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Ζ Διέλε Παξαζθεπή Κίζζα

δειψλσ ππεχζπλα φηη:
1) Δίκαη ν θάηνρνο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο πξσηφηππεο
απηήο εξγαζίαο θαη απφ φζν γλσξίδσ ε εξγαζία κνπ δε
ζπθνθαληεί πξφζσπα, νχηε πξνζβάιιεη ηα πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα ηξίησλ.
2) Απνδέρνκαη φηη ε ΒΚΠ κπνξεί, ρσξίο λα αιιάμεη ην πεξηερφκελν
ηεο εξγαζίαο κνπ, λα ηε δηαζέζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζα
απφ ηε ςεθηαθή Βηβιηνζήθε ηεο, λα ηελ αληηγξάςεη ζε
νπνηνδήπνηε κέζν ή/θαη ζε νπνηνδήπνηε κνξθφηππν θαζψο θαη
λα θξαηά πεξηζζφηεξα απφ έλα αληίγξαθα γηα ιφγνπο
ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο.
3) Όπνπ πθίζηαληαη δηθαηψκαηα άιισλ δεκηνπξγψλ έρνπλ
δηαζθαιηζηεί φιεο νη αλαγθαίεο άδεηεο ρξήζεο ελψ ην
αληίζηνηρν πιηθφ είλαη επδηάθξηην ζηελ ππνβιεζείζα εξγαζία.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο κειέηεο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζρεηηθά κε
ηνλ ξφιν ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ.
ηελ αξρή ηεο κειέηεο παξαηίζεληαη επξήκαηα, ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ
θαη ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ, απφ ηα αξραηφηεξα ρξφληα έσο ζήκεξα.
Αθνινπζνχλ νη νξηζκνί ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο.
Ξεθηλψληαο, αλαιχεηαη ε αλαηνκία ηνπ καζηνχ, θαζψο είλαη ην θχξην φξγαλν πνπ ζπκκεηέρεη
ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνχ. Αλαιχεηαη ε δηακφξθσζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, έσο
φηνπ ιάβεη ηελ ηειηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνχ.
ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη, ηφζν κε ζηνηρεία αλαζθνπήζεσλ, αιιά θαη κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ,
ν κεραληζκφο παξαγσγήο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο, ε ζχζηαζή ηνπ θαη ε δηαηξνθηθή ηνπ αμία.
Δηδηθφηεξα, μεθηλψληαο απφ ην πξσηφγαια έσο ην ψξηκν γάια, αλαθέξεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε
πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο, ιηπίδηα, αιιά θαη βηηακίλεο. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κειέηεο
πξαγκαηεχεηαη, ηφζν ηα ζπκπιεξψκαηα θαη ππνθαηάζηαηα γάιαθηνο, φζν θαη ην θπηηθφ γάια
ζπλαξηήζεη ησλ δηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ ρνξηνθάγσλ κεηέξσλ.
Σα νθέιε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο γηα ηελ πγεία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ
παηδηνχ, αλαιχνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. Πην ζπγθεθξηκέλα απνδεηθλχεηαη φηη ν κεηξηθφο
ζειαζκφο ζπκβάιιεη ζηε κεησκέλε εκθάληζε ηχπσλ θαξθίλνπ, φπσο ηνπ καζηνχ θαη ησλ
σνζεθψλ γηα ηε κεηέξα, θαη παξέρεη πνηθίια νθέιε γηα ην παηδί ζε επίπεδν ζσκαηηθήο θαη
ςπρηθήο πγείαο.
Λέξειρ κλειδιά: Μηηπικόρ Θηλαζμόρ, Μηηπικό Γάλα, Ανοζοποιηηικό ύζηημα
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ / Abstract
The purpose of this degree study is the literature review regarding the role of breastfeeding and
breast milk in the immune system.
At the beginning of the study, findings are listed regarding the contribution of breastfeeding and
breast milk to the immune system from the earliest years to the present day. The definitions of
the key concepts of the literature review are listed afterwards.
The review starts with the anatomy of the breast, as it is the main organ involved in the
breastfeeding process. Its formation during pregnancy is analysed until it takes its final form, in
order to carry out the breastfeeding process.
Then, the production mechanism of breast milk, its composition and its nutritional value are
analysed, both with review data and research results. In particular, starting from colostrum to
mature milk, the content of proteins, carbohydrates, lipids and vitamins is mentioned.
An important part of the study deals with both supplements and milk substitutes and plant milk
in relation to eating habits of vegetarian mothers.
The benefits of breastfeeding and breast milk for the health of the mother and the child are
analysed in the next chapter. More specifically, it is proven that breastfeeding contributes to the
reduced occurrence of types of cancer, such as breast and ovarian for the mother, and provides
various benefits for the child in terms of physical and mental health.
Key words: Breastfeeding, Breastmilk, Immune System
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ
ΠΟΤ: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο
UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund
ΗΠΑ : Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο
IgA : Immunoglobulin A - Αλνζνζθαηξίλε Α
ΑΑΠ: Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο
CABI: California Birth Index
AAP: American Academy of Paediatrics
PH: Potential of Hydrogen
DHA: dihydroxyacetone - δηπδξνμπαθεηφλε
HPLC: High Performance Liquid Chromatography - Τγξή Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Απφδνζεο
HIV-1: Human immunodeficiency virus 1
HIV-2: Human immunodeficiency virus 2
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΑΓΧΓΗ
1.1 Ιζηοπική Αναδπομή - Δθνογπαθική Πποζέγγιζη
Ο κεηξηθφο ζειαζκφο, πνπ φπσο θαίλεηαη, απνηειεί ηνλ πην θπζηθφ ηξφπν παξνρήο ηξνθηθψλ
ζπζηαηηθψλ ζε έλα λενγέλλεην, είλαη ζίγνπξα ε πην επθπήο θαη ζνθή κέζνδνο δηεπζέηεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο ζξέςεο ελφο λενγλνχ, ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαζψο κέρξη πξφηηλνο ζηηηδφηαλ
ελδνκεηξίσο απεπζείαο απφ ηε κεηέξα ηνπ. Σαπηφρξνλα δελ δηαηαξάζζεηαη, νχηε απνθφπηεηαη
βίαηα ν ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κεηέξαο-παηδηνχ, πνπ αλαπηχρζεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ελδνκεηξίνπ δσήο, κε ηελ θνπή ηνπ νκθαιίνπ ιψξνπ. Ζ κεηέξα ζπλερίδεη κέζσ ηνπ ζειαζκνχ
λα παξέρεη ζην βξέθνο ηεο ηα ήδε γλψξηκα ζηνηρεία ηεο ζξεπηηθήο ππνζηήξημεο, ηεο πξνζηαζίαο
θαη ηεο δεζηαζηάο, φπσο αθξηβψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, κέζα απφ ην ίδην ηεο ην
ζψκα. πλεπψο, ν κεηξηθφο ζειαζκφο, σο εθνχζηα επηινγή θαη πξάμε απνηειεί ζχκβνιν
κεηξηθήο αθνζίσζεο, αιιά θαη ηεο βξεθηθήο δηαζθάιηζεο. (Tonz O, 2000)
Σφζν ε θαζνιηθή ζεκαζία ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, φζν θαη ν ζπκβνιηζκφο ηνπ ζην πέξαζκα
ησλ αηψλσλ, αληηθαηνπηξίδνληαη ζε δηακνξθσκέλεο δνμαζίεο θαη πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα
δηαθφξσλ εζληθνηήησλ θαη θνηλσληψλ απφ ηα αξραία ρξφληα έσο ηηο κέξεο καο. χκθσλα κε ηελ
αξραία ειιεληθή κπζνινγία νη γαιαμίεο ζρεκαηίζηεθαλ, φηαλ κεηξηθφ γάια απφ ηνπο καζηνχο
ηεο

ξαο πεξηρχζεθε ζηνπο αηζέξεο, εμ’ νπ θαη ε εηνηκνινγία ηεο ιέμεσο, πνπ θαίλεηαη λα έρεη

θνηλή ξίδα κε ην γάια. Οη αξραίεο Αηγχπηηεο ζεέο, ζπρλά αλαπαξηζηψληαη ζε ηνηρνγξαθίεο, σο
ζειάδνπζεο κεηέξεο, ελψ νη Ρσκαίνη ζέινπλ ην Βάθρν λα αλαηξέθεηαη απφ γάια, πνπ πεγάδεη
απφ ηνπο καζηνχο ησλ Νπκθψλ. ην Υξηζηηαληζκφ ε Θενηφθνο αλαπαξίζηαηαη πνιιάθηο λα
ζειάδεη ή λα βαζηάδεη ην Θείν Βξέθνο εμ’ νπ θαη ε πξνζσλπκία

Μεηέξα Γαιαθηνθνξνχζα ,

εηθφλα πνπ ζίγνπξα αθηηλνβνιεί πξνζηαζία, δεζηαζηά, κεηξηθή θξνληίδα απέλαληη ζην βξέθνο,
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πνπ θαιείηαη λα κεγαιψζεη ζε έλα απεηιεηηθφ θαη μέλν πεξηβάιινλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην
απφιπηα ειεγρφκελν θαη αζθαιή ρψξν ηεο κήηξαο . (Tonz O, 2000), (Gkegkes et al, 2012)
Ο ζειαζκφο θαη ε κεηέπεηηα παηδηθή δηαηξνθή έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε λνζεξφηεηα θαη
ηε ζλεζηκφηεηα ζε έλαλ πιεζπζκφ. ηελ αξραία Δγγχο Αλαηνιή, είλαη δπλαηφλ λα ζπζρεηηζηεί ε
ρξνληθή πεξίνδνο ηνπ ζειαζκνχ θαη νη πξαθηηθέο απνγαιαθηηζκνχ κε ηα ιηγνζηά απνδεηθηηθά
ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο.
ηαζεξά ηζφηνπα αδψηνπ (δ15 Ν) έρνπλ αλαιπζεί κε ζθνπφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ
δηαηξνθηθψλ ζρεκάησλ ζε ζθειεηηθέο ζπιινγέο απφ πέληε ηνπνζεζίεο ζην ζχγρξνλν Λίβαλν θαη
ηε πξία θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (πεξίπνπ 2.800-1.200 π.Υ.).
Παξά ην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Δγγχο Αλαηνιήο ζε απηήλ ηε κειέηε είραλ
δηαθνξεηηθά νηθνινγηθά πεξηβάιινληα θαη νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο, δηαπηζηψζεθε φηη ν
απνγαιαθηηζκφο άξρηζε λα ιακβάλεη ρψξα ζε ειηθία 0,5 ± 0,2 εηψλ, ελψ ν πιήξεο
απνγαιαθηηζκφο ζεκεηψζεθε πεξίπνπ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 2,6 ± 0,3 εηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ
ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ WARN. Σα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ απνγαιαθηηζκφ
δηαθαίλνληαη θαη κέζα απφ ηα ηζηνξηθά θείκελα, σζηφζν ε κέζε εθηηκψκελε ειηθία
απνγαιαθηηζκνχ ζηηο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ ζεκεηψζεθε αξγφηεξα απφ ηηο πεξηνρέο ηεο
ελδνρψξαο.
πγθξηηηθά κε ηα παγθφζκηα δεδνκέλα, νη ελ ιφγσ πιεζπζκνί ηεο Δγγχο Αλαηνιήο μεθίλεζαλ ηε
δηαδηθαζία απνγαιαθηηζκνχ λσξίηεξα, νινθιήξσζαλ, φκσο, ηνλ απνγαιαθηηζκφ εληφο ηνπ
παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ. Ο πξψηκνο αξρηθφο απνγαιαθηηζκφο κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγήζεη
κηθξφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ θπήζεσλ θαη πςειφ αληίθηππν ζηε δεκνγξαθηθή αλάπηπμε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ γεσξγηθψλ πιεζπζκψλ, κε θάπνηα δηαθχκαλζε ζηηο πξαθηηθέο δηαβίσζεο πνπ
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αληηζηνηρνχλ ζηηο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ. ( Stantis et
al, 2020)
Αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ επξέσο απφ ην Μεζαίσλα έσο ηα κέζα ηνπ 18νπ αη. απαγφξεπαλ
ην κεηξηθφ γάια θαηά ηηο 3 πξψηεο εκέξεο δσήο ηνπ λενγλνχ, ζεσξψληαο ην πξσηφγαια θαζ’
φια βιαβεξφ. Απφ ην 16ν σο ην 18ν αη., απνηεινχζε ζπλήζε πξαθηηθή ε ρνξήγεζε ηηο 2-4
πξψηεο εκέξεο πγξψλ κηγκάησλ απφ ακπγδαιέιαην, ξνδφλεξν, κέιη, βνχηπξν, δάραξε, θξαζί,
δαραξφλεξν ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο ή πξνζκίμεηο ζε κηα πξνζπάζεηα ρνξήγεζεο ελπδάησζεο
θαη παξνρήο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην θαηλφκελν ηεο λενγληθήο
ζλεζηκφηεηαο, ηεο αθπδάησζεο θαη ηεο ππνγιπθαηκίαο. (Tonz O, 2000).
ηα λεφηεξα ρξφληα, oη πξψηεο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο αλαθνξηθά κε ην ζειαζκφ πξνέξρνληαη απφ
ηε Βαπαξία ζηα κέζα ηνπ 19νπ αη. (1882). Ζ κέζε δηάξθεηα ζειαζκνχ αλεξρφηαλ ζε 3,5
εβδνκάδεο. ην Μφλαρν δε ιηγφηεξν ηνπ 10

ησλ βξεθψλ ειάκβαλαλ κεηξηθφ γάια.

(Manz et al, 1999)
ην ηέινο ηνπ 19νπ αη. θαηαγξάθεηαη έλα θχκα αλφδνπ ηνπ πνζνζηνχ ησλ κεηέξσλ πνπ
ζειάδνπλ ηα βξέθε ηνπο. Οη ίδηεο ζηαηηζηηθέο θαηαδεηθλχνπλ ζηηο κειεηνχκελεο πεξηνρέο ηεο
Βαπαξίαο δείθηε ζλεζηκφηεηαο 2,4 θνξέο κεγαιχηεξν ζηα κε ζειάδνληα βξέθε απφ φηη ζηα
ζειάδνληα. Απηή ε απμεκέλε δηάζεζε γηα κεηξηθφ ζειαζκφ δηήξθεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1930.
Παηδίαηξνη θαη λνζειεπηέο ππνζηήξημαλ κε ελζνπζηαζκφ ηηο λέεο κεηέξεο ζε απηφ ηνπο ην
εγρείξεκα. ην St. Gallen ηεο Διβεηίαο ην πνζνζηφ ζειαζκνχ αλήιζε απφ 58

ζε 97

κεηαμχ

1917 θαη 1934 ελψ ν αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ κεηψζεθε απφ 27 ζε 15,5 αλά ρίιηνπο θαηνίθνπο
κεηαμχ 1910 θαη 1935. (Tonz O, 2000)
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Σν 1940 ζηα κέζα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ν αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ άξρηζε λα απμάλεη
κέρξη ην 1964 πνπ ην θαηλφκελν θηάλεη ζηελ θνξχθσζή ηνπ, ελψ ν ελζνπζηαζκφο γηα κεηξηθφ
ζειαζκφ άξρηζε λα ππνζηξέθεη. Απφ ην 1965 έσο ζήκεξα ν αξηζκφο γελλήζεσλ ζηελ Δπξψπε
άξρηζε λα κεηψλεηαη κε απνηέιεζκα ν δείθηεο απφ 2,7 παηδηά πνπ αληηζηνηρνχλζαλ ζε θάζε
κεηέξα ην 1964, λα έρεη θηάζεη ζηηο κέξεο καο ζην 1,4 ζηελ Διβεηία, 1,2 ζηε Γεξκαλία θαη 1,1
ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία. Ζ ηειεπηαία απηή κείσζε ζπλδπάζηεθε κε έλα λέν θχκα
αλαγέλλεζεο-αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζην κεηξηθφ ζειαζκφ. ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο ν δείθηεο
ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ απφ 20

πνπ ήηαλ ην 1973 γηα βξέθε 2 κελψλ αλήιζε ζε 80

κέζα ζε

7 έηε. Έλα ιηγφηεξν εληππσζηαθφ θχκα ζεκεηψζεθε θαη ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε κε ρξνληθή
απφζηαζε δπν εηψλ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε ηάζε απηή δηαθαίλεηαη θαη ζηηο επίζεκεο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαζψο ν ΠΟΤ ην 1981 εθδίδεη ην Γηεζλή Κψδηθα Μάξθεηηλγθ ησλ
ππνθαηάζηαησλ κεηξηθνχ γάιαθηνο , ηα Γέθα Βήκαηα ην 1989 θαη ε UNICEF νξίδεη ηα
Φηιηθά πξνο ηα βξέθε θαη ηνλ ζειαζκφ Μεαηπηήξηα ην 1991.
ηελ Δπξψπε ην 1991-93 αλαθέξεηαη πνζνζηφ 67
4 θαη 27

ζειαζκνχ ζηνπο 2 κήλεο δσήο, 42

ζηνπο

ζηνπο έμη κήλεο. Χζηφζν, νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο θέξνπλ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο

ζε αληίζεζε κε ηε Βξεηαλία, Γαιιία θαη ηηο ρψξεο ηηο Νφηηαο Δπξψπεο. Χο θίλεηξα γηα ηνλ
ζειαζκφ

ιεηηνχξγεζαλ

παξάγνληεο,

φπσο

ηα

ιηγφηεξα

παηδηά

αλά

νηθνγέλεηα,

ν

πεξηζζφηεξνο δηαζέζηκνο ρξφλνο, ε νηθνλνκηθή επξσζηία, θφβνη γηα βξψζε ζπλζεηηθψλ
ρεκηθψο επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ, δηάζεζε γηα πην θπζηθνχο ηξφπνπο δηαβίσζεο. (Tonz
O, 2000)
Σν 2006 δηεμήρζε κειέηε, πνπ δηεξεπλνχζε ην πνζνζηφ ζειαζκνχ ζηελ Διιάδα. Σξηαθφζηεο
δψδεθα κεηέξεο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ζίηηζεο ζε νξηζκέλα
καηεπηήξηα ζηελ Αζήλα, ζε 40 εκέξεο θαη 6 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Παξφιν πνπ ζρεδφλ ην 90
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ησλ λενγέλλεησλ βξεθψλ έιαβαλ ππνθαηάζηαην κεηξηθνχ γάιαθηνο κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 2 εκεξψλ ζην καηεπηήξην, ην απνθιεηζηηθφ πνζνζηφ ζειαζκνχ
ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο παξακνλήο ζην καηεπηήξην έθηαζε ην 85 . Σα πνζνζηά ζειαζκνχ θαη
απνθιεηζηηθνχ ζειαζκνχ, ζηηο 40 εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, κεηψζεθαλ ζε 55
αληίζηνηρα, θαη ζην 16

θαη 12 , ζηνπο 6 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Δλψ ζην καηεπηήξην, ην 3

ησλ κεηέξσλ άξρηζε λα ζειάδεη εληφο 1 ψξαο απφ ηνλ ηνθεηφ, κφλν ην 34
πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνχ απφ επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην 42
απφ

ηηο

καίεο.

Ζ

θαη 35 ,

ζπγθεθξηκέλε

εθπαίδεπζε

απέθεξε

ελεκεξψζεθε γηα ηα

εθπαηδεχηεθε γηα ζειαζκφ

ζεηηθά

απνηειέζκαηα

φηαλ

πξαγκαηνπνηήζεθε ηαπηφρξνλα κε ηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ, επηπξφζζεηα, ν δείθηεο κάδαο
ζψκαηνο ηεο κεηέξαο ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ζειαζκνχ γηα 40 εκέξεο θαη
6 κήλεο, νκνίσο θαη ε θαηζαξηθή ηνκή ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηελ έλαξμε θαη ηε δηαηήξεζε
ηνπ ζειαζκνχ. (Theofilogiannakou et al, 2006)
ε αληίζηνηρε κειέηε ηνπ 2013 ζηηο ΖΠΑ, ζεκεηψζεθε φηη ην 85

ησλ κεηέξσλ επηιέγνπλ ηηο

πξψηεο εκέξεο ηεο δσήο ηνπ, ην λενγλφ, λα ζηηίδεηαη ρνξεγψληαο απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπο γάια
πνζνζηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζε 38,1

ζε ειηθία βξέθνπο 2 κελψλ. (Kornides & Kitsantas,

2014)
Γαιιηθά επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα αλαθέξνπλ φηη ηνλ απνθιεηζηηθφ κεηξηθφ ζειαζκφ επηιέγεη
ην 62,6

ησλ κεηέξσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε Ννξβεγία, Γαλία, Ηαπσλία πνπ ηα πνζνζηά είλαη

ζαθψο πςειφηεξα θαη αληηζηνηρνχλ ζε 99 , 98,7 , 98,3 . Οη Γάιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ
φηη νη κεηαλάζηξηεο ζειάδνπλ πην ζπρλά απφ ηηο γεγελείο κεηέξεο. Χζηφζν, έξεπλα ηνπ 2012,
ππνζηεξίδεη

φηη

νη

κεηέξεο

λεφηεξεο

ειηθίαο,

ρσξίο

ζχληξνθν

θαη

ρακεινχ

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ εκθαλίδνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
ρνξεγήζνπλ κεηξηθφ γάια ζηα βξέθε ηνπο. (Ibanez G et al, 2012)
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Ζ Βαπαξηθή κειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2008 παξέρεη αλάινγα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία γηα
ηελ επίπησζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζε κηα κεγάιε πεξηνρή ηεο Γεξκαλίαο. χκθσλα κε απηά
ηα ζηνηρεία έλαξμε ζειαζκνχ επηιέγεη ην 91
κήλεο ην 61

ησλ κεηέξσλ ελψ ζπλέρηζε απηνχ κέρξη ηνπο 4

. (Kohlhuberet al, 2008), (Rebhan et al, 2009)

Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, σζηφζν, θαηέδεημε απφ ηνπο ρακειφηεξνπο
δείθηεο κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε φηη απνθιεηζηηθά ζειάδεη ην
69,2

ησλ βξεθψλ ειηθίαο 6 εβδνκάδσλ, πνζνζηφ ην νπνίν κεηψλεηαη ζε 46,2

εβδνκάδσλ, κε κφιηο 13,4

ζε ειηθία 17

ησλ βξεθψλ ζηνπο 6 κήλεο ζειάδνπλ απνθιεηζηηθά . (Agboado et

al, 2010)
Οη κεηέξεο ζηελ Ηαπσλία παξαδνζηαθά ζειάδνπλ ηα λήπηά ηνπο έσο ηξηψλ ή αθφκε θαη έμη εηψλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, φκσο, ν κεηξηθφο ζειαζκφο γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε
απφξξηςή ηνπ. Σν 1970 κφιηο ην 31

ησλ βξεθψλ 1 κελφο ειάκβαλαλ απνθιεηζηηθφ κεηξηθφ

ζειαζκφ. Ζ εθζηξαηεία ππέξ ηνπ ζειαζκνχ είρε σο απνηέιεζκα ν ζπλδπαζκέλνο κεηξηθφο
ζειαζκφο λα θηάζεη ην 94,9

ζηνλ 1 κήλα θαη ην 79

ζηνπο 3 κήλεο. Απφ ζηνηρεία ηνπ 2005 ν

απνθιεηζηηθφο κεηξηθφο ζειαζκνο ζηνλ 1 κήλα αλεξρφηαλ ζε 42,2

ελψ ζηνπο 3 κήλεο ζε

38%. (Inoue et al, 2012)
ηελ Απζηξαιία ηα επίπεδα νπνηνπδήπνηε είδνπο κεηξηθνχ ζειαζκνχ αλέξρνληαη ζην 47
ζηνπο 6 κήλεο. ηνλ Καλαδά ην 87-90,3
κήλεο κφλν ην 14,4

έσο 24,4

ησλ κεηέξσλ μεθηλνχλ λα ζειάδνπλ, σζηφζν ζηνπο 6

ζειάδεη απνθιεηζηηθά. (Forster et al, 2006) (Dixon et al, 2010)

, Pound & Unger, 2012)
ηελ

Ηηαιία

ε

εθζηξαηεία

κεηξηθνχ

ζειαζκνχ

θαίλεηαη

λα

απνδίδεη,

κε

παξαηεξνχκελε αχμεζε ηεο έλαξμεο θαη ηεο δηάξθεηάο ηνπ. Οη κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη
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κεηέξεο ηεο Βφξεηαο Ηηαιίαο επηιέγνπλ ηνλ ζειαζκφ σο ηξφπν δηαηξνθήο ηνπ βξέθνπο ηνπο ζε
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ φηη νη κεηέξεο ηεο Νφηηαο Ηηαιίαο. Χο εθ ηνχηνπ νη δείθηεο
ζειαζκνχ αλά ηελ Ηηαιηθή επηθξάηεηα αλέξρνληαη ζε 95
απνθιεηζηηθνχ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη 9

έλαξμε ζειαζκνχ κε 32

πνζνζηφ

ζηνπο 6 κήλεο (Quintero Romero et al, 2006), (

Lanari et al, 2013)
ηηο κέξεο καο, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε εξβία απέδεημε φηη νη γπλαίθεο πνπ
πξνέξρνληαη απφ εχπνξεο νηθνγέλεηεο ή ηα λενγέλλεηα κσξά ήηαλ πάλσ απφ 2,5 θηιά ζειάδνπλ
κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απνθιεηζηηθά. Δπηπξφζζεηα ν επηπνιαζκφο ηνπ απνθιεηζηηθνχ
ζειαζκνχ γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δνπλ ζε πξσηεχνπζεο , ήηαλ επίζεο πςειφο. (Stamenkovic et al,
2020)

1.2 Μηηπικόρ θηλαζμόρ - Οπιζμόρ
Χο κεηξηθφο ζειαζκφο νξίδεηαη ε παξνρή γάιαθηνο απφ ηε κεηέξα ζην λενγέλλεην βξέθνο ηεο
φηαλ ην ηειεπηαίν ηνπνζεηεζεί κε ηα ρείιε ηνπ ζηε ζειαία άισ ηνπ καζηνχ ηεο θαη
πξαγκαηνπνηήζεη ζειαζηηθέο θαη απνκπδεηηθέο θηλήζεηο θαζψο θέξεη ην αληαλαθιαζηηθφ ηνπ
ζειαζκνχ απφ γελλήζεσο. (Inoue M, 2012)
χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ (Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο), σο απνθιεηζηηθφο κεηξηθφο ζειαζκφο
νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ζίηηζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρνξήγεζε κεηξηθνχ γάιαθηνο απνθιείνληαο
παξάιιεια ηε ρνξήγεζε ζηεξεψλ ή άιινπ είδνπο πγξψλ πέξαλ εηδηθψλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ.
Πιήξεο ραξαθηεξίδεηαη ν κεηξηθφο ζειαζκφο φηαλ ηα βξέθε ιακβάλνπλ επηπξφζζεηα λεξφ ή
άιια πγξά αιιά φρη, φκσο, άιιν είδνο γάιαθηνο ή ζηεξεψλ. Σέινο, ν ΠΟΤ αλαθέξεηαη ζηε
ρξήζε ηνπ φξνπ

ζπκπιεξσκαηηθφο κεηξηθφο ζειαζκφο , φηαλ ε ρνξήγεζε ηνπ κεηξηθνχ
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γάιαθηνο ζπλδπάδεηαη κε ηξνπνπνηεκέλν αγειαδηλφ γάια κε ή ρσξίο ηε ζπκπιεξσκαηηθή
πξνζθνξά ζηεξεψλ ηξνθψλ.

(WHO, 15 Jan.2011), ( WHO, 2007),

1.3 Μηηπικό γάλα – Οπιζμόρ
Οξίδεηαη ην γάια πνπ παξάγεηαη ζην καζηφ ηεο γπλαίθαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ ηνπ
βξέθνπο. Απνηειεί ηελ θαηάιιειε ηξνθή γηα ην βξέθνο θαη ε ζχζηαζή ηνπ εκθαλίδεη αιιαγέο
ζε ζρέζε κε ηηο ειηθηαθέο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο, ελψ κεηαβάιιεηαη αθφκε
θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ.
(Edenhofer, 2015)
Σν κεηξηθφ γάια κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε ηέιεηα δηαηξνθή γηα ηα βξέθε. Δθηφο απφ ηελ
παξνρή κηαο πεγήο ζξεπηηθψλ νπζηψλ, ην κεηξηθφ γάια πεξηέρεη πνιιά βηνδξαζηηθά κφξηα.
Απηά είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ βξεθψλ θαη ησλ
εληεξηθψλ κηθξνβίσλ. (Nicholas J Andreas, et al, 2015).
ηελ θξίζηκε θάζε ηεο αλνζνινγηθήο αλσξηκφηεηαο ηνπ λενγέλλεηνπ, ηδηαίηεξα γηα ην
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ βιελλνγφλσλ, ηα βξέθε ιακβάλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο
βηνδξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ κέζσ ηνπ πξσηνγάιαθηνο θαη ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Σν πξσηφγαια
είλαη ην πην ηζρπξφ θπζηθφ αλνζνπνηεηηθφ πνπ είλαη γλσζηφ ζηελ επηζηήκε. Ο ζειαζκφο
πξνζηαηεχεη ηα βξέθε απφ ινηκψμεηο θπξίσο κέζσ εθθξηηηθψλ IgA αληηζσκάησλ, αιιά θαη
κέζσ άιισλ δηαθφξσλ βηνδξαζηηθψλ παξαγφλησλ. Δίλαη αμηνζαχκαζην φηη ηα ζπζηαηηθά ηνπ
αλζξψπηλνπ γάιαθηνο πνπ εληζρχνπλ ηελ άκπλα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα πξνθαινχλ θιεγκνλή. Ζ
πξνζηαζία έλαληη ινηκψμεσλ έρεη απνδεηρζεί λα έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε γαινπρία έλαληη,
π.ρ. νμείαο θαη παξαηεηακέλεο δηάξξνηαο, ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέζεο σηίηηδαο, ινίκσμεο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζεςαηκίαο
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λενγλψλ θαη λεθξσηηθήο εληεξνθνιίηηδαο. Σν πεξηερφκελν αλνζίαο ηνπ γάιαθηνο αιιάδεη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο γαινπρίαο, ε IgA, νη αληηθιεγκνλψδεηο παξάγνληεο
θαη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ηα αλνζνινγηθά ελεξγά θχηηαξα παξέρνπλ πξφζζεηε ππνζηήξημε
γηα ην αλψξηκν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ λενγλνχ. Μεηά απφ απηήλ ηελ πεξίνδν, ην κεηξηθφ
γάια ζπλερίδεη λα πξνζαξκφδεηαη εμαηξεηηθά ζηελ νδνληνγέλεζε ηνπ βξέθνπο θαη ζηηο αλάγθεο
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαηξνθή, δεδνκέλα πνπ ζα
αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα παξαθάησ.
Δπνκέλσο, ε αλάγθε ελζάξξπλζεο ηνπ ζειαζκνχ είλαη δηθαηνινγεκέλε, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνπο
πξψηνπο 6 κήλεο ηεο δσήο. (Palmeira, Carneiro-Sampaio, 2016)

1.4 Ανοζοποιηηικό ύζηημα – Οπιζμόρ

Σν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα αλαγλσξίζηεθε σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο θαηά ηε δηάξθεηα
κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ πξηλ απφ έλαλ αηψλα. Οη ηξέρνληεο νξηζκνί θαη νη πιεξνθνξίεο
εγρεηξηδίσλ εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηέο ηηο πξψηεο
παξαηεξήζεηο θαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο σο ακπληηθφο
κεραληζκφο. Χζηφζν, ε άκπλα ηνπ μεληζηή είλαη κφλν κία εθδήισζε ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο ηζηνχ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο
ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο
ησλ ζεκειησδψλ θπζηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο ε αλάπηπμε, ε αλαπαξαγσγή θαη ε επνχισζε
ηξαπκάησλ, θαη είλαη εκθαλήο κηα ζηελή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη άιισλ ζπζηεκάησλ φπσο ν κεηαβνιηζκφο, ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ην
θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. (Susanne Sattler, 2017)
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1.5 Ο πόλορ ηος μηηπικού θηλαζμού και ηος μηηπικού γάλακηορ ζηην άμςνα
ηος οπγανιζμού
Ο ζειαζκφο απνηεινχζε αλέθαζελ ηελ ηδαληθή ηξνθή γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ βξεθψλ θαη
ησλ παηδηψλ, κε ηαπηφρξνλεο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ηεο κεηέξαο. Με δεδνκέλα ηα
ηεθκεξησκέλα

βξαρππξφζεζκα

θαη

καθξνπξφζεζκα

ηαηξηθά

θαη

λεπξναλαπηπμηαθά

πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνχ, ε βξεθηθή δηαηξνθή πξέπεη λα ζεσξείηαη ζέκα δεκφζηαο πγείαο
θαη φρη κφλν επηινγή ηνπ ηξφπνπ δσήο. Ζ ζχζηαζε ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο
(ΑΑΠ) πξνο ην παγθφζκην θνηλφ, ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά ζα πξέπεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν λα
ζειάδνπλ γηα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηεο δσήο ηνπο, κε ζηφρν λα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα
δπλαηά νθέιε γηα ηελ πγεία ηνπο. (Fisk C.M et al, 2011) (Pediatrics, 2012)
Σα πνιπάξηζκα νθέιε ηνπ ζειαζκνχ γηα ην βξέθνο ζε ζρέζε κε ηε γεληθή πγεία, ηε ζσκαηηθή
θαη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαηαδεηθλχνληαη απν έξεπλεο, θαηαιήγνληαο ζπγρξφλσο ζην
ζπκπέξαζκα φηη ν ζειαζκφο εκθαλίδεη ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θηηλδχλνπ
εκθάληζεο νμέσλ θαη ρξφλησλ αζζελεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βαθηεξηαηκίαο, ηεο
βαθηεξηαθήο
Απνδεηθλχεηαη

κεληγγίηηδαο,
αθφκε,

φηη

θαζψο
ν

θαη

ινηκψμεσλ

ζειαζκφο

ηνπ

πξνζηαηεχεη

νπξνπνηεηηθνχ
ην

βξέθνο

ζπζηήκαηνο.

απφ

λεπξσηηθή

εληεξνθνιίηηδα. (Lucas A., Cole T.J. , 1990)(Horta B.L et al 2007), (Ip S. et al 2007)
ηα βξέθε πνπ έρνπλ ζειάζεη παξαηεξείηαη, επίζεο, κία πηζαλή ελίζρπζε ηεο γλσζηηθήο
αλάπηπμεο θαη κία πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηνπ ζειαζκνχ ζην ζχλδξνκν ηνπ αηθλίδηνπ
βξεθηθνχ ζαλάηνπ, ζηνλ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ I , ζηε λφζν ηνπ Crohn, ζηελ ειθψδε
θνιίηηδα, ζην ιέκθσκα, ζηηο αιιεξγηθέο αζζέλεηεο, θαζψο θαη ζηηο παζήζεηο ηνπ πεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. (Gartner L.M et al, 2005), (Wong S., 2000)
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Παξάιιεια, αμηνινγψληαο ηελ επίδξαζε ηνπ ζειαζκνχ ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο πγείαο,
αλαθέξεηαη κεηαμχ καθξνρξφλησλ επηδξάζεσλ ε πξνζηαζία έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ,
ησλ σνζεθψλ, ηνπ ελδνκεηξίνπ, ηεο νζηενπφξσζεο θαη ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ.
Δηδηθφηεξα, απφ ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed,
Cochrane Library θαη CABI, δηαπηζηψζεθε φηη ν ζειαζκφο άλσ ησλ 12 κελψλ ζπζρεηίζηεθε κε
κεησκέλν θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ησλ σνζεθψλ θαηά 26
Αθφκε, ν ζειαζκφο ζπζρεηίζηεθε κε 32

θαη 37 , αληίζηνηρα.

ρακειφηεξν θίλδπλν εκθάληζεο δηαβήηε ηχπνπ II .

ηηο βξαρππξφζεζκεο επηδξάζεηο αλαθέξνληαη ε γαιαθηηθή ακελφξξνηα, ε επηιφρεηνο θαηάζιηςε
αιιά θαη ε αιιαγή ηνπ βάξνπο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ζ κηθξφηεξε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ
ζπζρεηίζηεθε κε πςειφηεξν θίλδπλν θαηάζιηςεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Αθφκε, ε γαιαθηηθή
ακελφξξνηα έρεη βξαρππξφζεζκε επίπησζε ζηε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο, ελψ ν απνθιεηζηηθφο
θαη ν θπξίαξρνο ζειαζκφο παξνπζίαζαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα
ακελφξξνηαο. Σεινο ππάξρεη πιεζψξα ελδείμεσλ φηη ν ζειαζκφο κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν
εκθάληζεο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη θαξδηαθψλ παζήζεσλ.

(Michael Abou-Dakn,

2018) (Ranadip Chowdhury et al, 2015)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΗΣΡΙΚΟ ΘΗΛΑΜΟ
2.1 Μαζηόρ
2.1.1 Αναηομία Μαζηού
Ο καζηφο είλαη έλαο αδέλαο πνπ επηθάζεηαη ζηνπο ζσξαθηθνχο κπο. Απνηειείηαη απφ
εμεηδηθεπκέλν ηζηφ πνπ παξάγεη γάια (καζηηθφο αδέλαο) θαη απφ ιηπψδε ηζηφ. Ο καζηηθφο
αδέλαο απνηειείηαη απφ 15-20 αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο πνπ νλνκάδνληαη ινβνί. Μέζα
ζηνπο ινβνχο ππάξρνπλ κηθξφηεξεο δνκέο, ηα ιφβηα, φπνπ επηηειείηαη ε παξαγσγή ηνπ
γάιαθηνο. Σν γάια κέζσ ελφο δηθηχνπ ζσιελαξίσλ, ηνπο γαιαθηνθφξνπο πφξνπο θαηαιήγεη ζηε
ζειή. Ζ ζθνηεηλή πεξηνρή γχξσ απφ ηε ζειή νλνκάδεηαη ζειαία άισο θαη πεξηέρεη αδέλεο πνπ
εθθξίλνπλ ιηπαξφ πγξφ γηα ηελ εθχγξαλζε θαη πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζειαζκνχ.

Δηθφλα 1 : Αλαηνκία καζηνχ (Απφζηνινο Μεηξνχζηαο. MD, Breast Aware)
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Σν θπζηθφ ζρήκα ηνπ καζηνχ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζπλδέζκνπο (ηνπ Cooper) πνπ παξέρνπλ
ζηήξημε ζην εζσηεξηθφ ηνπ αδέλα, ην κπτθφ ζηξψκα ζην νπνίν επηθάζεηαη ν αδέλαο θαη ην δέξκα
πνπ ηνλ επηθαιχπηεη. ηηο πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ν έλαο καζηφο είλαη ειαθξά κεγαιχηεξνο απφ
ηνλ άιιν, ελψ ζε πνζνζηφ έσο 25

ε αζπκκεηξία απηή είλαη πην εκθαλήο. Παξφιν πνπ ν

ζειαζκφο ζεσξείηαη ππεχζπλνο γηα ηελ πηψζε ηνπ καζηνχ, νη ηέζζεξηο βαζηθνί παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ πηψζε είλαη ην θάπληζκα, ν αξηζκφο ησλ θπήζεσλ, ε απψιεηα, ε πξφζιεςε
βάξνπο θαη ε βαξχηεηα.

Δηθφλα 2 : Χξίκαλζε καζηνχ (Απφζηνινο Μεηξνχζηαο. MD, Breast Aware)
Απφ ηε λενγληθή ειηθία θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εθεβείαο νη καζηνί παξακέλνπλ ζε θαηάζηαζε
εξεκίαο έθηνηε ππφ ηελ επήξεηα νξκνλψλ (νηζηξνγφλα, απμεηηθή νξκφλε, γνλαδνηξνπίλεο)
ιακβάλεη ρψξα ε αλάπηπμή ηνπο.
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Καηά ηελ πξψηε εγθπκνζχλε ν καζηφο νινθιεξψλεη ηελ σξίκαλζε ηνπ, ην κέγεζνο ηνπ απμάλεη,
ελψ ην ζχκπιεγκα ζειήο-ζειαίαο άισ κεγαιψλεη θαη ζθνπξαίλεη πεξηζζφηεξν, ψζηε λα
αλαγλσξίδεηαη πην εχθνια απφ ην λενγέλλεην.
Ζ αλάπηπμε ηνπ καζηνχ μεθηλάεη απφ ηελ 4ε εβδνκάδα ηεο θχεζεο κε ηελ εκθάληζε δνκψλ ζηελ
πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ εκβξχνπ φπνπ ζα αλαπηπρζεί ν αδέλαο (καζηηθέο
αθξνινθίεο). Σελ 16ε εβδνκάδα θχεζεο εκθαλίδνληαη νη πξψηκνη γαιαθηνθφξνη πφξνη θαη ηελ
20ε – 24ε εβδνκάδα ε ζειαία άισο. Ζ εκθάληζε ηεο ζειήο θαη ε αχμεζε ηνπ καδηθνχ αδέλα
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηεο εγθπκνζχλεο.
Σα απμεκέλα επίπεδα πξνιαθηίλεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο, ελψ αληίζεηα ηα νηζηξνγφλα θαη ε πξνγεζηεξφλε εκπνδίδνπλ ηελ
παξαγσγή ηνπ κέρξη θαη ηνλ ηνθεηφ. Μεηά ην πέξαο ηνπ ηνθεηνχ ηα επίπεδα ηνπο πέθηνπλ
απφηνκα.
Καηά ηνλ ζειαζκφ, ε δηέγεξζε ηνπ καζηνχ πξνθαιεί ηελ έθθξηζε σθπηνθίλεο απφ ηνλ εγθέθαιν
ηεο κεηέξαο, νξκφλε πνπ πξνθαιεί ζχζπαζε ησλ κπτθψλ θπηηάξσλ ηνπ αδέλα, ψζηε λα
θπθινθνξήζεη ην γάια εληφο ησλ γαιαθηνθφξσλ πφξσλ θαη λα θαηαιήμεη ζηε ζειή. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί πσο ην κέγεζνο ησλ καζηψλ δελ θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα παξαγσγήο γάιαθηνο.
ηελ εκκελφπαπζε ν καζηφο αηξνθεί θαη κεηψλεηαη ν φγθνο ηνπ, θαζψο ηα επίπεδα ησλ
θπθινθνξνχλησλ νηζηξνγφλσλ πέθηνπλ. ε απηή ηε θάζε ν αδεληθφο ηζηφο αληηθαζίζηαηαη απφ
ιίπνο, κε απνηέιεζκα ν καζηφο λα αθπδαηψλεηαη, λα είλαη ιηγφηεξν ειαζηηθφο, λα ράλεη ην
ζρήκα ηνπ θαη λα εκθαλίδεη πηψζε. (Μεηξνχζηαο Α. MD,Breast Aware)
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2.1.2 Φςζιολογία Μαζηού
Ο ψξηκνο καζηφο βξίζθεηαη κέζα ζην πξφζζην ζσξαθηθφ ηνίρσκα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή
ηνπ ζσξαθηθνχ κπφο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο παξαηεξνχληαη αιιαγέο, νη νπνίεο, βεβαηα,
νδεγνχλ ζε αηειή αλάπηπμε ηνπ καζηνχ, κηα δηαδηθαζία πνπ νινθιεξψλεηαη κφλν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ην ζηήζνο πθίζηαηαη ηφζν
αλαηνκηθέο φζν θαη θπζηνινγηθέο αιιαγέο, γηα λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηε γαινπρία. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ, ην ζσιελσηφ ζχζηεκα επεθηείλεηαη θαη δηαθιαδίδεηαη ζηνλ
ιηπψδε ηζηφ, σο απάληεζε ζηελ αχμεζε ησλ νηζηξνγφλσλ. Σα απμεκέλα επίπεδα νηζηξνγφλσλ
πξνθαινχλ επίζεο κείσζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ θαη πνιιαπιαζηαζκφ θαη επηκήθπλζε ηνπ πφξνπ.
Σα νηζηξνγφλα δηεγείξνπλ επίζεο ηελ ππφθπζε, πνπ νδεγεί ζε απμεκέλα επίπεδα πξνιαθηίλεο.
Μέρξη ηελ εηθνζηή εβδνκάδα ηεο θχεζεο, νη καζηηθνί αδέλεο έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο γηα λα
παξάγνπλ ζπζηαηηθά γάιαθηνο ιφγσ ηεο δηέγεξζεο ηεο πξνιαθηίλεο. Ζ παξαγσγή γάιαθηνο
αλαζηέιιεηαη απφ πςειά επίπεδα νηζηξνγφλσλ θαη πξνγεζηεξφλεο θαη παξάγεηαη πξσηφγαια
θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. ην ηξίην ηξίκελν θαη κεηά ην ηνθεηφ, απηά ηα επίπεδα
κεηψλνληαη, επηηξέπνληαο ηελ παξαγσγή γάιαθηνο θαη ηελ ηειηθή έθθξηζή ηνπ, γηα λα επηηξαπεί
ν ζειαζκφο. ηηο πεξηζζφηεξεο εγθπκνζχλεο παξαηεξείηαη ε ζθνπξφρξσζε ηεο αξένιαο θαη ε
αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηήζνπο θαη ησλ αδέλσλ ηνπ Μνληγθφκεξπ γίλνληαη πην εκθαλείο.
(Ashley et al, 2020)

2.2. Μηηπικόρ Θηλαζμόρ
2.2.1 Μαζηόρ και διαδικαζία θηλαζμού
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηελ θπθινθνξία ησλ
νηζηξνγφλσλ πνπ εθθξίλνληαη απφ ηηο σνζήθεο θαη ηνλ πιαθνχληα θαη ησλ πξνγεζηηλψλ
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νξκνλψλ, ε νπνία πξνθαιεί αιιαγέο ζηε κνξθή θαη ην ππφζηξσκα ηνπ καζηνχ. Ο καζηφο
απμάλεηαη θαζψο πνιιαπιαζηάδνληαη νη πφξνη θαη ηα ιφβηα, ην δέξκα ηεο άισ ζθνπξαίλεη, θαη νη
επηθνπξηθνί αδέλεο(αδέλεο ηνπ Montgomery) ηεο άισ αλαπηχζζνληαη. (Friedrich, 2010)
Καηά ην πξψην θαη δεχηεξν ηξίκελν, νη ειάζζνλεο πφξνη αλαπηχζζνληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηξίηνπ ηξηκήλνπ, ιηπίδηα ζπζζσξεχνληαη ζην επηζήιην θαη πξσηφγαια γεκίδεη ηα δηαζηήκαηα
κεηαμχ ησλ ινβίσλ θαη ησλ πφξσλ. ην ηέινο ηεο θχεζεο, ε πξνιαθηίλε ξπζκίδεη ηε ζχλζεζε
ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ θαη ησλ πξσηετλψλ ηνπ γάιαθηνο. Μεηά ηνλ ηνθεηφ ε πξνγεζηεξφλε θαη ηα
επίπεδα ησλ νηζηξνγφλσλ κεηψλνληαη,γεγνλνο πνπ επηηξέπεη ηελ πιήξε δξάζε ηεο πξνιαθηίλεο.
Ζ παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο ειέγρεηαη απφ ηα λεπξηθά αλαθιαζηηθά ηφμα πνπ δεκηνπξγνχληαη
ζηηο λεπξηθέο απνιήμεηο ηεο ζειήο θαη ηεο άισ. ηε ζπλέρεηα, ε απειεπζέξσζε ηεο σθπηνθίλεο
ξπζκίδεηαη απφ ηα αθνπζηηθά, νπηηθά, θαη νζθξεηηθά εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ε κεηέξα θαη κε
απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη ζηελ απνβνιή ηνπ γάιαθηνο ζηνπο γαιαθηνθφξνπο πφξνπο.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνχ σζηφζν, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κεηαθνξά γάιαθηνο απφ ηε
κεηέξα ζην λενγέλλεην βξέθνο ηεο, φηαλ ην ηειεπηαίν ηνπνζεηεζεί κε ηα ρείιε ηνπ ζηε ζειαία
άισ ηνπ καζηνχ ηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεη ζειαζηηθέο θαη απνκπδεηηθέο θηλήζεηο θαζψο θέξεη ην
αληαλαθιαζηηθφ ηνπ ζειαζκνχ απφ ηε γέλλεζε.
Μεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ ηνπ βξέθνπο ε απειεπζέξσζε ηεο πξνιαθηίλεο θαη ηεο σθπηνθίλεο
ζηαδηαθά κεηψλεηαη . Σν ελαπνκείλαλ γάια απμάλεη ηελ πίεζε κέζα ζηνπο πφξνπο, κε ζπλέπεηα
ηελ αηξνθία ηνπ επηζειίνπ. Καηά ηελ εκκελφπαπζε ππάξρεη κηα κείσζε ζηελ έθθξηζε ησλ
νηζηξνγφλσλ θαη ηεο πξνγεζηεξφλεο απφ ηηο σνζήθεο θαη εθθχιηζε ησλ πφξσλ ηνπ καζηνχ. Ο
ηλψδεο ζπλδεηηθφο ηζηφο απμάλεη ζε ππθλφηεηα ελψ νη ηζηνί ηνπ καζηνχ αληηθαζίζηαληαη απφ
ηνπο ιηπψδεηο ηζηνχο. (Friedrich, 2010), (Netter, 2011)
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2.2.2 Σα Δίδη ηος Μηηπικού Θηλαζμού.
Ο κεηξηθφο ζειαζκφο δηαθξίλεηαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά, αιιά βαζηθά είδε.
Σν πξψην είδνο είλαη ν απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην λενγέλλεην βξέθνο
ηξέθεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε κεηέξα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνχ. Ο
απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο πξνυπνζέηεη, φηη βαζηθή θαη κνλαδηθή ηξνθή ηνπ παηδηνχ είλαη ην
κεηξηθφ γάια θαη θακία άιιε πγξή ή ζηεξεή ηξνθή.
ηα είδε ηνπ ζειαζκνχ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν επηθξαηήο ζειαζκφο. Ζ δηαδηθαζία, δειαδή, θαηά
ηελ νπνία ην κσξφ θαηαλαιψλεη σο επί ην πιείζηνλ ην κεηξηθφ γάια , αιιά παξάιιεια, ε
δηαηξνθή ηνπ εκπινπηίδεηαη θαη απφ πξφζζεηα πγξά, φπσο λεξφ θαη ρακνκήιη. εκαληηθφ λα
αλαθεξζεί, σζηφζν φηη νη πξφζζεηεο απηέο ηξνθέο δε δίλνληαη ζε πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ
κία ή δχν ηελ εκέξα. Ο επηθξαηήο ζειαζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο ζρεδφλ απνθιεηζηηθφο.
Σέινο,ην ηξίην είδνο είλαη ν κηθηφο ζειαζκφο, φπνπ ην βξέθνο ηξέθεηαη παξάιιεια κε ην
κεηξηθφ γάια, κε αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ππνθαηάζηαησλ απηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηερλεηφ
γάια (formula). (Edenhofer, 2015)
2.2.3. “ 10 Βήμαηα για ηον Δπιηςσημένο Θηλαζμό”
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν ΠΟΤ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκφ UNICEF, ζρεδίαζαλ
κηα θαηλνηφκα εθζηξαηεία πξναγσγήο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ε νπνία κεηαμχ άιισλ
θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ εμέδσζε, πεξηιακβάλεη θαη ηνλ νδεγφ ησλ 10 βημάηων για ηον
επιηστημένο μηηρικό θηλαζμό.
Βάζεη απηνχ:
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1. Οπνηαδήπνηε Τπεξεζία Τγείαο είλαη ππεχζπλε γηα ηε θξνληίδα ησλ λενγλψλ πξέπεη λα
έρεη γξαπηή πνιηηηθή γηα ην κεηξηθφ ζειαζκφ, ηελ νπνία γλσξίδεη φιν ην πξνζσπηθφ.
2. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζηνπο ηξφπνπο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε απηή ε
πνιηηηθή λα πξνσζείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη.
3. Κάζε έγθπνο γπλαίθα ζα πξέπεη λα πιεξνθνξείηαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ
πξαθηηθή ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ.
4. Οη κεηέξεο ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα ζειάδνπλ κέζα ζηελ πξψηε κηζή ψξα κεηά ηνλ
ηνθεηφ.
5. Πξέπεη λα επηδεηθλχεη ζηηο κεηέξεο πψο πξέπεη λα ζειάδνπλ θαη πψο λα δηαηεξνχλ ηε
γαινπρία αθφκε θη αλ ρξεηαζηεί λα ρσξηζηνχλ γηα ιίγν απφ ην βξέθνο.
6. ην λενγλφ δε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζπκπιήξσκα μέλνπ γάιαθηνο θαη πγξά,εθηφο θη αλ
απηφ έρεη ζπζηαζεί απφ γηαηξφ.
7. Πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ην rooming-in, δειαδή κεηέξα θαη βξέθνο λα βξίζθνληαη καδί
φιν ην 24σξν.
8. Σν βξέθνο πξέπεη λα ζειάδεη φηαλ ζέιεη.
9. Γε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζην βξέθνο πηπίια.
10. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο ππνζηήξημεο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη λα κεηέρνπλ
ζε απηέο λέεο κεηέξεο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ
ην λνζνθνκείν.
(WHO, 1989, Εακπέιαο, 2003)
2.2.4. Παπάγονηερ πος επηπεάζοςν ηο μηηπικό θηλαζμό.
Ο κεηξηθφο ζειαζκφο, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, απνηειεί ηελ πγηέζηεξε αθεηεξία γηα ηε δσή
ελφο βξέθνπο. Ομχκσξν είλαη σζηφζν ην γεγνλφο φηη ν ζειαζκφο ζεσξείηαη αλαθαίξεην
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δηθαίσκα ελφο βξέθνπο, κε ηε κεηέξα, φκσο λα είλαη εθείλε πνπ ελ ηέιεη ζα απνθαζίζεη αλ ζα
ζειάζεη, ή φρη. Πνιπάξηζκεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε γπλαίθα εθφζνλ επηιέμεη ην δξφκν ηνπ
ζειαζκνχ έρεη πνιχ πςειά πνζνζηά πηζαλήο επηηπρίαο.
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα γπλαίθα ζπλεζέζηεξα απνθεχγεη ην ζειαζκφ είλαη
πνιππαξαγνληηθνί. ην πιαίζην θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ , ε γπλαίθα πξνθεηκέλνπ λα
επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηεο φιν θαη ζπρλφηεξα επηιέγεη ζπλεηδεηά ηε δηαθνπή ηνπ ζειαζκνχ.
Ζ αηζζεηηθή εκθάληζε ηνπ ζηήζνπο είλαη αθφκε έλαο ιφγνο πνπ θαζηζηά ηε γπλαίθα
δηαζηαθηηθή λα ζειάζεη. Ζ πιεζψξα παξαπιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ αιινίσζε ηνπ
ζρήκαηνο θαη ηνπ κέγεζνο ηνπ ζηήζνπο κεηά ην ζειαζκφ απνζπληνλίδνπλ ηε γπλαίθα θαη ηελ
απσζνχλ απφ ηελ επηινγή ηνπ ζειαζκνχ. Παξάιιεια ε αλεζπρία γηα ηελ επάξθεηα κεηξηθνχ
γάιαθηνο, αιιά θαη ε άγλνηα γηα ηνλ ηξφπν επηηπρίαο ηνπ ζειαζκνχ, ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά
ηνπο ζηελ απνηξνπή ηεο κεηέξαο απφ ην ζειαζκφ. Οη ελ ιφγσ παξάγνληεο απνδίδνληαη θπξίσο
ζε άγλνηα ηεο κεηέξαο, ηφζν φζνλ αθνξά ζηε κχεζε ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ηνπ ζειαζκνχ,
φζν θαη γηα ηελ ζσζηή ηξνθνδφηεζε ηνπ βξέθνπο κε ην κεηξηθφ γάια. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη
φηη ε ζσζηή θαη επαξθήο ελεκέξσζε ησλ λέσλ κεηέξσλ κπνξεί λα αλαζηξέςεη ηέηνηνπ είδνπο
απνθάζεηο. (Εακπέιαο, 2003)
Σέινο, νξηζκέλεο κειέηεο επηζεκαίλνπλ φηη ε θαηάζιηςε ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί, πηζαλφλ, λα
ζρεηίδεηαη θαη λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηπρία
ηνπ ζειαζκνχ. Ο ζειαζκφο κπνξεί λα πξνάγεη ηηο νξκνληθέο δηεξγαζίεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηηο
κεηέξεο απφ ηελ επηιφρεηα θαηάζιηςε, κεηψλνληαο ηελ αληίδξαζε ηεο θνξηηδφιεο ζην
ζηξεο.

(Figueiredo et al, 2013)
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2.2.5 Επιπλοκέσ κατά το θηλαςμό -Μαςτίτιδα
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ σο εθνχζηα επηινγή ηεο γπλαίθαο, ππάξρεη ην ελδερφκελν
επηπινθψλ πνπ εκπνδίδνπλ ή νδεγνχλ ζηελ αθαξηαία δηαθνπή ηνπ ζειαζκνχ. Μηα ζπρλή
πεξίπησζε, είλαη φηαλ νη ζειέο ηεο ζειάδνπζαο είλαη ζηξακκέλεο πξνο ηα κέζα (Δηζέρνπζεο
Θειέο). Αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή κηαο πιαζηηθή αζπίδαο ζειήο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη
επηηξέπνληαο, έηζη, ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ζειαζκνχ.
Μηα αθφκε επηπινθή, εμαηξεηηθά επίπνλε θαη επψδπλε είλαη απηή ηνπ ζπαξγψκαηνο, γλσζηφ
θαη σο πέηξσκα ησλ ζειψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία, δελ θαηαλαιψλεηαη
απφ ην βξέθνο νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο, κε απνηέιεζκα πεξίζζεηα
γάιαθηνο λα εγθισβίδεηαη ζην καζηφ. Γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα ζπζηήλεηαη άδεηαζκα ηνπ
καζηνχ κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ ζειάζηξνπ. Δπηπξφζζεηα έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ηα δεζηά
ληνπδ θαη ην καζάδ αλαθνπθίδνπλ απφ ηα επίπνλα ζπκπηψκαηα.
Σέινο , νη ηξαπκαηηζκέλεο ζειέο νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ κσξνχ πάλσ ζηε
ζειή ηεο κεηέξαο. Απνηειεζκαηηθά δεκηνπξγνχληαη πιεγέο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελ ιφγσ
επηπινθήο ζπζηήλεηαη επαξθήο ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο γηα ηνλ νξζφηεξν ηξφπν
ηνπνζέηεζεο ηνπ κσξνχ πάλσ ζηε ζειή. (Εακπέιαο, 2003)
Ζ καζηίηηδα είλαη κηα θιεγκνλή ζην ζηήζνο, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη βαθηεξηαθή
ινίκσμε. Ζ κφιπλζε ηνπ καζηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν
πνπ απαηηεί άκεζε θαη θαηάιιειε ζεξαπεία. Υσξίο θαηάιιειε ζεξαπεία, ε θιεγκνλή κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε δηαθνπή ηνπ ζειαζκνχ. Ζ κε ζσζηά ζεξαπεπκέλε καζηίηηδα κπνξεί λα πξνθαιέζεη
πξφσξε δηαθνπή ηνπ ζειαζκνχ θαη ζα πξνθαιέζεη ηαιαηπσξία ηφζν ζηε κεηέξα φζν θαη ζην
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κσξφ. Ζ ζσζηή ζεξαπεία θαη νδεγίεο ζηε κεηέξα είλαη επνκέλσο πςίζηεο ζεκαζίαο. (Pevzner,
Dahan, 2020)
Δκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζην 10

ησλ κεηέξσλ ζηηο ΖΠΑ πνπ ζειάδνπλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη

ζε δηαθνπή ηνπ ζειαζκνχ. Ο θίλδπλνο καζηίηηδαο κπνξεί λα κεησζεί κε ζπρλφ, πιήξεο άδεηαζκα
ηνπ καζηνχ θαη βειηηζηνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ ζειαζκνχ. Οη πιεγσκέλεο ζειέο κπνξνχλ
επίζεο λα πξνθαιέζνπλ καζηίηηδα. Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ επψδπλσλ ζειψλ πεξηιακβάλεη
κεραληθφ εξεζηζκφ απφ θαθή καλδάισζε ή αλσκαιίεο ζην ζηφκα ηνπ βξέθνπο, φπσο ζρηζκή
νπξαλίζθνπ ή βαθηεξηαθή ινίκσμε. Ζ δηάγλσζε ηεο καζηίηηδαο είλαη ζπλήζσο θιηληθή, κε ηνπο
αζζελείο λα εκθαλίδνπλ εζηηαθή επαηζζεζία ζηνλ έλα καζηφ ζπλνδεπφκελε απφ ππξεηφ θαη
αδηαζεζία. Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη αιιαγή ηερληθήο ζειαζκνχ, ζπρλά κε ηε βνήζεηα
ζπκβνχινπ

γαινπρίαο.

Όηαλ

ρξεηάδνληαη

αληηβηνηηθά,

πξνηηκψληαη

απηά

πνπ

είλαη

απνηειεζκαηηθά έλαληη ηνπ Staphylococcus aureus (π.ρ. δηθινμαθηιιίλε, θεθαιεμίλε). Ο
ζπλερηδφκελνο ζειαζκφο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη παξνπζία καζηίηηδαο θαη γεληθά δελ
απνηειεί θίλδπλν γηα ην βξέθνο. Σν απφζηεκα ηνπ καζηνχ είλαη ε πην ζπρλή επηπινθή ηεο
καζηίηηδαο. Μπνξεί λα πξνιεθζεί κε έγθαηξε ζεξαπεία ηεο καζηίηηδαο θαη ζπλέρηζε ηνπ
ζειαζκνχ. Μφιηο εκθαληζηεί απφζηεκα, απαηηείηαη ρεηξνπξγηθή παξνρέηεπζε ή αλαξξφθεζε κε
βειφλα.

Ο

ζειαζκφο

κπνξεί

ζπλήζσο

λα

ζπλερηζηεί

παξνπζία

ζεξαπεπκέλνπ

απνζηήκαηνο. (Spencer, 2008)

2.3. Υοπηοθαγία ( Veganism ) και Μηηπικόρ Θηλαζμόρ
Ζ ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή ζε ζειάδνπζεο γπλαίθεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπάξθεηα βηηακίλεο
Β12 ζηα βξέθε κε θίλδπλν δηαηαξαρήο ηεο λεπξνινγηθήο αλάπηπμεο. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε
αλεπάξθεηα βηηακίλεο Β12 (θνβαιακίλε) εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε παηδηά, απνθιεηζηηθά ζε
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ζειάδνληα, ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο είλαη ρνξηνθάγνη, θαη έρνπλ ρακειά απνζέκαηα βηηακίλεο
Β12 ζην ζψκα. Ζ αηκαηνινγηθή εθδήισζε ηεο αλεπάξθεηαο βηηακίλεο Β12 είλαη ε θαθνήζεο
αλαηκία. Μνξθή κεγαινβιαζηηθήο αλαηκίαο, δειαδή, πνπ νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ηνπ ελδνγελή
παξάγνληα. Πξφθεηηαη γηα κηα κεγαινβιαζηηθή αλαηκία κε πςειφ ζσκαηηθφ φγθν θαη ηππηθά
κνξθνινγηθά

ραξαθηεξηζηηθά,

φπσο

ππεξβνιηθή

ζπζζψξεπζε

ησλ

ππξήλσλ

ησλ

θνθθηνθπηηάξσλ. ε πξνρσξεκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα εκθαληζηεί νπδεηεξνπελία θαη
ζξνκβνπελία, πξνζνκνηψλνληαο ζε απιαζηηθή αλαηκία ή ιεπραηκία. Δθηφο απφ ηα αηκαηνινγηθά
ζπκπηψκαηα, ηα βξέθε κπνξεί λα εκθαλίζνπλ αδπλακία, θφπσζε, επηβξάδπλζε αλάπηπμεο θαη
επεξεζηζηφηεηα. Άιια θνηλά επξήκαηα πεξηιακβάλνπλ σρξφηεηα, γισζζίηηδα, έκεην, δηάξξνηα
θαη ίθηεξν. Σα λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα
θαη, ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, ζπάληα λα πξνθαιέζνπλ εγθεθαιηθή αηξνθία. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί κηα πεξίπησζε, φπνπ έλα βξέθνο 12 κελψλ, ην νπνίν εηζήρζε κε
λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα δηαγλψζηεθε κε αλεπάξθεηα βηηακίλεο Β12, εμαηηίαο
ρνξηνθαγηθεο δηαηξνθήο ηεο κεηέξαο, γεγνλφο πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζε έξεπλα ηνπ 2014.
Παξάιιεια ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2005, παξνπζηάζηεθε κεησκέλε αλάπηπμε θαη ζνβαξή
ππνηνλία ζε έλα βξέθνο 9,5 κελψλ. Ζ αλεπάξθεηα βηηακίλεο Β12 είρε σο απνηέιεζκα λα
παξνπζηάζεη δεπηεξνγελή καθξνθπηηαξηθή αλαηκία. Ζ καγλεηηθή ηνκνγξαθία έδεημε εγθεθαιηθή
αηξνθία. εκαληηθφ σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη ζήιαδε απνθιεηζηηθά. Ζ κεηέξα ε νπνία
αθνινπζνχζε ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή είρε επίζεο έιιεηςε βηηακίλεο Β12 θαη δηαγλψζηεθε
κε καθξνθπηηαξηθή αλαηκία θαηά ηελ έμνδν απφ ην καηεπηήξην. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
θαηέδεημε φηη ε ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή είλαη έλα εληειψο αλεπαξθέο ζρήκα γηα έγθπεο θαη
ζειάδνπζεο γπλαίθεο θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηα βξέθε. Ζ πξφιεςε βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν, ηελ
ελεκέξσζε θαη ηε ζπκπιήξσζε βηηακηλψλ. (Wagnon et al, 2005) (Kocaoglu et al, 2014)
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Αληίζεηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ 2002 ζρεηηθά κε επηιεγκέλεο δηαηξνθηθέο θαη
πγεηνλνκηθέο πηπρέο ηεο εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ ρνξηνθαγηθψλ δηαηξνθψλ απφ ζειάδνπζεο
γπλαίθεο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κνλαδηθνί ηχπνη ρνξηνθαγηθψλ δηαηηψλ νη νπνίεο,
φηαλ ζπληίζεληαη ζσζηά, θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθά αζθαιείο γηα ηε κεηέξα θαη ην βξέθνο, είλαη
ε ιαθηνφβν ρνξηνθαγηθή δίαηηα θαη ε εκη-ρνξηνθαγηθή δίαηηα. Οη πην απεηιεηηθέο ρνξηνθαγηθέο
δίαηηεο γηα ηηο ζειάδνπζεο γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά πξντφληα
θπηηθήο πξνέιεπζεο (επνλνκαδφκελεο πεξηνξηζκέλεο δίαηηεο: vegan). Σα απνηειέζκαηα ησλ
κειεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κεηέξεο πνπ θαηαλάισλαλ απηέο ηηο ρνξηνθαγηθέο δίαηηεο
έδεημαλ ειιείςεηο ζε: βηηακίλε Β12 θαη βηηακίλε D (ζε κεηέξεο θαη βξέθε) θαη αζβέζηην (κφλν
ζε ζειάδνπζεο γπλαίθεο). Ζ ρακειή πξφζιεςε δηπδξνμπαθεηφλεο (DHA) ήηαλ επίζεο
ραξαθηεξηζηηθή ζε απηήλ ηελ νκάδα. Δπηπιένλ, ν ελδνγελήο κεηαβνιηζκφο ηνπ DHA
αλαζηέιιεηαη ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ πξφζιεςεο ιηλνειατθνχ έλαληη ιηλνιεληθνχ νμένο. Ζ
ελ ιφγσ αλαζθφπεζε ηνλίδεη φηη, νη ζειάδνπζεο γπλαίθεο κε ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή ζα πξέπεη
λα έρνπλ κεγαιχηεξε δηαηξνθηθή γλψζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ειιείςεηο πνπ ζα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πγεία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ ηεο. (Małgorzata Strucińska, 2002)
Τπάξρεη εχινγε αλεζπρία φηη ν απνθιεηζκφο κεξηθψλ ή φισλ ησλ δσηθψλ πξντφλησλ απφ ηε
δηαηξνθή ηεο κεηέξαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαηξνθηθέο ειιείςεηο θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά
ηελ πγεία ηφζν ηεο ίδηαο φζν θαη ηνπ παηδηνχ, σζηφζν νη έγθπεο θαη νη ζειάδνπζεο ρνξηνθάγνη
απνηεινχλ πεγή πνιιψλ αληηπαξαζέζεσλ. Ζ ζέζε ηεο Ακεξηθαληθήο Γηαηηνινγηθήο Δηαηξείαο
είλαη φηη νη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο ρνξηνθαγηθέο, ιαθην-ρνξηνθαγηθέο θαη ιαθην-νβνρνξηνθαγηθέο δίαηηεο εμαζθαιίδνπλ κηα θπζηνινγηθή πνξεία εγθπκνζχλεο θαη γαινπρίαο.
Χζηφζν, ζηελ πξάμε κηα ηέηνηνπ είδνπο δηαηξνθή είλαη δχζθνιν λα θαηαζηεί ηζνξξνπεκέλε,
εηδηθά φηαλ ζρεδηάδεηαη απφ άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία ή γλψζε
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ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή. Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή
γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επαξθήο πξφζιεςή ηνπο, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: πξσηεΐλε (απαξαίηεηα
ακηλνμέα), σκέγα-3 απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα, ζίδεξν θαη αζβέζηην θαζψο θαη βηηακίλεο D θαη B
(12). Ζ ζσζηή ηήξεζε ησλ ζπζηάζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κηα δηαηξνθή πνπ πεξηέρεη
πνηθηιία θαηάιιεισλ θπηηθψλ πξντφλησλ πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηε ζξεπηηθή αμία ησλ δσηθψλ
πξντφλησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηεί. Ζ πξφζιεςε ζπκπιεξσκάησλ βηηακίλεο D θαη βηηακίλεο Β
(12) είλαη επίζεο απαξαίηεηε. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα βξέθε πνπ γελληνχληαη απφ κεηέξεο
ρνξηνθάγνπο ζπλήζσο γελληνχληαη ηειεηφκελα θαη έρνπλ θπζηνινγηθφ βάξνο γέλλεζεο.
(Małgorzata Brzezińska, et al, 2016)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΜΗΣΡΙΚΟ ΓΑΛΑ
3.1. Μησανιζμοί Παπαγυγήρ Μηηπικού Γάλακηορ
Ζ έθθξηζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο μεθηλά ακέζσο κεηά ην πέξαο ηνπ ηνθεηνχ.
Ζ παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο ραξαθηεξίδεηαη σο καη λεπξν-νξκνληθή ιεηηνπξγία. Ζ κεηαθνξά ηνπ
γάιαθηνο ξπζκίδεηαη απφ ηηο νξκφλεο πξνιαθηίλε θαη σθπηνθίλε.
Ζ πξνιαθηίλε θαη ε σθπηνθίλε, είλαη νξκφλεο πνπ εθθξίλνληαη απφ ηελ ππφθπζε.
Ζ πξνιαθηίλε πξνάγεη ηελ παξαγσγή γάιαθηνο κε ηα επίπεδα ηεο λα απμάλνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ελψ εθηνμεχνληαη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ.
Ζ έθθξηζε ηεο σθπηνθίλεο μεθηλά κφιηο ην βξέθνο αξρίζεη λα ζειάδεη. (Εακπέιαο, 2003)
Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην Μάξηην ηνπ 1999, έδεημε φηη πξηλ απφ ηε ζχιιεςε θαη θαζ 'φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο κέρξη ηνλ 1ν κήλα ηεο γαινπρίαο, ν φγθνο ρσξεηηθφηεηαο ησλ
καζηψλ θπκαίλεηαη απφ 293 έσο 964 ml. ην ηέινο ηεο εγθπκνζχλεο ν φγθνο ηνπ ηζηνχ ηνπ
καζηνχ παξαηεξείηαη απμεκέλνο θαηά +/- 19 ml κε πεξαηηέξσ αχμεζε ζηα +/- 16 ml έσο 1
κήλα γαινπρίαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ηφζν ε αιιαγή ζηνλ φγθν ηνπ καζηνχ, φζν θαη νη κεηαβνιέο
ζηελ πεξηνρή ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ηεο αξένιαο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθέληξσζε ιαθηνγφλνπ
αλζξψπηλνπ πιαθνχληα ζην πιάζκα. Ζ αλάπηπμε ηεο ζειήο θαη ν ξπζκφο απέθθξηζεο ηεο
ιαθηφδεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνιαθηίλεο ζην πιάζκα. Καηά ηηο πξψηεο 3
εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε, ν ξπζκφο απέθθξηζεο ηεο ιαθηφδεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ξπζκφ
απέθθξηζεο ηεο πξνγεζηεξφλεο.
Καηά ην πξψην θαη δεχηεξν ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο, νη ειάζζνλεο πφξνη αλαπηχζζνληαη.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ, ιηπίδηα ζπζζσξεχνληαη ζην επηζήιην θαη πξσηφγαια
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γεκίδεη ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ινβίσλ θαη ησλ πφξσλ. ην ηέινο ηεο θχεζεο, ε πξνιαθηίλε
ξπζκίδεη ηε ζχλζεζε ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ θαη ησλ πξσηετλψλ ηνπ γάιαθηνο. Μεηά ηνλ ηνθεηφ, ε
πξνγεζηεξφλε θαη ηα επίπεδα ησλ νηζηξνγφλσλ κεηψλνληαη, επνκέλσο επηηξέπεηαη ε πιήξεο
δξάζε ηεο πξνιαθηίλεο. Ζ παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο ειέγρεηαη απφ ηα λεπξηθά αλαθιαζηηθά ηφμα
πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο λεπξηθέο απνιήμεηο ηεο ζειήο θαη ηεο άισ. ηε ζπλέρεηα, ε
απειεπζέξσζε ηεο σθπηνθίλεο ξπζκίδεηαη απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ε κεηέξα κέζσ ηεο
αθνήο, ηεο φξαζεο, θαη ηεο φζθξεζεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπληειείηαη ε απνβνιή ηνπ
γάιαθηνο ζηνπο γαιαθηνθφξνπο πφξνπο.
Μεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ ηνπ βξέθνπο ε απειεπζέξσζε ησλ νξκνλψλ πξνιαθηίλεο θαη
σθπηνθίλεο ζηαδηαθά κεηψλνληαη . (Friedrich, 2010), (Netter, 2011) (Εακπέιαο, 2003)

3.2. ύζηαζη, Γιαιηηηική & Γιαηποθική Ανάλςζη Μηηπικού Γάλακηορ
3.2.1. ύζηαζη Μηηπικού Γάλακηορ.
Σν αλζξψπηλν γάια ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ην ρξπζφ πξφηππν γηα ηε δηαηξνθή ησλ
βξεθψλ. Οη πξψηνη κήλεο ηεο δσήο είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πγείαο θαη
ηελ πξνζηαζία ησλ βξεθψλ. Ο ζειαζκφο είλαη ν θπζηθφο θαη θαιχηεξνο ηξφπνο δηαηξνθήο ελφο
βξέθνπο θαη επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πγεία ηνπ. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ
ζειαζκνχ εθηείλνληαη πέξα απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο. Έλα
ζχκπιεγκα δηαηξνθηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαζψο θαη
γελεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ δεκηνπξγεί έλαλ ηεξάζηην θαηάινγν κε ηα νθέιε ηνπ ζειαζκνχ
ηφζν ζηελ πγεία ηνπ βξέθνπο πνπ ζειάδεη, φζν θαη ηεο ζειάδνπζαο κεηέξαο. Γηα ην ιφγν απηφ,
ν απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο ζπληζηάηαη γηα πεξίπνπ 6 κήλεο θαη πξέπεη λα ζπλερίδεηαη γηα φζν
δηάζηεκα ακνηβαία επηζπκνχλ ε κεηέξα θαη ην παηδί. Σα ζηνηρεία ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε
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ηελ επίδξαζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζηα απνηειέζκαηα ηεο πγείαο βαζίδνληαη ζε κειέηεο
παξαηήξεζεο.
χληνκε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζειαζκνχ ζηελ πγεία ηνπ
βξέθνπο αλαδεηθλχεη κεξηθά απφ ηα νθειε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζειαζκφ, φπσο ε πξφιεςε
ινηκψμεσλ, ε επίδξαζε ηνπ ζειαζκνχ ζην λεπξναλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα, ε πξφιεςε
εκθάληζεο αζζελεηψλ φπσο ε παρπζαξθία, ε αιιεξγία θαη ε θνηιηνθάθε. (Shamir,
2016),(Wiciński et al, 2020)
Βάζεη εξεπλψλ ν φγθνο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο πνπ κπνξεί λα θαηαλαιψζεη έλα βξέθνο
ππνινγίδεηαη φηη θπκαίλεηαη απφ 340 έσο θαη πεξηζζφηεξα απφ 1000ml.
Ζ δηαηξνθή ηεο κεηέξαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο, θπξίσο φζνλ αθνξά
ηηο βηηακίλεο θαη ην ιίπνο.
(Institute of Medicine,National Academy of Sciences, 1991)
Σν πξσηφγαια ή αιιηψο πχαξ είλαη ην πξψην ζηάδην ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Δκθαλίδεηαη
ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ, απνηειεί ηελ έθθξηζε ηνπ καζηνχ ηεο κεηέξαο θαη δηαξθεί αξθεηέο
εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ κσξνχ. Δίλαη ηδηαίηεξα ππθλφξεπζην θαη έρεη ρξψκα θηηξηλσπφ,
γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ πςειή ηνπ πεξηεθηηθφηεηα ζε β-θαξνηέλην. Δίλαη επίζεο πνιχ
παρχηεξν απφ ην γάια πνπ παξάγεηαη αξγφηεξα ζην ζειαζκφ.
Σν πξσηφγαια είλαη

πινχζην

ζε

πξσηεΐλεο, ιηπνδηαιπηέο

βηηακίλεο, κέηαιια θαη

αλνζνζθαηξίλεο. Οη αλνζνζθαηξίλεο είλαη αληηζψκαηα πνπ πεξλνχλ απφ ηε κεηέξα ζην κσξφ
θαη παξέρνπλ παζεηηθή αλνζία ζην κσξφ. Ζ παζεηηθή αλνζία πξνζηαηεχεη ην κσξφ απφ κηα
κεγάιε πνηθηιία βαθηεξηαθψλ θαη ηνγελψλ αζζελεηψλ. Γχν έσο ηέζζεξηο εκέξεο κεηά ηε
γέλλεζε, ην πξσηφγαια αληηθαζίζηαηαη απφ κεηαβαηηθφ γάια.
(American Pregnancy Association,2021), (Εακπέιαο, 2003)
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Σν κεηαβαηηθφ γάια εκθαλίδεηαη κεηά ην πξσηφγαια θαη δηαξθεί πεξίπνπ δχν εβδνκάδεο. Ζ
ζχζηαζε ηνπ κεηαβαηηθνχ γάιαθηνο πεξηιακβάλεη πςειά επίπεδα ιηπαξψλ, ιαθηφδεο θαη
πδαηνδηαιπηψλ βηηακηλψλ. Πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο ζεξκίδεο απφ ην πξσηφγαια.
Σν ψξηκν γάια είλαη ην ηειηθφ γάια πνπ παξάγεηαη θαη ε ζχλζεζή ηνπ νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο
ηνπ 1νπ κήλα. Σν 90

ηνπ ψξηκνπ γάιαθηνο είλαη λεξφ, απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα

δηαηεξείηαη ην βξέθνο ελπδαησκέλν. Σν άιιν 10

απνηειείηαη απφ πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο

θαη ιίπε πνπ είλαη απαξαίηεηα ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε φζν θαη γηα ηελ ελέξγεηα.
Δηδηθφηεξα, ην ψξηκν γάια δηαθξίλεηαη ζε 2 ηχπνπο:
1) Πξν-γάια: Απηφο ν ηχπνο γάιαθηνο βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο ζίηηζεο θαη πεξηέρεη λεξφ,
βηηακίλεο θαη πξσηεΐλε.
2) Hind-milk- πίζσ γάια: Απηφο ν ηχπνο γάιαθηνο εκθαλίδεηαη κεηά ηελ αξρηθή απειεπζέξσζε
ηνπ γάιαθηνο. Πεξηέρεη πςειφηεξα επίπεδα ιίπνπο θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αχμεζε ηνπ
βάξνπο.
Σφζν ην πξν-γάια φζν θαη ην πίζσ γάια είλαη απαξαίηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο γηα
λα δηαζθαιηζηεί φηη ην κσξφ ιακβάλεη επαξθή δηαηξνθή γηα λα αλαπηπρζεί ζσζηά. ε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θξηζεί αλαγθαίν λα ιεθζεί απφ ηε κεηέξα έλα νινθιεξσκέλν
ζπκπιήξσκα ζειαζκνχ γηα λα εληζρχζεη ηελ παξνρή βηηακηλψλ, κεηάιισλ θαη ζξεπηηθψλ
ζπζηαηηθψλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ζξεπηηθή θαη άθζνλε παξαγσγή κεηξηθνχ γάιαθηνο.
(American Pregnancy Association,2021)
3.2.1.1. Ππυηεΐνερ
Σν κεηξηθφ γάια παξέρεη ηελ ηδαληθή ηζνξξνπία ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ην βξέθνο. Όζνλ
αθνξά ηα καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ε ζχζηαζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζε πξσηεΐλε κεηψλεηαη
κε ηελ πάξνδν ησλ εβδνκάδσλ θαη ηε εμέιημε ηνπ ζειαζκνχ. Δηδηθφηεξα ζηηο πξψηεο εβδνκάδεο
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ε πεξηεθηηθφηεηα πξσηεΐλεο ζην κεηξηθφ γάια αγγίδεη ην 1,3
πνζνζηφ έρεη πέζεη ζην 0,9

, ελψ ζην ηέινο ηνπ 3νπ κήλα ην

. Οη νιηθέο πξσηεΐλεο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο δηαρσξίδνληαη ζε

πξσηεΐλεο νξνχ θαη ζηελ θαδεΐλε.
Ζ αλαινγίεο πξσηεΐλεο νξνχ θαη θαδεΐλεο ζην κεηξηθφ γάια, θέξνληαλ λα αληηζηνηρνχλ ζε
πνζνζηά 60

θαη 40 , αληίζηνηρα. Πην πξφζθαηεο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ε αλαινγία

παξνπζηάδεη πνιχ κεγαιχηεξε δηαθνξά, κε ηελ θαδείλε λα απνηειεί κφλν ην 20

θαη ηελ

πξσηεΐλε νξνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο, ήηνη 80 .
Αμίδεη, αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ε ζχζηαζε πξσηεΐλεο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο δελ αιινηψλεηαη
ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε κεηέξα αθνινπζεί δίαηηα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πξσηεΐλε. Σέινο
ην γάια ηεο κεηέξαο πεξηέρεη πιεζψξα ακηλνμέσλ, ρξήζηκσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ
ηνπ βξέθνπο, φπσο θπζηίλε θαη ηαπξίλε, ελψ παξνπζηάδεηαη θησρφ ζε κηθξνζξεπηηθά πνπ ελ
δπλάκεη, ζε κεγάιεο πνζφηεηεο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ επηβιαβή γηα ην κσξφ, φπσο ε
θαηλπιαιαλίλε.
(Εακπέιαο, 2003)
3.2.1.2. Τδαηάνθπακερ
Με ηε ιαθηφδε λα θπξηαξρεί ζην θνκκάηη ησλ πδαηαλζξάθσλ , ν ελ ιφγσ δηζαθραξίηεο θαηέρεη
πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε ζχζηαζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Απνηειείηαη απφ γιπθφδε θαη
γαιαθηφδε, ελψ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο ιαθηφδεο ζην γάια
δηαθέξεη απφ γπλαίθα ζε γπλαίθα. Βάζεη εξεπλψλ ε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαη νη δηαηηεηηθέο
ζπλήζεηεο ηεο ζειάδνπζαο γπλαίθαο δελ επεξεάδνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ιαθηφδεο ζην κεηξηθφ
γάια.
Δπηπξφζζεηα, ε ιαθηφδε είλαη κε - δηαιπηή, πέπηεηαη θαη απνξξνθάηαη κε αξγφ ξπζκφ, παξνπζία
ηνπ ελδχκνπ ιαθηάζε. Αθφκε ε παξνπζία ηεο ιαθηφδεο ζην έληεξν επλνεί ηελ αλάπηπμε
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κηθξννξγαληζκψλ πνπ παξάγνπλ νμέα θαη ζπλζέηνπλ πνιιέο βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β. Σα
νμέα πνπ παξάγνληαη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ PH. Έηζη, ην πεξηβάιινλ πνπ
δεκηνπξγείηαη ζην έληεξν πξνσζεί ηαρχηεξα ηελ απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ ηνπ θσζθφξνπ,
ηνπ καγλεζίνπ θαη άιισλ ηρλνζηνηρείσλ.
Σέινο ην κεηξηθφ γάια , δελ δηαζέηεη ζχλζεηνπο πδαηάλζξαθεο, αιιά ην έλδπκν ακπιάζε, πνπ
δηαζπά ηα πνιπκεξή ηεο γιπθφδεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ βέιηηζηε πέςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο.
(Εακπέιαο, 2003)
Παξάιιεια, ην κεηξηθφ γάια πεξηέρεη ακέηξεηα βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά φπσο αλνζνζθαηξίλεο,
νξκφλεο, νιηγνζαθραξίηεο θαη άιια. Οη νιηγνζαθραξίηεο ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο
ζεσξνχληαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ ζπζηαηηθφ θαη είλαη ην ηξίην πην άθζνλν
ζηεξεφ ζπζηαηηθφ κεηά ηε ιαθηφδε θαη ηα ιηπίδηα. Δίλαη κηα δνκηθά θαη βηνινγηθά δηαθνξεηηθή
νκάδα ζχλζεησλ δχζπεπησλ ζαθράξσλ. Μπνξνχλ, αθφκε λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν κφιπλζεο
απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνχο, βαθηήξηα ή πξσηφδσα. Οη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηελ
ζηαδηαθή έληαμε ησλ νιηγνζαθραξηηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο ζηε βξεθηθή θφξκνπια θαη νη
κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ νιηγνζαθραξηηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο
σο ζεξαπείαο βξίζθνληαη ζε ζηάδην δηεξεχλεζεο.
(Wiciński et al, 2020)
3.2.1.3.Λιπίδια
Κχξηα πεγή ελέξγεηαο γηα ην βξέθνο απνηεινχλ ηα ιηπίδηα πνπ πεξηέρνληαη ζην κεηξηθφ γάια.
Σν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαιχπηνπλ ηα ιηπίδηα, γηα ην βξέθνο αλέξρεηαη ζην
50 . Πην ζπγθεθξηκέλα ηα επίπεδα ιίπνπο ζην κεηξηθφ γάια θπκαίλνληαη απφ 2,0 έσο 5,3 .

43

Αλ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζχγθξηζε ηνπ ιίπνπο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη
απηνχ ηνπ αγειαδηλνχ, παξαηεξείηαη φηη ην ιίπνο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη πνιχ πην
εχπεπην, ζε ζρέζε κε ην αγειαδηλφ, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηα έλδπκα πνπ πεξηέρεη ην πξψην.
ην θνκκάηη ηεο ζχζηαζεο ησλ ιηπηδίσλ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ην 90-98

πεξίπνπ απνηειείηαη

απφ ηξηγιπθεξίδηα θαη ην ππφινηπν αληηζηνηρεί ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, θσζθνιηπίδηα θαη
ρνιεζηεξφιε. Ζ ηειεπηαία θαίλεηαη λα αληρλεχεηαη ζε 10 θνξέο πςειφηεξε ζπγθέληξσζε απ’
φηη ζην αγειαδηλφ γάια.
(Εακπέιαο, 2003)
Αμηνζεκείσηε είλαη σζηφζν ε έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε απφ ην Σκήκα Σξνθίκσλ θαη
Γηαηξνθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βαξθειψλεο ζηελ Ηζπαλία, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
Νενγλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ηεο Γξαλάδαο ζηελ Ηζπαλία, θαηά ηελ νπνία
ηξηγιπθεξίδηα γάιαθηνο απφ πξσηφγαια, κεηαβαηηθφ θαη ψξηκν αλζξψπηλν γάια, αλαιχζεθαλ
θαη

ζπγθξίζεθαλ

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνζδηνξηζηνχλ

νη

δηαθνξέο

ζηε

ζχλζεζε

ηεο

ηξηαθπινγιπθεξφιεο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο. 22 πγηείο ζειάδνπζεο γπλαίθεο ειηθίαο
21-35 εηψλ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Σα πξνθίι ηξηαθπινγιπθεξφιεο 47
δεηγκάησλ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξσηνγάιαθηνο (1-3 εκέξεο), ηνπ
κεηαβαηηθνχ γάιαθηνο (7-10 εκέξεο) θαη ηνπ ψξηκνπ γάιαθηνο (25-60 εκέξεο) αλαιχζεθαλ κε
πγξή ρξσκαηνγξαθία πςειήο απφδνζεο (HPLC), κε αλίρλεπζε ζθέδαζεο θσηφο (LSD).
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηα πνιιά
ηξηγιπθεξίδηα πνπ βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ γάιαθηνο φηαλ ε κε παξακεηξηθή
δνθηκή ησλ Kruskal-Wallis εθαξκφζηεθε ζε 47 δείγκαηα αλζξψπηλνπ γάιαθηνο, πνπ είραλ
ζπγθξηζεί ρξεζηκνπνηψληαο ην πιήξεο ρξσκαηνγξαθηθφ πξνθίι

ηξηαθπινγιπθεξφιεο.

εκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξσηφγαια, κεηαβαηηθφ θαη ψξηκν γάια.
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Δίλαη ζεκαληηθφ, σζηφζν, λα ηνληζηεί, φηη ην πξνθίι ηεο ζχλζεζεο ηξηαθπινγιπθεξφιεο ζην
κεηξηθφ γάια είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ θαηάζηαζε γαινπρίαο.
3.2.1.4.Βιηαμίνερ
Όζνλ αθνξά ηηο βηηακίλεο θαη ηα ππφινηπα κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά ην κεηξηθφ γάια απνηειεί
κηα θαιή πεγή βηηακίλεο Α, άκεζα επεξεαδφκελε, φκσο, απφ ηε δηαηξνθή ηεο κεηέξαο. Τςειά
πνζνζηά βηηακίλεο Δ ζεκεηψλνληαη ζην κεηξηθφ γάια, εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεία ηνπ
βξέθνπο, θαζψο ε αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο Δ , παξνπζηάδεη ζπζρέηηζε κε παζήζεηο, φπσο
αηκνιπηηθή αλαηκία. Δλ αληηζέζε κε ηελ Δ, ε βηηακίλε D, ζηελ βηνινγηθά ελεξγνπνηεκέλε ηεο
κνξθή, βξίζθεηαη ζε ρακειά πνζνζηά ζην κεηξηθφ γάια, κφιηο 0,5-1,5κg/L. Ζ έθζεζε ζηνλ
ήιην, αιιά θαη ε δηαηξνθή ηεο κεηέξαο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζιακβαλφκελε
πνζφηεηα βηηακίλεο D , απφ ην βξέθνο.
Άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηε δηαηξνθή ηεο κεηέξαο είλαη θαη νη πδαηνδηαιπηέο βηηακίλεο , κε
ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα ηελ βηηακίλε C, αιιά θαη ηελ Β12 , κε ηελ ηειεπηαία λα έρεη
παξαηεξεζεί ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα ζε ρνξηνθαγηθέο κεηέξεο.
(Εακπέιαο, 2003)
Χζηφζν, ηα επηζηεκνληθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπγθεληξψζεηο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ
ζην κεηξηθφ γάια ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο εηδηθά επεηδή νξηζκέλα κηθξνζξεπηηθά
ζπζηαηηθά επεξεάδνληαη απφ ηε κεηξηθή δηαηξνθή, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί.
Πεξαηηέξσ έξεπλεο είλαη ήδε ζε εμέιημε πξνθείκελνπ λα εθηηκεζνχλ νη αθξηβέζηεξεο
ζπζρεηίζεηο αλαγθψλ πξφζιεςεο κε θχξην ζηφρν ηε δηαηήξεζε επαξθψλ ζπγθεληξψζεσλ
κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γάιαθηνο

κε απψηεξν ζηφρν ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ

βξεθψλ. (Hampel et al,2018)
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Σέινο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, φηη ην αλζξψπηλν γάια πεξηέρεη επίζεο εθαηνληάδεο έσο
ρηιηάδεο μερσξηζηά βηνδξαζηηθά κφξηα, πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ ηε κφιπλζε θαη ηε θιεγκνλή θαη
ζπκβάιινπλ ζηελ σξίκαλζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ αλάπηπμε νξγάλσλ θαη ζηνλ
πγηή κηθξνβηαθφ απνηθηζκφ. Οξηζκέλα απφ απηά ηα κφξηα (π.ρ. ιαθηνθεξίλε) δηεξεπλψληαη σο
λέα ζεξαπεπηηθά κέζα.
πλεπψο, νξζά, ν απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο ζπληζηάηαη απφ ηνλ ΠΟΤ γηα ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο
ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, επεηδή ην αλζξψπηλν γάια πξνζηαηεχεη απφ ηηο γαζηξεληεξηθέο ινηκψμεηο
θαη παξέρεη ηζνξξνπεκέλν θαη επαξθέο πεξηερφκελν ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην βξέθνο.
(Ballard, Morrow, 2013)

Πίλαθαο χζηαζεο Ώξηκνπ Μεηξηθνχ θαη αγειαδηλνχ Γάιαθηνο (Εακπέιαο, 2003)
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Πίλαθαο χζηαζεο Ώξηκνπ Μεηξηθνχ θαη αγειαδηλνχ Γάιαθηνο (Εακπέιαο, 2003)
3.2.2. Τράπεζα γαλακτοσ
Οη ηξάπεδεο αλζξψπηλνπ γάιαθηνο παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν παξέρνληαο αλζξψπηλν γάια ζε
βξέθε, πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ αλζξψπηλν γάια. Ζ κεγαιχηεξε νκάδα
απνδεθηψλ είλαη πξφσξα βξέθε πνπ απνθνκίδνπλ πνιχ ζεκαληηθά νθέιε απφ απηφ. Σν
αλζξψπηλν γάια πξνζηαηεχεη ηα πξφσξα βξέθε απφ ηε λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα θαη απφ ηε
ζήςε, δχν θαηαζηξνθηθέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ηξάπεδεο γάιαθηνο ζπιιέγνπλ, ειέγρνπλ,
απνζεθεχνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη δηαλέκνπλ αλζξψπηλν γάια. Οη γπλαίθεο πνπ δσξίδνπλ,
ζπλήζσο, ζειάδνπλ ηα δηθά ηνπο βξέθε θαη έρνπλ γάια, πνπ ππεξβαίλεη ηηο αλάγθεο ησλ δηθψλ
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ηνπο βξεθψλ. Οη γπλαίθεο δφηξηεο επηιέγνληαη πξνζεθηηθά θαη ειέγρνληαη γηα HIV-1, HIV-2,
αλζξψπηλν ηφ ιεπραηκίαο Σ-θπηηάξσλ 1 θαη 2, επαηίηηδα Β, επαηίηηδα C θαη ζχθηιε. ηελ
ηξάπεδα γάιαθηνο, ν ρεηξηζκφο, ε απνζήθεπζε, ε επεμεξγαζία θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ γαιαθηνο
θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ βαθηεξίσλ αθνινπζνχλ ηππνπνηεκέλνπο αιγφξηζκνπο. Ζ ζεξκηθή
επεμεξγαζία ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο κεηψλεη ηηο αληη-κνιπζκαηηθέο ηδηφηεηεο, ηα θπηηαξηθά
ζπζηαηηθά, ηνπο απμεηηθνχο παξάγνληεο θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Χζηφζν, νη επεξγεηηθέο
επηδξάζεηο ηνπ γάιαθηνο δφηε παξακέλνπλ ζεκαληηθέο θαη ην γάια δφηε εμαθνινπζεί λα είλαη
ηδηαίηεξα πξνηηκφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην ηερλεηφ . (Haiden, Ziegler, 2016)

3.3. Σεσνηηό Γάλα, ςγκπίζειρ & Αποηελέζμαηα
Πέξα απφ ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε, ην κεηξηθφ γάια σο βηνινγηθφ πγξφ έρεη κηα πνηθηιία άιισλ
πιενλεθηεκάησλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

ξχζκηζεο

ηεο

κεηαγελλεηηθήο

εληεξηθήο

ιεηηνπξγίαο, ηεο αλνζνινγηθήο νληνγέλεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ. Αλ θαη ν
ζειαζκφο ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα, κπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε δπλαηφο, θαηάιιεινο ή επαξθήο. Ζ
βξεθηθή θφξκνπια είλαη έλα ππνθαηάζηαην βηνκεραληθήο παξαγσγήο γηα βξεθηθή θαηαλάισζε,
πνπ πξνζπαζεί ζε κεγάιν βαζκφ, λα κηκεζεί ηε δηαηξνθηθή ζχλζεζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο,
φζν ην δπλαηφλ πην ζηελά. Βαζίδεηαη θπξίσο ζην αγειαδηλφ γάια ή ην γάια ζφγηαο. Τπάξρνπλ
επίζεο πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηε θφξκνπια κε βάζε ην αγειαδηλφ γάια. (Martin et al,
2016)
Σα βξεθηθά παξαζθεπάζκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ππνθαζηζηνχλ ην κεηξηθφ γάια. Όια ηα
ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζε βξεθηθέο ηξνθέο, πξέπεη λα ζεσξνχληαη "γεληθά αλαγλσξηζκέλα
σο αζθαιή". Οη θαηαζθεπαζηέο ηξνπνπνηνχλ ζπλερψο ηα πξντφληα ηνπο γηα λα κνηάδνπλ
πεξηζζφηεξν κε ην κεηξηθφ γάια. Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά, πνπ πξνζηίζεληαη ζηε βξεθηθή
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θφξκνπια πεξηιακβάλνπλ πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα καθξάο αιπζίδαο, λνπθιενηίδηα,
πξεβηνηηθά θαη πξνβηνηηθά. Σα πην ζπλεζηζκέλα ππνθαηάζηαηα κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη νη
ηππνπνηεκέλεο βξεθηθέο θφξκνπιεο κε βάζε ην αγειαδηλφ γάια, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
ππνθαηεγνξίεο ζπκπιεξσκάησλ βηνινγηθνχ θαη κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη έξρνληαη ζε ηππηθέο
αξαηψζεηο 19 ή 20 ζεξκίδσλ αλά νπγγηά (oz). Δθηφο απφ ηα ηππνπνηεκέλα παξαζθεπάζκαηα
βξεθηθήο ειηθίαο κε βάζε ην αγειαδηλφ γάια, ππάξρεη κηα ζεηξά απφ παξαζθεπάζκαηα, πνπ
δηαηίζεληαη ζην εκπφξην γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ζπκπηψκαηα δπζαλεμίαο. Απηά ηα πξντφληα
πεξηιακβάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιαθηφδε, κεξηθψο πδξνιπκέλε πξσηεΐλε,
πξνζηηζέκελα πξνβηνηηθά ή πξνζζήθε ακχινπ ξπδηνχ. Τπάξρνπλ επίζεο εμεηδηθεπκέλεο
θφξκνπιεο γηα αληηκεηψπηζε ηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο

ηα πξφσξα λενγλά, νη

γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, ε αιιεξγία, νη δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ ιίπνπο θαη ε
λεθξηθή αλεπάξθεηα. Σα βξέθε κε εηδηθέο ζπληαγέο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ
ηαηξνχο. Οη θφξκνπιεο θπθινθνξνπλ ζην εκπφξην ζε κνξθή πγξνχ ζπκππθλψκαηνο ή θαη
ζθφλεο. Σν θαζέλα πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Κάζε βήκα ζηε δηαδηθαζία
αλάκημεο ή θάζε ρεηξηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζίηηζε είλαη απαξαίηεην λα δηεμάγνληαη κε ηε
δένπζα πξνζνρή γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εηζαγσγήο βαθηεξίσλ.Τπάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θφξκνπιαο Οη ηππηθέο νδεγίεο αξαίσζεο θαη
αλάκημεο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε ηχπν, επνκέλσο απαηηνχληαη κεκνλσκέλεο ζπληαγέο.
(Corkins,Shurley et al, 2016)
Ζ γαζηξεληεξηθή κηθξνβίσζε ησλ βξεθψλ πνπ ζειάδνπλ δηαθέξεη απφ ηελ θιαζηθή βξεθηθή
ηππηθή ηξνθή. Δλψ ην κεηξηθφ γάια είλαη πινχζην ζε πξεβηνηηθνχο νιηγνζαθραξίηεο θαη πεξηέρεη
κηθξέο πνζφηεηεο πξνβηνηηθψλ, ζηελ ηππηθή βξεθηθή θφξκνπια δελ ζπκβαηλεη απηφ. ηε
βξεθηθή θφξκνπια πξνζηίζεληαη δηαθνξεηηθνί πξεβηνηηθνί νιηγνζαθραξίηεο: γαιαθην-
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νιηγνζαθραξίηεο, θξνπθην-νιηγνζαθραξίηεο, πνιπδεμηξφδε θαη κίγκαηα απηψλ. Τπάξρνπλ
ελδείμεηο φηη ε πξνζζήθε πξεβηνηηθψλ ζηε βξεθηθή θφξκνπια κεηαβάιιεη ην κηθξνβίσκα ηνπ
γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ βξέθνπο, σζηε λα κνηάδεη κε απηφ ησλ βξεθψλ πνπ ζειάδνπλ.
Σα βξέθε κε απηφλ ηνλ ζπκπιεξσκέλν ηχπν έρνπλ ρακειφηεξν pH θνπξάλσλ, θαιχηεξε ζπλνρή
θαη

ζπρλφηεηα

Bifidobacterium,

θνπξάλσλ

θαη

πςειφηεξε

ζπγθέληξσζε

βαθηεξίσλ

ηνπ

γέλνπο

ζην έληεξφ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα βξέθε πνπ ηξέθνληαη κε κε

ζπκπιεξσκέλε ηππηθή θφξκνπια. Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πξνηείλνπλ κηα ηάζε
γηα επεξγεηηθά θιηληθά απνηειέζκαηα θαη επεηδή απηά ηα ζπζηαηηθά είλαη πνιχ αζθαιή, ηα
πξεβηνηηθά θέξλνπλ ηε βξεθηθή θφξκνπια έλα βήκα πην θνληά ζην κεηξηθφ γάια, γλσζηφ θαη
σο ην ρξπζφ πξφηππν. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ζπάληεο, ηα
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πξεβηνηηθψλ ζηελ πγεία ησλ βξεθψλ θαη ηε
κεηαβνιή ηνπ γαζηξεληεξηθνχ κηθξνβηψκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλα θαη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεη
πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε. (Vandenplas et al, 2014)
Χζηφζν ζε πεξηπηψζεηο πξφσξσλ ή ρακεινχ βάξνπο γελλεζέλησλ βξεθψλ θαίλεηαη φηη ε ζίηηζε
κε κεηξηθφ γάια ππεξηεξεί ζε σθέιεηα έλαληη ηεο ηερλεηήο θφξκνπιαο θαζψο ην κεηξηθφ γάια
πξνζθέξεη ζεκαληηθά αλνζν-δηαηξνθηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
βξεθψλ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επίδξαζεο ηεο δηαηξνθήο ησλ πξφσξσλ ή ησλ ρακεινχ βάξνπο
γελλεζέλησλ βξεθψλ κε θφξκνπια ζε ζχγθξηζε κε ην κεηξηθφ κεηξηθφ γάια πξαγκαηνπνηήζεθε
κειέηε ην 2019. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ δνθηκέο ηχπνπ γάιαθηνο
έλαληη κεηξηθνχ γάιαθηνο γηα πξφσξα ή ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο. Σέηνηεο δνθηκέο είλαη
δχζθνιν λα δηεμαρζνχλ ιφγσ ηεο δπζθνιίαο θαηαλνκήο κηαο ελαιιαθηηθήο κνξθήο δηαηξνθήο
ζε έλα βξέθνο ηνπ νπνίνπ ε κεηέξα επηζπκεί λα ηαΐζεη κε ην δηθφ ηνπ κεηξηθφ γάια. Σν κεηξηθφ
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γάια παξακέλεη ε πξνεπηιεγκέλε επηινγή εληεξηθήο δηαηξνθήο επεηδή κειέηεο παξαηήξεζεο θαη
κεηα-αλαιχζεηο δνθηκψλ πνπ ζπγθξίλνπλ ηε ζίηηζε κε ην ηερλεηφ έλαληη ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο
δφηε, ππνδειψλνπλ φηη ε ζίηηζε κε κεηξηθφ γάια έρεη ζεκαληηθά αλνζν-ζξεπηηθά
πιενλεθηήκαηα γηα βξέθε πξφσξα ή ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο. (Brown et al, 2019)

3.4. Φςηικό Γάλα, Δνδείξειρ, Ανηενδείξειρ
Σν αγειαδηλφ γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά είλαη ζπλήζσο δεκνθηιή ηξφθηκα ζηε δηαηξνθή ηνπ
αλζξψπνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε κηαο πγηνχο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο, παξέρνληαο
κνλαδηθέο πεγέο ελέξγεηαο, αζβεζηίνπ, πξσηετλψλ θαη βηηακηλψλ, εηδηθά θαηά ηελ πξψηκε
παηδηθή ειηθία. Ζ θφξκνπια γάιαθηνο παξαζθεπάδεηαη ζπλήζσο απφ αγειαδηλφ γάια θαη
αληηπξνζσπεχεη ηελ πξψηε ηξνθή πνπ εηζάγεηαη ζηε δηαηξνθή ελφο βξέθνπο φηαλ ν ζειαζκφο,
είηε δελ είλαη δπλαηφο, είηε αλεπαξθήο γηα ηελ θάιπςε δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ. Σα ηειεπηαία
ρξφληα ε ζπρλφηεξε εθδήισζε αιιεξγηψλ, ε δπζαλεμία ζηελ πξσηεΐλε αγειαδηλνχ γάιαθηνο
θαη ε κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ vegan έρνπλ επεξεάζεη ηνπο γνλείο
λα επηιέγνπλ ζπρλά ππνθαηάζηαηα αγειαδηλνχ γάιαθηνο γηα παηδηά, πνπ πεξηιακβάλνπλ άιινπο
ηχπνπο γάιαθηνο ζειαζηηθψλ θαη ξνθήκαηα θπηηθνχ γάιαθηνο. Χζηφζν, πνιιέο απφ απηέο ηηο
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γάιαθηνο δελ θαιχπηνπλ απαξαίηεηα ηηο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ησλ
βξεθψλ θαη ησλ παηδηψλ.Γηα ην ιφγν απηφ απνηειεί πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε λα ππάξρεη
ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλζέζεηο δηαθφξσλ
ηχπσλ γάιαθηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγεζνχλ ζσζηά θαη νη ηαηξνί λα πξνηείλνπλ ηελ
θαηαιιειφηεξε επηινγή γηα παηδηά . (Verduci, et al, 2019)
Ζ Τπεξεζία Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ησλ ΖΠΑ ππνζηεξίδεη φηη ε ππνθαηάζηαζε ελφο
γάιαθηνο πνπ δελ παξέρεη παξφκνην δηαηξνθηθφ πξνθίι κε ην αγειαδηλφ γάια κπνξεί λα είλαη
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επηβιαβήο γηα ηε δηαηξνθηθή θαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ ζπκβνιή ηνπ γάιαθηνο
ζηελ πξφζιεςε πξσηεΐλεο απφ ηα κηθξά παηδηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Γηα γάια ακπγδάινπ
ή ξπδηνχ, κηα κεξίδα 8 oz παξέρεη κφλν πεξίπνπ 2

ή 8 , αληίζηνηρα, ηνπ ηζνδχλακνπ

πξσηεΐλεο πνπ βξίζθεηαη ζε κηα κεξίδα αγειαδηλνχ γάιαθηνο. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ
ηελ θαθή ρξήζε νξηζκέλσλ θπηηθψλ ξνθεκάησλ έρνπλ ηεθκεξησζεί βαζεη πνιπάξηζκσλ
εξεπλψλ θαη πεξηιακβάλνπλ αδπλακία αχμεζεο βάξνπο, κεησκέλν αλάζηεκα, δηαηαξαρέο
ειεθηξνιπηψλ, πέηξεο ζηα λεθξά θαη ζνβαξέο αλεπάξθεηεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαηκίαο απφ ζίδεξν, ξαρίηηδαο θαη ζθνξβνχην. Σέηνηα δπζκελή
δηαηξνθηθά απνηειέζκαηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνηξέςηκα. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαηξνθήο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο γηα ηελ Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία, Ζπαηνινγία θαη
Γηαηξνθή ππνδεηθλχεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν θαηάιιειεο εκπνξηθέο βξεθηθέο θφξκνπιεο,
σο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ην αλζξψπηλν γάια θαηά ην πξψην έηνο ηεο δσήο. ε κηθξά παηδηά
πέξαλ ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο δσήο ηνπο πνπ απαηηνχλ δίαηηα ρσξίο γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ε
εκπνξηθή θφξκνπια κπνξεί λα είλαη κηα πξνηηκφηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε ζην αγειαδηλφ γάια,
φηαλ απηφο ν ηχπνο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο ηχπνπο γάιαθηνο,
ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ (π.ρ. πξσηεΐλε, αζβέζηην, βηηακίλε D) ζηελ πεξηνξηζκέλε δηαηξνθή ηνπ
παηδηνχ. Απαηηείηαη, αθφκε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη θξίλεηαη απαξαίηεην
λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα θπηηθά

γάιαηα

δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηζνδχλακε πεγή ηέηνησλ

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. (Merritt et al, 2020)
Παξάιιεια έξεπλα ηνπ 2020, θαηέδεημε φηη ζε εχπνξεο θνηλσλίεο ππάξρεη κηα απμαλφκελε ηάζε
γηα θαηαλάισζε θπηηθήο πξνέιεπζεο ηξνθίκσλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνκηκήζεσλ
γάιαθηνο ή ησλ θπηηθψλ ξνθεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε δεκεηξηαθά, μεξνχο θαξπνχο, φζπξηα,
ειαηφζπνξνπο ή άιιεο νηθνγέλεηεο θπηψλ. Οη ζπγθεληξψζεηο καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ
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νξηζκέλσλ θπηηθψλ ξνθεκάησλ (ζφγηαο) κπνξεί λα πξνζεγγίζνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
εθείλεο ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πξσηεΐλε πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ην
αγειαδηλφ γάια. Δλψ νη ζπγθεληξψζεηο καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ νξηζκέλσλ θπηηθψλ
ξνθεκάησλ (ζφγηαο) κπνξεί λα πξνζεγγίζνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ
καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηεο πξσηεΐλεο, ε
δηαηξνθηθή αμία, φκσο, ησλ πεξηζζφηεξσλ θπηηθψλ ξνθεκάησλ, ηειηθά ππνιείπεηαη έλαληη,
ηφζν ηεο βηνινγηθήο αμίαο ηεο πξσηεΐλεο ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο, φζν θαη ηεο
βηνδηαζεζηκφηεηαο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ πξναπαηηνχκελσλ βηηακηλψλ θαη βαζηθψλ κεηάιισλ.
Δάλ ην αγειαδηλφ γάια ππνθαζίζηαηαη κε κε εκπινπηηζκέλα θαη κε ζπκπιεξσκέλα θπηηθά
ξνθήκαηα , νη θαηαλαισηέο ελδέρεηαη λα δηαηξέρνπλ θίλδπλν έιιεηςεο αζβεζηίνπ,
ςεπδαξγχξνπ, ησδίνπ, βηηακηλψλ Β2, Β12, D, A θαη απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ, ηδηαίηεξα ζε βξέθε
θαη λήπηα πνπ παξαδνζηαθά θαηαλαιψλνπλ ζεκαληηθέο κεξίδεο. γάιαθηνο. Σέινο, πξφζθαηεο
έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ζε κηθξά παηδηά πνπ ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε ηέηνηα θπηηθά
ξνθήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζνβαξέο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο. (Scholz-Ahrens et al, 2020)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ
ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΜΔ ΣΟ ΑΝΟΟΠΟΙΗΣΙΚΟ
ΤΣΗΜΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
4.1. Δπίδπαζη ζηην άμςνα ηος οπγανιζμού ηηρ μηηέπαρ
Οη νξγαληζκνί πγείαο ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ζπληζηνχλ ηνλ ζειαζκφ, σο ηε βέιηηζηε πεγή
δηαηξνθήο γηα βξέθε, κε ηνλ απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ λα ζπληζηάηαη γηα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο
ηεο δσήο. Δηδηθφηεξα, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζπληζηά ηνλ ζειαζκφ γηα ηνπιάρηζηνλ
δχν έηε. Οη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζειαζκνχ ζηνλ νξγαληζκφ ηεο κεηέξαο, πεξηιακβάλνπλ
κεησκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, θαη ησλ σνζεθψλ, επηιφρεηαο θαηάζιηςεο,
ππέξηαζεο, πξφιεςε θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2. Πνιιέο απφ
ηηο πξναλαθεξζείζεο παζήζεηο ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα παξαθάησ. (Westerfield et al, 2018)
δε απφ παιαηφηεξα έηε, νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζειαζκνχ ζηελ πγεία ηεο
κεηέξαο έρνπλ επηθεληξσζεί θπξίσο ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ζηελ απψιεηα νζηηθήο
κάδαο αιιά θαη ζηελ ζσκαηηθή θφπσζε ηεο κεηέξαο. Ο ζειαζκφο, σζηφζν, έρεη απνδεηρζεί φηη
κπνξεί λα παξέρεη θάπνηα πξνζηαζία απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Όζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο
ζηελ νζηηθή κάδα ηεο κεηέξαο, ε επαξθήο δηαηξνθή, ε παξαηεηακέλε πεξίνδνο απνγαιαθηηζκνχ
θαη ε θαηάιιειε ρξνληθή απφζηαζε ησλ ζπλερφκελσλ ηεθλνπνηήζεσλ , θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθή
ζπζρέηηζε κε ηελ απνηξνπή θάζε πηζαλήο νζηηθήο απψιεηαο αιιά θαη κε ηε κεησκέλε εκθάληζε
ζπκπησκάησλ εμάληιεζεο ηεο κεηέξαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην ζειαζκφ. (Kennedy, 1994)
Πεξαηηέξσ αμηνινγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζειαζκνχ ζηελ πγεία ηεο κεηέξαο,
πξαγκαηνπνηνχληαη φιν θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα . πκπεξαζκαηηθά
έρνπλ δηαπηζησζεί πνηθίια νθέιε ηνπ ζειαζκνχ γηα ηε γπλαίθα ηφζν, φζνλ αθνξά, ηηο
καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο (θαξθίλσκα ηνπ καζηνχ, θαξθίλσκα ησλ σνζεθψλ, ελδνκήηξην
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θαξθίλσκα, νζηενπφξσζε θαη ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ II , φζν θαη γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο
επηδξάζεηο (γαιαθηηθή ακελφξξνηα, θαηάζιηςε κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη αιιαγή βάξνπο κεηά ηνλ
ηνθεηφ). Ο απνθιεηζηηθφο, αιιά θαη ν επηθξαηήο ζειαζκφο απμάλεη ηε δηάξθεηα ηεο γαιαθηηθήο
ακελφξξνηαο, ε νπνία έρεη βξαρππξφζεζκε επίδξαζε ζηε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο. (Abou-Dakn,
2018)
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηδξάζεσλ ηνπ ζειαζκνχ (θαξθίλν ηνπ καζηνχ,
θαξθίλσκα ησλ σνζεθψλ, νζηενπφξσζε θαη ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ II , αιιά θαη ησλ
βξαρππξφζεζκσλ (ακελφξξνηα γαινπρίαο, θαηάζιηςε κεηά ηνλ ηνθεηφ, αιιαγή βάξνπο κεηά ηνλ
ηνθεηφ) ζηελ πγεία ηεο κεηέξαο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα απνηειέζκαηα εμαξηψληαη
απφ ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ.
Μηα ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed,
Cochrane Library θαη CABI.Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη,

ν ζειαζκφο >12 κελψλ

ζπζρεηίζηεθε κε κεησκέλν θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ησλ σνζεθψλ θαηά 26
αληίζηνηρα. Παξάιιεια, ν ζειαζκφο ζπζρεηίζηεθε κε 32

θαη 37 ,

ρακειφηεξν θίλδπλν δηαβήηε ηχπνπ

II. Χζηφζν, ν απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο θαη ν επηθξαηήο ζειαζκφο ζπζρεηίζηεθαλ κε
κεγαιχηεξε δηάξθεηα ακελφξξνηαο. Αληηζέησο, ε κεησκέλε δηάξθεηα ζειαζκνχ ζπζρεηίζηεθε
ζεηηθά κε πςειφηεξν θίλδπλν επηιφρεηαο θαηάζιηςεο. Γελ ππήξμαλ ζηνηρεία πνπ λα
ππνδειψλνπλ ζπζρέηηζε ηνπ ζειαζκνχ κε ηελ αιιαγή ηνπ βάξνπο κεηά ηνλ ηνθεηφ.
(Chowdhury et al, 2015) ,(Abou-Dakn, 2018)
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κεηέξα πνπ ζειάδεη αληηκεησπίδεη κηα δχζθνιε πεξίνδν ζηε δσή ηεο.
Τςειά επίπεδα πξνιαθηίλεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ είηε ζηελ αλάπηπμε απηνάλνζσλ αζζελεηψλ
ζε επαίζζεηεο κεηέξεο είηε ζε παξνμχλζεηο ησλ ηξερνπζψλ δηαηαξαρψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
ην αλνζνπνηεηηθφ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά εγείξνπλ ην εξψηεκα εάλ νη κεηέξεο κε απηνάλνζα
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λνζήκαηα,

θπξίσο

ζπζηεκαηηθφ

εξπζεκαηψδε

ιχθν,

πξέπεη

λα

απνθεχγνπλ

ηνλ

ζειαζκφ. (Borba, 2018)

4.1.1. Θηλαζμορ και Καπκίνορ ηος μαζηού
Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο πνπ απνζθνπνχλ λα απνδείμνπλ ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εκθάληζεο
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ζειαζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ,
ήηαλ ακθηιεγφκελν εάλ ε πξνζηαζία ηνπ ζειαζκνχ απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ δηαξθεί θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ή αλ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκκελφπαπζε. Μηα
αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κεηαμχ 1966 θαη 1998 δείρλεη φηη νξηζκέλνη εξεπλεηέο
θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα, πσο ν ζειαζκφο παξέρεη πξνζηαζία απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ
ζε Ακεξηθαλίδεο θαη Δπξσπαίεο γπλαίθεο πξηλ απφ ηελ εκκελφπαπζε. Άιινη εξεπλεηέο σζηφζν
έρνπλ επηβεβαηψζεη ηέηνηα επξήκαηα θαη ζε άιινπο γπλαηθείνπο πιεζπζκνχο. ε κηα κειέηε ζην
Μεμηθφ, κηα ηέηνηα ζπζρεηηζε παξαηεξήζεθεη ηφζν ζε πξνεκκελνπαπζηαθέο φζν θαη ζε
κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο. Μηα αλαζθφπεζε 47 κειεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 30
ρψξεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 50.000 γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 97.000 έιεγρνη, θαηαδεηθλχεη φηη ν ζειαζκφο κπνξεί λα επζχλεηαη γηα ηα
2/3 ηεο εθηηκψκελεο κείσζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηάξθεηα ηνπ
ζειαζκνχ, ηφζν κεγαιχηεξε ε πξνζηαζία: ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαξθίλνπ κεηψζεθε 4,3 γηα
δηάξθεηα ζειαζκνχ 12 κελψλ, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο γπλαηθψλ (αλεπηπγκέλεο ρψξεο έλαληη
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ), ειηθίαο, θπιήο, παξνπζίαο ή απνπζίαο εκκελφπαπζεο θαη αξηζκνχ
παηδηψλ. Δθηηκήζεθε φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο
ζα κπνξνχζε λα κεησζεί ζε ιηγφηεξν απφ ην κηζφ (απφ 6,3 ζε 2,7 ) εάλ ε δηάξθεηα ηνπ
ζειαζκνχ ήηαλ κεγαιχηεξε. (Rea, 2014)
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4.1.2. Θηλαζμόρ και Καπκίνορ ηυν υοθηκών
Ο θαξθίλνο ησλ σνζεθψλ έρεη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε
άιινπο ηχπνπο θαξθίλνπ. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρεη παξαηεξεζεί φηη επζχλεηαη γηα
πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηνπ ελδνκεηξίνπ. Σν
πνζνζηφ επηβίσζεο κεηά ηε ζεξαπεία παξακέλεη ρακειφ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ
αλάγθε κεγαιχηεξσλ επελδχζεσλ ζηελ πξφιεςή ηνπ. Ο θαξθίλνο ηνπ επηζειίνπ ησλ σνζεθψλ
είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο θαξθίλνπ ησλ σνζεθψλ (9 ζηηο 10 πεξηπηψζεηο) θαη ην πνζνζηφ
εκθάληζήο ηνπ είλαη ην ίδην θαη ζηηο δχν σνζήθεο, αιιά ζπλήζσο δελ επεξεάδεη ηηο λέεο γπλαίθεο
θαη ηα θνξίηζηα. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ν δεχηεξνο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο, πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαξθίλν ησλ σνζεθψλ, είλαη ε εγθπκνζχλε θαη ζειαζκφο, ελψ πξψηνο
ζεσξείηαη ε ιήςε αληηζπιιεπηηθψλ ραπηψλ. Αλ θαη ππάξρνπλ ιίγεο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην ζειαζκφ θαη ηνλ θαξθίλν ησλ σνζεθψλ, είλαη πηζαλφ λα ζεσξεζεί φηη ν θίλδπλνο ηεο λφζνπ
είλαη ρακειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ. ε κειέηε πνπ ζπκκεηείραλ 655 γπλαίθεο απφ ηε
νπεδία απφ 50 έσο 74 εηψλ, επηβεβαηψζεθε πξνζηαζία απφ ην ζειαζκφ έλαληη ηνπ θαξθίλνπ
ησλ σνζεθψλ, αιιά κφλν φζνλ αθνξά ηνπο δηαπγείο θπηηαξηθνχο φγθνπο. (Rea, 2014)

4.1.3. Θηλαζμόρ και Τγεία ηυν Οζηών
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο νη γπλαίθεο παξάγνπλ κεηαμχ 600 θαη 1.000 ml γάια ηελ εκέξα,
κε κέζε εκεξήζηα απψιεηα αζβεζηίνπ 200 mg, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο
νζηηθήο ππθλφηεηαο ιφγσ ηεο απψιεηαο απηνχ ηνπ κεηάιινπ, εηδηθά εάλ ζειάδνπλ απνθιεηζηηθά
γηα 6 κήλεο (φπσο ζπληζηάηαη ). Χζηφζν, κηα ηέηνηα απψιεηα απνθαζίζηαηαη θαηά ηελ πεξίνδν
απνγαιαθηηζκνχ θαη φηαλ μαλαξρίζεη ε εκκελφξξνηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε κηα κειέηε πνπ
δηεμήρζε ζηε Μηλεζφηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ε νζηηθή κάδα έδεημε λα έρεη κεγαιχηεξε
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κεηαιιηθή ππθλφηεηα κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζειάδνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 8 κήλεο.
Δπηπξφζζεηεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ, θπξίσο ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαηέιεμαλ φηη ν
ζειαζκφο, κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν θαηαγκάησλ νζηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
νζηενπφξσζε. (Rea, 2014), (Cumming, Klineberg,1993)

4.1.4. Θηλαζμόρ και Απώλεια Βάποςρ μεηά ηον Tοκεηό
Οη ζπζηάζεηο γεληθνχ πιεζπζκνχ γηα ελήιηθεο γπλαίθεο κε κέηξηεο ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
πξνηείλνπλ ε ζπλνιηθή εκεξήζηα ζεξκηδηθή θαηαλάισζε λα θπκαίλεηαη απφ 2.000 έσο 2.200
ζεξκίδεο θαη νη πξσηετληθέο αλάγθεο λα αλέξρνληαη ζε 40-45 g πξσηεΐλεο ηελ εκέξα,
πξνθεηκέλνπ λα

δηαηεξήζνπλ ην βάξνο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

ζειαζκνχ,

ζπληζηάηαη αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ ζεξκηδηθψλ αλαγθψλ ηεο ηάμεσο ησλ 500-640 ζεξκίδσλ θαη
πεξίπνπ 16g πξσηεΐλεο εκεξεζίσο. Γεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ζπζζψξεπζε πεξίπνπ 100-150
ζεξκίδσλ ηελ εκέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, νη γπλαίθεο, ζπρλά ζην ηέινο ηεο
εγθπκνζχλεο, παξαηεξνχλ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπο βάξνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ζε γεληθέο
γξακκέο, νη γπλαίθεο ράλνπλ ην βάξνο πνπ πξνζηεζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο κεηά
απφ έλα κεηαβιεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεηά ηνλ ηνθεηφ, εθφζνλ ην ζψκα ηεο γπλαίθαο είλαη
θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν γηα ηε γαινπρία, ηελ παξαγσγή, δειαδή κεηξηθνχ γάιαθηνο, ε
κεηέξα, είλαη ζε ζέζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ ζεξκίδσλ εκεξεζίσο. Δάλ
ζειάδεη, ην ζψκα ηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πνζφηεηα ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ζεξκίδσλ γηα ηελ
παξαγσγή γάιαθηνο. Δάλ ην βξέθνο ζειάδεη απνθιεηζηηθά, δειαδή αλ φιεο νη ζεξκίδεο πνπ
πξνζιακβάλεη ην κσξφ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηέξα ηνπ, ην πνζφ ζεξκίδσλ πνπ ε κεηέξα
θαιείηαη λα θαηαλαιψζεη, αλακέλεηαη λα είλαη πςειφηεξν . Δπνκέλσο, ε κεηέξα ζα δηαηεξήζεη
ην βάξνο πνπ πήξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ζα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα
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λα ην κεηψζεη. ε πεξηνρέο ρακειφηεξνπ θνηλσληθφ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, φπνπ κηα εγθπκνζχλε
αθνινπζείηαη ζπρλά απφ άιιε εγθπκνζχλε, ε ζπζζψξεπζε βάξνπο ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ
θπήζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηα πνζνζηά παρπζαξθίαο κεηαμπ ελειίθσλ γπλαηθψλ.
χκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ν απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο γηα 6
κήλεο ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε απψιεηα βάξνπο. ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Νφηηα
Βξαδηιία, ζπκκεηείραλ 312 γπλαίθεο.Ζ ελ ιφγσ κειέηε θαηέδεημε φηη νη γπλαίθεο πνπ ζήιαζαλ
απφ 6 έσο 12 κελεο παξνπζίαζαλ ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο θαη πνιχ ρακειέο
ηηκέο ζε κεηξήζεηο κε δεξκαηνπηπρφκεηξν. Δπηπιένλ, εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απνθιεηζηηθφ
ή επηθξαηή ζειαζκφ είραλ ζεηηθφηεξε ζπζρέηηζε κε ρακειφ ζσκαηηθφ βάξνο ζε ζρέζε κε
εθείλεο πνπ ζήιαζαλ κεξηθψο ή δελ ζήιαζαλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ σζηφζν λα ηνληζηεί φηη φπσο έρεη ήδε απνδεηρζεί, ε απψιεηα βάξνπο ησλ
γπλαηθψλ πνπ ζειάδνπλ απνθιεηζηηθά, ε νπνία κπνξεί λα θηάζεη ηα 500 g ηελ εβδνκάδα κεηαμχ
ηεο ηέηαξηεο θαη ηεο 14εο εβδνκάδαο, δελ ερεη θακία αξλεηηθή επίπησζε ζηελ αλάπηπμε ησλ
βξεθψλ. (Rea, 2014)

4.1.5. Θηλαζμόρ και Γαλακηική Αμηνόπποια
Ζ γαιαθηηθή ακελφξξνηα είλαη ε πεξίνδνο θπζηνινγηθήο ακελφξξνηαο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηνθεηφ
ζε ζειάδνπζεο γπλαίθεο. Ζ παξαγσγή γάιαθηνο ζηακαηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο
ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο πξνγεζηεξφλεο ζην αίκα, κε ηελ επαθφινπζε πιήξσζε ησλ
καζηψλ κε πξσηφγαια θαη ζπλερίδεη κεηά ηνλ ηνθεηφ. Αλεμάξηεηα απφ ηελ απνκχδεζε ηνπ
γάιαθηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην βξέθνο, ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ
καζηψλ ζηε κεηαγελλεηηθή πεξίνδν. Δάλ ππάξρεη αλαξξφθεζε, δηεγείξνληαη νη λεπξηθνί
ηεξκαηηζκνί ηεο ζειήο θαη ηεο αξένιαο. Απηά ηα εξεζίζκαηα θζάλνπλ ζηνλ ππνζάιακν, ν
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νπνίνο, κε ηε ζεηξά ηνπ, πξνθαιεί απειεπζέξσζε πξνιαθηίλεο κέζσ ηεο πξφζζηαο ππφθπζεο θαη
απειεπζέξσζε σθπηνθίλεο κέζσ ηεο νπίζζηαο ππφθπζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλερίδεηαη ε
γαινπρία.
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ παξνπζία άιισλ νξκνλψλ, φπσο θνξηηδφιε, ηλζνπιίλε, ζπξενεηδηθέο
θαη παξαζπξενεηδηθέο νξκφλεο θαη απμεηηθέο νξκφλεο, νη νπνίεο εκπιέθνληαη επίζεο ζηε
γαινπρία, ε πξνιαθηίλε είλαη ε θχξηα νξκφλε θαη παξεκβαίλεη επίζεο ζηηο σνζήθεο
αλαζηέιινληαο ηελ σνξξεμία θαη δηαηεξψληαο ηελ ακελφξξνηα. Πξνθαλψο, ηα εξεζίζκαηα
αλαξξφθεζεο θαη ε αχμεζε ηεο πξνιαθηίλεο νδεγνχλ ζηελ αλαζηνιή ηεο γνλαδνηξνπίλεο θαη
πξνθαινχλ δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο σνξξεμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο. Χζηφζν, απηφο
ν κεραληζκφο δελ έρεη αθφκε εμεγεζεί πιήξσο. ηνλ θχθιν κηαο κε ζειάδνπζαο γπλαίθαο, ν
ππνζάιακνο απειεπζεξψλεη γνλαδνηξνπίλε, ε νπνία δηεγείξεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο
σρξηλνηξφπνπ νξκφλεο απφ ηελ πξφζζηα ππφθπζε. Ζ σρξηλνηξφπνο νξκφλε νδεγεί ζε αχμεζε
ηνπ φγθνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ σνζπιαθίσλ, ηελ παξαγσγή νηζηξνγφλσλ θαη ηελ επαθφινπζε
σνξξεμία.
ε πιεζπζκνχο πνπ δηαηεξνχλ κεγάιεο πεξηφδνπο ζειαζκνχ, ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ θάπνηαο
επφκελεο εγθπκνζχλεο είλαη κεγάια θαη ε ακελφξξνηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο είλαη ε
θπζηθή κέζνδνο αληηζχιιεςεο . Οη εξεπλεηέο, σζηφζν αληηκεηψπηζαλ αληηθεηκεληθή δπζθνιία
ζηνλ πνζνηηθφ θαζνξηζκφ ηεο αλαξξφθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπρλφηεηα, ηε δχλακε θαη ηνλ
φγθν ηνπ αλαξξνθεκέλνπ γάιαθηνο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γαινπρίαο σο αληηζπιιεπηηθφ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζηφρνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο κέζνδνη, φπσο κέγεζνο ζηήζνπο, βάξνο ζηήζνπο πξηλ θαη
κεηά ηνλ ζειαζκφ, ρξήζε ηζνηφπσλ ρσξίο φκσο ηελ αλακελφκελε επηηπρία. ε κειέηεο σζηφζν
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πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν ζηηο Φηιηππίλεο φζν

θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κέζνδνο πνπ απνδείρζεθε εμαηξεηηθά αμηφπηζηε:
Ζ πνζφηεηα ηεο ζίηηζεο κεηξήζεθε κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ ηξνθψλ
ησλ βξεθψλ, δειαδή ηεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο ηξνθνδνζίαο.
πκπεξαζκαηηθά, νη γπλαίθεο ησλ νπνίσλ ε σνξξεμία πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηνλ έθην
κήλα ηεο δσήο ηνπ βξέθνπο ζήιαζαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν απφ ηηο άιιεο γπλαίθεο.
Μεηαγελέζηεξε έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζηε θσηία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε σνξξεμία
δελ ζπκβαίλεη ελψ ην βξέθνο ζειάδεη γηα ηνπιάρηζηνλ έμη θνξέο γηα ζπλνιηθά 65 ιεπηά ζε 24
ψξεο. Χζηφζν, άιιεο κειέηεο δελ έρνπλ επηβεβαηψζεη απηφ ην εχξεκα θαη έρνπλ πξνηείλεη φηη
δελ ππάξρεη ειάρηζηνο αξηζκφο ζειαζκψλ πνπ λα εγγπάηαη ην δηάζηεκα σνξξεμίαο. Μφιηο
εηζαρζεί νπνηνδήπνηε άιιν είδνο πγξνχ ζηε δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο, ην βξέθνο ηείλεη λα ζειάδεη
ιηγφηεξν επεηδή ε πείλα θαη ε δίςα ηνπ ελ κέξεη ηθαλνπνηνχληαη απφ απηά ηα πγξά. Χο εθ
ηνχηνπ, είλαη δπλαηφλ λα ππνζέζνπκε φηη ν απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο ζπκβάιιεη ζηελ
θαζπζηέξεζε ηεο επηζηξνθήο ηεο γνληκφηεηαο. Απηφ απνδείρζεθε ην 1987, φηαλ νη Huffman et
al. δεκνζίεπζαλ κηα κειέηε πνπ πεξηειάκβαλε γπλαίθεο απφ ην Μπαγθιαληέο θαη θαηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε πξαθηηθή απνθιεηζηηθνχ ζειαζκνχ γηα 7 κήλεο νδήγεζε ζε κεγαιχηεξε κέζε
δηάξθεηα γαιαθηηθήο ακελφξξνηαο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κηθηφ ζειαζκφ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα
ειήθζεζαλ ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε γπλαίθεο απφ ηελ Ολδνχξα ην 1992 απφ ηνπο
Benitez et al., ε νπνία έδεημε φηη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηάξθεηα
ηεο γαιαθηηθήο ακελφξξνηαο, αθφκε θαη αλ ν αξηζκφο ησλ ζειαζκψλ θαη ε δηάξθεηα απηψλ
δηαηεξνχληαη κεηά ηελ εηζαγσγή ζπκπιεξσκαηηθήο ηξνθήο.
ε κηα αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο γαιαθηηθήο
ακελφξξνηαο σο αληηζπιιεπηηθήο κεζφδνπ, 454 κειέηεο πξνζδηνξίζηεθαλ σο δπλεηηθά ζρεηηθέο.
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Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξρε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ εγθπκνζχλεο ησλ
γπλαηθψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε γαιαθηηθή ακελφξξνηα σο αληηζπιιεπηηθή κέζνδν, ζε
ζχγθξηζε κε εθείλεο πνπ ζειάδαλε αιιά δελ ρξεζηκνπνίεζαλ θακία αληηζπιιεπηηθή κέζνδν.
Τπάξρνπλ σζηφζν πξνηάζεηο γηα λέεο κειέηεο ζηηο νπνηεο παξάιιεια κε ηελ ακελφξξνηα ζα
ζπλεθηηκεζνχλ θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, θνηλσληθφ πνιηηηζηηθα ζηνηρεία, θαη θπξίσο
ηα πξφηππα ζειαζκνχ πνπ πηνζεηνχληαη κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ
απνηειεζκάησλ. (Rea, 2014)

4.2. Δπίδπαζη ζηην άμςνα ηος οπγανιζμού ηος παιδιού
Σν πξσηφγαια είλαη ν πην ηζρπξφο θπζηθφο εληζρπηήο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, πνπ είλαη γλσζηφο
ζηελ επηζηήκε. πλεπψο ζηελ θξίζηκε θάζε ηεο αλνζνινγηθήο αλσξηκφηεηαο ηνπ λενγέλλεηνπ,
ηδηαίηεξα γηα ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ βιελλνγφλσλ, ηα βξέθε ιακβάλνπλ κεγάιεο
πνζφηεηεο βηνδξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ κέζσ ηνπ πξσηφγαια θαη ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Ο
ζειαζκφο πξνζηαηεχεη ηα βξέθε απφ κνιχλζεηο θπξίσο κέζσ εθθξηηηθψλ αληηζσκάησλ IgA ,
αιιά θαη κέζσ άιισλ πνηθίισλ βηνδξαζηηθψλ παξαγφλησλ. Δίλαη εληππσζηαθφ φηη νη
παξάγνληεο άκπλαο ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα πξνθαινχλ θιεγκνλή,
ηνπλαληίνλ νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ έρνπλ αθφκε θαη αληηθιεγκνλψδε δξάζε. Πνιπάξηζκεο
κειέηεο έρνπλ απνδείμεη ηελ πξνζηαζία απφ ινηκψμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο έλαληη,
π.ρ. νμείαο θαη παξαηεηακέλεο δηάξξνηαο, ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κέζεο σηίηηδαο, ινίκσμεο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζεςαηκίαο
λενγλψλ θαη λεθξσηηθήο εληεξνθνιίηηδαο. Ζ ζχζηαζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο πνπ δξα
εληζρπηηθά ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ βξέθνπο κεηαβάιιεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
ηα πξψηα ζηάδηα ηεο γαινπρίαο, IgA, αληηθιεγκνλψδεηο παξάγνληεο θαη, πηζαλφηαηα,
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αλνζνινγηθά ελεξγά θχηηαξα παξέρνπλ πξφζζεηε ππνζηήξημε γηα ην αλψξηκν αλνζνπνηεηηθφ
ζχζηεκα ηνπ λενγλνχ. Μεηά απφ απηήλ ηελ πεξίνδν, ην κεηξηθφ γάια ζπλερίδεη λα
πξνζαξκφδεηαη εμαηξεηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο, φζνλ αθνξά ηελ αλνζνπξνζηαζία θαη ηε
δηαηξνθή. Ζ αλάγθε ελζάξξπλζεο ηνπ ζειαζκνχ είλαη επνκέλσο δηθαηνινγεκέλε, ηνπιάρηζηνλ
θαηά ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο ηεο δσήο, φηαλ ε εθθξηηηθή παξαγσγή IgA ηνπ βξέθνπο είλαη
αζήκαληε. (Palmeira,Carneiro-Sampaio , 2016)
εκαληηθφ σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη πσο ηα βξέθε πνπ ζειάδνπλ έρνπλ
κεησκέλν θίλδπλν αηνπηθήο δεξκαηίηηδαο, γαζηξεληεξίηηδαο θαη θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφηεξν IQ
αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο. Δίλαη βέβαην, σζηφζν, φηη ν ζειαζκφο κπνξεί θαη πξέπεη λα
ππνζηεξηρζεί κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απφ εηδηθνχο αμηνινγψληαο ηελ παξαγσγή θαη
κεηαθνξά γάιαθηνο. Ζ Οκάδα Πξνιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΖΠΑ ζπληζηά παξεκβάζεηο
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο γηα ηε ζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ θαη ηε βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ θαη ηεο
δηάξθεηαο ηνπ ζειαζκνχ. (Westerfield et al, 2018)
Ο κεηξηθφο ζειαζκφο είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο βάζεη ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνπλ ηα
ελαιιαθηηθά κνληέια ζίηηζεο βξεθψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε, θαη άιια νθέιε ζηελ πγεία.
Καηά ηελ αλαζθφπεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ νη ζπγγξαθείο εμέηαζαλ ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε
ηε γεληθή πξνζηαζία ηεο πγείαο πνπ παξέρεη ν ζειαζκφο ζε βξέθε θαη κεηέξεο θαη δηεξεχλεζαλ
ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηνπ ζειαζκνχ, ηεο απφθξαμεο ζηελ πξσηνπαζή νδνληνθπΐα θαη ηεο
ηεξεδφλαο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε
επαλεμέηαζε ήδε δηαζέζηκσλ κειεηψλ, ζπκπιήξσζε απηψλ, αιιά θαη ζχγθξηζε κε λέα
δεδνκέλα απφ ζεκαληηθνχο κε θπβεξλεηηθνχο θαη θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Αμηνινγψληαο
ηα απνηειέζκαηα, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πιενλεθηήκαηα ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ
πνπ ζειάδνπλ πεξηιακβάλνπλ ρακειφηεξν θίλδπλν εκθάληζεο

νμείαο κέζεο σηίηηδαο,
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γαζηξεληεξίηηδαο θαη δηάξξνηαο, θαζψο θαη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε ζνβαξσλ
ινηκψμεσλ ηνπ θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ, άζζκαηνο, ζπλδξφκνπ αηθλίδηνπ βξεθηθνχ ζαλάηνπ,
παρπζαξθίαο θαη άιισλ παηδηθψλ αζζελεηψλ. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ επίζεο φηη ηα παηδηά πνπ
ζειάδνπλ κπνξεί λα αλαπηχμνπλ κηα πην ήπηα απφθξαμε ζηελ πξσηνγελή νδνληνζηνηρία .
Χζηφζν ε Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο Οδνληηαηξηθήο ζην ηθάγν, πξνηείλεη ζηνπο
γνλείο λα θαζαξίδνπλ απαιά ηα νχια θαη ηα δφληηα ησλ βξεθψλ κεηά ην ζειαζκφ.. Δπίζεο
ζπληζηά φηη ν ζειαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθφο γηα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηεο δσήο
θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη, κε ηελ εηζαγσγή θαηάιιεισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηξνθψλ, ζε
ειηθία ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ θαη άλσ, θαηά βνχιεζε. (Salone et al, 2013)
ε άιιε κειέηε σζηφζν, ζπλνςίδνληαη ηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ γηαηί ην
κεηξηθφ γάια είλαη επεξγεηηθφ γηα ηα βξέθε θαη δηεξεπλψληαη νη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ν
ζειαζκφο δξα πξνζηαηεπηηθά ζηηο αζζέλεηεο. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί θαη ζε άιιεο κειέηεο
ην αλζξψπηλν γάια ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ ελεξγή δηέγεξζε ηνπ
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ βξέθνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ σξίκαλζε ηνπ
γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ κεηψλνπλ ηηο επηπηψζεηο πηζαλψλ κνιχλζεσλ θαη κεηαβάιινπλ ηε
κηθξνρισξίδα ηνπ εληέξνπ. Οη βηνδξαζηηθνί παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: νξκνλψλ,
απμεηηθψλ παξαγφλησλ, παξαγφλησλ δηέγεξζεο απνηθηψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζξεπηηθψλ
ζπζηαηηθψλ, κπνξεί λα έρνπλ εθηεηακέλεο επηδξάζεηο ζηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε ηνπ βξέθνπο.
Όιεο νη κεηέξεο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη θαη λα ππνζηεξίδνληαη λα ζπλερίζνπλ ην ζειαζκφ
γηα 6 κήλεο θαη κεηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνάγνπλ ηελ θαιή πγεία ησλ βξεθψλ ηνπο. (Oddy, 2002)
Σν κεηξηθφ γάια δελ είλαη κφλν κηα πιήξσο πξνζαξκνζκέλε πεγή δηαηξνθήο γηα ην λενγέλλεην
αιιά θαη κηα εληππσζηαθή ζεηξά κνξίσλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ην αλνζνπνηεηηθφ πνπ παξέρνπλ
πξνζηαζία απφ ινηκψμεηο θαη δηακνξθψλνπλ ηηο αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ βιελλνγφλνπ.
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Καηά ηε δηάξθεηα δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζειαζκνχ θαη απηνάλνζσλ αζζελεηψλ, βάζεη
δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ζηε βηβιηνγξαθία, ν ζειαζκφο ζπζρεηίζηεθε κε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο δηαβήηε, θνηιηνθάθεο, ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο θαη άζζκαηνο. Σέινο, ν
πξνζηαηεπηηθφο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο ζηελ ηδηνπαζή λεαληθή αξζξίηηδα, ηε
ξεπκαηνεηδή

αξζξίηηδα

θαη

ηηο

θιεγκνλψδεηο

παζήζεηο

ηνπ

εληέξνπ

παξακέλεη

ακθηιεγφκελνο. (Borba, 2018)
ε κηα πξννπηηθή κειέηε γέλλεζεο, αμηνινγήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζειαζκνχ
θαη ηνπ επηπνιαζκνχ ινηκψμεσλ ηνπ θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ, ινηκψμεσλ ηνπ απηηνχ θαη
γαζηξεληεξηθήο λνζεξφηεηαο θαηά ην πξψην έηνο ηεο δσήο ζε 1764 βξέθε. Δμεηάζηεθε ε
δηάξθεηα φινπ ηνπ ζειαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κηθηήο ζίηηζεο. Σν 81
ζειάδαλε εμ αξρήο θαη ην 25

ησλ βξεθψλ

απηψλ, ζειάδαλε έσο 6 κελψλ. Τπήξμαλ βαζκηαίεο κεηψζεηο

ζηνλ επηπνιαζκφ ησλ αλαπλεπζηηθψλ θαη γαζηξεληεξηθψλ ζπκπησκάησλ κεηαμχ γέλλεζεο θαη 6
κελψλ θαζψο απμήζεθε ε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. Οη πξνζαξκνζκέλνη ζρεηηθνί θίλδπλνη
(δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95 ) γηα βξέθε πνπ ζειάζαλε γηα έμη ή πεξηζζφηεξνπο κήλεο ζε
ζχγθξηζε κε βξέθε πνπ δελ ζειάζαλε ήηαλ 0,72 (0,58-0,89), 0,43 (0,30-0,61) θαη 0,60 (0,390,92) γηα γεληθή αλαπλεπζηηθή λνζεξφηεηα , δηάξξνηα θαη έκεην, αληίζηνηρα. Ζ δηάξθεηα ηνπ
ζειαζκνχ ζην δεχηεξν κηζφ ηεο βξεθηθήο ειηθίαο ζρεηίδεηαη ιηγφηεξν έληνλα κε δηαγλσζκέλεο
ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γαζηξεληεξηθή λνζεξφηεηα, αλ θαη ηα ζεκαληηθά
νθέιε ηνπ ζειαζκνχ ήηαλ αθφκε εκθαλή. Σα δεδνκέλα παξέρνπλ ηζρπξή ππνζηήξημε γηα έλαλ
πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηνπ ζειαζκνχ έλαληη ησλ αλαπλεπζηηθψλ θαη γαζηξεληεξηθψλ ινηκψμεσλ
ζηε βξεθηθή ειηθία. (Fisk et al, 2011)
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Δπηπιένλ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν παγθφζκηνο επηπνιαζκφο ηνπ παηδηθνχ άζζκαηνο απμάλεηαη
ζεκαληηθά θαη ε πξνζηαζία πνπ παξέρεη ν ζειαζκφο ζηελ αλάπηπμή ηνπ απνηειεί αληηθείκελν
δηακάρεο γηα πεξηζζφηεξα απφ 80 ρξφληα. Πξνεγνχκελεο ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο έρνπλ
απνδείμεη κηα γεληθφηεξε πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηνπ ζειαζκνχ ζηα αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα,
αλ θαη πνιιέο κειέηεο έρνπλ κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο. Αλ θαη ν ζειαζκφο είλαη
πξνζηαηεπηηθφο έλαληη ηεο ινίκσμεο ηνπ θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, ε
πξνζηαζία απηή δελ έρεη απνδεηρζεί γηα ην άζζκα ζε φιεο ηηο κειέηεο. Ο ζειαζκφο έρεη νθέιε
γηα ηελ πγεία γηα ηε κεηέξα θαη ην παηδί. Ο απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο γηα ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο
ηεο δσήο ελφο βξέθνπο, κε ζπλερή ζειαζκφ έσο θαη 2 ρξφληα ή πεξηζζφηεξν, αλαγλσξίδεηαη σο
ην ρξπζφ πξφηππν γηα ηε βξεθηθή ζίηηζε, επεηδή ην κεηξηθφ γάια είλαη κνλαδηθά θαηάιιειν
γηα ην βξέθνο θαη ην ζξεπηηθφ ηνπ πεξηερφκελν ε βηνδξαζηηθφηεηα πξνάγεη κηα πγηή αλάπηπμε.
Τπάξρεη απμαλφκελε αλεζπρία φηη ε πξαθηηθή ηεο θαζπζηέξεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηξνθψλ
έσο 6 κήλεο κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηνλ θίλδπλν αιιεξγηθήο λφζνπ. Σν κεηξηθφ γάια πεξηέρεη
αλνζνινγηθά ζπζηαηηθά πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ ινηκψμεηο θαη αιιεξγηθέο αζζέλεηεο ζηε
βξεθηθή ειηθία. Ζ ζχλζεζε ηνπ αλζξψπηλνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη πνιχπινθε, πεξηέρεη
παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην βξεθηθφ αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη ην εληεξηθφ
πεξηβάιινλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

αιιεξγηνγφλσλ,

θπηνθηλψλ,

αλνζνζθαηξηλψλ,

πνιπαθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη ρεκεηνθηλψλ. Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία, κε απμεκέλα πξφηππα
πγηεηλήο, άιιαμε ηε ρισξίδα ηνπ εληέξνπ ησλ δπηηθψλ βξεθψλ, επεξεάδνληαο δπλεηηθά ηνλ
θίλδπλν αλάπηπμεο αζζελεηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ην αλνζνπνηεηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ αιιεξγηθψλ αζζελεηψλ θαη ηνπ άζζκαηνο. Ζ κηθξνβηαθή πνηθηινκνξθία είλαη εγγελήο ζηελ
πγηή σξίκαλζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε ζχγθξηζε κε ηα βξέθε πνπ
ζειάδνπλ, ηα βξέθε πνπ ηξέθνληαη κε γάια είραλ κηθξφηεξε βαθηεξηαθή πνηθηινκνξθία θαη
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ηξνπνπνηεκέλε εληεξηθή κηθξνβίσζε ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε
απμεκέλν θίλδπλν εθδέκαηνο θαη άζζκαηνο. Ο επλντθφο απνηθηζκφο ηνπ εληέξνπ κέζσ ηνπ
ζπλερνχο ζειαζκνχ κπνξεί λα πξνάγεη ηελ αλνρή θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία φηαλ μεθηλά ε
ζπκπιεξσκαηηθή ζίηηζε.
(Oddy, 2017)
Ο ίθηεξνο, γλσζηφο θαη σο ππεξρνιεξπζξηλαηκία, είλαη έλα ζπρλφ θιηληθφ πξφβιεκα ζηα λενγλά.
Πεξίπνπ ην 60-80

φισλ ησλ πγηψλ λενγέλλεησλ πξφσξσλ ή ηειεηφκελσλ ζα αλαπηχμνπλ

θάπνην βαζκφ ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο. Ο νξηζκφο ηεο λενγληθήο ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο ήηαλ
ζπλήζσο ηα επίπεδα νιηθήο ρνιεξπζξίλεο ζηνλ νξφ (TSB) εληφο ηεο δψλεο πςεινχ θηλδχλνπ, ή
κεγαιχηεξα απφ ην 95ν εθαηνζηεκφξην γηα ηελ ειηθία κέζα ζηηο πξψηεο έμη εκέξεο ηεο δσήο.
Όηαλ απμάλνληαη ηα ζπλνιηθά επίπεδα ρνιεξπζξίλεο ζηνλ νξφ, εκθαλίδεηαη θηηξηλσπφο
απνρξσκαηηζκφο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ζθιεξνχ ρηηψλα ηνπ βξέθνπο θαη αλαθέξεηαη σο ίθηεξνο.
Ζ λενγληθή ππεξρνιεξπζξηλαηκία έρεη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε βξέθε πνπ ζειάδνπλ ζε
ζχγθξηζε κε ηα βξέθε πνπ ηξέθνληαη κε ηερλεηφ γάια. Οη δχν ζπλεζηζκέλνη κεραληζκνί γηα
απηφ είλαη "ίθηεξνο ζειαζκνχ" θαη "ίθηεξνο κεηξηθνχ γάιαθηνο".
Ο ίθηεξνο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ην 1963. Οη Arias et al.
ζεκείσζε φηη νξηζκέλα βξέθε πνπ ζειάδνπλ είραλ κε ζπδεπγκέλε ππεξρνιεξπζξηλαηκία πνπ
επηκέλεη κεηά ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηεο δσήο. Ο ίθηεξνο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο εκθαλίδεηαη
ζπλήζσο ηελ πξψηε ή ηε δεχηεξε εβδνκάδα ηεο δσήο θαη ζπλήζσο ππνρσξεί ζηαδηαθά αθφκε
θαη ρσξίο δηαθνπή ηνπ ζειαζκνχ. Χζηφζν, κπνξεί λα επηκείλεη γηα 8-12 εβδνκάδεο δσήο πξηλ
απφ ηελ αλάιπζε. Σα βξέθε κε ίθηεξν απφ κεηξηθφ γάια έρνπλ ζπρλά πςειφηεξεο ηηκέο
ρνιεξπζξίλεο ζηνλ νξφ θαη πην αξγή κείσζε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηάζε ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο
πνπ ζρεηίδεηαη κε άιιεο αηηηνινγίεο, νδεγψληαο ζε κεγαιχηεξν ρξφλν δηαρσξηζκνχ. Σα
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παζνινγηθά αίηηα ηεο κε ζπδεπγκέλεο ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ πξηλ απφ
ηε δηάγλσζε ηνπ ίθηεξνπ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. (Bratton et al, 2021)
Δπηπξφζζεηα είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ν ξφινο ηεο πξνγελλεηηθήο θαη θαηά ηε γαινπρία
έθζεζεο ζε αιθνφι θαη ληθνηίλε ζηελ

κεηέπεηηα γλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ.

Πξαγκαηνπνηήζεθε πνιχρξνλε κειέηε κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί, εάλ ην πνηφ ή ην θάπληζκα ελψ ε
κεηέξα ζειάδεη κεηψλεη ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ. Ζ αξρηθή ππφζεζε ήηαλ φηη ην
απμεκέλν αιθνφι ή ην θάπληζκα ζα ζπζρεηηδφηαλ κε δνζνεμαξηψκελεο γλσζηηθέο κεηψζεηο.
ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 5107 βξέθε απφ ηελ Απζηξαιία πνπ ζηξαηνινγήζεθαλ ην 2004 θαη
αμηνινγήζεθαλ θάζε 2 ρξφληα. Ζ κειέηε νινθιεξψζεθε ην 2018 θαη ηα απνηειέζκαηα
επηβεβαίσζαλ ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο, θαηαδεηθλχνληαο νηη ε απμεκέλε ή πην επηθίλδπλε
θαηαλάισζε αιθνφι απφ ην θχκα 1 ζπζρεηίζηεθε κε κείσζε ησλ βαζκνινγηψλ Matrix
Reasoning ζε ειηθία 6 έσο 7 εηψλ ζε παηδηά πνπ είραλ ζειάζεη. Απηή ε ζρέζε δελ ήηαλ εκθαλήο
ζε βξέθε πνπ δελ είραλ ζειάζεη πνηέ. Σν θάπληζκα, σζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο
δελ ζπζρεηίζηεθε κε θακία κεηαβιεηή έθβαζεο.
πκπεξαζκαηηθά , ε έθζεζε ησλ βξεθψλ ζην αιθνφι κέζσ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο κπνξεί λα
πξνθαιέζεη κεησκέλεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. Απηή ε κείσζε παξαηεξήζεθε ζηελ ειηθία ησλ 6
έσο 7 εηψλ, αιιά δελ δηαηεξήζεθε ζηελ ειηθία ησλ 10 έσο 11 εηψλ. Αλ θαη ε ζρέζε είλαη κηθξή,
κπνξεί λα είλαη θιηληθά ζεκαληηθή φηαλ νη κεηέξεο θαηαλαιψλνπλ ηαθηηθά αιθνφι ή
ππεξβνιηθφ πνηφ. Πεξαηηέξσ αλαιχζεηο ζα αμηνινγήζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θαηαλάισζεο
αιθνφι ή θαπλίζκαηνο θαηά ηε γαινπρία θαη αθαδεκατθά, αλαπηπμηαθά, ζσκαηηθά θαη
ζπκπεξηθνξηθά δεηήκαηα ζηα παηδηά. (Gibson, Porter, 2018)
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4.3. Δπίδπαζη ζηην τςσολογία ηηρ μηηέπαρ
Ζ βηβιηνγξαθία δείρλεη εθηελψο φηη ν ζειαζκφο παξέρεη έλα επξχ θάζκα πιενλεθηεκάησλ ηφζν
γηα ην παηδί φζν θαη γηα ηε κεηέξα, φπσο άιισζηε έρεη ήδε πξναλαθεξζεί.Οξηζκέλεο κειέηεο,
σζηφζν, επηζεκαίλνπλ φηη ε θαηάζιηςε ηεο εγθπκνζχλεο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηπρία ηνπ ζειαζκνχ. Άιιεο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ επίζεο κηα
αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζειαζκνχ θαη ηεο επηιφρεηαο θαηάζιηςεο ρσξίο φκσο λα
ππάξρνπλ ζαθή ζηνηρεία γηα ηε ζπζρέηηζε απηή. Αληηζέησο πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρνπλ
θαηαδείμεη φηη ε δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνχ κπνξεί λα πξνσζήζεη νξκνληθέο δηεξγαζίεο πνπ
πξνζηαηεχνπλ ηηο κεηέξεο απφ ηελ επηιφρεηα θαηάζιηςε, κεηξηάδνληαο ηελ έθθξηζε ηεο νξκφλεο
θνξηηδφιεο θαη θαη’ επέθηαζε ηα επίπεδα ζηξεο ζηνλ νξγαληζκφ. Μπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη
απνθαζηζηηθά ζηελ απνθπγή εκθάληζεο επηιφρεηαο θαηάζιηςεο, βνεζψληαο ζηε ξχζκηζε ησλ
πξνηχπσλ χπλνπ θαη αθχπληζεο γηα ηε κεηέξα θαη ην παηδί, βειηηψλνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε
θαη ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε ηεο κεηέξαο θαηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηεο κε ην παηδί,
κεηψλνληαο ηηο πξαθηηθεο δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε ζίηηζε ηνπ λενγλνχ θαη πξνσζψληαο κηα
πξσηφγλσξε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ . Παξάιιεια, πεξαηηέξσ
κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ν ζειαζκφο κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη ηηο κεηέξεο απφ ηελ επηιφρεηα
θαηάζιηςε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ βηνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα
δηθαηνινγήζνπλ απηή ηελ πξνζηαζία. Χζηφζν, ππάξρνπλ αθφκε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα
ζηε βηβιηνγξαθία πνπ κπνξεί λα εμεγεζνχλ απφ ηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ
παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο κειέηεο. (Figueiredo et al, 2013)
Ζ επηιφρεηα θαηάζιηςε επεξεάδεη έσο θαη ην 15

ησλ κεηέξσλ. Πξφζθαηε έξεπλα έρεη

εληνπίζεη δηάθνξνπο ςπρνθνηλσληθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ επηιφρεην
θαηάζιηςε. Οη αξλεηηθέο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
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παηδηνχ είλαη απνδεδεηγκέλεο. Ζ επηιφρεηνο θαηάζιηςε είλαη ππφ αλαγλψξηζε θαη ππφ ζεξαπεία.
Ο

καηεπηήξαο

θαη

ν

παηδίαηξνο

κπνξνχλ

λα

ζπληειέζνπλ

απνηειεζκαηηθά

ζηνλ

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν θαη ηε ζεξαπεία ηεο δηαγλσζκέλεο επηιφρεηαο θαηάζιηςεο. Οη
επηινγέο ζεξαπείαο πεξηιακβάλνπλ ςπρνζεξαπεία θαη αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα. Δκπφδην,
σζηφζν, ζηελ ηήξεζε ηεο ελ ιφγσ ζεξαπείαο απνηεινχλ ακθφηεξεο, ε άξλεζε ησλ κεηέξσλ
πνπ ζειάδνπλ λα επηζθεθηνχλ θάπνηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ/ ςπρνζεξαπεπηή, αιιά θαη ε
δηζηαθηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ ιήςε αληηθαηαζιηπηηθψλ. Σν πξναλαθεξζέλ θαηλφκελν
πξνθχπηεη απφ ηνλ θφβν πνιιψλ γπλαηθψλ, φηη νη νπζίεο πνπ ηπρφλ πεξηερνληαη ζηα θάξκαθα,
ίζσο ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ βξεθψλ. Απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ
ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο επίδξαζεο ηεο έθζεζεο
θαξκάθσλ κέζσ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ παηδηνχ.
(Pearlstein et al, 2009)
Αθφκε είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί ε κνλαδηθή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη
κε ην ζειαζκφ κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ θαη είλαη ν κνλαδηθφο θαη πνιχπινθνο ηχπνο ζρέζεο
πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ ζηελ αξρή θαη ζπκβάιιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο αξγφηεξα. Ζ
ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο είλαη γεληθά γλσζηφ φηη επεξεάδεηαη απφ πνιινχο ςπρνθνηλσληθνχο
παξάγνληεο. Χζηφζν, ζπρλά δελ είλαη εχθνιν λα δνζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο ζρεηηθά κε
ηηο απνθιίζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε
δηεξεχλεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ. Μηα ζεηξά απφ κειέηεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δσηθά κνληέια έδεημαλ φηη ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πξνγεζηεξφλεο
ζην πιαίζην ηεο απμαλφκελεο ζπγθέληξσζεο νηζηξαδηφιεο πξνεηνηκάδεη ηνλ εγθέθαιν γηα ηε
δξάζε ηεο πξνγεζηεξφλεο θαη ηεο πξνιαθηίλεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ηαρεία εκθάληζε ηεο

70

κεηξηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Άιιεο νπζίεο φπσο ε επηλεθξίλε, ε λνξεπηλεθξίλε, ε
ζεξνηνλίλε πξνηάζεθαλ επίζεο, αλ θαη ε πνηθηιία ζηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο παξεκπνδίδεη
ηε ιήςε νξηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη νη νξκφλεο
εκπιέθνληαη θπξίσο επίζεο ζηελ πξφθιεζε ηνπ αηζζήκαηνο κεηξηθήο θξνληίδαο ζε πξσηεχνληα
θαη αλζξψπηλα φληα. Σν επίπεδν ηεο σθπηνθίλεο θάλεθε λα είλαη ην πςειφηεξν θαηά ηηο πξψηεο
ψξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη δηεγείξεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνχ, φηαλ δειαδή ηα
λενγέλλεηα ζειάδνπλ θαη φηαλ αγγίδνπλ ην ζηήζνο. Υακειφηεξα πνζνζηά άγρνπο θαη
επηζεηηθφηεηαο θαη πςειφηεξα πνζνζηά πγηνχο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο εληνπίζηεθαλ ζε
κεηέξεο πνπ έιαβαλ έγρπζε σθπηνθίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνθεηνχ. Χζηφζν, άιια ζηνηρεία ηεο
κεηξηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ έρνπλ κειεηεζεί ζε απηέο ηηο γπλαίθεο.παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα
απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο θνξηηδφιεο παξακέλνπλ ακθηιεγφκελα. Μηα νκάδα
εξεπλεηψλ απέδεημε φηη νη κεηέξεο κε πςειφηεξα επίπεδα θνξηηδφιεο ήηαλ ιηγφηεξν
πεξηπνηεηηθέο θαη πην επηζεηηθέο απέλαληη ζηα βξέθε, αλ θαη ζχκθσλα κε κηα άιιε νκάδα
εξεπλεηψλ πςειφηεξν επίπεδν θνξηηδφιεο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε εγξήγνξζε ηεο κεηέξαο
απέλαληη ζηε κπξσδηά θαη ηνπο ήρνπο πνπ παξάγνληαη απφ έλα παηδί.
Βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο, σζηφζν απνθαιχπηνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ κειεηψλ πνπ
δηεμήρζεζαλ είλαη κεγάινο, αλ θαη πεξηνξίδεηαη ζε δσηθά κνληέια, ζεσξείηαη ακθηιεγφκελνο
θαη αλεπαξθήο γηα λα πεξηγξάςεη ηε βηνινγηθή βάζε ηεο κεηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ άλζξσπν.
Δπνκέλσο, πξέπεη λα γίλνπλ πνιιέο έξεπλεο γηα ηε κειέηε ηεο βηνινγηθήο βάζεο ηεο επαγσγήο
θαη ηεο ζπληήξεζεο ηεο κεηξηθήο ζπκπεξηθνξάο, ησλ κεραληζκψλ νξκνληθήο δξάζεο θαη ηεο
ζπζρέηηζεο κεηαμχ βηνινγηθψλ θαη κε βηνινγηθψλ, δειαδή ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Οη
λέεο αλαθαιχςεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ παγθφζκηα αλάπηπμε ηεο
ζηελήο ζρέζεο κεηέξαο- παηδηνχ. (Nemsadze,Silagava, 2010)
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4.4. Δπίδπαζη ζηην τςσολογία ηος παιδιού
Δλψ ηα ζξεπηηθά θαη ζσκαηηθά νθέιε ηνπ ζειαζκνχ γηα ηελ πγεία είλαη θαιά εδξαησκέλα, ε
ζπγθεληξσηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε θαηαδεηθλχεη ηηο εθηεηακέλεο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ
ζειαζκνχ ζηα παηδηά θαη ηηο κεηέξεο ηνπο. Σν 2018 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλαζθφπεζε ησλ
εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα λα δηαπηζησζεί φηη ν ζειαζκφο επεξεάδεη ηνλ εγθέθαιν,
ηε γλσζηηθή θαη ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. πλερείο αλαζθνπήζεηο
ζηνρεχνπλ λα παξάζρνπλ κηα επξεία αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ επξεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο
ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζειαζκνχ, ηνλίδνληαο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ν ζειαζκφο
ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγίαο. (Krol, Grossmann, 2018)
Σα βξέθε θαη ηα λήπηα,σζηφζν θαίλεηαη λα ρηίδνπλ ζρέζεηο αζθάιεηαο κε ηε κεηέξα θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ επηηπρεκέλε εκπινθή αξγφηεξα ζε ζρέζεηο ζπλνκειίθσλ θαη ελειίθσλ. Ο κεηξηθφο
ζειαζκφο είλαη έλαο παξάγνληαο γνληθήο κέξηκλαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζπγθεθξηκέλα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ κεηέξσλ ηνπο.
Χζηφζν, απηφο ν ζχλδεζκνο κπνξεί απιψο λα είλαη ην απνηέιεζκα άιισλ γνλετθψλ
ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζειαζκφ. Δμεηάζηεθε, ινηπφλ, εάλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ
ζπκπεξηθνξψλ πξνζθφιιεζεο ηνπ βξέθνπο θαηά ην ζειαζκφ δηαηεξείηαη φηαλ ιακβάλεηαη
ρψξα γνληθή κέξηκλα ζε βάζνο ρξφλνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε δηαρξνληθή κειέηε πξψηκεο παηδηθήο
ειηθίαο παηδηψλ απφ 9 κελψλ έσο 2 εηψλ πνπ ζπιιέρζεθε απφ ην Δζληθφ Κέληξν ηαηηζηηθψλ
Δθπαίδεπζεο. Οη αλαιχζεηο δεδνκέλσλ εμέηαζαλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνζθφιιεζεο
παηδηψλ-γνλέσλ (αζθάιεηα πξνζθφιιεζεο βξέθνπο θαη εμάξηεζε απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία) θαη
ηηο πξαθηηθέο ζειαζκνχ.Ζ ζρέζε πνπ πξνέθπςε απνηειείηαη απφ έλαλ δηαξθή ζχλδεζκν κεηαμχ
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ησλ παηδηψλ πνπ ζειάδνπλ θπξίσο γηα έμη ή πεξηζζφηεξνπο κήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο
πξνζθφιιεζεο ησλ βξεθψλ. Χζηφζν, κέρξη πξφηηλνο δελ έρνπλ βξεζεί ζηνηρεία φηη ν ζειαζκφο
ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή εμάξηεζε ηνπ παηδηνχ. Απφ ηα ελλέα ζηνηρεία πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πξνζθφιιεζεο βξέθνπο, δηαπηζηψζεθε
φηη ηα παηδηά πνπ ζειάδνπλ εκθαλίδνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά (ραδηάξηθα θαη ζπλεξγάζηκα) ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ, ελψ αληηζέησο, ηα παηδηά πνπ δε ζειάζαλε, θάλεθε λα είλαη πεξηζζφηεξν
απαηηεηηθά θαη λα έρνπλ εθξήμεηο ζπκνχ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ν Μεηξηθφο
Θειαζκφο αλακθίβνια παξέρεη αίζζεκα αζθάιεηαο θαη εμάξηεζεο απφ ηε κεηέξα ηνπ παηδηνχ
πνπ ζειάδεη, ην νπνίν φκσο ζηαδηαθά παχεη λα πθίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ κεηά ην πέξαο ηνπ
ζειαζκνχ, αιιά ηαπηφρξνλα δελ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο εμάξηεζεο
ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο πνπ νθείινληαη θπξίσο ζε ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. (Gibbs et
al, 2018)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Πνιπάξηζκεο έξεπλεο αλεμαξηήησο ρξνλνινγίαο, ρψξαο ή εζληθφηεηαο απνδεηθλχνπλ φηη ν
ζειαζκφο απνηεινχζε αλέθαζελ ηελ ηδαληθή ηξνθή γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ βξεθψλ θαη ησλ
παηδηψλ.
Απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ζαχκαηνο ηεο δσήο. Δίλαη κηα επινγία γηα ηε γπλαίθα αιιά θαη ην κσξφ.
πκβάιιεη ζηελ νινθιεξσηηθή έλσζε κεηέξαο θαη παηδηνχ θαη νπιίδεη θαη ηνπο δχν
κε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά εθφδηα γηα ηε δσή. Μπνξεί λα δηδαρζεί θαη κε ηελ θαηάιιειε
θαζνδήγεζε κπνξεί λα έρεη πςειά πνζνζηά επηηπρίαο, αθφκε θη αλ νη ζπλζήθεο δελ επλννχλ.
Παξά ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα απνηξέπνπλ ηε γπλαίθα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνχ,
ην ζψκα κε ηε βνήζεηα ηεο θχζεο, έρεη ηε δχλακε λα αληαπνθξηζεί ζηελ καγηθή απηή
δηαδηθαζία.
Μέζα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν κεηξηθφο ζειαζκφο εδξαηψζεθε, ακθηζβεηήζεθε,
απνθιείζηεθε, άξρηζε μαλά.
Δπηζηεκνληθά επξήκαηα απέδεημαλ φηη ν ζειαζκφο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κφλν ζεηηθά
πξνζθέξεη ηφζν ζηελ κεηέξα , φζν θαη ζην παηδί. Ζ πιεζψξα ησλ επηζηεκνληθψλ επξεκάησλ
ηζρπξνπνηεί ηελ αληίιεςε φηη ν κεηξηθφο ζειαζκφο είλαη ν δνκηθφο ιίζνο γηα κηα θαιχηεξε
πνηφηεηα δσήο. Γηα έλαλ νξγαληζκφ πηφ δπλαηφ θαη ιεηηνπξγηθφ. Όρη βξαρππξφζεζκα, αιιά θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, ηφζν ηεο κεηέξαο, φζν θαη ηνπ παηδηνχ.
Αλακθηζβήηεηα απνηειεί κηα εθνχζηα επηινγή, έλα αλαθαίξεην θαη αλαπφζπαζην δηθαίσκα θαη
φρη ππνρξέσζε. Ο κεηξηθφο ζειαζκφο ζπκβνιίδεη ην κεγαιχηεξν δψξν ηεο δσήο θαη γη’ απηφ ζα
πξέπεη ε θνηλσλία λα δψζεη θίλεηξα ζηηο κεηέξεο γηα ηελ πξνζηαζία, πξναγσγή θαη ππνζηήξημε
ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Πξσηνβνπιία πνπ κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα έρεη λα επηθέξεη θαζψο ν
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ζειαζκφο παξέρεη Δπεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηε κεηέξα, ην παηδί, ηελ νηθνγέλεηα, ην
πεξηβάιινλ, ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ηελ θνηλσλία ελ ζπλφισ.
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