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Bifidobacterium κε ζηφρν λα κηκεζνχλ ηα πςειά επίπεδα ησλ
ζπλεζηζκέλσλ βαθηεξηδίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην έληεξν ησλ ζειαδφλησλ βξεθψλ. Μειέηεο
ππνδεηθλχνπλ φηη ε πξνζζήθε πξνβηνηηθψλ ζηε δηαηξνθή ησλ βξεθψλ, κπνξεί λα είλαη
επεξγεηηθή ζηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ (π.ρ., κείσζε ηνπ θηλδχλνπ λεθξσηηθήο
εληεξνθνιίηηδαο ζε πξφσξα βξέθε θαη ζεξαπεία νμείαο γαζηξεληεξίηηδαο ζηα παηδηά). Παξφιν
πνπ απηέο νη κειέηεο δείρλνπλ πνιιά ππνζρφκελα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, νη
καθξνπξφζεζκνη θίλδπλνη ή ηα νθέιε γηα ηελ πγεία απφ ηελ πξνβηνηηθή ζπκπιήξσζε δελ είλαη
μεθάζαξα.

Άξζξν:5 Karen J. Campbell, Kylie D. Hesketh, Sarah A. McNaughton, Kylie Ball, Zoë
McCallum, John Lynch and David A. Crawford, (2016), ‘’The extended Infant Feeding,
Activity and Nutrition Trial (InFANT Extend) Program: a cluster-randomized controlled
trial of an early intervention to prevent childhood obesity’’
Abstract
Background
Understanding how we can prevent childhood obesity in scalable and sustainable ways is
imperative. Early RCT interventions focused on the first two years of life have shown promise
however, differences in Body Mass Index between intervention and control groups diminish
once the interventions cease. Innovative and cost-effective strategies seeking to continue to
support parents to engender appropriate energy balance behaviours in young children need to be
explored.
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Methods/

Design
The Infant Feeding Activity and Nutrition Trial (InFANT) Extend Program builds on the early
outcomes of the Melbourne InFANT Program. This cluster randomized controlled trial will test
the efficacy of an extended (33 versus 15 month) and enhanced (use of web-based materials, and
Facebook® engagement), version of the original Melbourne InFANT Program intervention in a
new cohort. Outcomes at 36 months of age will be compared against the control group.

Discussion
This trial will provide important information regarding capacity and opportunities to maximize
early childhood intervention effectiveness over the first three years of life. This study continues
to build the evidence base regarding the design of cost-effective, scalable interventions to
promote protective energy balance behaviors in early childhood, and in turn, promote improved
child weight and health across the life course.
Πεξίιεςε
Ηζηνξηθφ
Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα απνηξέςνπκε ηελ παηδηθή παρπζαξθία κε
θιηκαθνχκελνπο θαη βηψζηκνπο ηξφπνπο είλαη επηηαθηηθή. Οη πξψηεο παξεκβάζεηο πνπ
επηθεληξψζεθαλ ζηα πξψηα δχν ρξφληα ηεο δσήο είλαη πνιιά ππνζρφκελεο εληνχηνηο, νη
δηαθνξέο ζην Γείθηε Μάδαο ψκαηνο κεηαμχ ησλ νκάδσλ παξέκβαζεο θαη ησλ νκάδσλ ειέγρνπ
κεηψλνληαη φηαλ νη παξεκβάζεηο παχζνπλ. Πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαηλνηφκεο θαη νηθνλνκηθά
απνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ επηδηψθνπλ λα ζπλερίζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο γνλείο, λα
δεκηνπξγνχλ θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο ζε κηθξά παηδηά.
Μέζνδνη / ρεδηαζκφο
Σν Πξφγξακκα επέθηαζεο ηνπ Γείγκαηνο Γξαζηεξηφηεηαο Γηαηξνθήο (InFANT) βαζίδεηαη ζηα
πξψηα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο InFANT ηεο Μειβνχξλεο. Απηή ε ηπραία ειεγρφκελε
δνθηκή ζα είλαη πην εθηεηακέλε (33 κήλεο έλαληη 15) θαη εληζρπκέλε (ρξήζε πιηθψλ κέζσ
δηαδηθηχνπ θαη δέζκεπζε ηνπ Facebook®) έλαληη παιαηνηέξσλ θαη ζα κειεηήζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα \ ηεο αξρηθήο παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο InFant ηεο Μειβνχξλεο ζε
κηα λέα νκάδα. Σα απνηειέζκαηα, κεηά ην πέξαο ησλ 36 κελψλ, ζα ζπγθξηζνχλ κε ηελ νκάδα
ειέγρνπ.
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πδήηεζε
Απηή ε δνθηκή ζα παξάζρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηηο επθαηξίεο
γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξψηκεο παηδηθήο παξέκβαζεο θαηά ηα
πξψηα ηξία ρξφληα ηεο δσήο. Απηή ε κειέηε ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί κηα βάζε δεδνκέλσλ
ζρεηηθή κε ην ζρεδηαζκφ νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ θιηκαθνχκελσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνψζεζε ζπκπεξηθνξάο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη κε ηε
ζεηξά ηεο λα νδεγήζεη ζε βειηησκέλν βάξνο ζψκαηνο θαη πγεία ησλ παηδηψλ θαζ 'φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο.

Άξζξν: 6 Atul Singhal, (2016), ‘’The role of infant nutrition in the global epidemic of noncommunicable disease’’ , (The Childhood Nutrition Research Centre, Institute of Child
Health, University College London)

Abstract
Non-communicable diseases (NCD) and atherosclerotic CVD in particular, are the most
important health problems of the 21st century. Already in every world region except Africa,
NCD account for greater mortality than communicable, maternal, perinatal and nutritional
conditions combined. Although modifiable lifestyle factors in adults are the main determinants,
substantial evidence now suggests that factors in early life also have a major role in the
development of NCD; commonly referred to as the Developmental Origins of Health and
Disease hypothesis. Factors in utero, early postnatal life and throughout childhood, have been
shown to affect NCD by influencing risk factors for CVD such as obesity, diabetes, hypertension
and dyslipidaemia. Infant nutrition (e.g. breastfeeding rather than bottle feeding) and a slower
pattern of infant weight gain have been shown to be particularly protective against later risk of
obesity and CVD in both low- and high-income countries. The mechanisms involved are poorly
understood, but include epigenetic changes; effects on endocrine systems regulating body
weight, food intake and fat deposition; and changes in appetite regulation. As a consequence,
strategies to optimise early life nutrition could make a major contribution to stemming the
current global epidemic of NCD. This review will consider the role of early life factors in the
development of NCD, focusing on the impact of infant nutrition/growth on obesity and CVD.
The review will highlight the experimental (randomised) evidence where available, briefly
summarise the underlying mechanisms involved and consider the implications for public health.
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Πεξίιεςε
Οη κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο (NCD) θαη ηδηαίηεξα ε αζεξνζθιήξσζε CVD είλαη ηα
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ 21νπ αηψλα. Ήδε ζε θάζε πεξηνρή ηνπ θφζκνπ εθηφο
απφ ηελ Αθξηθή έρνπκε πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο απφ κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο απφ φηη απφ
κεηαδνηηθά λνζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη πξνβιήκαηα κεηξηθήο πξνέιεπζεο,
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν εγθπκνζχλεο θαη πξνβιήκαηα δηαηξνθήο
Παξφιν πνπ ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ζηνπο ελήιηθεο είλαη ν θχξηνο θαζνξηζηηθφο
παξάγνληαο, ζεκαληηθά ζηνηρεία δείρλνπλ ηψξα φηη παξάγνληεο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ (βξεθηθή ειηθία) έρνπλ επίζεο κείδνλα ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ NCD, πνπ ζπλήζσο
αλαθέξεηαη σο ε ππφζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πξνέιεπζεο ηεο πγείαο θαη ηεο λφζνπ. Δλδνκήηξηνη
παξάγνληεο, παξάγνληεο ηεο πξψηκεο κεηαγελλεηηθήο δσήο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο έρνπλ
απνδεηρζεί φηη επεξεάδνπλ ηηο NCD επεξεάδνληαο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα CVD φπσο ε
παρπζαξθία, ν δηαβήηεο, ε ππέξηαζε θαη ε δπζιηπηδαηκία. Ζ βξεθηθή δηαηξνθή (π.ρ. ν
ζειαζκφο έλαληη ηερλεηήο ζίηηζεο) θαη ε βξαδχηεξε πξφζιεςε βάξνπο βξέζεθε φηη είλαη
ηδηαίηεξα πξνζηαηεπηηθή έλαληη ηνπ κεηαγελέζηεξνπ θηλδχλνπ παρπζαξθίαο θαη θαξδηαγγεηαθήο
λφζνπ ζε ρψξεο ρακεινχ θαη πςεινχ εηζνδήκαηνο. Οη ζρεηηθνί κεραληζκνί δελ είλαη πιήξσο
θαηαλνεηνί, αιιά πεξηιακβάλνπλ επηγελλεηηθέο αιιαγέο, επηδξάζεηο ζηα ελδνθξηληθά
ζπζηήκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ην ζσκαηηθφ βάξνο, ηελ πξφζιεςε ηξνθήο , ηελ ελαπφζεζε ιίπνπο
θαη αιιαγέο ζηε ξχζκηζε ηεο φξεμεο. Καηά ζπλέπεηα, νη ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
πξψηκεο δηαηξνθήο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο ζεκεξηλήο
παγθφζκηαο επηδεκίαο ησλ κε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ. Απηή ε επηζθφπεζε ζα εμεηάζεη ην ξφιν
ησλ πξψηκσλ παξαγφλησλ ηεο δσήο ζηελ αλάπηπμε ησλ NCD, εζηηάδνληαο ζηελ επίδξαζε ηεο
δηαηξνθήο / αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ ζηελ παρπζαξθία θαη ηελ CVD (θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο).
Ζ αλαζθφπεζε ζα επηζεκάλεη ηα πεηξακαηηθά (ηπραηνπνηεκέλα) ζηνηρεία, φπνπ ππάξρνπλ, ζα
ζπλνςίζεη ελ ζπληνκία ηνπο ζρεηηθνχο κεραληζκνχο θαη ζα εμεηάζεη ηηο ζπλέπεηεο γηα ηε
δεκφζηα πγεία.

Άξζξν :7 Dominique Turck, Christian P. Braegger, Carla Colombo , Dimitri Declercq,
Alison Morton, Ruzha Pancheva, Eddy Robberecht , Martin Stern, Birgitta Strandvik, Sue
Wolfe, Stephane M. Schneider, Michael Wilschanski, (2016),
‘’ESPEN-ESPGHANECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis’’
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Summary

Background
Malnutrition is both a frequent feature and a comorbidity of cystic fibrosis (CF), with nutritional
status strongly associated with pulmonary function and survival. Nutritional management is
therefore standard of care in CF patients. ESPEN, ESPGHAN and ECFS recommended
guidelines to cover nutritional management of patients with CF.
Methods
The guidelines were developed by an international multidisciplinary working group in
accordance with officially accepted standards. The GRADE system was used for determining
grades of evidence and strength of recommendation. Statements were discussed, submitted to
Delphi rounds, reviewed by ESPGHAN and ECFS and accepted in an online survey among
ESPEN members.
Results
The Working Group recommends that initiation of nutritional management should begin as early
as possible after diagnosis, with subsequent regular follow up and patient/family education.
Exclusive breast feeding is recommended but if not possible a regular formula is to be used.
Energy intake should be adapted to achieve normal weight and height for age. When indicated,
pancreatic enzyme and fat soluble vitamin treatment should be introduced early and monitored
regularly. Pancreatic sufficient patients should have an annual assessment including fecal
pancreatic elastase measurement. Sodium supplementation is recommended and a urinary
sodium:creatinine ratio should be measured, corresponding to the fractional excretion of sodium.
If iron deficiency is suspected, the underlying inflammation should be addressed. Glucose
tolerance testing should be introduced at 10 years of age. Bone mineral density examination
should be performed from age 8–10 years. Oral nutritional supplements followed by polymeric
enteral tube feeding are recommended when growth or nutritional status is impaired. Zinc
supplementation may be considered according to the clinical situation. Further studies are
required before essential fatty acids, anti-osteoporotic agents, growth hormone, appetite
stimulants and probiotics can be recommended.
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Conclusion

Nutritional care and support should be an integral part of management of CF. Obtaining a normal
growth pattern in children and maintaining an adequate nutritional status in adults are major
goals of multidisciplinary cystic fibrosis centers.
Πεξίιεςε
Ηζηνξηθφ
Ο ππνζηηηζκφο είλαη ζπρλφ ραξαθηεξηζηηθφ φζν θαη ζπλλνζεξφηεηα ηεο θπζηηθήο ίλσζεο (CF),
κε δηαηξνθηθή θαηάζηαζε πνπ ζπλδέεηαη έληνλα κε ηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία θαη ηελ
επηβίσζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαηξνθηθή δηαρείξηζε απνηειεί πξφηππν θξνληίδαο ζε αζζελείο κε
Κπζηηθή Ηλσζε. Σν ESPEN, ην ESPGHAN θαη ην ECFS ζπληζηνχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα
ηελ θάιπςε ηεο δηαηξνθηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ κε ΚΗ.
Μέζνδνη
Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλαπηχρζεθαλ απφ δηεζλή δηεπηζηεκνληθή νκάδα εξγαζίαο ζχκθσλα
κε ηα επίζεκα απνδεθηά πξφηππα. Σν ζχζηεκα GRADE ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ησλ βαζκψλ απνδείμεσλ θαη ηεο ηζρχνο ηεο ζχζηαζεο. Οη δειψζεηο ζπδεηήζεθαλ θαη
παξνπζηάζηεθαλ κε ηε κέζνδν Delphi ελψ εμεηάζηεθαλ απφ ην ESPGHAN θαη ην ECFS θαη
έγηλαλ απνδεθηέο ζε κηα ειεθηξνληθή έξεπλα κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ESPEN.
Απνηειέζκαηα
Ζ νκάδα εξγαζίαο ζπληζηά φηη ε έλαξμε ηεο δηαηξνθηθήο δηαρείξηζεο λα μεθηλά ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ κεηά ηε δηάγλσζε, κε επαθφινπζε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθπαίδεπζε αζζελψλ /
νηθνγελεηψλ. πληζηάηαη απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο, αιιά εάλ δελ είλαη δπλαηφλ, πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη κία θαλνληθή θφξκνπια . Ζ πξφζιεςε ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη
ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαλνληθφ βάξνο θαη χςνο γηα ηελ ειηθία. Όηαλ ελδείθλπηαη, ε ζεξαπεία
κε παγθξεαηηθά έλδπκα θαη ιηπνδηαιπηή βηηακίλε πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα θαη λα
παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά. Οη ζηαζεξνί αζζελείο κε παγθξεαηίηηδα ζα πξέπεη λα θάλνπλ κηα
εηήζηα αμηνιφγεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κέηξεζεο ζηα θφπξαλα ηεο παγθξεαηηθήο
ειαζηάζεο.
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πληζηάηαη λα ρνξεγείηαη ζπκπιήξσκα λαηξίνπ θαη πξέπεη λα κεηξάηαη ε αλαινγία ηνπ λαηξίνπ
ησλ νχξσλ : θξεαηηλίλε, πνπ αληηζηνηρεί ζηε θιαζκαηηθή απέθθξηζε ηνπ λαηξίνπ. Δάλ ππάξρεη
ππνςία έιιεηςεο ζηδήξνπ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ε ππνθείκελε θιεγκνλή. Ζ δνθηκή αλνρήο
γιπθφδεο πξέπεη λα εηζαρζεί ζε ειηθία 10 εηψλ. Ζ εμέηαζε νζηηθήο ππθλφηεηαο πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ειηθία ησλ 8-10 εηψλ. Aπφ ηνπ ζηφκαηνο ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο
αθνινπζνχκελα απφ ζίηηζε κε εληεξηθφ θαζεηήξα ζπληζηψληαη φηαλ ε αλάπηπμε είλαη κεησκέλε
ή ε δηαηξνθηθή θαηάζηαζε δελ είλαη θαιή. Ζ ζπκπιήξσζε κε ζθεπάζκαηα ςεπδαξγχξνπ κπνξεί
λα ιεθζεί ππφςε ζχκθσλα κε ηελ θιηληθή θαηάζηαζε. Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ κειέηεο πξηλ ηε
ζχζηαζε ησλ απαξαίηεησλ ιηπαξψλ νμέσλ, ησλ αληη-νζηενπνξσηηθψλ παξαγφλησλ, ηεο
απμεηηθήο νξκφλεο, ησλ δηεγεξηηθψλ ηεο φξεμεο θαη ησλ πξνβηνηηθψλ.
πκπέξαζκα
Ζ δηαηξνθηθή θξνληίδα θαη ε ππνζηήξημε πξέπεη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
δηαρείξηζεο ηεο ΚΗ. Ζ επίηεπμε ελφο θαλνληθνχ κνηίβνπ αλάπηπμεο ζηα παηδηά θαη ε δηαηήξεζε
επαξθνχο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο ζηνπο ελήιηθεο είλαη ζεκαληηθνί ζηφρνη ησλ
πνιπεπηζηεκνληθψλ θέληξσλ θπζηηθήο ίλσζεο.

Άξζξν :8 Stephanie H.T. Chan, Mark J. Johnson, Alison A. Leaf, Brigitte Vollmer, 2016
‘’Nutrition and neurodevelopmental outcomes in preterm infants: a systematic review’’
Abstract
A systematic review with meta-analysis was carried out to investigate the effects of increased
nutritional intake, via either macronutrient or multinutrient intervention, during the neonatal
period on neurodevelopmental outcomes in infants born at <32 weeks of gestation or weighing
<1501 g at birth.
Conclusion
Although the relationship remains unclear, increased early nutrition may reduce
neurodevelopmental impairment in this group of infants. Future research should focus on using
standardised nutritional interventions and an agreed neurodevelopmental assessment battery.
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Πεξίιεςε

Μηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε κε κεηα-αλάιπζε δηεμήρζε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ
ηεο απμεκέλεο πξφζιεςεο ζξεπηηθψλ νπζηψλ κέζσ ηεο καθξνζξεπηηθήο ή πνιπεζηηαθήο
παξέκβαζεο θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν ζε λεπξναλαπηπμηαθφ επίπεδν ζε βξέθε πνπ γελλήζεθαλ
ζε <32 εβδνκάδεο θχεζεο ή βάξνπο <1501 g θαηά ηε γέλλεζε.

πκπέξαζκα
Αλ θαη ε ζρέζε παξακέλεη αζαθήο, ε απμεκέλε πξφσξε ζίηηζε κπνξεί λα κεηψζεη ηε βιάβε ηνπ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζε απηή ηελ νκάδα βξεθψλ. Ζ κειινληηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα
επηθεληξσζεί ζηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ δηαηξνθηθψλ παξεκβάζεσλ.

Άξζξν: 9,
Lönnerdal, Bo Kvistgaard, Anne S. Peerson, Janet M. Donovan, Sharon
M.Peng, Yong-mei, (2016)
‘’Growth, Nutrition, and Cytokine Response of Breast-fed
Infants and Infants Fed Formula With Added Bovine Osteopontin’’
Abstract
Objectives: Breast milk contains a high concentration of osteopontin (OPN), a protein having
multiple functions. In contrast, infant formula is low in OPN. A randomized clinical trial was
performed to evaluate effects of adding a highly enriched bovine OPN fraction to formula, and
infants whose mothers had already decided not to breast-feed were recruited. They were fed
regular formula (F0) or the same formula with bovine OPN at 65 (F65) or 130 (F130) mg/L
(50% and 100% of human milk level, respectively) from 1 to 6 months of age and were
compared with a reference group of breast-fed (BF) infants.

Methods: Morbidity was recorded daily and 3-day dietary records collected monthly.
Anthropometry was assessed monthly, and blood samples were taken at 1, 4, and 6 months of
age. Hematology and iron status, serum cytokines, plasma amino acids, and blood urea nitrogen
were analyzed.
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Results: Formulas were well tolerated and there were no significant differences in formula intake
or growth among the formula-fed groups. The F130 group had significantly lower plasma
threonine than the F0 and F65 groups, and significantly lower plasma branched-chain amino
acids (BCAAs) than the F0 group and, thus, was closer to BF infants. Plasma TNF-α was higher
in formula-fed infants than in BF infants. Among the formula-fed groups, the proinflammatory
cytokine TNF-α was significantly lower in the F65 and F130 groups than in the F0 group,
suggesting that OPN downregulates inflammatory cytokines and thus affects immune function.
Conclusions: Addition of OPN to infant formula changes amino acid metabolism and cytokine
responses of FF infants and makes them more similar to BF infants. The lower prevalence of
pyrexia in the F130 infants than in F0 infants suggests that adding OPN may confer health
benefits.

Πεξίιεςε
ηφρνη: Σν κεηξηθφ γάια πεξηέρεη πςειή ζπγθέληξσζε νζηενπνληίλεο (OPN), κηα πξσηεΐλε πνπ
έρεη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο. Αληίζεηα, ην βξεθηθφ βηνκεραληθφ γάια είλαη ρακειφ ζε OPN.
Γηεμήρζε κηα ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή δνθηκή γηα λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο
ελφο πνιχ εκπινπηηζκέλνπ θιάζκαηνο OPN βννεηδψλ ζηε θφξκνπια θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ
βξέθε ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο είραλ ήδε απνθαζίζεη λα κελ ζειάδνπλ. Έιαβαλ θαλνληθφ ηχπν
(F0) ή ηνλ ίδην ηχπν κε βφεην OPN ζηνπο 65 (F65) ή 130 (F130) mg / L (50% θαη 100% επίπεδν
αλζξψπηλνπ γάιαθηνο, αληίζηνηρα) ειηθίαο 1 έσο 6 κελψλ ζε ζχγθξηζε κε κηα νκάδα αλαθνξάο
λενγλψλ πνπ ζειάδνπλ (BF).

Μέζνδνη: Ζ λνζεξφηεηα θαηαγξάθεθε εκεξεζίσο θαη ηα ηξηήκεξα δηαηηεηηθά αξρεία
ζπιιέρζεθαλ κεληαίσο. Σα αλζξσπνκεηξηθά ζηνηρεία αμηνινγήζεθαλ κεληαίσο θαη ιήθζεθαλ
δείγκαηα αίκαηνο ζε ειηθία 1, 4 θαη 6 κελψλ. Αηκαηνινγηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
αμηνινγήζεθαλ ηα επίπεδα ηνπ ζηδήξνπ, ηα επίπεδα θπηηαξνθηλψλ ηνπ νξνχ, ηα ακηλνμέα
πιάζκαηνο θαη ην άδσην νπξίαο ζην αίκα \.
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Απνηειέζκαηα: Σν βηνκεραληθφ βξεθηθφ γάια ήηαλ θαιά αλεθηφ θαη δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο ζηελ πξφζιεςε ή ηελ αλάπηπμε κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ

ηξάθεθαλκε απηφ. Ζ νκάδα F130 είρε ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζξενλίλε πιάζκαηνο απφ ηηο
νκάδεο F0 θαη F65 θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα ακηλνμέα δηαθιαδηζκέλεο αιχζνπ ζην πιάζκα
(BCAAs) ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα F0 θαη έηζη ήηαλ πην θνληά ζηα βξέθε κε κεηξηθφ
ζειαζκφ. Σν ΣΝΡ-α πιάζκαηνο ήηαλ πςειφηεξν ζε βξέθε πνπ ζηηίζηεθαλ ηερλεηά ζε ζρέζε κε
βξέθε κε κεηξηθφ ζειαζκφ. Μεηαμχ ησλ βξεθψλ ζηηηζκέλσλ κε γάια ηνπ εκπνξίνπ, ε
πξνθιεγκνλψδεο θπηηαξνθίλε ΣΝΡ-α ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζηηο νκάδεο F65 θαη F130
απφ φ, ηη ζηελ νκάδα F0, ππνδειψλνληαο φηη ε νζηενπνληίλε κεηψλεη ηηο θιεγκνλψδεηο
θπηνθίλεο θαη επνκέλσο επεξεάδεη ηελ αλνζνινγηθή ιεηηνπξγία.

πκπεξάζκαηα: Ζ πξνζζήθε ηεο νζηενπνληίλεο ζηα γάιαηα ηνπ εκπνξίνπ αιιάδεη ηνλ
κεηαβνιηζκφ ησλ ακηλνμέσλ θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ θπηνθηλψλ ησλ παηδηψλ θαη παξαηεξείηαη
φκνηα εηθφλα κεηαβνιηζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα βξέθε πνπ ζηηίδνληαη κε κεηξηθφ ζειαζκφ. Ο
ρακειφηεξνο επηπνιαζκφο ηεο ππξεμίαο ζηα βξέθε F130 απφ φηη ηα βξέθε F0 ππνδειψλεη φηη ε
πξνζζήθε OPN κπνξεί λα απνθέξεη νθέιε γηα ηελ πγεία.

Άξζξν: 10
Ronald E. Kleinman, Frances A. Coletta, (2016), ‘’Historical Overview of
Transitional Feeding Recommendations and Vegetable Feeding Practices for Infants and
Young Children’’

Abstract
Although recommendations for introducing solid foods to infants and young children have
changed significantly since the beginning of the 20th century, vegetable consumption
recommendations have always been an important part of the child-feeding repertoire. In 1958,
the first report of the American Academy of Pediatrics (AAP) Committee on Nutrition stated that
developmental maturity of the gut and neuromuscular system, growth rate, and activity level
were good indicators for determining when to introduce solid foods to infants than age. All 7
editions of the AAP Pediatric Nutrition Handbook use an evidence-based model for
recommendations concerning the complementary feeding of infants and young children. The
model includes developmental readiness principles, feeding practices, and age-appropriate
nutrient requirements. Dietary patterns and nutrient consumption among infants and young
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children have been analyzed using data from the 2002 and 2008 Feeding Infants and Toddlers
Study (FITS). The 2008 FITS also collected information concerning participation in the Special
Supplemental Nutrition Program

for Women, Infants, and Children (WIC). Since 1972, WIC has been a cost-effective means of
improving the diets and health of infants and young children from low-income families. Data
from the 2008 FITS showed that many young children did not consume recommended amounts
of fiber or potassium, and vegetable and fruit intakes continued to be lower than recommended.
Low vegetable consumption and limited variety were also seen among WIC participants and
nonparticipants aged 6 months to 4 years prior to changes in the WIC food package. Increasing
children‘s consumption of all vegetables should continue to be a focus going forward.

Πεξίιεςε
Αλ θαη νη ζπζηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηεξεψλ ηξνθψλ ζε βξέθε θαη κηθξά παηδηά έρνπλ
αιιάμεη ζεκαληηθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, νη ζπζηάζεηο θαηαλάισζεο ιαραληθψλ ήηαλ
πάληα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ξεπεξηνξίνπ γηα ηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ. Σν 1958, ε πξψηε
έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαηξνθή ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο (AAP)
δήισζε φηη ε αλαπηπμηαθή σξηκφηεηα ηνπ εληέξνπ θαη ηνπ λεπξνκπτθνχ ζπζηήκαηνο, ν ξπζκφο
αλάπηπμεο θαη ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ πην θαινί δείθηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ
εηζαγσγήο ζηεξεψλ ηξνθψλ ζηα βξέθε απφ φ, ηη ε ειηθία. Καη νη 7 εθδφζεηο ηνπ Δγρεηξηδίνπ γηα
ηελ Παηδηαηξηθή Γηαηξνθή AAP ρξεζηκνπνηνχλ έλα κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζε ηεθκήξηα γηα
ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή βξεθψλ θαη κηθξψλ παηδηψλ. Σν κνληέιν
πεξηιακβάλεη αξρέο αλαπηπμηαθήο εηνηκφηεηαο, πξαθηηθέο δηαηξνθήο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ
ειηθία ζξεπηηθέο απαηηήζεηο. Σα δηαηηνινγηθά πξφηππα θαη ε θαηαλάισζε ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζε
βξέθε θαη κηθξά παηδηά έρνπλ αλαιπζεί ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ηε κειέηε ζίηηζεο
βξεθψλ θαη λεπίσλ (FITS). Ζ κειέηε FITS ηνπ 2008 ζπλέιεμε επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηε ζπκκεηνρή ζην Δηδηθφ πκπιεξσκαηηθφ Πξφγξακκα Γηαηξνθήο γηα Γπλαίθεο, Βξέθε θαη
Παηδηά (WIC). Απφ ην 1972, ην πξφγξακκαWIC ππήξμε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ κέζν βειηίσζεο
ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο πγείαο ησλ βξεθψλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ απφ νηθνγέλεηεο ρακεινχ
εηζνδήκαηνο. Γεδνκέλα απφ ην FITS ηνπ 2008 έδεημαλ φηη πνιιά κηθξά παηδηά δελ θαηαλάισζαλ
ζπληζηψκελεο πνζφηεηεο θαιίνπ, ελψ ε πξφζιεςε ιαραληθψλ θαη θξνχησλ ζπλέρηζε λα είλαη
ρακειφηεξε απφ ηε ζπληζηψκελε. Ζ ρακειή θαηαλάισζε ιαραληθψλ θαη ε πεξηνξηζκέλε
πνηθηιία παξαηεξήζεθαλ θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηνπο κε ζπκκεηέρνληεο WIC ειηθίαο 6
κελψλ έσο 4 εηψλ πξηλ απφ ηηο αιιαγέο ζην παθέην ηξνθίκσλ WIC. Ζ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο
φισλ ησλ ιαραληθψλ απφ ηα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο καο.
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Άξζξν 11: Riyadh A Alzaheb, (2017)‘’A Review of the Factors Associated With the Timely
Initiation of Breastfeeding and Exclusive Breastfeeding in the Middle East’’
Abstract
Background:
Breastfeeding supplies all the nutrients that infants need for their healthy development.
Breastfeeding practice is multifactorial, and numerous variables influence mothers‘ decisions
and ability to breastfeed. This review identifies the factors potentially affecting the timely
initiation of breastfeeding within an hour after birth and exclusive breastfeeding in the first
6 months in Middle Eastern countries.
Methods:
The Medline, ScienceDirect, and Web of Science databases were keyword-searched for primary
studies meeting the following inclusion criteria: (1) publication in the English language between
January 2001 and May 2017, (2) original research articles reporting primary data on the factors
influencing the timely initiation of breastfeeding and/or exclusive breastfeeding, (3) the use of
World Health Organization definitions, and (4) Middle Eastern research contexts. A random
effect model was used to establish the average prevalence of the timely initiation of
breastfeeding and exclusive breastfeeding in the Middle East.

Results:
The review identified 19 studies conducted in Saudi Arabia (7), Iran (3), Egypt (2), Turkey (2),
Kuwait (1), the United Arab Emirates (1), Qatar (1), Lebanon (1), and Syria (1). The metaanalysis established that 34.3% (confidence interval [CI]: 20.2%-51.9%) of Middle Eastern
newborns received breastfeeding initiated within an hour of birth, and only 20.5% (CI: 14.5%28.2%) were fed only breast milk for the first 6 months. The 8 studies exploring breastfeeding
initiation most commonly associated it with the following: delivery mode, maternal employment,
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rooming-in, and prelacteal feeding. The 17 studies investigating exclusive breastfeeding most
frequently linked it to the following: maternal age, maternal education, maternal employment,
and delivery mode.

Conclusions:
Middle Eastern health care organizations should fully understand all the determinants of
breastfeeding identified by this review to provide suitable practical guidance and advice to help
new mothers to overcome barriers where possible and to contribute to improving infant and
maternal health in the region.
Πεξίιεςε
Ηζηνξηθφ:
Ο ζειαζκφο παξέρεη φια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδνληαη ηα βξέθε γηα ηελ πγηή
αλάπηπμή ηνπο. Ζ πξαθηηθή ηνπ ζειαζκνχ είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη πνιιέο κεηαβιεηέο
επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ κεηέξσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζειάδνπλ. Ζ αλαζθφπεζε απηή
πξνζδηνξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έγθαηξε έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ κέζα ζε κηα
ψξα κεηά ηε γέλλεζε θαη ηνλ απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο ζηηο ρψξεο ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο.
Μέζνδνη:
ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline, ScienceDirect θαη Web of Science έγηλε αλαδήηεζε κε βάζε
ιέμεηο-θιεηδηά γηα πξσηνγελείο κειέηεο πνπ πιεξνχζαλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα ζπκπεξίιεςεο:
(1) δεκνζίεπζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ 2001 θαη Μαΐνπ 2017, (2) πξσηφηππα
εξεπλεηηθά άξζξα πνπ αλαθέξνπλ πξσηνγελή δεδνκέλα γηα ηνπο παξάγνληεο (3) ηε ρξήζε ησλ
νξηζκψλ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, θαη (4) ην πιαίζην έξεπλαο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.
Υξεζηκνπνηήζεθε έλα κνληέιν ηπραίνπ απνηειέζκαηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έγθαηξεο
έλαξμεο ηνπ ζειαζκνχ θαη ηνπ απνθιεηζηηθνχ ζειαζκνχ ζηε Μέζε Αλαηνιή.
Απνηειέζκαηα:
Ζ επαλεμέηαζε εληφπηζε 19 κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε ανπδηθή Αξαβία , ην Ηξάλ, ηελ
Αίγππην, ηελ Σνπξθία, ην Κνπβέηη, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ην Καηάξ, ην Λίβαλν, θαη ηε
πξία . Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ην 34,3% (δηάζηεκα
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εκπηζηνζχλεο [CI]: 20,2% -51,9%) ησλ λενγλψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζήιαζε κέζα ζε κία ψξα
απφ ηε γέλλεζε θαη κφλν ην 20,5% (CI: 14,5% -28,2%) ην κεηξηθφ γάια γηα ηνπο πξψηνπο 6
κήλεο. Οη 8 κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ ζπλδένληαη κε ηα εμήο: είδνο
ηνθεηνχ, κεηξηθή απαζρφιεζε, δηακνλή κεηέξαο λενγλνχ καδί ζε δσκάηην θαη ζίηηζε. Οη 17
κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηνλ απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ ην ζπλδένπλ πην ζπρλά κε ηα εμήο: ειηθία
κεηξφηεηαο, κεηξηθή εθπαίδεπζε, κεηξηθή απαζρφιεζε θαη ηξφπνο γέλλεζεο.
πκπεξάζκαηα:
Οη νξγαλψζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε Μέζε Αλαηνιή ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ πιήξσο
φινπο ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ζειαζκνχ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ παξνχζα
αλαζθφπεζε γηα λα παξέρνπλ θαηάιιειεο πξαθηηθέο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα λα βνεζήζνπλ
ηηο λέεο κεηέξεο λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηε
βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ βξεθψλ θαη ησλ κεηέξσλ ζηελ πεξηνρή.

Άξζξν: 12, Nicole Theresa Cacho, Robert M. Lawrence , (2017) ,
and Breast Milk’’

‘’Innate Immunity

Abstract
Human milk is a dynamic source of nutrients and bioactive factors; unique in providing for the
human infant‘s optimal growth and development. The growing infant‘s immune system has a
number of developmental immune deficiencies placing the infant at increased risk of infection.
This review focuses on how human milk directly contributes to the infant‘s innate immunity.
Remarkable new findings clarify the multifunctional nature of human milk bioactive
components. New research techniques have expanded our understanding of the potential for
human milk‘s effect on the infant that will never be possible with milk formulas. Human milk
microbiome directly shapes the infant‘s intestinal microbiome, while the human milk
oligosaccharides drive the growth of these microbes within the gut. New techniques such as
genomics, metabolomics, proteomics, and glycomics are being used to describe this symbiotic
relationship. An expanded role for antimicrobial proteins/peptides within human milk in innate
immune protection is described. The unique milieu of enhanced immune protection with
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diminished inflammation results from a complex interaction of anti-inflammatory and
antioxidative factors provided by human milk to the intestine. New data support the concept of
mucosal-associated lymphoid tissue and its contribution to the cellular content of human milk.
Human milk stem cells (hMSCs) have recently been discovered. Their direct role in the infant for
repair and regeneration is being investigated. The existence of these hMSCs could

prove to be an easily harvested source of multilineage stem cells for the study of cancer and
tissue regeneration. As the infant‘s gastrointestinal tract and immune system develop, there is a
comparable transition in human milk over time to provide fewer immune factors and more
calories and nutrients for growth. Each of these new findings opens the door to future studies of
human milk and its effect on the innate immune system and the developing infant.

Πεξίιεςε
Σν αλζξψπηλν γάια είλαη κηα δπλακηθή πεγή ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη βηνδξαζηηθψλ
παξαγφλησλ, κνλαδηθφ ζηελ παξνρή βέιηηζηεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ
αλζξψπηλνπ βξέθνπο. Σν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ βξέθνπο έρεη έλαλ αξηζκφ αλαπηπμηαθψλ
αλνζνινγηθψλ αλεπαξθεηψλ, ηνπνζεηψληαο ην βξέθνο ζε απμεκέλν θίλδπλν κφιπλζεο. Απηή ε
επηζθφπεζε εζηηάδεη ζην πψο ην γάια ηνπ αλζξψπνπ ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ θπζηθή αλνζία ηνπ
βξέθνπο. Αμηνζεκείσηα λέα επξήκαηα δηαζαθελίδνπλ ηε πνιπιεηηνπξγηθή θχζε ησλ
βηνελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο. Νέεο εξεπλεηηθέο ηερληθέο έρνπλ επεθηείλεη
ηελ θαηαλφεζή καο, ζρεηηθά κε ηηο πηζαλφηεηεο επίδξαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο ζην
βξέθνο, πνπ πνηέ δελ ζα είλαη ίδηα κε ην ηππνπνηεκέλν γάια. Ζ εληεξηθή ρισξίδα ηνπ
αλζξψπηλνπ γάιαθηνο δηακνξθψλεη άκεζα ην εληεξηθφ ζχζηεκα ηνπ βξέθνπο, ελψ νη
νιηγνζαθραξίηεο ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο νδεγνχλ ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ κηθξνβίσλ ζην
έληεξν. Νέεο ηερληθέο ζε ζρέζε κε ην γνληδίσκα, ην κεηαβνιηζκφ ησλ πξσηετλψλ ησλ
πδαηαλζξάθσλ θαη ε γιπθνκηθίλε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ απηή ηε ζπκβησηηθή
ζρέζε. Δμεγείηαη έλαο δηεπξπκέλνο ξφινο ησλ αληηκηθξνβηαθψλ πξσηετλψλ / πεπηηδίσλ ζην
αλζξψπηλν γάια ζε θπζηθή αλνζνπξνζηαζία. Σν κνλαδηθφ πεξηβάιινλ εληζρπκέλεο
αλνζνπξνζηαζίαο κε κεησκέλε θιεγκνλή πξνθχπηεη απφ κηα πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε
αληηθιεγκνλσδψλ θαη αληηνμεηδσηηθψλ παξαγφλησλ πνπ παξέρνληαη απφ ην αλζξψπηλν γάια ζην
έληεξν. Νέα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ιεκθνεηδνχο ηζηνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
βιελλνγφλν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θπηηαξηθή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο. Σα
αλζξψπηλα βιαζηνθχηηαξα γάιαθηνο (hMSCs) έρνπλ πξφζθαηα αλαθαιπθζεί. Ο άκεζνο ξφινο
ηνπο ζην βξέθνο γηα επηδηφξζσζε βιαβψλ θαη αλαγέλλεζε ηζηψλ δηεξεπλάηαη. Ζ χπαξμε απηψλ
ησλ hMSCs ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί φηη είλαη κηα πεγή βιαζηνθπηηάξσλ ε γηα ηε κειέηε
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ηνπ θαξθίλνπ θαη ηεο αλαγέλλεζεο ηζηψλ. Καζψο ν γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο θαη ην
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ βξέθνπο αλαπηχζζνληαη, ππάξρεη κηα ζπγθξίζηκε κεηαβνιή ηνπ
αλζξψπηλνπ γάιαθηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα λα παξέρεη ιηγφηεξνπο αλνζνπνηεηηθνχο
παξάγνληεο θαη πεξηζζφηεξεο ζεξκίδεο θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε. Κάζε έλα απφ
απηά ηα λέα επξήκαηα αλνίγεη ηελ πφξηα ζε κειινληηθέο κειέηεο γηα ην αλζξψπηλν γάια θαη ηελ
επίδξαζή ηνπ ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη ζην αλαπηπζζφκελν βξέθνο.

Άξζξν 13, Col Sunil Jain, ColR.K.Thapar, Brig R.K.Gupta, (2018), ‘’Complete coverage
and covering completely: Breast feeding and complementary feeding: Knowledge, attitude,
and practices of mothers’’

Abstract
Background
Knowing current trends for timely comprehensive action for health promotion practices is an
important prerequisite for medical practitioners and policy makers.
Methods
A survey of mothers at a Tertiary Care Hospital in central India.
Results
On the knowledge front >83.75% of the mothers studied showed good knowledge about
breastfeeding and complementary feeding. Similar, but not as encouraging, were the results
about attitude, with 76.25% of mothers having a positive attitude. The results of the practices
part were varied. The WHO indicators assessed were ‗early initiation of breastfeeding‘ (68.75%),
‗exclusive breastfeeding under 6 months‘ (85%) (however exclusive breast feeding for first 6
months was carried out by only 36.25%), ‗introduction of solid, semi-solid or soft foods‘
(48.75%), ‗continued breastfeeding at 1 year‘ (63.75%) and ‗continued breastfeeding at 2 years‘
(6.25%).
Conclusions
There is a discrepancy between knowledge and practices. The exclusive breast feeding rates are
far from the ideal and there is a decline of continued breast feeding beyond 15 months. This calls
for sustained efforts with the aim – ‗cover all and cover completely‘. The ideal WHO indicator
for exclusive breast feeding should be ‗exclusive breastfeeding for first 6 months‘ which will
provide information about the completeness of this ideal practice.
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Πεξίιεςε

Ηζηνξηθφ
Ζ γλψζε ησλ λεφηεξσλ ηάζεσλ γηα έγθαηξε θαη νινθιεξσκέλε δξάζε γηα ηηο πξαθηηθέο
πξνψζεζεο ηεο πγείαο απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο ππεχζπλνπο
ράξαμεο πνιηηηθήο.
Μέζνδνη
Μηα έξεπλα ησλ κεηέξσλ ζε έλα ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν ζηελ θεληξηθή Ηλδία.

Απνηειέζκαηα
ην κέησπν ηεο γλψζεο > 83,75% ησλ κεηέξσλ πνπ κειεηήζεθαλ έδεημαλ θαιή γλψζε ζρεηηθά
κε ην ζειαζκφ θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή. Παξφκνηα, αιιά φρη ηφζν ελζαξξπληηθά, κε
ην 76,25% ησλ κεηέξσλ λα έρνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζειαζκφ. Οη δείθηεο ηνπ ΠΟΤ
εθηίκεζαλ φηη «ε έγθαηξε έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ» ήηαλ (68,75%), ν «απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο
θάησ ησλ 6 κελψλ» (85%) (σζηφζν απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο γηα ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο
πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν θαηά 36,25%) εηζαγσγή ζηεξεψλ ή εκη-ζηέξεσλ ηξνθψλ (48,75%),
«ζπλέρηζε κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζην 1 έηνο» (63,75%) θαη «ζπλέρηζε κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζην 2
έηνο» (6,25%).
πκπεξάζκαηα
Τπάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο γλψζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ απνθιεηζηηθνχ
ζειαζκνχ απέρεη πνιχ απφ ην ηδαληθφ θαη ππάξρεη κείσζε ηνπ ζειαζκνχ πέξαλ ησλ 15 κελψλ.
Απηφ απαηηεί ζπλερείο πξνζπάζεηεο κε ζηφρν - «λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο φισλ θαη
νινθιεξσηηθά». χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ γηα ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο δσήο ε ζίηηζε ηνπ βξέθνπο ζα
πξέπεη απνθιεηζηηθά λα γίλεηαη κε ζειαζκφ.
Άξζξν 14 Balogun OO, O'Sullivan EJ, McFadden A, Ota E, Gavine A, Garner CD,
Renfrew MJ, MacGillivray S, (2016), ‘’Interventions for promoting the initiation of
breastfeeding’’
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Abstract

BACKGROUND:

Despite the widely documented risks of not breastfeeding, initiation rates remain relatively low
in many high-income countries, particularly among women in lower-income groups. In low- and
middle-income countries, many women do not follow World Health Organization (WHO)
recommendations to initiate breastfeeding within the first hour after birth. This is an update of a
Cochrane Review, first published in 2005.
OBJECTIVES:
To identify and describe health promotion activities intended to increase the initiation rate of
breastfeeding.To evaluate the effectiveness of different types of breastfeeding promotion
activities, in terms of changing the number of women who initiate breastfeeding.To evaluate the
effectiveness of different types of breastfeeding promotion activities, in terms of changing the
number of women who initiate breastfeeding early (within one hour after birth).
SEARCH METHODS:
We searched Cochrane Pregnancy and Childbirth's Trials Register (29 February 2016) and
scanned reference lists of all articles obtained.
SELECTION CRITERIA:
Randomised controlled trials (RCTs), with or without blinding, of any breastfeeding promotion
intervention in any population group, except women and infants with a specific health problem.
DATA COLLECTION AND ANALYSIS:
Two review authors independently assessed trial reports for inclusion, extracted data and
assessed trial quality. Discrepancies were resolved through discussion and a third review author
was involved when necessary. We contacted investigators to obtain missing information.
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MAIN RESULTS:

Twenty-eight trials involving 107,362 women in seven countries are included in this updated
review. Five studies involving 3,124 women did not contribute outcome data and we excluded
them from the analyses. The methodological quality of the included trials was mixed, with
significant numbers of studies at high or unclear risk of bias due to: inadequate allocation
concealment (N = 20); lack of blinding of outcome assessment (N = 20); incomplete outcome
data (N = 19); selective reporting (N = 22) and bias from other potential sources (N = 17).
Healthcare professional-led breastfeeding education and support versus standard care The studies
pooled here compare professional health workers delivering breastfeeding education and support
during the prenatal and postpartum periods with standard care. Interventions included promotion
campaigns and counselling, and all took place in a formal setting. There was evidence from five
trials involving 564 women for improved rates of breast feeding initiation among women who
received healthcare professional-led breastfeeding education and support (average risk ratio (RR)
1.43, 95% confidence interval (CI) 1.07 to 1.92; Tau² = 0.07, I² = 62%, low-quality evidence)
compared to those women who received standard care. We downgraded evidence due to design
limitations and heterogeneity. The outcome of early initiation of breastfeeding was not reported
in the studies under this comparison. Non-healthcare professional-led breastfeeding education
and support versus standard care There was evidence from eight trials of 5712 women for
improved rates of breastfeeding initiation among women who received interventions from nonhealthcare professional counsellors and support groups (average RR 1.22, 95% CI 1.06 to 1.40;
Tau² = 0.02, I² = 86%, low-quality evidence) compared to women who received standard care. In
three trials of 76,373 women, there was no clear difference between groups in terms of the
number of women practicing early initiation of breastfeeding (average RR 1.70, 95% CI 0.98 to
2.95; Tau² = 0.18, I² = 78%, very low-quality evidence). We downgraded the evidence for a
combination of design limitations, heterogeneity and imprecision (wide confidence intervals
crossing the line of no effect). Other comparisons in this review also looked at the rates of
initiation of breastfeeding and there were no clear differences between groups for the following
comparisons of combined healthcare professional-led education with peer support or community
educator versus standard care (2 studies, 1371 women) or attention control (1 study, 237
women), breastfeeding education using multimedia (a self-help manual or a video) versus routine
care (2 studies, 497 women); early mother-infant contact versus standard care (2 studies, 309
women); and community-based breastfeeding groups versus no breastfeeding groups (1 study,
18,603 women). None of these comparisons reported data on early initiation of breastfeeding.
[53]

AUTHORS' CONCLUSIONS:
This review found low-quality evidence that healthcare professional-led breastfeeding education
and non-healthcare professional-led counselling and peer support interventions can result in
some improvements in the number of women beginning to breastfeed. The majority of the trials
were conducted in the USA, among women on

low incomes and who varied in ethnicity and feeding intention, thus limiting the generalisability
of these results to other settings. Future studies would ideally be conducted in a range of lowand high-income settings, with data on breastfeeding rates over various timeframes, and explore
the effectiveness of interventions that are initiated prior to conception or during pregnancy.
These might include well-described interventions, including health education, early and
continuing mother-infant contact, and initiatives to help mothers overcome societal barriers to
breastfeeding, all with clearly defined outcome measures.
Πεξίιεςε
ΗΣΟΡΗΚΟ:
Παξά ηνπο επξέσο ηεθκεξησκέλνπο θηλδχλνπο κε ζειαζκνχ, ηα πνζνζηά εθθίλεζεο ζειαζκνχ
παξακέλνπλ ζρεηηθά ρακειά ζε πνιιέο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο, ηδηαίηεξα κεηαμχ γπλαηθψλ
κε ρακειφηεξν εηζφδεκα. ηηο ρψξεο κε ρακειφ θαη κεζαίν εηζφδεκα, πνιιέο γπλαίθεο δελ
αθνινπζνχλ ηηο ζπζηάζεηο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (ΠΟΤ) γηα ηελ έλαξμε ηνπ
ζειαζκνχ εληφο ηεο πξψηεο ψξαο κεηά ηε γέλλεζε. Απηή είλαη κηα επηζθφπεζε Cochrane, ε
νπνία δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ην 2005.
ΣΟΥΟΗ:
ηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα πεξηγξαθνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο
ηεο πγείαο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ έλαξμεο ηνπ ζειαζκνχ. Γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο ηνπ
ζειαζκνχ, φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζειάδνπλ . Γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πξνψζεζεο ηνπ ζειαζκνχ απφ ηελ
άπνςε ηεο αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ πνπ αξρίδνπλ ην ζειαζκφ λσξίο (εληφο κίαο
ψξαο κεηά ηε γέλλεζε).
ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΕΖΣΖΖ:
Δξεπλήζακε ην Μεηξψν Γνθηκψλ θαηά ηελ εγθπκνζχλε θαη ην ηνθεηφ ηεο Cochrane (29
Φεβξνπαξίνπ 2016) θαη ηηο ζαξσκέλεο ιίζηεο αλαθνξάο φισλ ησλ άξζξσλ πνπ ειήθζεζαλ.
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ:
Σπραίνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο δνθηκέο (RCTs) κε ή ρσξίο ηπθιή δνθηκή νπνηαζδήπνηε
παξέκβαζεο πξνψζεζεο ηνπ ζειαζκνχ ζε νπνηαδήπνηε πιεζπζκηαθή νκάδα, εθηφο απφ
γπλαίθεο θαη βξέθε κε ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πγείαο.
ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ:
Γχν ζπγγξαθείο αμηνιφγεζαλ αλεμάξηεηα ηηο δνθηκαζηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηα
δεδνκέλα πνπ εμήρζεζαλ θαη ηελ εθηηκψκελε πνηφηεηα δνθηκήο. Οη δηαθνξέο ζπδεηήζεθαλ θαη
έλαο ηξίηνο ζπγγξαθέαο επαλεμέηαζεο ζπκκεηείρε φηαλ ήηαλ απαξαίηεην. Δπηθνηλσλήζακε κε
ηνπο εξεπλεηέο γηα λα ιάβνπκε πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ.
ΚΤΡΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Δίθνζη νθηψ δνθηκέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 107.362 γπλαίθεο ζε επηά ρψξεο πεξηιακβάλνληαη
ζε απηήλ ηελ επηζθφπεζε. Πέληε κειέηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 3.124 γπλαίθεο δελ
ζπλεηζέθεξαλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο απνθιείζακε απφ ηηο αλαιχζεηο. Ζ
κεζνδνινγηθή πνηφηεηα ησλ πεξηιακβαλφκελσλ δνθηκψλ ήηαλ κηθηή, κε ζεκαληηθφ αξηζκφ
κειεηψλ κε πςειφ ή αζαθή θίλδπλν απφθιηζεο ιφγσ: αλεπαξθνχο απφθξπςεο (N = 20), ε
έιιεηςε απνηπρίαο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο έθβαζεο (N = 20), κε νινθιεξσκέλα δεδνκέλα
απνηειεζκάησλ (N = 19), επηιεθηηθή αλαθνξά (N = 22) θαη κεξνιεςία απφ άιιεο πηζαλέο πεγέο
(N = 17). Δθπαίδεπζε θαη ζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο έλαληη ηεο ζπλήζνπο πεξίζαιςεο Οη κειέηεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ εδψ ζπγθξίλνπλ
ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε θαη ζηήξημε γηα ηνλ ζειαζκφ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ πξνγελλεηηθήο θαη κεηαγελλεηηθήο πεξηπνίεζεο κε ηε ζπλήζε θξνληίδα.
Οη παξεκβάζεηο πεξηειάκβαλαλ εθζηξαηείεο πξνψζεζεο θαη παξνρή ζπκβνπιψλ θαη φιεο έγηλαλ
ζε επίζεκν πιαίζην. Τπήξραλ ζηνηρεία απφ πέληε δνθηκέο πνπ πεξηειάκβαλαλ 564 γπλαίθεο κε
βειηησκέλνπο ξπζκνχο έλαξμεο ηεο γαινπρίαο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ πνπ έιαβαλ εθπαίδεπζε θαη
ππνζηήξημε γηα ηνλ ζειαζκφ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο (κέζνο φξνο
θηλδχλνπ 1,43, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 1,07 έσο 1,92, Tau² = 0,07, I² = 62%, ζηνηρεία
ρακειήο πνηφηεηαο) ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ έιαβαλ θαλνληθή πεξίζαιςε. Χο
πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ζεσξήζεθαλ νη πεξηνξηζκνί ζρεδηαζκνχ θαη ε εηεξνγέλεηα ηνπ
δείγκαηνο. Σν απνηέιεζκα ηεο έγθαηξεο έλαξμεο ηνπ ζειαζκνχ δελ αλαθέξζεθε ζηηο κειέηεο
βάζεη απηήο ηεο ζχγθξηζεο. Ζ ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ κεηέξσλ πνπ
εθπαηδεχηεθαλ θαη έιαβαλ ζηήξημε απφ επαγγεικαηίεο πγείαο έλαληη απηψλ πνπ δελ έιαβαλ.
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Τπάξρνπλ ζηνηρεία απφ νθηψ δνθηκέο ησλ 5712 γπλαηθψλ πνπ αλαθέξνπλ βειηίσζε ζηε ρξνληθή
έλαξμε ηνπ

ζειαζκνχ ζηηο γπλαίθεο πνπ έιαβαλ παξεκβάζεηο απφ επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο κε
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη νκάδεο ππνζηήξημεο (κέζε RR 1,22, 95% CI 1,06 έσο 1,40, Tau² =
0,02, I² = 86%, ζηνηρεία ρακειήο πνηφηεηαο) ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ έιαβαλ θαλνληθή
πεξίζαιςε. ε ηξεηο δνθηκέο 76.373 γπλαηθψλ, δελ ππήξρε ζαθήο δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ
φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ πνπ άξρηζαλ λα θάλνπλ λσξίο ηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ
(κέζνο φξνο RR 1,70, 95% CI 0,98 έσο 2,95, Tau² = 0,18, I2 = 78% απνδεηθηηθά ζηνηρεία
πνηφηεηαο). Αξθεηά ζηνηρεία δε ιήθζεθαλ ππφςε εμαηηίαο πεξηνξηζκψλ ζρεδηαζκνχ,
εηεξνγέλεηαο θαη αλαθξίβεηαο (κεγάια δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο πνπ δηαπεξλνχλ ηε γξακκή πνπ
δελ έρεη απνηέιεζκα). Άιιεο ζπγθξίζεηο ζε απηή ηελ αλαζθφπεζε εμέηαζαλ επίζεο ηα πνζνζηά
έλαξμεο ηνπ ζειαζκνχ θαη δελ ππήξραλ ζαθείο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα ηηο αθφινπζεο
ζπγθξίζεηο ηεο ζπλδπαζκέλεο εθπαίδεπζεο κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο, κε ππνζηήξημε απφ νκφηηκνπο ή εθπαηδεπηή ηεο θνηλφηεηαο έλαληη ηεο ζπλήζνπο
θξνληίδαο (2 κειέηεο, 1371 γπλαίθεο) (1 κειέηε, 237 γπλαίθεο), εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε
πνιπκέζσλ (εγρεηξίδην απηνβνήζεηαο ή βίληεν) ζε ζχγθξηζε κε ζπλήζε θξνληίδα (2 κειέηεο, 497
γπλαίθεο), ηελπξψηκε επαθή κεηέξαο-βξέθνπο (2 κειέηεο, 309 γπλαίθεο), θαη νκάδεο πνπ
βαζίδνληαη ζηελ θνηλφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο κε ζειάδνπζεο νκάδεο (1 κειέηε, 18.603 γπλαίθεο).
Κακία απφ απηέο ηηο ζπγθξίζεηο δελ αλέθεξε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έγθαηξε έλαξμε ηνπ
ζειαζκνχ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΧΝ ΤΓΓΡΑΦΔΧΝ:
Απηή ε αλαζθφπεζε βξήθε ζηνηρεία ρακειήο πνηφηεηαο πνπ δείρλνπλ φηη ε εθπαίδεπζε πνπ
αζθείηαη απφ ηνλ επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ε επαγγεικαηηθή
ζπκβνπιεπηηθή θαη νη παξεκβάζεηο ππνζηήξημεο απφ νκφηηκνπο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε
θάπνηεο βειηηψζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ πνπ αξρίδνπλ λα ζειάδνπλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ
δνθηκψλ δηεμήρζε ζηηο ΖΠΑ, κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη πνπ δηέθεξαλ
ζηελ εζληθφηεηα θαη ηελ πξφζεζε δηαηξνθήο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηε γεληθφηεηα απηψλ ησλ
απνηειεζκάησλ ζε άιια πεξηβάιινληα. Οη κειέηεο γηα ηελ πγεία ζα δηεμάγνληαη ηδαληθά ζε έλα
θάζκα ρακειψλ θαη πςειψλ εηζνδεκάησλ, κε ζηνηρεία γηα ηα πνζνζηά ζειαζκνχ ζε δηάθνξα
ρξνληθά πιαίζηα θαη δηεξεπλψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ
μεθηλήζεη πξηλ απφ ηε ζχιιεςε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Απηέο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ θαιέο παξεκβάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πγεία,
έγθαηξε θαη ζπλερηδφκελε επαθή κεηέξσλ-βξεθψλ θαη πξσηνβνπιίεο πνπ βνεζνχλ ηηο κεηέξεο
λα μεπεξάζνπλ ηα θνηλσληθά εκπφδηα ζην ζειαζκφ, φια κε ζαθψο θαζνξηζκέλα απνηειέζκαηα.
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Άξζξν: 15,Tandoi F,
Morlacchi L, Bossi A, Agosti M., (2017), ‘’Introducing
complementary foods in the first year of life’’.

Abstract
Introduction of solid foods is a fundamental step in the development of an individual. There are
many implications that weaning contains not only on a nutritional plan, but also on the
contingent and long-term health of an individual. Over time this nutritional passage has evolved
through the acquisition of new knowledge about maturation of anatomical and neurosensory
structures involved in all the phases of such a complex process. The understanding of a maturing
taste of infant and cultural changes is another key to understand the evolution of introduction of
solid foods in infants. What is contained in this text encapsulates thus the evolutionary path of
weaning in recent years, showing current trends in the light of cultural changes and new
scientific acquisitions.

Πεξίιεςε
Ζ εηζαγσγή ζηεξεψλ ηξνθψλ απνηειεί ζεκειηψδεο βήκα ζηελ αλάπηπμε ελφο αηφκνπ. Τπάξρνπλ
πνιιέο ελδείμεηο φηη ν απνγαιαθηηζκφο δελ είλαη κφλν έλα ζρέδην δηαηξνθήο, αιιά επεξεάδεη
θαη ηελ καθξνπξφζεζκε πγεία ελφο αηφκνπ. Με ηνλ θαηξφ απηφ ην ηξνθηθφ πέξαζκα έρεη
εμειηρζεί κε ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ γηα ηελ σξίκαλζε ησλ λεπξναηζζεηηθψλ δνκψλ πνπ
εκπιέθνληαη ζε φιεο ηηο θάζεηο κηαο ηφζν πεξίπινθεο δηαδηθαζίαο. Ζ θαηαλφεζε ηεο ψξηκεο
γεχζεο ησλ βξεθψλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ είλαη έλα άιιν θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε
ηεο εμέιημεο ηεο εηζαγσγήο ζηεξεψλ ηξνθψλ ζε βξέθε. Απηφ πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφ ην θείκελν
ελζαξθψλεη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ απνγαιαθηηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, δείρλνληαο ηηο
ηξέρνπζεο ηάζεηο ππφ ην πξίζκα ησλ πνιηηηζηηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ
επηηεπγκάησλ.

Άξζξν: 16, Dol J, Campbell-Yeo M, Murphy GT, Aston M, McMillan D, Richardson B,
(2018), ‘’The impact of the Helping Babies Survive program on neonatal outcomes and
health provider skills: a systematic review’’.
Abstract
[57]

OBJECTIVE:

The objective of this review was to evaluate the impact of the Helping Babies Survive program
on neonatal outcomes and healthcare provider knowledge and skills.

INTRODUCTION:
The Helping Babies Survive program consists of three modules: Helping Babies Breathe,
Essential Care for Every Baby, and Essential Care for Small Babies. It was developed to reduce
preventable newborn deaths through skill-based learning using simulation, learning exercises,
and peer-to-peer training of healthcare providers in low-resource areas. Despite the widespread
increase in healthcare provider training through Helping Babies Survive and the growing number
of studies that have been conducted, there has been no systematic review of the Helping Babies
Survive program to date.
INCLUSION CRITERIA:
The review included studies on healthcare providers and/or birth attendants providing essential
neonatal care during and post birth. Types of interventions were any Helping Babies Survive
module (Helping Babies Breathe, Essential Care for Every Baby, Essential Care for Small
Babies). Studies including experimental study designs with the following outcomes were
considered: neonatal outcomes and/or healthcare provider knowledge and skills obtained,
maintained, and used over time.
METHODS:
PubMed, Embase, Web of Science, ProQuest Databases, Scopus and CINAHL were searched for
published studies in English between January 2010 to December 2016. Critical appraisal was
undertaken by two independent reviewers using standardized critical appraisal instruments from
the Joanna Briggs Institute (JBI). Conflicts were solved through consensus with a third reviewer.
Quantitative data were extracted from included studies independently by two reviewers using the
standardized data extraction tool from JBI. Conflicts were solved through consensus with a third
reviewer. Quantitative data was, where possible, pooled in statistical meta-analysis using
RevMan (Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, Cochrane). Where statistical pooling was
not possible the findings have been reported narratively.
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RESULTS:
A total of 17 studies were identified - 15 on Helping Babies Breathe (n = 172,685 infants and
n = 2,261 healthcare providers) and two on Essential Care for Every Baby

(n = 206 healthcare providers). No studies reported on Essential Care for Small Babies. Helping
Babies Survive was found to significantly reduce fresh stillbirth rates and first day mortality
rates, but was not found to influence stillbirth rates or mortality rates, measured at seven or 28
days post birth. Short-term improvements were significant in knowledge and skills scores but not
significant in sustainability over time. Additionally, implementation of resuscitations skills in
clinical practice related to the Helping Babies Breathe module including drying/stimulation,
suction, and bag and mask ventilation did not show a significant increase after training even
though the number of fresh stillbirth and first-day mortality rate decreased.
CONCLUSIONS:
Helping Babies Survive has a significant positive impact on early neonatal outcomes, including
fresh stillbirth and first-day mortality primarily through Helping Babies Breathe, but limited
conclusions can be drawn about its impact on other neonatal outcomes. While Helping Babies
Survive was found to improve immediate knowledge and skill acquisition, there is some
evidence that one-time training may not be sufficient for sustained knowledge or the
incorporation of key skills related to resuscitation into clinical practice. Continued research on
the sustained knowledge and skills is needed to evaluate the long-term impact of the Helping
Babies Survive program

Πεξίιεςε
ΚΟΠΟ:
Ο ζηφρνο απηήο ηεο αλαζθφπεζεο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ν αληίθηππνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Survive
Helping Babies ζρεηηθά κε ηα λενγλά, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ
παξνρψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
ΔΗΑΓΧΓΖ:
Σν πξφγξακκα Helping Babies Survive απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: 1)Βνήζεηα ζηα κσξά λα
αλαπλένπλ, 2)ηελ απαξαίηεηε θξνληίδα γηα θάζε κσξφ θαη 3)ηελ απαξαίηεηε θξνληίδα γηα κηθξά
κσξά. Αλαπηχρζεθε γηα ηε κείσζε ζαλάησλ λενγέλλεησλ πνπ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηελ
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απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ, ρξεζηκνπνηψληαο πξνζνκνηψζεηο, αζθήζεηο κάζεζεο θαη εθπαίδεπζε
θαηά δεχγε πνπ παξέρνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε πεξηνρέο ρακειψλ εηζνδεκάησλ. Παξά ηε

γεληθεπκέλε αχμεζε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ παξφρνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κέζσ ηνπ Survive
Helping Babies θαη ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, δελ έρεη ππάξμεη
ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Helping Babies Survive κέρξη ζήκεξα.
ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΝΣΑΞΖ:
Ζ αλαζθφπεζε πεξηειάβαλε κειέηεο ζρεηηθά κε ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη
ηνπο ηχπνπο παξεκβάζεσλ πνπ ήηαλ θάζε ππνβνεζεηηθφ πξφγξακκα επηβίσζεο ησλ παηδηψλ
(Helping Babies Breathe, Essential Care γηα θάζε κσξφ, απαξαίηεηε θξνληίδα γηα κηθξά κσξά).
Έγηλαλ κειέηεο πνπ πεξηειάκβαλαλ ζρέδηα πεηξακαηηθήο κειέηεο κε ηα αθφινπζα
απνηειέζκαηα: ηα λενγληθά απνηειέζκαηα θαη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ ιακβάλνληαη, δηαηεξνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ.

ΜΔΘΟΓΟΗ:
ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed, Embase, Web of Science, ProQuest, Scopus θαη CINAHL
αλαδεηήζεθαλ δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 έσο
ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ δχν αλεμάξηεηνπο θξηηηθνχο
ρξεζηκνπνηψληαο ηππνπνηεκέλα φξγαλα αμηνιφγεζεο απφ ην Ηλζηηηνχην Joanna Briggs Institute
(JBI). Οη δηαθσλίεο επηιχζεθαλ κε ζπλαίλεζε κε έλαλ ηξίην θξηηή. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα
εμήρζεζαλ απφ ηηο κειέηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ αλεμάξηεηα απφ δχν αλαζεσξεηέο
ρξεζηκνπνηψληαο ην ηππνπνηεκέλν εξγαιείν εμαγσγήο δεδνκέλσλ απφ ηελ JBI. Οη δηαθσλίεο
επηιχζεθαλ κε ζπλαίλεζε κε έλαλ ηξίην θξηηή. Σα πνζνηηθά ζηνηρεία ζπγθεληξψζεθαλ, φπνπ
είλαη δπλαηφλ, ζηε ζηαηηζηηθή κεηα-αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ην RevMan (Copenhagen: The
Nordic Cochrane Center, Cochrane). Όπνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε ζηαηηζηηθή ζπγθέληξσζε, ηα
επξήκαηα έρνπλ αλαθεξζεί αθεγεκαηηθά.
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
πλνιηθά εληνπίζηεθαλ 17 κειέηεο. Οη 15 ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο ησλ βξεθψλ
κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα (n = 172,685 βξέθε θαη n = 2,261 πάξνρνη πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο) θαη νη δχν ζρεηηθά κε ηε βαζηθή θξνληίδα γηα θάζε κσξφ (n = 206 πάξνρνη
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο). Γελ έρνπλ αλαθεξζεί κειέηεο ζρεηηθά κε ηε Βαζηθή Φξνληίδα γηα ηα
λενγλά . Παξαηεξήζεθε ζηα λενγλά, ζεκαληηθή κείσζε ζηα πνζνζηά ζλεζηγέλεηαο θαη ζηα
πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο πξψηεο εκέξαο, αιιά δελ βξέζεθε λα επεξεάδεη ηα πνζνζηά
ζλεζηκφηεηαο πνπ κεηξήζεθαλ ζε επηά ή 28 εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε. Οη βξαρππξφζεζκεο
βειηηψζεηο ήηαλ ζεκαληηθέο φζνλ αθνξά ηηο γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο αιιά δελ
θάλεθε λα είλαη ην ίδην ζεκαληηθέο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ησλ
δεμηνηήησλ αλάλεςεο ζηελ θιηληθή πξαθηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνκνλάδα Helping Babies
Breathe, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρνξήγεζεο εηζπλεφκελσλ θαξκάθσλ κε ηε ρξήζε
αεξνζαιάκνπ κε κάζθα δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε κεηά ηελ εθκάζεζε, παξφιν πνπ ν
αξηζκφο ησλ ζλεζηγελψλ λενγλψλ κεηψζεθε .

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Σν Helping Babies Survive έρεη ζεκαληηθφ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ άκεζε λενγληθή επηβίσζε,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζλεζηκφηεηα λενγλψλ ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ηνπο. Δλψ
δηαπηζηψζεθε φηη ε βνήζεηα γηα ηελ επηβίσζε ησλ παηδηψλ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο άκεζεο
γλψζεο θαη ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ, ππάξρνπλ νξηζκέλεο ελδείμεηο φηη ε εθάπαμ εθπαίδεπζε
κπνξεί λα κελ επαξθεί γηα ηε ζπλερή γλψζε ή ηελ ελζσκάησζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάλεςε ζηελ θιηληθή πξάμε. Απαηηείηαη ζπλερήο έξεπλα γηα ηηο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο κε καθξνπξφζεζκν αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο Helping Babies Survive.
Άξζξν:17, Jonas W,Bisceglia R, Meaney MJ, Dudin A,Fleming AS, Steiner M, MAVAN
research team, (2018), ‘’The role of breastfeeding in the association between maternal and
infant cortisol attunement in the first postpartum year’’

Abstract
AIM:
To explore the role of breastfeeding as a possible link between maternal and infant cortisol
attunement across the first postpartum year.
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METHODS:

Mothers (n=93) provided salivary samples for cortisol levels over a two-day period during midpregnancy and at three, six, and 12 months and infants at six and 12 months postpartum.
Breastfeeding status was established at these same time points.
RESULTS:
Among breastfeeding mothers, positive correlations were found between maternal cortisol levels
during pregnancy and at three months postpartum and infant cortisol at six or 12 months
postpartum. Among non-breastfeeding mothers, these same maternal and infant cortisol relations
were inverse and less pronounced. Further, in breastfeeding mothers, the relationship between
maternal prenatal cortisol and infant cortisol at 12 months was mediated through maternal
cortisol at 3 m postpartum.
CONCLUSION:
These results suggest that maternal cortisol levels are positively associated with cortisol levels of
the infant, among mothers who breastfeed. This relations hippersists over a one-year period.
ΚΟΠΟ:
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ην ξφιν ηνπ ζειαζκνχ σο πηζαλή ζρέζε
κεηαμχ ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο κεηξηθήο θαη ηεο βξεθηθήο θνξηηδφιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ έηνπο κεηά ηνλ ηνθεηφ.
ΜΔΘΟΓΟΗ:
Οη κεηέξεο (n = 93) παξείραλ δείγκαηα ζηέινπ γηα ηα επίπεδα θνξηηδφιεο ζε δηάζηεκα δχν
εκεξψλ θαηά ηνλ 4ν κε 5ν κήλα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο ηξεηο, έμη θαη δψδεθα
κήλεο θαη ζηα βξέθε κεηξήζεθαλ ηα επίπεδα θνξηηδφιεο ζηνπο έμη θαη δψδεθα κήλεο κεηά ηνλ
ηνθεηφ. Καηά απηφ ην δηάζηεκα ε ζίηηζε ησλ βξεθψλ γηλφηαλ κέζσ ζειαζκνχ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
ηηο ζειάδνπζεο, βξέζεθαλ ζεηηθνί ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο κεηξηθήο θνξηηδφιεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ησλ ηξηψλ κελψλ ηεο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη ηεο βξεθηθήο
ηηκήο ηεο θνξηηδφλεο ζε έμη ή δψδεθα κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Απφ ηηο κε ζειάδνπζεο κεηέξεο,
απηέο νη ίδηεο ζρέζεηο κεηέξαο θαη βξέθνπο θνξηηδφιεο ήηαλ αληίζεηεο θαη ιηγφηεξν έληνλεο.
Πεξαηηέξσ, ζηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηξηθήο πξνγελλεηηθήο θνξηηδφιεο
θαη ηεο βξεθηθήο
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θνξηηδφιεο ζηνπο 12 κήλεο επεξεαδφηαλ άκεζα απφ ηα επίπεδα θνξηηδφιεο ζηνλ ηξίην κήλα
κεηά ηνλ ηνθεηφ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ:
Απηά ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ηα επίπεδα κεηξηθήο θνξηηδφιεο ζπλδένληαη ζεηηθά κε
ηα επίπεδα θνξηηδφιεο ηνπ βξέθνπο, φηαλ ηα βξέθε ζηηίδνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ
ζειαζκνχ. Απηή ε ζρέζε θαίλεηαη φηη παξακέλεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ έηνπο δσήο
ηνπ βξέθνπο.

Άξζξν:18 Daniel Munblit, Diego G. Peroni, AlbaBoix-Amorós, Peter S. Hsu,
BelindaVan’tLand, MelvinC. L. Gay, Anastasia Kolotilina, Chrysanthi Skevaki, Robert J.
Boyle, Maria Carmen Collado, Johan Garssen, Donna T. Geddes, Ralph Nanan, Carolyn
Slupsky, Ganesa Wegienka, Anita L. Kozyrskyj, and John O. Warner1, (2018) ‘’Human
Milk and Allergic Diseases: An Unsolved Puzzle’’

Abstract
There is conflicting evidence on the protective role of breastfeeding in relation to the
development of allergic sensitisation and allergic disease. Studies vary in methodology and
definition of outcomes, which lead to considerable heterogeneity. Human milk composition
varies both within and between individuals, which may partially explain conflicting data. It is
known that human milk composition is very complex and contains variable levels of immune
active molecules, oligosaccharides, metabolites, vitamins and other nutrients and microbial
content.
Existing evidence suggests that modulation of human breast milk composition has potential for
preventing allergic diseases in early life. In this review, we discuss associations between
breastfeeding/human milk composition and allergy development.

Πεξίιεςε
Τπάξρνπλ αληηθξνπφκελα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηνπ ζειαζκνχ ζε ζρέζε
κε ηελ αλάπηπμε αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ. Οη κειέηεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηε κεζνδνινγία θαη
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ηνλ νξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθή εηεξνγέλεηα. Ζ ζχλζεζε ηνπ
γάιαθηνο ηνπ αλζξψπνπ πνηθίιιεη

ηφζν ζην ίδην άηνκα φζν θαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ελ κέξεη ηα
αληηθξνπφκελα δεδνκέλα. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζχλζεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο είλαη πνιχ
πνιχπινθε θαη πεξηέρεη κεηαβιεηά επίπεδα αλνζνελεξγψλ κνξίσλ, νιηγνζαθραξηηψλ,
βηηακηλψλ θαη άιισλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη κηθξνβηαθνχ πεξηερνκέλνπ.
Σα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα ππνδειψλνπλ φηη ε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο ζχλζεζεο γάιαθηνο
ηνπ καζηνχ έρεη δπλαηφηεηεο πξφιεςεο αιιεξγηθψλ λφζσλ ζηελ πξψηκε δσή. ε απηήλ ηελ
αλαζθφπεζε, αμηνινγνχληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο ζχλζεζεο ηνπ γάιαθηνο / ηνπ γάιαθηνο
θαη ηεο αλάπηπμεο αιιεξγηψλ.
Άξζξν:19 Malgorzata Witkowska-Zimny, Ewa Kaminska-El-Hassan, Witkowska-Zimny M1,
Kaminska-El-Hassan E (2017) ‘’Cells of human breast milk’’

Abstract
Human milk is a complex fluid that has developed to satisfy the nutritional requirements of
infants. In addition to proteins, lipids, carbohydrates and other biologically active components,
breast milk contains a diverse microbiome that is presumed to colonize the infant gastrointestinal
tract and a heterogeneous population of cells with unclear physiological roles and health
implications. Noteworthy cellular components of breast milk include progenitor/stem cells. This
review summarizes the current state of knowledge of breast milk cells, including leukocytes,
epithelial cells, stem cells and potentially probiotic bacteria.
Πεξίιεςε
Σν αλζξψπηλν γάια είλαη έλα ζχλζεην πγξφ πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ βξεθψλ. Δθηφο απφ πξσηεΐλεο, ιηπίδηα, πδαηάλζξαθεο θαη άιια
βηνινγηθά ελεξγά ζπζηαηηθά, ην κεηξηθφ γάια πεξηέρεη έλα δηαθνξεηηθφ κηθξνβίσκα πνπ
απνηθίδεη ηε γαζηξεληεξηθή νδφ ηνπ βξέθνπο θαη έλαλ εηεξνγελή πιεζπζκφ θπηηάξσλ κε
αζαθείο θπζηνινγηθνχο ξφινπο θαη επηπηψζεηο ζηελ πγεία. Αμηφινγα θπηηαξηθά ζπζηαηηθά ηνπ
κεηξηθνχ γάιαθηνο πεξηιακβάλνπλ πξνγνληθά βιαζηνθχηηαξα. Απηή ε επηζθφπεζε ζπλνςίδεη
ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε γλψζεο ζρεηηθή κε ηα θχηηαξα
ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεπθνθπηηάξσλ, επηζειηαθψλ θπηηάξσλ, βιαζηνθπηηάξσλ θαη
πηζαλψο πξνβηνηηθψλ βαθηεξηδίσλ.
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Άξζξν:20 Aasith Villavicencio, Maria S. Rueda, Christie G. Turin, and Theresa J. Ochoa,
(2017) ‘’Factors Affecting Lactoferrin Concentration in Human Milk: How Much Do We
Know?’’
Abstract
Lactoferrin (LF) is a breast milk glycoprotein with antimicrobial and anti-inflammatory effects.
Its beneficial properties in infants, especially in those born preterm, are currently being studied in
clinical trials. However, the maternal and nursing infant factors that may affect the concentration
of LF in breast milk are still not clear. We conducted a systematic review to investigate the
factors that may affect LF concentration. We used a 2-step approach to identify the eligible
studies according to inclusion/exclusion criteria and to determine which studies would be
considered. We included 70 qualified articles from 29 countries with publication dates ranging
from 1976 to 2015. We described the correlation between LF concentration in breast milk and
lactation stage; 10 maternal factors, such as race, parity, among others; and 2 infant factors,
infections and prematurity. Colostrum has the highest LF levels, but they decrease with days
postpartum. No other factor has been consistently associated with LF concentration. A major
limitation of the majority of the published studies is the small sample size and the different
methods used to measure LF concentration. Therefore, there is a need for large, multicenter
studies with standardized study design, sample collection, and LF measurement methods to
identify clinically significant factors associated with LF expression in breast milk, which will
help promote exclusive breastfeeding in preterm infants.
Πεξίιεςε
Ζ ιαθηνθεξξίλε (LF) είλαη κηα γιπθνπξσηετλε πνπ πεξηέρεηαη ζην κεηξηθφ γάια θαη ζρεηίδεηαη
κε αληηκηθξνβηαθέο θαη αληηθιεγκνλψδεηο δξάζεηο. Οη σθέιηκεο ηδηφηεηεο ηνπ ζε βξέθε, εηδηθά
ζηα πξφσξα βξέθε, κειεηψληαη ζε θιηληθέο δνθηκέο. Χζηφζν, νη παξάγνληεο ηεο κεηέξαο θαη
ηνπ ζειάδνληνο βξέθνπο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπγθέληξσζε LF (ιαθηνθεξξίλε) ζην
κεηξηθφ γάια εμαθνινπζνχλ λα κελ είλαη ζαθείο. Γηεμήγακε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε γηα
λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπγθέληξσζε LF.
Υξεζηκνπνηήζακε κηα πξνζέγγηζε δχν βεκάησλ γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο επηιέμηκεο κειέηεο
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα έληαμεο / απνθιεηζκνχ θαη λα θαζνξίζνπκε πνηεο κειέηεο ζα
εμεηαζηνχλ. Ζ κειέηε απνηεινχληαλ απφ 70 άξζξα απφ 29 ρψξεο κε εκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο
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πνπ θπκαίλνληαη απφ ην 1976 έσο ην 2015. Πεξηγξάςακε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο
ζπγθέληξσζεο LFζην κεηξηθφ γάια θαη ζην ζηάδην ηνπ ζειαζκνχ. Ζ κειέηε επηθεληξψζεθε ζε
10 παξάγνληεο πνπ αθνξνχζαλ ηε κεηέξα, φπσο ε θπιή, πφζα παηδηά έρνπλ θ.ά. θαη 2
παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ην λενγλφ, φπσο νη ινηκψμεηο θαη πξνσξφηεηα. Σν πξσηφγαια έρεη ηα
πςειφηεξα επίπεδα LF, αιιά κεηψλνληαη κε ηηο εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ.
Καλέλαο άιινο παξάγνληαο δελ ζπζρεηίδεηαη ζηαζεξά κε ηε ζπγθέληξσζε ιαθηνθεξξίλεο. Έλαο
ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ είλαη ην κηθξφ κέγεζνο
δείγκαηνο θαη νη δηάθνξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο
ιαθηνθεξξίλεο. πλεπψο, ππάξρεη αλάγθε γηα κεγάιεο κειέηεο νη νπνίεο ζα θέξνπλ
ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ κειέηεο, ζπιινγή δεηγκάησλ θαη κεζφδνπο κέηξεζεο ιαθηνθεξξίλεο
γηα ηνλ εληνπηζκφ θιηληθά ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθθξαζε ηεο ζην
κεηξηθφ γάια, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ ζειαζκνχ ζε
πξφσξα βξέθε.

Άξζξν:21 Daniela Hampel, Setareh Shahab-Ferdows, M Munirul Islam, Janet M Peerson,
Lindsay H Allen, (2017) ‘’Vitamin Concentrations in Human Milk Vary with Time within
Feed, Circadian Rhythm, and Single-Dose Supplementation’’

Abstract
Background: Human milk is the subject of many studies, but procedures for representative
sample collection have not been established. Our improved methods for milk micronutrient
analysis now enable systematic study of factors that affect its concentrations.
Objective: We evaluated the effects of sample collection protocols, variations in circadian
rhythms, subject variability, and acute maternal micronutrient supplementation on milk vitamin
concentrations.
Methods: In the BMQ (Breast-Milk-Quality) study, we recruited 18 healthy women (aged 18–26
y) in Dhaka, Bangladesh, at 2–4 mo of lactation for a 3-d supplementation study. On day 1, no
supplements were given; on days 2 and 3, participants consumed ∼1 time and 2 times,
respectively, the US-Canadian Recommended Dietary Allowances for vitamins at breakfast
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(0800–0859). Milk was collected during every feeding from the same breast over 24 h. Milk
expressed in the first 2 min (aliquot I) was collected separately from the remainder (aliquot II); a
third

aliquot (aliquot III) was saved by combining aliquots I and II. Thiamin, riboflavin, niacin, and
vitamins B-6, B-12, A, and E and fat were measured in each sample.
Results: Significant but small differences (14–18%) between aliquots were found for all vitamins
except for vitamins B-6 and B-12. Circadian variance was significant except for fat-adjusted
vitamins A and E, with a higher contribution to total variance with supplementation. Betweensubject variability accounted for most of the total variance. Afternoon and evening samples best
reflected daily vitamin concentrations for all study days. Acute supplementation effects were
found for thiamin, riboflavin, and vitamins B-6 and A at 2–4 h postdosing, with 0.1–6.17%
passing into milk. Supplementation was reflected in fasting, 24-h postdose samples for riboflavin
and vitamin B-6. Maximum amounts of dose-responding vitamins in 1 feeding ranged from 4.7%
to 21.8% (day 2) and 8.2% to 35.0% (day 3) of Adequate Intake.
Conclusions: In the milk of Bangladeshi mothers, differences in vitamin concentrations between
aliquots within feedings and by circadian variance were significant but small. Afternoon and
evening collection provided the most-representative samples. Supplementation acutely affects
some breast-milk micronutrient concentrations. This trial was registered at clinical trials.gov as
NCT02756026.
Πεξίιεςε
Ηζηνξηθφ: Σν αλζξψπηλν γάια απνηειεί αληηθείκελν πνιιψλ κειεηψλ, αιιά νη δηαδηθαζίεο γηα
ηελ αληηπξνζσπεπηηθή ζπιινγή δεηγκάησλ δελ έρνπλ ηεθκεξησζεί. Οη βειηησκέλεο κέζνδνη καο
γηα ηελ αλάιπζε ησλ κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην γάια επηηξέπνπλ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε
ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπο.
ηφρνο: ηφρνο απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ πξσηνθφιισλ ζπιινγήο δεηγκάησλ, ηηο κεηαβνιέο
ησλ θηξθαδηθψλ ξπζκψλ, ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ αζζελψλ θαη ηελ νμεία ζπκπιήξσζε
κηθξνζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη βηηακηλψλ ζηε κεηέξα.
Μέζνδνη: ηε κειέηε BMQ (Quality of Breast-Milk Quality), αμηνινγήζακε θαη
παξαθνινπζήζακε γηα 3 εκέξεο, 18 πγηείο γπλαίθεο (ειηθίαο 18-26 εηψλ) ζηε Νηάθα ηνπ
Μπαγθιαληέο, ζε 2-4 κήλεο. Σελ εκέξα 1, δελ δφζεθαλ ζπκπιεξψκαηα. ζηηο εκέξεο 2 θαη 3, νη
ζπκκεηέρνληεο θαηαλάισλαλ ~ 1 θνξά θαη 2 θνξέο, αληίζηνηρα, βηηακίλεο ζην πξσηλφ ηνπο
γεχκα ζχκθσλα κε ηηο ΖΠΑ-Καλαδηθέο πληζηψκελεο
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Γηαηξνθηθέο Γφζεηο (0800-0859). Σν γάια ζπιιέρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ζίηηζεο απφ ην
ίδην ζηήζνο γηα 24 ψξεο. Σν γάια πνπ εθζιίβεηαη ζηα πξψηα 2 ιεπηά (θιάζκα Η) ζπιιέρζεθε
ρσξηζηά απφ ην ππφινηπν (θιάζκα II), έλα ηξίην δείγκα (θιάζκα III) απνζεθεχηεθε κε
ζπλδπαζκφ ησλ δεηγκάησλ Η θαη II. ε θάζε δείγκα κεηξήζεθαλ ζεηακίλε, ξηβνθιαβίλε, ληαζίλε
θαη βηηακίλεο Β-6, Β-12, Α θαη Δ θαη ιηπαξά νμέα.
Απνηειέζκαηα: εκαληηθέο αιιά κηθξέο δηαθνξέο (14-18%) κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ βξέζεθαλ
γηα φιεο ηηο βηηακίλεο εθηφο απφ ηηο βηηακίλεο Β-6 θαη Β-12. Ζ δηαθχκαλζε ήηαλ ζεκαληηθή γηα
φιεο ηηο ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο εθηφο απφ ηηο Α θαη Δ, κε κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο λα
παξαηεξνχληαη χζηεξα απφ ηελ πξνζζήθε ζπκπιεξσκάησλ ζηε δηαηξνθή ηεο κεηέξαο. Σα
δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ψξεο αληαλαθινχλ θαιχηεξα
ηηο θαζεκεξηλέο ζπγθεληξψζεηο βηηακηλψλ γηα φιεο ηηο εκέξεο κειέηεο. Έρεη δηαπηζησζεί νμεία
ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε γηα ηε ζεηακίλε, ηε ξηβνθιαβίλε θαη ηηο βηηακίλεο Β-6 θαη Α ζε 2-4
ψξεο κεηά ηε ρνξήγεζε, κε 0,1-6,17% λα δηέξρνληαη απφ ην γάια. Ζ ζπκπιήξσζε αληαλαθιάηαη
ζε δείγκαηα λεζηείαο, 24 σξψλ κεηά ηε ρνξήγεζε γηα ξηβνθιαβίλε θαη βηηακίλε Β-6. Οη
κέγηζηεο πνζφηεηεο βηηακηλψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε δφζε ζε 1 ηξνθή θπκαίλνληαλ απφ
4,7% έσο 21,8% (εκέξα 2) θαη 8,2% έσο 35,0% (εκέξα 3) επαξθνχο πξφζιεςεο.
πκπεξάζκαηα: ην γάια ησλ κεηέξσλ ηνπ Μπαγθιαληέο, νη δηαθνξέο ζηηο ζπγθεληξψζεηο
βηηακηλψλ κεηαμχ ησλ ππνπνιιαπιαζίσλ θαη ησλ θηξθαδηθψλ δηαθπκάλζεσλ ήηαλ ζεκαληηθέο
αιιά κηθξέο. Ζ απνγεπκαηηλή θαη βξαδηλή ζπιινγή παξείρε ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα.
Ζ ζπκπιήξσζε επεξεάδεη έληνλα νξηζκέλεο ζπγθεληξψζεηο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην
κεηξηθφ γάια. Απηή ε δνθηκή θαηαρσξήζεθε ζην clinicaltrials.gov σο NCT02756026.

Άξζξν:22 Emily L. Tuthill, Jacqueline M. McGrath, 1 Melanie Graber, Regina M.
Cusson, Sera L. Young, (2016) ‘’Breastfeeding Self-efficacy: A Critical Review of Available
Instruments’’

Abstract
Increasing breastfeeding rates in the United States is a national priority. Yet, initiation and
duration of breastfeeding remains below national targets. Breastfeeding self-efficacy has been
shown to be a strong predictor of both breastfeeding initiation
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and duration and is therefore an important characteristic to be able to measure. However,
there is currently a myriad of instruments for measuring breastfeeding self-efficacy, which
makes selection of an appropriate instrument difficult. Thus, our aim was to identify, compare,
and critically review available breastfeeding self-efficacy instruments. In a systematic review, 6
breastfeeding self-efficacy instruments were identified. The instruments‘ purposes, theoretical
framework, final scale development, and application in 5 most recent settings were analyzed.
The 6 breastfeeding self-efficacy instruments apply a number of theoretical and conceptual
frameworks in their development, with Bandura‘s social cognitive theory being most common.
Content, construct, and predictive validity were strong for most scales. Some, but not all, have
been successfully adapted to novel settings. In sum, there are several measurements of
breastfeeding self-efficacy that can and should be employed to better understand reasons for
suboptimal breastfeeding rates and the effects of interventions on breastfeeding self-efficacy.
Instrument selection should be based on domains of primary interest, time available, peripartum
timing, and assessment of previous adaptations. Failure to apply appropriate measures in
research may garner results that are inconclusive, inaccurate, or nonrepresentative of true study
effects.

Πεξίιεςε
Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζειαζκνχ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απνηειεί εζληθή
πξνηεξαηφηεηα. Χζηφζν, ε έλαξμε θαη ε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ παξακέλνπλ θάησ απφ ηνπο
εζληθνχο ζηφρνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζειαζκνχ έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη έλαο ηζρπξφο
πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηφζν γηα ηελ έλαξμε φζν θαη γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ θαη είλαη
επνκέλσο έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί. Χζηφζν, ππάξρνπλ ζήκεξα
πνιιά κέζα γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζειαζκνχ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά
δχζθνιε ηελ επηινγή ελφο θαηάιιεινπ νξγάλνπ. Έηζη, ν ζηφρνο καο ήηαλ λα εληνπίζνπκε, λα
ζπγθξίλνπκε θαη λα επαλεμεηάζνπκε θξηηηθά ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ειέγρνπ ζειαζκνχ. ε κηα
ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε εληνπίζηεθαλ 6 εξγαιεία ειέγρνπ ζειαζκνχ.
Οη κεηξήζεηο, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε ηειηθή αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ζε 5 πην πξφζθαηεο
ξπζκίζεηο αλαιχζεθαλ. Σα 6 εξγαιεία ηνπ ζειαζκνχ εθαξκφδνπλ κηα ζεηξά ζεσξεηηθψλ θαη
ελλνηνινγηθψλ πιαηζίσλ ζηελ αλάπηπμή ηνπο, κε ηελ θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία ηεο Bandura
λα είλαη ε ζπλεζέζηεξε. Σν πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ε πξνβιεπηηθή ηζρχο ήηαλ ηζρπξέο γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο θιίκαθεο. Μεξηθνί, αιιά φρη φινη, έρνπλ πξνζαξκνζηεί επηηπρψο ζε λέεο
ξπζκίζεηο. πλνπηηθά, ππάξρνπλ αξθεηέο κεηξήζεηο πνπ εθηηκνχλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ
ζειαζκνχ πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο
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ιφγνπο γηα ηνπο κε βέιηηζηνπο ξπζκνχο ζειαζκνχ θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζειαζκνχ. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα

βαζίδεηαη ζε ηνκείο πξσηαξρηθνχ ελδηαθέξνληνο, δηαζέζηκν ρξφλν, ρξνληθφ πεξηζψξην
θαη αμηνιφγεζε πξνεγνχκελσλ πξνζαξκνγψλ. Ζ κε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ζηελ
έξεπλα κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη απνηειέζκαηα πνπ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλα, αλαθξηβή ή κε
αληηπξνζσπεπηηθά ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο.

Άξζξν: 23 Daniela Hampel, Setareh Shahab-Ferdows, M Munirul Islam, Janet M
Peerson, Lindsay H Allen, (2017) ‘’ Vitamin Concentrations in Human Milk Vary with
Time within Feed, Circadian Rhythm, and Single-Dose Supplementation’’
Abstract
Background
Almost half a million breast reduction surgeries are performed internationally each year,
yet it is unclear how this type of surgery impacts breastfeeding. This is particularly important
given the benefits of breastfeeding.
Objectives
To determine if breast reduction surgery impacts breastfeeding success and whether
different surgical techniques differentially impact breast feeding success.
Methods
Databases were searched up to September 5, 2017. Studies were included if they reported
the number of women successful at breastfeeding or lactation after breast reduction surgery, and
if they reported either the total number of women who had children following breast reduction
surgery, or the total number of women who attempted to breastfeed following surgery.
Results
Of 1,212 studies, 51 studies met the inclusion criteria; they were located worldwide and had 31
distinct breast reduction techniques. The percentage of breastfeeding success among studies was
highly variable. However, when analyzed by the preservation of the column of parenchyma from
the nipple areola complex to the

[70]

chest wall (subareolar parenchyma), a clear pattern emerged. The median breastfeeding
success was 4% (interquartile range (IQR) 0–38%) for techniques with no preservation,
compared to 75% (IQR 37–100%) for techniques with partial preservation and 100% (IQR 75–
100%) for techniques with full preservation.
Conclusions
Techniques that preserve the column of subareolar parenchyma appear to have a greater
likelihood of successful breastfeeding. The preservation of the column of subareolar parenchyma
should be disclosed to women prior to surgery. Guidelines on the best breast reduction
techniques to be used in women of child bearing years may be advantageous to ensure women
have the greatest potential for successful breastfeeding after breast reduction surgery.
Πεξίιεςε
Ηζηνξηθφ
ρεδφλ κηζφ εθαηνκκχξην ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ καζηνχ
εθηεινχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν θάζε ρξφλν, αιιά δελ είλαη ζαθέο πψο απηφο ν ηχπνο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο επεξεάδεη ηνλ ζειαζκφ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ιακβάλνληαο
ππφςε ηα νθέιε ηνπ ζειαζκνχ.
ηφρνη
ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα δηαπηζησζεί εάλ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κείσζεο ηνπ
καζηνχ επεξεάδεη ηελ επηηπρία ηνπ ζειαζκνχ θαη αλ δηαθνξεηηθέο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο
επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ επηηπρία ηνπ ζειαζκνχ
Μέζνδνη
Βάζεηο δεδνκέλσλ εξεπλήζεθαλ κέρξη ηηο 5 επηεκβξίνπ 2017. Έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί κειέηεο
ζηηο νπνίεο αλαθέξζεθαλ ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ πέηπραλ ζηνλ ζειαζκφ ή ηε γαινπρία
κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κείσζεο ηνπ καζηνχ θαη απηέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ
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είραλ παηδηά κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κείσζεο ζηήζνπο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
γπλαηθψλ πνπ επηρείξεζαλ λα ζειάζνπλ κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.

Απνηειέζκαηα
Απφ ηηο 1.212 κειέηεο, 51 κειέηεο πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα έληαμεο. Οη κειέηεο παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο απφ δεδνκέλα απφ δηάθνξεο ρψξεο παγθνζκίσο θαη είραλ 31 δηαθνξεηηθέο
ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο κείσζεο ηνπ καζηνχ. Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ ζειαζκνχ ζηηο κειέηεο
είρε πςειή κεηαβιεηφηεηα . Χζηφζν, φηαλ κειεηάηαη ην παξέγρπκα ζειψλ θαη ην ππναηνκηθφ
παξέγρπκα, εκθαλίζηεθε έλα ζαθέο κνηίβν. Ζ κέζε επηηπρία ηνπ ζειαζκνχ ήηαλ 4%
(δηαηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο (IQR) 0-38%) γηα ηερληθέο ρσξίο ζπληήξεζε, ζε ζχγθξηζε κε 75%
(IQR 37-100%) γηα ηερληθέο κε κεξηθή ζπληήξεζε θαη 100% (IQR 75-100%) γηα ηερληθέο κε
πιήξε ζπληήξεζε.
πκπεξάζκαηα
ηε ζηήιε ηνπ θάησ απφ ηε ζειαία άισ παξεγρχκαηνο θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε
πηζαλφηεηα επηηπρνχο ζειαζκνχ. Ζ ζπληήξεζε ηνπ θάησ απφ ηε ζειαία άισ
Οη ηερληθέο πνπ δηαηεξνχλ ηε ζηήιε ηνπ θάησ απφ ηε ζειαία άισ παξεγρχκαηνο
θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επηηπρνχο ζειαζκνχ. Ζ ζπληήξεζε ηνπ θάησ απφ ηε
ζειαία άισ παξεγρχκαηνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο γπλαίθεο πξηλ απφ ηε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηηο θαιχηεξεο ηερληθέο κείσζεο ηνπ καζηνχ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο κπνξεί λα είλαη επσθειείο γηα λα
εμαζθαιίζνπλ φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα επηηπρή ζειαζκφ κεηά απφ
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κείσζεο ηνπ καζηνχ.

Άξζξν:24 Elizabeth A. Klag, 1 Kelly McNamara, Sheela R. Geraghty, Sarah A.
Keim, (2016) ‘’Associations between breast milk feeding, introduction of solid foods, and
weight gain in the first 12 months of life’’
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Abstract
Background and Objectives
Breast milk feeding and solid food introduction can influence infant growth, but are
rarely examined together. The objectives were: describe relationships between feeding practices,
feeding practices and weight gain, and how the relationship of breast milk feeding and growth
may change when breastfed infants start solid foods before 6 months.

Methods
Data was analyzed on 438 infants from the Moms2Moms Study (2011–2012, Ohio),
using multivariable linear and logistic regression models to explore each of the relationships.
Results
For each additional month of breast milk feeding, solid food introduction was delayed by
1.32 days (95% CI: 0.11 to 2.53) and average weight gain per month decreased by 5.05 grams
(95% CI: 7.39 to 2.17). There was no association between solid food introduction and growth.
Conclusions
Longer breastfeeding duration was associated with slower growth regardless of solid food
introduction. Age at solid food introduction was not associated with growth.
Πεξίιεςε
Ηζηνξηθφ θαη ζηφρνη
Ζ ζίηηζε απφ ην κεηξηθφ γάια θαη ε εηζαγσγή ζηεξεψλ ηξνθψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ
αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο, αιιά ζπάληα εμεηάδνληαη καδί. Οη ζηφρνη ήηαλ: λα πεξηγξάςνπκε ηηο
ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο πξαθηηθέο δηαηξνθήο, θαη ηελ
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αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη πψο κπνξεί λα αιιάμεη ε επίδξαζε ηνπ κεηξηθνχ
γάιαθηνο ζηελ αλάπηπμε ησλ βξεθψλ φηαλ ηα βξέθε πνπ ζειάδνπλ μεθηλνχλ θαη ηα ζηεξεά
ηξφθηκα πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ.
Μέζνδνη
Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ ζε 438 βξέθε απφ ηε κειέηε Moms2Moms (2011-2012, Ohio),
ρξεζηκνπνηψληαο πνιππαξαγνληηθά κνληέια γξακκηθήο θαη ινγηθήο παιηλδξφκεζεο γηα λα
εμεξεπλήζνπλ θαζεκία απφ ηηο ζρέζεηο.
Απνηειέζκαηα
Γηα θάζε επηπιένλ κήλα ζίηηζεο γάιαθηνο, ε θαζηέξσζε ζηεξεψλ ηξνθψλ θαζπζηέξεζε θαηά
1,32 εκέξεο (95% CI: 0,11 έσο 2,53) θαη ε κέζε αχμεζε βάξνπο αλά κήλα κεηψζεθε θαηά 5,05
γξακκάξηα (95% CI: 7,39 έσο 2,17). Γελ ππήξμε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εηζαγσγήο ζηεξεψλ
ηξνθίκσλ θαη ηεο αλάπηπμεο.
πκπεξάζκαηα
Ζ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζειαζκνχ ζρεηίδεηαη κε βξαδχηεξε αλάπηπμε αλεμάξηεηα απφ ηελ
εηζαγσγή ζηεξεψλ ηξνθίκσλ. Ζ ειηθία ζηελ εηζαγσγή ζηεξεψλ ηξνθίκσλ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ
αλάπηπμε.
Άξζξν : 25 Naomi C. Bartle, Kate Harvey, (2017), ‘’Explaining infant feeding: The role
of previous personal and vicarious experience on attitudes, subjective norms, self‐ efficacy,
and breastfeeding outcomes’’

Abstract
Objectives
Breastfeeding confers important health benefits to both infants and their mothers, but rates are
low in the United Kingdom and other developed countries despite widespread promotion. This
study examined the relationships between personal and vicarious experience of infant feeding,
self‐ efficacy, the theory of planned behaviour variables of attitudes and subjective norm, and
the likelihood of breastfeeding at 6–8 weeks post‐ natally.
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Design
A prospective questionnaire study of both first‐ time mothers (n = 77) and experienced
breastfeeders (n = 72) recruited at an antenatal clinic in South East England.
Methods
Participants completed a questionnaire at 32 weeks pregnant assessing personal and vicarious
experience of infant feeding (breastfeeding, formula‐ feeding, and maternal grandmother‘s
experience of breastfeeding), perceived control, self‐ efficacy, intentions, attitudes (to
breastfeeding and formula‐ feeding), and subjective norm. Infant feeding behaviour was
recorded at 6–8 weeks post‐ natally. Multiple linear regression modelled the influence of
vicarious experience on attitudes, subjective norm, and self‐ efficacy (but not perceived control)
and modelled the influence of attitude, subjective norm, self‐ efficacy, and past experience on
intentions to breastfeed. Logistic regression modelled the likelihood of breastfeeding at 6–8
weeks.
Results
Previous experience (particularly personal experience of breastfeeding) explained a significant
amount of variance in attitudes, subjective norm, and self‐ efficacy. Intentions to breastfeed
were predicted by subjective norm and attitude to formula‐ feeding and, in experienced mothers,
self‐ efficacy. Breastfeeding at 6 weeks was predicted by intentions and vicarious experience of
formula‐ feeding.
Conclusion
Vicarious experience, particularly of formula‐ feeding, has been shown to influence the
behaviour of first‐ time and experienced mothers both directly and indirectly via attitudes and
subjective norm. Interventions that reduce exposure to formula‐ feeding (perhaps by limiting
advertising) or cushion mothers from its effects may enable more mothers to meet their
breastfeeding goals.

Πεξίιεςε
ηφρνη
Ο ζειαζκφο παξέρεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ πγεία ηφζν ζηα βξέθε φζν θαη ζηηο κεηέξεο ηνπο,
αιιά ηα πνζνζηά είλαη ρακειά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο παξά
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ηελ επξεία πξνψζεζε ηνπ. Απηή ε κειέηε εμέηαζε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη
δεπηεξεχνπζαο εκπεηξίαο ηεο δηαηξνθήο ησλ βξεθψλ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ζεσξίαο
ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κεηαβιεηψλ ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ππνθεηκεληθψλ θαλφλσλ θαη ηεο
πηζαλφηεηαο ζειαζκνχ ζε 6-8 εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζε.
ρέδην
Μηα πξννπηηθή κειέηεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ηφζν γηα ηηο κεηέξεο πνπ ζειάδνπλ γηα
πξψηε θνξά (n = 77) φζν θαη γηα ηηο έκπεηξεο κεηέξεο πνπ ζειάδνπλ (n = 72) , δεκηνπξγήζεθε
ζε πξνγελλεηηθή θιηληθή ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αγγιία.
Μέζνδνη
Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην ζηηο 32 εβδνκάδεο θπήζεσο,
αμηνινγψληαο ηελ πξνζσπηθή θαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηεο βξεθηθήο ζίηηζεο (ζειαζκφ,
δηαηξνθή κε εκπνξηθνχ ηχπνπ βξεθηθά γάιαηα θαη εκπεηξία ηεο γηαγηάο ηνπ λενγέλλεηνπ
ζρεηηθά κε ην ζειαζκφ), ηελ αληίιεςε ηεο λέαο κεηέξαο ζρεηηθά κε ην ζειαζκφ, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηηο κεηέξεο ηηο πξνζέζεηο, ηηο ζηάζεηο (ζην ζειαζκφ θαη ηε
δηαηξνθή).. Ζ πνξεία ζίηηζεο ησλ λενγλψλ θαηαγξάθεθε ζηηο 6-8 εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζε. Ζ
πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ππνιφγηζε ηελ επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο, ηνλ ππνθεηκεληθφ
θαλφλα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (αιιά φρη ηνλ αληηιεπηφ έιεγρν) θαη κνληεινπνίεζε ηελ
επηξξνή ηεο ζηάζεο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ θαλφλα, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο γηα ηηο πξνζέζεηο γηα ζειαζκφ. Τπνιφγηζε ηελ πηζαλφηεηα ζειαζκνχ
ζε 6-8 εβδνκάδεο.
Απνηειέζκαηα
Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία (ηδηαίηεξα ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ ζειαζκνχ) εμήγεζε έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ δηαθχκαλζεο ζηηο ζηάζεηο, ηνλ ππνθεηκεληθφ θαλφλα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ πξφζεζε γηα ζειαζκφ πξνέθπςε απφ ηνλ ππνθεηκεληθφ θαλφλα θαη ηε
ζηάζε ησλ κεηέξσλ γηα ζίηηζε κε βηνκεραληθά βξεθηθά γάιαηα ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο πνπ
έρνπλ νη κεηέξεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρεη παξαηεξεζεί απφ ην ζειαζκφ ζηε δηθή
ηνπο πγεία. Ο ζειαζκφο ζηηο 6 εβδνκάδεο είλαη απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ παξαηεξήζεσλ θαη
εκπεηξηψλ απφ ηε ρξήζε βηνκεραληθνχ γάιαθηνο.
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πκπέξαζκα
Ζ εκπεηξία, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή κε ηππνπνηεκέλν γάια, έρεη απνδεηρζεί φηη
επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ησλ πξσηνηφθσλ θαη ησλ έκπεηξσλ κεηέξσλ ηφζν άκεζα φζν
θαη έκκεζα κέζσ ζηάζεσλ θαη ππνθεηκεληθψλ θαλφλσλ. Οη παξεκβάζεηο πνπ κεηψλνπλ ηε
έθζεζε ζε ζίηηζε κε ηππνπνηεκέλν γάια (πεξηνξίδνληαο ηε δηαθήκηζε ησλ αλσηέξσ) ή
πξνζηαηεχνληαο ηηο κεηέξεο απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζε πεξηζζφηεξεο
κεηέξεο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο γηα ην ζειαζκφ.

Άξζξν 26
Stefanie Inge Rosin, Stefanie Inge Rosin, (2016),
‘’Towards integrated
care in breastfeeding support: a cross-sectional survey of practitioners’ perspectives’’

Background
Integrated care is defined as concerted action of healthcare providers ensuring continuity of care
within a patient-centered approach, thus contributing to healthcare efficiency and quality. Apart
from the WHO/UNICEF Baby-Friendly Initiatives, integrated care has been poorly explored
within the context of breastfeeding support. The aim of this study was to investigate the
experience of breastfeeding support practitioners, identifying barriers and facilitators towards
integrated care.
Methods
A 62-item survey was conducted among 900 participants at 3 international breastfeeding
conferences. Analysis included uni-and bivariate descriptive statistics, categorizing of mutually
exclusive response groups and thematic networks analysis of responses to 18 open-ended items.
Results
Three-hundred-and-one participants (33 % response), from 34 predominantly industrialized
countries (98 %) on nearly all continents, responded to the survey.
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Norwegian residents alone, felt sufficiently supported in providing breastfeeding support by
other healthcare providers, the work environment, society, the media and their National
Breastfeeding Committee (P < 0.05). Out of 11 suggested measures for effective breastfeeding
promotion, 96 % of respondents ranked integrated care as the most important. The largest
response group identified in open-ended items, as a major barrier to integrated care in
breastfeeding support, was ―lacking or failing health promotion strategies‖ (n = 454), followed
by ―a lack of vertically integrated care‖ (n =268), described mainly as unsatisfactory cooperation
within healthcare. This inconsistency of care also impairs ―shared decision-making‖ on infant
feeding for parents, including accessibility of information and support (n = 265). Among other
measures, 29 % of respondents recommended incentivizing integrated breastfeeding support
within healthcare.
Two figures, based on open-ended response evaluations, illustrate participants‘ ideas of the
National Breastfeeding Committees‘ role in coordinating policies and protagonists towards
integrated breastfeeding support, and a family-centered model of integrated care to facilitate
successful breastfeeding.

Conclusions
According to practitioners in breastfeeding support, integrated care is essential for successful
breastfeeding. Quality and accessibility of breastfeeding support should be motivated by
healthcare system incentives, to counter the reported lack of consistency of care within and
beyond healthcare. To effectively integrate a continuum of breastfeeding support into healthcare
and society, a policy consensus and strong political action are indispensable, with coordination
by an empowered National Breastfeeding Committee.
Πεξίιεςε
Ζ νινθιεξσκέλε πεξίζαιςε νξίδεηαη σο ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ παξφρσλ πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο πεξίζαιςεο κέζα ζε κηα πξνζέγγηζε κε επίθεληξν
ηνλ αζζελή, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο. Δθηφο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο WHO / UNICEF γηα βξέθε, ε νινθιεξσκέλε
θξνληίδα έρεη κειεηεζεί επξέσο ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ηνπ ζειαζκνχ. θνπφο απηήο ηεο
κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζειαζκφ,
εληνπίδνληαο ηα εκπφδηα ζηελ νινθιεξσκέλε πεξίζαιςε.

[78]

Μέζνδνη
Γηεμήρζε έξεπλα κε 62 ζηνηρεία κεηαμχ 900 ζπκκεηερφλησλ ζε 3 δηεζλή ζπλέδξηα ζειαζκνχ. Ζ
αλάιπζε πεξηειάβαλε πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ελφο ή δπν παξαγφλησλ, ζε
αιιειναπνθιεηφκελεο νκάδεο θαη ηζηνζειίδεο αλάιπζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε 18 ζηνηρεία
πνπ έρνπλ αβέβαην απνηέιεζκα. .
Απνηειέζκαηα
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 301 ζπκκεηέρνληεο (33% απάληεζε), απφ 34 βηνκεραληθά
πξνεμέρνπζεο ρψξεο (98%) ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επείξνπο. Μφλν νη Ννξβεγνί αηζζάλνληαη
επαξθψο ππνζηεξηγκέλνη γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο γηα ηνλ ζειαζκφ απφ άιινπο παξφρνπο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηελ θνηλσλία, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
θαη ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Θειαζκνχ (P<0,05). Απφ ηα 11 πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηνπ ζειαζκνχ, ην 96% ησλ εξσηεζέλησλ θαηέηαμε ηελ
νινθιεξσκέλε θξνληίδα σο ηελ πην ζεκαληηθή. Οη πεξηζζφηεξνη αλέθεξαλ σο θχξην εκπφδην
ζηελ νινθιεξσκέλε πεξίζαιςε θαη ζηε ζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ ηελ «έιιεηςε ή ε απνπζία
ζηξαηεγηθψλ πξναγσγήο ηεο πγείαο» (n = 454), αθνινπζνχκελε απφ «θάζεηε έιιεηςε
νινθιεξσκέλεο πεξίζαιςεο» (n = 268), πνπ πεξηγξάθεηαη θπξίσο σο κηα κε ηθαλνπνηεηηθή
ζπλεξγαζία κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.. Απηή ε αζπλέπεηα ηεο θξνληίδαο εκπνδίδεη επίζεο ηελ
«θνηλή ιήςε απνθάζεσλ» ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο, ηελ πξφζβαζε
ζε πιεξνθνξίεο θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο (n = 265). Μεηαμχ άιισλ κέηξσλ, ην 29% ησλ
εξσηεζέλησλ πξφηεηλε ηελ παξνρή θηλήηξσλ ψζηε λα ππάξρεη κία νινθιεξσκέλε βνήζεηα απφ
ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηα ζέκαηα ηνπ ζειαζκνχ.. Γχν ζηνηρεία, βαζηζκέλα ζε αμηνινγήζεηο κε
αβέβαηα απνηειέζκαηα, απεηθνλίδνπλ ηηο ηδέεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ
εζληθψλ επηηξνπψλ ζειαζκνχ ζηνλ ζπληνληζκφ πνιηηηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ θαη
έλα κνληέιν νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζειαζκνχ κε επίθεληξν ηελ
νηθνγέλεηα.
πκπεξάζκαηα
χκθσλα κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε ζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ, ε νινθιεξσκέλε θξνληίδα είλαη
απαξαίηεηε γηα ηνλ επηηπρή ζειαζκφ. Ζ πνηφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηε ζηήξημε ηνπ
ζειαζκνχ πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη απφ θίλεηξα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, γηα λα αληηκεησπηζηεί
ε αλαθεξφκελε έιιεηςε ζπλέπεηαο ηεο θξνληίδαο εληφο θαη εθηφο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Γηα λα ελζσκαησζεί απνηειεζκαηηθά κηα ζπλερήο ππνζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο θαη ηελ θνηλσλία, είλαη απαξαίηεηε κηα πνιηηηθή ζπλαίλεζε θαη κηα ηζρπξή πνιηηηθή
δξάζε, κε ζπληνληζκφ απφ κηα αξκφδηα εζληθή επηηξνπή ζειαζκνχ.
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Άξζξν 27, Ying Ying He, Nathan T Lawlor, David S Newburg, David S Newburg. (2016),
‘’Human Milk Components Modulate Toll-Like Receptor–Mediated Inflammation’’
Abstract
Toll-like receptor (TLR) signaling is central to innate immunity. Aberrant expression of TLRs is
found in neonatal inflammatory diseases. Several bioactive components of human milk modulate
TLR expression and signaling pathways, including soluble toll-like receptors (sTLRs), soluble
cluster of differentiation (sCD) 14, glycoproteins, small peptides, and oligosaccharides. Some
milk components, such as sialyl (α2,3) lactose and lacto-N-fucopentaose III, are reported to
increase TLR signaling; under some circumstances this might contribute toward immunologic
balance. Human milk on the whole is strongly anti-inflammatory, and contains abundant
components that depress TLR signaling pathways: sTLR2 and sCD14 inhibit TLR2 signaling;
sCD14, lactadherin, lactoferrin, and 2′-fucosyllactose attenuate TLR4 signaling; 3′galactosyllactose inhibits TLR3 signaling, and β-defensin 2 inhibits TLR7 signaling. Feeding
human milk to neonates decreases their risk of sepsis and necrotizing enterocolitis. Thus, the
TLR regulatory components found in human milk hold promise as benign oral prophylactic and
therapeutic treatments for the many gastrointestinal inflammatory disorders mediated by
abnormal TLR signaling.
Πεξίιεςε
Ζ ππνδνρέαο ζεκαηνδφηεζεο ηχπνπ Toll (TLR) είλαη ζεκαλξηθφο γηα ηε θπζηθή αλνζία.
Αλσκαιίεο ζηελ έθθξαζε ησλ TLRs παξαηεξνχληαη ζηηο θιεγκνλψδεηο λφζνπο ησλ λενγλψλ.
Αξθεηά βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο ξπζκίδνπλ ηηο νδνχο έθθξαζεο θαη
ζεκαηνδφηεζεο ησλ TLR, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιπηψλ ηχπσλ ηνπ ππνδνρέα TLR
(sTLRs), ηνπ δηαιπηνχ ζπκπιέγκαηνο δηαθνξνπνίεζεο 14 (sCD), ησλ γιπθνπξσηετλψλ, ησλ
κηθξψλ πεπηηδίσλ θαη ησλ νιηγνζαθραξηηψλ. Οξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ γάιαθηνο, φπσο α2,3
ιαθηφδε θαη ε ιαθην-Ν-θνπθηνπελάζε III, αλαθέξζεθε φηη απμάλνπλ ηελ ζεκαηνδφηεζε κέζσ
TLR. Τπφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλνζνινγηθή ηζνξξνπία. Σν
αλζξψπηλν γάια ζην ζχλνιφ ηνπ έρεη έληνλα αληηθιεγκνλψδε δξάζε θαη πεξηέρεη άθζνλα
ζπζηαηηθά πνπ θαηαζηέιινπλ ηηο νδνχο ζεκαηνδφηεζεο ησλ TLR, sTLR2 θαη sCD14
αλαζηέιινληαο θαη ηε ζεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ TLR2. sCD14, ιαθηαδεξίλε, γαιαθηνθεξξίλε
θαη 2'-θνπθνδπιαιαθηφδε εμαζζελίδνπλ ηελ
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ζεκαηνδφηεζε ησλ TLR4. Ζ 3'-γαιαθηνδπιαιαθηφδε αλαζηέιιεη ηελ ζεκαηνδφηεζε κιεζσ
ησλ TLR3, θαη ε β-ακπλδίλε αλαζηέιιεη ηελ ζεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ TLR7. Ζ δηαηξνθή ηνπ
λενγλνχ κε αλζξψπηλν γάια κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ζήςεο θαη εληεξνθνιίηηδαο. Έηζη, ηα
ξπζκηζηηθά ζπζηαηηθά πνπ επηδξνχλ ζηνπο ππνδνρείο TLR θαη βξίζθνληαη ζην αλζξψπηλν γάια
θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο πξνθπιαθηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δξάζεηο γηα ηηο πνιιέο
γαζηξεληεξηθέο θιεγκνλψδεηο δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινχληαη απφ κε θπζηνινγηθή
ζεκαηνδφηεζε ησλ TLR.

Άξζξν 28
Brodie Daniels, Stefan Schmidt,Kiersten Israel-Ballard,Kimberly Amundson
Mansen, Anna Coutsoudis, (2017), ’’The Effect of Simulated Flash-Heat Pasteurization on
Immune Components of Human Milk’’

Abstract
A pasteurization temperature monitoring system has been designed using FoneAstra, a
cellphone-based networked sensing system, to monitor simulated flash-heat (FH) pasteurization.
This study compared the effect of the FoneAstra FH (F-FH) method with the Sterifeed Holder
method currently used by human milk banks on human milk immune components
(immunoglobulin A (IgA), lactoferrin activity, lysozyme activity, interleukin (IL)-8 and IL-10).
Donor milk samples (N = 50) were obtained from a human milk bank, and pasteurized.
Concentrations of IgA, IL-8, IL-10, lysozyme activity and lactoferrin activity were compared to
their controls using the Student‘s t-test. Both methods demonstrated no destruction of
interleukins. While the Holder method retained all lysozyme activity, the F-FH method only
retained 78.4% activity (p < 0.0001), and both methods showed a decrease in lactoferrin activity
(71.1% Holder vs. 38.6% F-FH; p < 0.0001) and a decrease in the retention of total IgA (78.9%
Holder vs. 25.2% F-FH; p < 0.0001). Despite increased destruction of immune components
compared to Holder pasteurization, the benefits of F-FH in terms of its low cost, feasibility,
safety and retention of immune components make it a valuable resource in low-income countries
for pasteurizing human milk, potentially saving infants‘ lives.
Πεξίιεςε
Έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο παζηεξίσζεο έρεη ζρεδηαζηεί κε ηε ρξήζε ηνπ
FoneAstra, ελφο δηθηχνπ αηζζεηήξσλ βαζηζκέλνπ ζε θηλεηά ηειέθσλα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε
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ηεο παζηεξίσζεο κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο γξήγνξεο ζέξκαλζεο ―Flash-hit‖(FH). Ζ κειέηε
απηή ζπλέθξηλε ηελ επίδξαζε ηεο κεζφδνπ FoneAstra FH (F-FH) κε ηε κέζνδν Sterifeed Holder
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ηξάπεδεο αλζξψπηλνπ γάιαθηνο, αμηνινγψληαο ζπζηαηηθά ηνπ
αλζξψπηλνπ γάιαθηνο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλνζηαθή απάληεζε
(αλνζνζθαηξίλε Α (IgA), δξαζηεξηφηεηα γαιαθηνθεξξίλεο, δξαζηηθφηεηα ιπζνδχκεο,
ηληεξιεπθίλεο 8 θαη 10 (IL-8 θαη IL-10). Γείγκαηα γάιαθηνο απφ δφηεο (Ν = 50) ειήθζεζαλ απφ
ηξάπεδα αλζξσπίλνπ γάιαθηνο θαη παζηεξηψζεθαλ.
Οη ζπγθεληξψζεηο ηεο IgA, IL-8, IL-10, ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο ιπζνδχκεο θαη ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ιαθηνθεξξίλεο ζπγθξίζεθαλ κε κηα νκάδα καξηχξσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ttest. Καη νη δχν κέζνδνη δελ έδεημαλ θαηαζηξνθή ησλ ηληεξιεπθίλσλ. Δλψ ε κέζνδνο Holder
δηαηεξεί φιε ηε δξαζηηθφηεηα ιπζνδχκεο, ε κέζνδνο F-FH δηαηεξεί κφλν ην 78,4% ηεο
δξαζηηθφηεηαο ηεο(p <0,0001) θαη ακθφηεξεο νη κέζνδνη έδεημαλ κείσζε ζηε δξαζηηθφηεηα
ιαθηνθεξξίλεο (71,1% Holder έλαληη 38,6% F-FH, p <0,0001) θαη κείσζε ζηε ζπγθξάηεζε ηεο
νιηθήο IgA (78,9% Holder έλαληη 25,2% F-FH · p <0,0001).
Παξά ηελ απμεκέλε θαηαζηξνθή ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζε ζχγθξηζε κε
ηελ παζηεξίσζε Holder, ηα νθέιε ηνπ F-FH αθνξνχλ ην ρακειφ θφζηνο, αζθάιεηα ηεο κεζφδνπ
θαη ηε δηαηήξεζε ζπζηαηηθψλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ πνπ ππάξρνπλ ζην κεηξηθφ γάια θαη ηνλ
θαζηζηνχλ πνιχηηκν ηξφπν παζηεξίσζεο πεγή παζηεξίσζεο ζε ππναλάπηπθηεο ρψξεο κε ζθνπφ
ηελ παζηεξίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο.

Άξζξν 29 Mohammed Alsaweed,, Ching Tat Lai, Peter E. Hartmann, Donna T.
Geddes, FoteiniKakulas, (2016), ‘’Human Milk Cells Contain Numerous miRNAs that May
Change with Milk Removal and Regulate Multiple Physiological Processes’’
Abstract
Human milk (HM) is a complex biofluid conferring nutritional, protective and developmental
components for optimal infant growth. Amongst these are maternal cells, which change in
response to feeding and were recently shown to be a rich source of miRNAs. We used next
generation sequencing to characterize the cellular miRNA profile of HM collected before and
after feeding. HM cells conserved higher miRNA content than the lipid and skim HM fractions
or other body fluids, in accordance with previous studies. In total, 1467 known mature and 1996
novel
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miRNAs were identified, with 89 high-confidence novel miRNAs. HM cell content was
higher post-feeding (p < 0.05), and was positively associated with total miRNA content (p =
0.014) and species number (p < 0.001). This coincided with upregulation of 29 known and 2
novel miRNAs, and downregulation of 4 known and 1 novel miRNAs post-feeding, but no
statistically significant change in expression was found for the remaining miRNAs. These
findings suggest that feeding may influence the miRNA content of HM cells. The most highly
and differentially expressed miRNAs were key regulators of milk components, with potential
diagnostic value in lactation performance. They are also involved in the control of body fluid
balance, thirst, appetite, immune response, and development, implicating their functional
significance for the infant.
Πεξίιεςε
Σν αλζξψπηλν γάια είλαη έλα πνιχπινθν βηνινγηθφ πγξφ πνπ παξέρεη ηα ζπζηαηηθά
δηαηξνθήο, ηεο αλνζηαθήο πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο γηα βέιηηζηε αλάπηπμε ησλ βξεθψλ.
Μεηαμχ απηψλ είλαη ηα κεηξηθά θχηηαξα, ηα νπνία αιιάδνπλ σο αληαπφθξηζε ζηε ζίηηζε θαη
πξφζθαηα απνδείρζεθαλ πινχζηα πεγή miRNAs.
Υξεζηκνπνηήζακε next-generation sequencing γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ην πξνθίι ησλ
miRNA πνπ βξίζθνληαη ζην κεηξηθφ γάια ην νπνίν ζπιιέρζεθε πξηλ θαη κεηά ηε ζίηηζε.
χκθσλα κε πξνεγνχκελεο κειέηεο , βξέζεθε φηη ηα θχηηαξα πνπ εκπεξηέρνληαη ζην κεηξηθφ
γάια θαίλεηαη φηη είραλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε miRNA έλαληη ιηπηδίσλ ζε ζρέζε κε άιια
ζσκαηηθά πγξά ή ηνπ απνβνπηπξσκέλνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο,. πλνιηθά,κειεηήζεθαλ 1467
γλσζηά ψξηκα,1996πξψηκα miRNAs ηα 89 λα είλαη ηα πην ζεκαληηθά. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ
αλζξψπηλνπ γάιαθηνο ζε θχηηαξα κεηξηθήο πξνέιεπζεο ήηαλ πςειφηεξε κεηά ηελ ζίηηζε (p
<0,05), θαη ζρεηίδεηαη κε ην ζπλνιηθφ ζε πεξηερφκελν ηνπ miRNA (p = 0,014) θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ εηδψλ (p <0,001). Απηφ ζπλέπεζε κε ηελ ξχζκηζε ησλ 29 γλσζηψλ θαη 2 λέσλ miRNAs θαη
ηελ θαηψηεξε ξχζκηζε 4 γλσζηψλ θαη 1 λένπ miRNA κεηά ηε ζίηηζε, αιιά δελ βξέζεθε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ έθθξαζε γηα ηα ππφινηπα miRNAs. Απηά ηα επξήκαηα
ππνδειψλνπλ φηη ε δηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ην πεξηερφκελν miRNA ζηα θχηηαξα
κεηξηθήο πξνέιεπζεο πνπ ππάξρνπλ ζην κεηξηθφ γάια. Σα πςειφηεξα θαη δηαθνξεηθά
εθθξαδφκελα miRNAs ήηαλ βαζηθνί ξπζκηζηέο ζπζηαηηθψλ γάιαθηνο, κε πηζαλή δηαγλσζηηθή
αμία ζηελ απφδνζε ηεο γαινπρίαο. πκκεηέρνπλ επίζεο ζηνλ έιεγρν ηεο ηζνξξνπίαο ησλ
ζσκαηηθψλ πγξψλ, ηεο δίςαο, ηεο φξεμεο, ηεο αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο,
απνδεηθλχνληαο έηζη ηε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ην βξέθνο.

Άξζξν 30 ,
Sophie C. Schalla, Gemma L. Witcomb, and Emma Haycraft, (2017)
‘’Body Shape and Weight Loss as Motivators for Breastfeeding Initiation and
Continuation’’
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Abstract
Breastfeeding rates in the UK are low. Efforts to promote breastfeeding typically include
the known health benefits for mother and child, many of which are not immediate. Gaining
immediate benefits can be effective motivators of behaviour. Body-related changes resulting
from breastfeeding could be an immediate benefit. This study explored breastfeeding mothers‘
reports of body-related changes as benefits of breastfeeding. Mothers (N = 182) who currently,
or had recently, breastfed an infant completed a survey detailing their infant feeding choices and
the perceived benefits of breastfeeding on their bodies. Half of the mothers felt that breastfeeding
had a positive effect on their body. Benefits were grouped into five themes: (1) Returning to prepregnancy body shape; (2) Health benefits; (3) Physical benefits; (4) Eating benefits; (5)
Psychological benefits. These themes highlight the numerous body-related benefits that mothers
identified as resulting from breastfeeding and suggest that immediate, personal, and appearancerelated gains of breastfeeding are highly valued. These findings indicate that interventions would
likely benefit from emphasising the more immediate physical and psychological benefits of
breastfeeding, alongside the health and bonding benefits, as a way to promote breastfeeding
initiation and continuation in more women.
This may be particularly effective for groups such as young mothers, where breastfeeding
rates are low and whose emphasis on body image may be greater.
Πεξίιεςε
Σα πνζνζηά ζειαζκνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ρακειά. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε
ηνπ ζειαζκνχ πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηα γλσζηά νθέιε γηα ηε κεηέξα θαη ην παηδί, πνιιά απφ
ηα νπνία δελ είλαη άκεζα. Ζ απφθηεζε άκεζσλ νθειψλ κπνξεί λα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ
θίλεηξν ζπκπεξηθνξάο. Οη αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζψκα θαη πξνθχπηνπλ απφ ην
ζειαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ άκεζν φθεινο. Απηή ε κειέηε δηεξεχλεζε ηηο αλαθνξέο
ησλ κεηέξσλ πνπ ζειάδνπλ, γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζψκα ηνπο σο φθεινο ηνπ
ζειαζκνχ. Οη κεηέξεο (N = 182) πνπ είραλ ζειάζεη πξφζθαηα βξέθνο ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ
έξεπλα πνπ πεξηγξάθεη ηελ επηινγή ηνπο γηα ηε δηαηξνθή ησλ βξεθψλ θαη ηα αληηιεπηά νθέιε
ηνπ ζειαζκνχ ζην ζψκα ηνπο. Οη κηζέο κεηέξεο ζεψξεζαλ φηη ν ζειαζκφο είρε ζεηηθή επίδξαζε
ζην ζψκα ηνπο. Σα νθέιε νκαδνπνηήζεθαλ ζε πέληε θαηεγνξίεο: (1) Δπηζηξνθή ηνπ ζρήκαηνο
ζψκαηνο πξηλ απφ ηελ εγθπκνζχλε. (2) νθέιε γηα ηελ πγεία. (3) Φπζηθά νθέιε. (4) Χθέιεηα ζηε
δηαηξνθή (5) Φπρνινγηθά νθέιε. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνγξακκίδνπλ ηα πνιπάξηζκα νθέιε
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζψκα, ηα νπνία εληνπίζζεθαλ απφ κεηέξεο
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πνπ ζειάδνπλ, θαη ππνδειψλνπλ φηη ηα θέξδε ηνπ ζειαζκνχ είλαη πνιχηηκα. Απηά ηα επξήκαηα
δείρλνπλ φηη νη παξεκβάζεηο ζα κπνξνχζαλ πηζαλψο λα σθειεζνχλ κε έκθαζε ζηα πην άκεζα
ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά νθέιε ηνπ ζειαζκνχ παξάιιεια κε ηα νθέιε ζηελ πγεία θαη ζηε
δεκηνπξγία πην ηζρπξνχ δεζκνχ κε ην βξέθνο, σο ηξφπν πξνψζεζεο ηεο έλαξμεο θαη ζπλέρηζεο
ηνπ ζειαζκνχ ζε πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο. Απηφ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ ζε
δηάθνξεο νκάδεο γπλαηθψλ φπσο λεαξέο κεηέξεο, φπνπ ηα πνζνζηά ζειαζκνχ είλαη ρακειά θαη
ησλ νπνίσλ ε έκθαζε ζηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε.

Κεθάιαην:6 6.1 πδήηεζε
Απφ ηε κειέηε ησλ άξζξσλ ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζακε πξνθχπηνπλ πνιιά ζπκπεξάζκαηα γηα
ηελ δηαηξνθή ζηελ βξεθηθή ειηθία. Παξαηεξείηαη αξρηθά πσο ζην εμσηεξηθφ, ην ζέκα ηεο
δηαηξνθήο θαη ην πσο κπνξεί λα βνεζήζεη ελεξγά ν λνζειεπηήο απαζρνιεί εληφλσο, θάηη πνπ
δηαπηζηψλεηαη άιισζηε απφ ην πιήζνο ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πνπ ππάξρεη γεληθφηεξα.
Σν γάια ηεο κεηέξαο είλαη ε θαιχηεξε πεγή δηαηξνθήο γηα ζρεδφλ φια ηα βξέθε (Camilaθαη
ζπλ, 2016). ε πεξηνρέο φπσο ε αζηηθή Σαλδαλία, ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα πνπ
πεξηγξάθνπλ πξαθηηθέο δηαηξνθήο γηα βξέθε θαη κηθξά παηδηά. Έηζη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα,
απαηηνχληαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαηξνθήο ησλ βξεθψλ θαη ησλ
κηθξψλ παηδηψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ απνθιεηζηηθφ θαη ζπλερή ζειαζκφ, ηελ απμεκέλε
δηαηξνθηθή πνηθηινκνξθία θαη ηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ πινχζησλ ζε ηρλνζηνηρεία (Binetiθαη
ζπλ, 2016).
Τπνζηεξίδεηαη πσο ε έγθαηξε έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ, ν απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο γηα ηνπο
πξψηνπο έμη κήλεο, πνπ αθνινπζείηαη απφ ζπλερή ζειαζκφ γηα δηάζηεκα έσο δχν εηψλ (θαη κε
ηα θαηάιιεια ζπκπιεξσκαηηθά ηξφθηκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 6 κελψλ), είλαη ε
θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή δηαηξνθήο, φπσο επίζεο ηνλίδεηαη θαη ε αλάγθε γηα ηξάπεδεο
αλζξψπηλνπ γάιαθηνο ζηελ Ηλδία (Satishθαη ζπλ, 2016). Δπηπιένλ, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ
ππνδεηθλχνπλ φηη ε πξνζζήθε πξνβηνηηθψλ ζηελ βξεθηθή θαη παηδηθή δηαηξνθή κπνξεί λα είλαη
επεξγεηηθή ζηελ πξφιεςε, (π.ρ., ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ λεθξσηηθήο εληεξνθνιίηηδαο ζε πξφσξα
βξέθε θαη ζεξαπεία νμείαο γαζηξεληεξίηηδαο ζηα παηδηά). Όκσο, παξφιν πνπ απηέο νη κειέηεο
δείρλνπλ πνιιά ππνζρφκελα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, νη καθξνπξφζεζκνη θίλδπλνη ή ηα νθέιε
γηα ηελ πγεία απφ ηελ πξνβηνηηθή ζπκπιήξσζε δελ είλαη μεθάζαξα (Randiθαη ζπλ, 2016).
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Δπίζεο, ππάξρεη ην Πξφγξακκα επέθηαζεο ηνπ Γείγκαηνο Γξαζηεξηφηεηαο Γηαηξνθήο πνπ
βαζίδεηαη ζηα πξψηα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Μειβνχξλεο. Απηή ε κειέηε
ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί ηε βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ
θιηκαθνχκελσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο- ζπκπεξηθνξάο,
θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη κε ηε ζεηξά ηεο λα πξνσζήζεη ην βειηησκέλν βάξνο θαη ηελ
πγεία ησλ παηδηψλ θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Karenθαη ζπλ, 2016). χκθσλα κε ηνλ
Atul Singhal (2016), ε βξεθηθή δηαηξνθή (π.ρ. ν ζειαζκφο παξά ε ζίηηζε κε κπηκπεξφ) θαη ν πην
αξγφο θαη ζηαζεξφο ξπζκφο αχμεζεο βάξνπο, βξέζεθε φηη είλαη ηδηαίηεξα πξνζηαηεπηηθνί έλαληη
ηνπ κεηαγελέζηεξνπ θηλδχλνπ παρπζαξθίαο θαη θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζε ρψξεο ρακεινχ θαη
πςεινχ εηζνδήκαηνο.
Δληνχηνηο, ε δηαηξνθηθή θξνληίδα θαη ε ππνζηήξημε, πξέπεη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο δηαρείξηζεο ηεο θπζηηθήο ίλσζεο. Ζ επίηεπμε ελφο θαλνληθνχ κνηίβνπ αλάπηπμεο ζηα παηδηά
θαη ε δηαηήξεζε επαξθνχο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο ζηνπο ελήιηθεο είλαη ζεκαληηθνί ζηφρνη ησλ
επηζηεκνληθψλ θέληξσλ θπζηηθήο ίλσζεο (Dominqueθαη ζπλ,2016). Αθφκε, αλ θαη ε ζρέζε
παξακέλεη αζαθήο, ε απμεκέλε πξφσξε ζξέςε κπνξεί λα κεηψζεη ηε βιάβε ηνπ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο πξφσξα βξέθε (<32εβδνκαδεο, <1501γξ). Ζ κειινληηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα
επηθεληξσζεί ζηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ δηαηξνθηθψλ παξεκβάζεσλ θαη κηαο ζπκθσλεζείζαο
αμηνιφγεζεο ηεο λεπξηθήο αλάπηπμεο (Stephanie θαη ζπλ, 2016).
πκπιεξσκαηηθά, ε πξνζζήθε ηεο νζηενπνληίλεο ζηε βξεθηθή ζπληαγή αιιάδεη ηνλ
κεηαβνιηζκφ ησλ ακηλνμέσλ θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ θπηνθηλψλ ζε βξέθε (Lonnerdal θαη ζπλ
2016).Αλ θαη νη ζπζηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηεξεψλ ηξνθψλ ζε βξέθε θαη κηθξά παηδηά έρνπλ
αιιάμεη ζεκαληηθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, νη ζπζηάζεηο θαηαλάισζεο ιαραληθψλ ήηαλ
πάληα έλα ζεκαληηθφ ηνκέαο ηεο δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ (Ronald θαη ζπλ, 2016). Ζ εηζαγσγή
ζηεξεψλ ηξνθψλ απνηειεί ζεκειηψδεο βήκα ζηελ αλάπηπμε ελφο αηφκνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο
απνδείμεηο φηη ν απνγαιαθηηζκφο δελ πεξηιακβάλεη κφλν έλα ζρέδην δηαηξνθήο, αιιά θαη ηελ
ελδερφκελε θαη καθξνπξφζεζκε πγεία ελφο αηφκνπ (Tandoi θαη ζπλ,2017).
ηε Μέζε Αλαηνιή, νη νξγαλψζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε Μέζε Αλαηνιή ζα πξέπεη λα
θαηαλννχλ πιήξσο φινπο ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ζειαζκνχ πνπ εληνπίδνληαη,
πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ θαηάιιειεο πξαθηηθέο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα λα βνεζήζνπλ ηηο
λέεο κεηέξεο λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηε
βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ βξεθψλ θαη ησλ κεηέξσλ (Riyadh,2 017).
Σν αλζξψπηλν γάια είλαη κηα δπλακηθή πεγή ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη βηνδξαζηηθψλ
παξαγφλησλ, κνλαδηθφ ζηελ παξνρή βέιηηζηεο αλάπηπμεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ
βξέθνπο (Nicoleθαη ζπλ, 2017). Γεληθφηεξα , ππάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο γλψζεο θαη ησλ
πξαθηηθψλ κεζφδσλ. Οη απνθιεηζηηθνί ξπζκνί ζειαζκνχ απέρνπλ πνιχ απφ ην ηδαληθφ θαη
ππάξρεη κείσζε ηνπ ζπλερνχο ζειαζκνχ πέξαλ ησλ 15 κελψλ (Col Sunil,2018). Παξά ηνπο
επξέσο ηεθκεξησκέλνπο θηλδχλνπο κε ζειαζκνχ, ηα πνζνζηά εθθίλεζεο παξακέλνπλ ζρεηηθά
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ρακειά ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ηδηαίηεξα κεηαμχ γπλαηθψλ ζε νκάδεο κε ρακειφηεξν
εηζφδεκα (Balogun,2016).
Δλψ δηαπηζηψζεθε φηη ε βνήζεηα γηα ηελ επηβίσζε ησλ παηδηψλ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο άκεζεο
γλψζεο θαη ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ, ππάξρνπλ νξηζκέλεο ελδείμεηο φηη ε εθάπαμ εθπαίδεπζε
κπνξεί λα κελ επαξθεί γηα ηε ζπλερή γλψζε ή ηελ ελζσκάησζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδσνγφλεζε ζηελ θιηληθή πξαθηηθή (Dol Jθαη ζπλ,2018).
Γηάθνξεο κειέηεο απέδεημαλ φηη ηα επίπεδα κεηξηθήο θνξηηδφιεο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηα επίπεδα
θνξηηδφιεο ηνπ βξέθνπο, κεηαμχ ησλ κεηέξσλ πνπ ζειάδνπλ. Απηή ε ζρέζε παξακέλεη γηα κηα
πεξίνδν ελφο έηνπο (Jonas W. Καη ζπλ,2018). πλ ηνηο άιινηο, απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία
ππνδειψλεηαη φηη ε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο ζχλζεζεο γάιαθηνο ηνπ καζηνχ έρεη
δπλαηφηεηεο πξφιεςεο αιιεξγηθψλ λφζσλ ζηελ πξψηκε δσή. ε απηήλ ηελ αλαζθφπεζε,
ζπδεηάκε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο ζχλζεζεο ηνπ γάιαθηνο / ηνπ γάιαθηνο θαη ηεο αλάπηπμεο
αιιεξγηψλ (Munblitθαη ζπλ, 2018).
Πιένλ γλσξίδνπκε φηη ην κεηξηθφ γάια απνηειείηαη, απφ ιεπθνθχηηαξα, επηζειηαθά θχηηαξα,
βιαζηνθχηηαξα θαη πηζαλψο ηα πξνβηνηηθά βαθηεξίδηα, κε φια ηα αλσηέξσ ζπζηαηηθά λα
πξνέξρνληαη απφ ηε κεηέξα (Aasith θαη ζπλ, 2017). ην γάια ησλ κεηέξσλ κε θαηαγσγή απφ ην
Μπαγθιαληέο, νη δηαθνξέο ζηηο ζπγθεληξψζεηο

βηηακηλψλ κεηαμχ ησλ ππνπνιιαπιαζίσλ θαη ησλ θηξθαδηθψλ δηαθπκάλζεσλ ήηαλ ζεκαληηθέο
αιιά κηθξέο. Ζ ζπκπιήξσζε επεξεάδεη έληνλα νξηζκέλεο ζπγθεληξψζεηο κηθξνζξεπηηθψλ
ζπζηαηηθψλ ζην κεηξηθφ γάια. Απηή ε δνθηκή θαηαρσξήζεθε θαη ζην clinicaltrials.gov σο
NCT02756026 (Hampelθαη ζπλ, 2017).
Γηα ηηο Ζ.Π.Α , ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζειαζκνχ απνηειεί εζληθή πξνηεξαηφηεηα. Χζηφζν, ε
έλαξμε θαη ε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ παξακέλνπλ θάησ απφ ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο. Τπάξρνπλ
αξθεηέο κεηξήζεηο ηεο εθηίκεζεο ηνπ ζειαζκνχ πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο κε βέιηηζηνπο ξπζκνχο ζειαζκνχ θαη ηηο
επηδξάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζειαζκνχ (Tuthill θαη ζπλ,2016).
Απφ ηελ άιιε, θαη ηα πνζνζηά ζειαζκνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ρακειά. Οη πξνζπάζεηεο
γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζειαζκνχ πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηα γλσζηά σθέιε γηα ηε κεηέξα θαη
ην παηδί, πνιιά απφ ηα νπνία δελ είλαη άκεζα. Ζ απφθηεζε άκεζσλ σθειψλ κπνξεί λα
απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ θίλεηξν ζπκπεξηθνξάο (Sophie θαη ζπλ, 2017).
Αμηνζεκείσην είλαη, πσο ζρεδφλ κηζφ εθαηνκκχξην ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ
καζηνχ εθηεινχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν θάζε ρξφλν, αιιά δελ είλαη ζαθέο ε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε επεξεάδεη ηνλ ζειαζκφ. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηηο θαιχηεξεο
ηερληθέο κείσζεο ηνπ καζηνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο
κπνξεί λα είλαη επσθειείο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε
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δπλαηφηεηα γηα επηηπρή ζειαζκφ κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κείσζεο ηνπ καζηνχ
(Hampel, 2017). Δπηπξνζζέησο, ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζειαζκνχ ζρεηίδεηαη κε βξαδχηεξε
αλάπηπμε αλεμάξηεηα απφ ηελ εηζαγσγή ζηεξεψλ ηξνθίκσλ. Ζ ειηθία ζηελ εηζαγσγή ζηεξεψλ
ηξνθίκσλ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε (Elisabeth θαη ζπλ, 2016).
Ζ εκπεηξία (ηδηαίηεξα ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ ζειαζκνχ), εμήγεζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ
δηαθχκαλζεο ζηηο ζηάζεηο, ηνλ ππνθεηκεληθφ θαλφλα θαη ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζην
ζειαζκφ. Ζ εκπεηξία, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή κε ηππνπνηεκέλν βξεθηθφ γάια, έρεη
απνδεηρζεί φηη επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ πνπ ζειάδνπλ γηα πξψηε θνξά θαη ησλ
έκπεηξσλ κεηέξσλ ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα κέζσ ζηάζεσλ θαη ππνθεηκεληθψλ θαλφλσλ
(Naomiθαη ζπλ,2017).
ε έλα πην εηδηθφ θνκκάηη, γηα λα ελζσκαησζεί απνηειεζκαηηθά κηα ζπλερήο ππνζηήξημε ηνπ
ζειαζκνχ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ θνηλσλία, είλαη απαξαίηεηε κηα πνιηηηθή
ζπλαίλεζε θαη ηζρπξή πνιηηηθή δξάζε, κε ζπληνληζκφ απφ κηα αξκφδηα εζληθή επηηξνπή
ζειαζκνχ (Stefanie θαη ζπλ,2016). Τςίζηεο ζεκαζίαο θξίλεηαη, πσο ε δηαηξνθή ηνπ λενγλνχ κε
αλζξψπηλν γάια κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ζήςεο θαη λεθξσηηθήο εληεξνθνιίηηδαο. Έηζη, ηα
ξπζκηζηηθά ζπζηαηηθά πνπ ξπζκίδνληαη κέζσ ησλ TLR, ππνδνρείο πνπ βξίζθνληαη ζην
αλζξψπηλν γάια ζεσξνχληαη πξνθπιαθηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηηο πνιιέο
γαζηξεληεξηθέο θιεγκνλψδεηο δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινχληαη απφ κε θπζηνινγηθή
ζεκαηνδφηεζε κέζσ TLR (Ying θαη ζπλ,2016).
Παξά ηελ απμεκέλε θαηαζηξνθή ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζχγθξηζε
κε ηελ παζηεξίσζε ηνπ Holder, ηα νθέιε ηνπ F-FH απφ πιεπξάο ρακεινχ θφζηνπο, αζθάιεηαο
θαη ζπγθξάηεζεο αλνζνινγηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνλ θαζηζηνχλ κηα πνιχηηκε κέζνδν παζηεξίσζεο
ζηηο ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο γηα ηελ παζηεξίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο. (Brodie θαη
ζπλ, 2017).
πλνςίδνληαο, ην αλζξψπηλν γάια είλαη έλα πνιχπινθν βηνινγηθφ πγξφ πνπ παξέρεη ζπζηαηηθά
δηαηξνθήο, πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο γηα βέιηηζηε αλάπηπμε ησλ βξεθψλ. ην κεηξηθφ γάια
εκπεξηέρνληαη θχηηαξα κεηξηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία αιιάδνπλ σο αληαπφθξηζε ζηε ζίηηζε
θαη πξφζθαηα απνδείρζεθαλ πινχζηα πεγή miRNAs (Mohammwd,2016).
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Κεθάιαην: 7
πκπεξάζκαηα

Σν ζέκα ηεο δηαηξνθήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην βξέθνο. Οη γνλείο ηνπ βξέθνπο θαινχληαη
λα ελεκεξσζνχλ θαη λα θάλνπλ φηη ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα ην κσξφ ηνπο. Σν αλζξψπηλν γάια
είλαη εηδηθφ γηα ην αλζξψπηλν είδνο θαη απνηειεί ην ηδαληθφ είδνο ηξνθήο γηα ηα βξέθε. Παξέρεη
αλνζνινγηθή πξνζηαζία έλαληη πνιιψλ ινηκψμεσλ θαη λφζσλ. ε θάζε ζηάδην ηνπ ζειαζκνχ, ε
ζχζηαζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο αιιάδεη. Αθφκε αιιάδεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα θάζε γεχκαηνο
θαη θαζψο αλαπηχζζεηαη ην έκβξπν. Απφ ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν αθφκε, νη γνλείο νθείινπλ
λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα σθέιε ηνπ ζειαζκνχ ζηα βξέθε, ζηηο κεηέξεο, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ
θνηλσλία. Ζ παξαγσγή ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο
δήηεζεο. Γειαδή φζν πεξηζζφηεξν ζειάδεη ην βξέθνο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε παξνρή ηνπ
γάιαθηνο. Δπαξθή ζξέςε ζηα πεξηζζφηεξα βξέθε, παξέρεη θαη ην βξεθηθφ γάια ηνπ εκπνξίνπ.
Θεσξείηαη απαξαίηεην λα δνζνχλ νδεγίεο ζηνπο γνλείο γηα ηνπο ηχπνπο ησλ βξεθηθψλ γαιάησλ
ηνπ εκπνξίνπ, ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη ηε ζσζηή ηερληθή ζίηηζεο. Ο γηαηξφο θαη ν
λνζειεπηήο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο γνλείο. Ζ ρνξήγεζε
ησλ ζηεξεψλ ηξνθψλ ζα πξέπεη λα μεθηλά κεηά ηελ ειηθία ησλ 4-6 κελψλ. εκαληηθφ είλαη λα
ελεκεξψζνπλ ν γηαηξφο θαη ν λνζειεπηήο ηελ κεηέξα, πσο ην κε ηξνπνπνηεκέλν αγειαδηλφ
γάια δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηε ζίηηζε ηνπ βξέθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο δσήο.
Οη λνζειεπηέο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο κεζφδνπο ζίηηζεο, λα εθπαηδεχνπλ θαη λα παξέρνπλ
ππνζηήξημε ζηηο νηθνγέλεηεο. Δίλαη αδήξηηε αλάγθε, λα ιεηηνπξγνχλ σο ‗‘νδεγνί‘‘ θαη βνεζνί
ησλ γνλέσλ (Λπθεξίδνπ & Γειηζίδνπ, 2013).
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