∆ΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
PREVENTION STRATEGIES AND MANAGEMENT OF NECROTIZING
ENTEROCOLITIS
Josef Neu
MD, Professor of Pediatrics, University of Florida, USA

16

17

18

19

20

21

22

23

Γ’ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ / 3rd SESSION
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗΣ
Αίγλη Ζέλλου
Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος - Υπατολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιευθύντρια Παιδογαστρεντερολογικού
Τµήµατος,Παιδιατρικής Κλινικής, Μαιευτήριο “ΜΗΤΕΡΑ”, Αθήνα

Ο νεογνικός ίκτερος είναι συχνό κλινικό εύρηµα στην παιδιατρική πράξη. Περίπου 30% µε 50% των τελειόµηνων υγιών βρεφών εµφανίζουν παροδικό ίκτερο τρείς έως πέντε ηµέρες µετά την γέννα. Ο ίκτερος
είναι κυρίως εµµέσου τύπου και οφείλεται σε ανωριµότητα του ηπατικού ενζύµου glucuronosyl transferase
που συντελεί στην µετατροπή της χολερυθρίνης από έµµεση σε άµεση και συχνά παρατείνεται µε τον µητρικό θηλασµό, την σηψαιµία, αιµόλυση, υποθυρεοειδισµό ή πυλωρική στένωση.
Σε αντίθεση η υπερχολερυθριναιµία άµεσου τύπου είναι πάντοτε παθολογική και οφείλεται σε δυσλειτουργία του ηπατικού κυττάρου ή των χοληφόρων και προκαλείται από πολλά νοσήµατα που έχουν διαφορετική
αντιµετώπιση. Ο νεογνικός χολοστατικός ίκτερος αναφέρεται σε συχνότητα 1: 2.500 γεννήσεις. Συνεπώς,
ο παρατεταµένος κλινικός ίκτερος πέρα των 14ων ηµερών πρέπει να ερευνάται για να προσδιορισθεί εάν είναι άµεσου τύπου. Εάν σε νεογνό βρεθεί ότι άµεση χολερυθρίνη είναι >1 mg/dl όταν η ολική χολερυθρίνη
είναι κάτω του 5 mg/dl ή ότι η άµεση χολερυθρίνη > 20% ολικής χολερυθρίνης όταν η ολική χολερυθρίνη
είναι > 5 mg/dl χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να αποκλεισθούν παθήσεις των χοληφόρων ή σύνδροµα νεογνικής ηπατίτιδας και µεταβολικών νοσηµάτων. (Πίνακας 1).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κοινές παθήσεις χοληφόρων στην νεογνική ηλικία.
Α) ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
• ατρησία χοληφόρων
• κύστη χοληφόρου πόρου
• σύνδροµο ένδειας χοληφόρων – σύνδροµο Alagille
• νεογνική σκληρυντική χολαγγειίτιδα
• συγγενής ηπατική ίνωση/ νόσος Caroli
• χολολιθίαση, ίζηµα χοληδόχου κύστεως
• διάτρηση κοινού χοληφόρου πόρου
• καρκίνωµα
B) ΕΝ∆ΟΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΑ
• Σταδιακή οικογενής ενδοηπατική χολόσταση (PFIC)
• Type 1 (νόσος Byler, ελάττωµα στην p-type ATPase)
• Τype 2 (ελάττωµα σε canalicular bile acid pump)
• Τype 3 (defect MDR 3 phopholipid transporter)
• ∆ιαταραχές στη σύνθεση των χολικών αλάτων
• Κληρονοµική χολόσταση µε λεµφικό οίδηµα (σύνδροµο Aegenaes )
• Σύνδροµο Dubin- Johnson (έλλειψη MRP2)
Γ) ΣΥΝ∆ΡΟΜΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ
• Ιδιοπαθής νεογνική ηπατίτιδα
• Λοίµωξη από αδενοϊό, παρβοϊό Β19, εντεροιό, ρεοιό τύπου 3
• Ουρολοίµωξη, Σηψαιµία, Φυµατίωση, Τοξόπλασµα, Μαλάρια
• TORCH: Tοξόπλασµα, ερυθρά, κυτταροµεγαλοιός, HSV, Herpes zoster, HHV6, HBV, HIV.
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∆) ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ
• Έλλειψη α1-αντιθρυψίνης
• Κυστική ίνωση
• Νεογνική αιµοχρωµάτωση
• Ενδοκρινοπάθειες
• ∆υσλειτουργία υποθαλάµου, Υποθυρεοειδισµός
• Γαλακτοζαιµία
• ∆ιαταραχές µεταβολισµού αµινοξέων
• Τυροσιναιµία, Υπερµεθιονιναιµία
• ∆ιαταραχές µεταβολισµού λιπιδίων
• Νόσος Neiman-Pick, Gaucher, Wolman
Ε) ΤΟΞΙΚΑ
• Τοξίνες, παρεντερική διατροφή
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Οι κλινικές εκδηλώσεις ηπατικής δυσλειτουργίας που ο παιδίατρος θα αναζητήσει στην κλινική εξέταση του
βρέφους µε χολόσταση είναι: η ηπατοσπληνοµεγαλία, τα σκουρόχρωµα ούρα, τα άχρωµα κόπρανα. Άλλα
συµπτώµατα που συνδένται µε ηπατική χολόσταση είναι: το δυσµορφικό προσωπείο (γενετικά νοσήµατα,
σύνδροµο Alagille), το µικρόσωµο βρέφος IUGR (συγγενείς λοιµώξεις), η µικροκεφαλία, συγγενείς ανωµαλίες όπως καρδιακό φύσηµα, πολυσπληνία, situs inversus σε παιδιά µε (ατρησία χοληφόρων), µάζα
στο δεξιό υποχόνδριο (κύστη χοληδόχου πόρου),ευερεθιστότητα, εµετοί, λήθαργος (γαλακτοζαιµία και
τυροσιναιµία), ασκίτης, οίδηµα, διαταραχές της πήξης του αίµατος (οξεία νέκρωση, µεταβολικά νοσήµατα)
και νευρολογικές διαταραχές (σύνδροµο Zellweger και µιτοχονδριακά νοσήµατα), υπογλυκαιµία, υπεραµµωνιναιµία (µεταβολικά νοσήµατα).
Η διερεύνηση πρέπει να αρχίζει αµέσως ιδιαίτερα όταν το βρέφος είναι άνω των 30 ηµερών για να µην
χαθεί πολύτιµος χρόνος στην έγκυρη διάγνωση και αντιµετώπιση κυρίως της ατρησίας χοληφόρων και της
πρόληψης εγκεφαλικής αιµορραγίας. Βρέφη άνω των δύο µηνών, µε ατρησία των χοληφόρων εµφανίζουν
ταχεία ηπατική ίνωση και έχουν υψηλό ρίσκο αποτυχίας της εγχείρησης Kasai και µοιραία οδηγούνται στην
µεταµόσχευση ήπατος. Γίνεται εργαστηριακός έλεγχος για την εκτίµηση της συνθετικής και λειτουργικής
ικανότητας του ήπατος όπως SGOT, SGPT, GGT, ολική και άµεση χολερυθρίνη, χοληστερόλη, γλυκόζη,
αλβουµίνη, παράγοντες πήξης, επίπεδα αµµωνίας και λιποδιαλυτών βιταµινών, κ/α αίµατος, ρινοφαρυγγικού και ορθού, α1-αντιθρυψίνη και φαινότυπος, Galactose-6-phosphate-uridyl transferase, αµινόγραµµα
πλάσµατος, τριγλυκερίδια, αέρια αίµατος, γαλακτικό οξύ, κορτιζόλη, TSH, T4, T3, φερριτίνη, χολικά άλατα,
καρυότυπος, τεστ ιδρώτα. Ούρα: ανάλυση, κ/α, αµινόγραµµα, οργανικά οξέα, αναγωγικές ουσίες, χολικά
άλατα. Επίσης, γονιδιακά test για το σύνδροµο Alagille και τις τρείς µορφές του συνδρόµου της σταδιακής
οικογενούς ενδοηπατικής χολόστασης (progressive familial intrahepatic cholestasis), έχουν αρχίσει να
χρησιµοποιούνται µε µεγαλύτερη ευχέρεια.
Το υπερηχογράφηµα ήπατος είναι η πιο χρήσιµη αρχική ακτινολογική µελέτη, διότι καθορίζει την περαιτέρω διαγνωστική πορεία. Εάν υπάρχει κύστη χοληδόχου πόρου, ο ασθενής παραπέµπεται για χειρουργική
επέµβαση. Το υπερηχογράφηµα εξετάζει την ηπατική δοµή, µέγεθος του σπληνός και την παρουσία λίθων
εντός των χοληφόρων, την παρουσία ή απουσία της χοληδόχου κύστεως. Η αξονική τοµογραφία δεν προσθέτει στοιχεία πέραν από αυτά του υπερηχογραφήµατος και απαιτεί αναισθησία.
Η µαγνητική χολαγγειογραφία (MRC) µε Τ2-weighted λήψεις χρησιµοποιείται σε όλες τις ηλικίες παιδιών
και σε πιλοτικές µελέτες για την διάγνωση ατρησίας χοληφόρων. Μεγαλύτερη εµπειρία απαιτείται στη
χρήση σε µικρά βρέφη.
Εάν το υπερηχογράφηµα ήπατος είναι φυσιολογικό, τότε ακολουθεί µελέτη HIDA µε παράγωγα technitium
99 για να ελεγχθεί η βατότητα των ενδο- και εξωηπατικών χοληφόρων.
Όµως πολλές παθήσεις του ήπατος οδηγούν σε µειωµένη πρόσληψη technitium 99 από τον ηπατικό ιστό
ενώ τα σύνδροµα ένδειας χοληφόρων οδηγούν σε απουσία απέκκρισης του σκιαγραφικού. Έτσι µετά την
HIDA, για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση απαιτείται διαδερµατική βιοψία ήπατος.
Η διαδερµική βιοψία ήπατος παραµένει η καλύτερη εξέταση που οδηγεί στην σωστή διάγνωση και εκτελείται και σε πολύ µικρά νεογνά χωρίς δυσκολία. Τελευταίες µελέτες έδειξαν ότι η διάγνωση της ατρησίας
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των χοληφόρων γίνεται σωστά στο 90% µε 95% των ασθενών. Στον ηπατικό ιστό γίνονται εκτός από την
συνήθη ιστολογική εξέταση, ειδικές χρώσεις για ανίχνευση ίνωσης, λίπους, χαλκού, γλυκογόνου, αλλά και
ανοσοιστοχηµεία και ενίοτε καλλιέργεια ιστού και PCR. Ο ιστός εξετάζεται µε το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο
για παθήσεις µιτοχονδριακών λυσσωσωµικών και άλλων µεταβολικών διαταραχών. Τµήµα ηπατικού ιστού
φυλάσσεται σε -70° C για ενδεχόµενη ενζυµατική ανάλυση. Εάν η βιοψία ήπατος είναι χαρακτηριστική ατρησίας χοληφόρων το νεογνό οδηγείται σε λαπαροτοµή µε χολαγγεκογραφία για επιβεβαίωση της διάγνωσης
και χειρουργική αποκατάσταση µε την µέθοδο πυλαιονηστιδικής αναστόµωσης (µέθοδο KASAI).
Η διαδερµική χολαγγειογραφία µπορεί να χρειασθεί για την απεικόνιση των χοληφόρων σε συγκεκριµένα
βρέφη (όπως σε διάταση των ενδοηπατικών χοληφόρων. Όµως υπάρχει γενικότερη τεχνική δυσκολία στον
καθετηριασµό των µικρών ενδοηπατικών χοληφόρων των νεογνών που καθιστά αυτή την µελέτη δύσκολη.
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
M.D., Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκοµείο
Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
Tο σύνδροµο του βραχέος εντέρου προκαλείται από την εκτοµή µεγάλου τµήµατος του λεπτού εντέρου λόγω
συγγενών ανωµαλιών του πεπτικού σωλήνα, όπως είναι η γαστρόσχιση ή η ατρησία του λεπτού εντέρου, ή
φλεγµονώδους νόσου όπως είναι η νεκρωτική εντεροκολίτιδα. Η λειτουργική ικανότητα του λεπτού εντέρου
διατηρείται ακόµα και όταν εκλείψει ποσοστό έως 40-50% του εντέρου. Όταν ωστόσο, το αφαιρεθέν έντερο
υπερβαίνει σε µήκος ποσοστού 70% του εντέρου, η επιβίωση του βρέφους είναι δυνατή µόνο µε τη χρήση
παρεντερικής διατροφής.
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Η ελάττωση του µήκους του εντέρου, η µείωση της απορροφητικής επιφάνειας του εντέρου αλλά και των
εντερικών ορµονών που επηρεάζουν την κινητικότητα του πεπτικού σωλήνα έχουν ως αποτέλεσµα τη γρήγορη δίοδο της τροφής, την ελάττωση των δισακχαριδασών απαραίτητων για την απορρόφηση των υδατανθράκων, τη δυσαπορρόφηση των χολικών αλάτων απαραίτητων για την απορρόφηση του λίπους και
των λιποδιαλυτών βιταµινών και τη διαταραχή της κινητικότητας του λεπτού εντέρου. Oι συνθήκες αυτές
ευνοούν την υπερανάπτυξη και τον αποικισµό του λεπτού εντέρου από βακτηρίδια του παχέος εντέρου. H
αντιµετώπιση του συνδρόµου του βραχέος εντέρου γίνεται σε διάφορα στάδια αρχίζοντας µε ολική παρεντερική διατροφή και συνεχίζοντας µε την εισαγωγή εντερικής σίτισης, αρχικά σε συνεχή στάγδην έγχυση, η
οποία σταδιακά αντικαθιστά την παρεντερική διατροφή σε διάστηµα από λίγες εβδοµάδες έως και πολλούς
µήνες ή και χρόνια στις βαριές περιπτώσεις. Η διάρκεια της παρεντερικής διατροφής εξαρτάται από το µήκος
και το τµήµα του εναποµείνοντος εντέρου, τη διατήρηση ή όχι της ειλεοτυφλικής βαλβίδας και τη διατήρηση
ή όχι του παχέως εντέρου. Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την έκβαση του συνδρόµου του βραχέως
εντέρου συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
Τα στάδια της θεραπευτικής αγωγής του συνδρόµου βραχέος εντέρου είναι 4.
1. Η µετεγχειρητική περίοδος (πρώτες 1-2 εβδοµάδες µετά την εντερεκτοµή). Σε αυτή την περίοδο ο
στόχος της θεραπείας είναι η διατήρηση της ηλεκτρολυτικής σταθερότητας του νεογνού, λόγω της
συνεχιζόµενης απώλειας υγρών και ηλεκτρολυτών από την ειλεοστοµία. Το παραπάνω επιτυγχάνεται
µέσω της παρεντερικής διατροφής. Κατά τη φάση αυτή είναι απαραίτητο το καθηµερινό ζύγισµα του
νεογνού, η κλινική εξέταση και η µέτρηση των ηλεκτρολυτών στα ούρα µιάς ούρησης.
1. Η περίοδος της εισαγωγής της εντερικής διατροφής. Ο στόχος της θεραπείας σε αυτήν την περίοδο
είναι η έναρξη µερικής εντερικής σίτισης, παράλληλα µε τη χορήγηση της παρεντερικής διατροφής, η
οποία ουσιαστικά καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες του νεογνού. Πιθανά προβλήµατα που µπορούν
να δηµιουργηθούν σε αυτήν την περίοδο είναι ο επίµονος ειλεός (αντιµετωπίζεται µε την παρεντερική
χορήγηση ερυθροµυκίνης), η δυσαπορρόφηση και η διάρροια (αντιµετωπίζονται µε τη χορήγηση
συνεχούς, στάγδην χορήγησης ρινογαστρικής σίτισης µε ειδικό γάλα εκτεταµένης υδρόλυσης ή στοιχειακό, σε σταδιακά αυξανόµενο όγκο), η υπονατριαιµία (είναι αναγκαία η συνεχής αναπλήρωση των
απωλειών σε νάτριο, όπως και η καθηµερινή µέτρηση Να+/Κ+ µίας ούρησης), η υπερέκκριση οξέως
από το στοµάχι µε αποτέλεσµα την πρόσµιξη αίµατος στον έµετο (αντιµετωπίζεται µε τη χορήγηση Η2
ανταγωνιστών), η υποθρεψία (αντιµετωπίζεται µε τη σταδιακή αύξηση των χορηγούµενων θερµίδων
µέσω της παρεντερικής διατροφής, γι αυτό και επιβάλλεται η τακτική παρακολούθηση των δεικτών
θρέψης του νεογνού).
2. Η περίοδος της προώθηση της εντερικής σίτισης µε ταυτόγχρονη µείωση της παρεντερικής διατροφής. Για να επιτευχθεί το παραπάνω είναι απαραίτητη η ευόδωση της προσαρµογής του εντέρου και
της ωρίµανσης των εντερικών λαχνών. Τα προβλήµατα που µπορούν να εµφανιστούν σε αυτή την
περίοδο είναι τα παρακάτω: α) η δυσαπορρόφηση (αντιµετωπίζεται µε τη χορήγηση στοιχειακής
δίαιτας ή τροποποιούµενης τροφής (modular feeds), εµπλουτισµένης µε ευεργετικά συστατικά όπως
είναι η πηκτίνη, η γλουταµίνη, οι σακχαροµύκητες boullardii, όπως και η πιθανή χορήγηση αντιδιαρροικών φαρµάκων π.χ. λοπεραµίδης, χολεστυραµίνης, ή/και αντιβίωσης για τη θεραπεία πιθανής
υπερανάπτυξης µικροβίων), β) η ελλιπής πρόσληψη βάρους (είναι απαραίτητη η συνεχής αύξηση των
χορηγούµενων θερµίδων µέσω της παρεντερικής διατροφής κ.ά.), γ) δυσκολία σίτισης λόγω γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης, γ) χολόσταση (αντιµετωπίζεται µε αύξηση της εντερικής σίτισης, µε
πρόληψη σηψαιµίας, καθώς και µε τη θεραπεία πιθανής υπερανάπτυξης µικροβίων), δ) ελλείµµατα
σε βιταµίνες και ιχνοστοιχεία (απαραίτητη είναι η βιοχηµική παρακολούθηση του βρέφους σε τακτά
χρονικά διαστήµατα).
3. Η περίοδος της σταδιακής µείωσης και της διακοπής – εάν αυτό δεν επηρεάζει την κατάσταση της θρέψης του βρέφους - της παρεντερικής διατροφής. Τα προβλήµατα που είναι δυνατόν να εµφανιστούν
στο στάδιο αυτό είναι πιθανά ελλείµµατα σε µικροθρεπτικές ουσίες, βιταµίνες και ιχνοστοιχεία, η
πιθανή ανάπτυξη έλκους στο σηµείο της αναστόµωσης, η υπεροξαλουρία και η νεφρολιθίαση ανάλογα
µε το ποιό τµήµα του εντέρου έχει αφαιρεθεί, καθώς και δυσκολία στην πλήρη απεξάρτηση από την
παρεντερική διατροφή.

4. Πίνακας 1: Παράγοντες που καθορίζουν την έκβαση του συνδρόµου βραχέως εντέρου
Το τµήµα του εντέρου που έχει αφαιρεθεί (νήστιδα ή ειλεός), δεδοµένου ότι:
· Η προσαρµοστική ικανότητα της νήστιδας είναι µικρότερη αυτής του ειλεού
· Η ειλεοεκτοµή συνοδεύεται από µεγάλη απώλεια ισοτονικών υγρών
· Η ειλεοεκτοµή συνοδεύεται από µεγαλύτερη µείωση του χρόνου διάβασης του εντέρου
· Η ειλεοεκτοµή συνοδεύεται από δυσαπορρόφηση µικροθρεπτικών ουσιών
Η απώλεια της ειλεοτυφλικής βαλβίδας, δεδοµένου ότι:
Η έλλειψη της βαλβίδας επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση
Η συνύπαρξη νόσου του εναποµείνοντος λεπτού εντέρου
Υπολειπόµενη νόσος µετά από νεκρωτική εντεροκολίτιδα
Η συνοδός κολεκτοµή
Η συνύπαρξη του συνδρόµου βραχέως εντέρου µε ηπατική ή παγκρεατική νόσο
Συµπέρασµα
Η αντιµετώπιση του συνδρόµου βραχέως εντέρου είναι σύνθετη και απαιτεί την αγαστή συνεργασία οµάδας
εξειδικευµένων επιστηµόνων στο πλαίσιο ειδικής Μονάδας ∆ιατροφικής Υποστήριξης. Η θεσµοθέτηση παρόµοιας Μονάδας έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει σηµαντικά την έκβαση του συνδρόµου βραχέως εντέρου.
Μελέτη που διεξήχθη προ περίπου δεκαετίας από το Τµήµα Μεταµόσχευσης Εντέρου του Πανεπιστηµίου
του Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας, έδειξε ότι η θνησιµότητα στα βρέφη µε σύνδροµο βραχέως εντέρου τα οποία παραπέµφθηκαν για µεταµόσχευση λεπτού εντέρου από νοσοκοµεία τα οποία δεν διέθεταν
Μονάδα ∆ιατροφικής Υποστήριξης, ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε τα βρέφη που παραπέµφθηκαν
από νοσοκοµεία τα οποία διέθεταν παρόµοια Μονάδα. Η Μονάδα ∆ιατροφικής Υποστήριξης περιλαµβάνει
παιδογαστρεντερολόγο εξειδικευµένο στην κλινική διατροφή, εξειδικευµένη νοσηλεύτρια, διαιτολόγο και
φαρµακοποιό και σύµφωνα µε τις πρόσφατες συστάσεις της Ευρωπαικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας & ∆ιατροφής πρέπει να διατίθεται σε κάθε σύγχρονο, τριτοβάθµιο Παιδιατρικό
νοσοκοµείο για την εγγύηση προσφοράς υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ
Φανή Ανατολίτου
Παιδίατρος – Νεογνολόγος, Αν. ∆/ντρια Β’ ΜΕΝΝ, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ.Σοφία».
Ειδικά γάλατα (διαιτητικά γάλατα) είναι τα γάλατα ειδικής επεξεργασίας ή σύνθεσης, τα οποία έχουν πολλαπλές εφαρµογές και χορηγούνται συνήθως σε βρέφη µε ιατρική καθοδήγηση. Χρησιµοποιούνται για αποκλειστική ή µερική διατροφή βρεφών των οποίων η ικανότητα πέψης, λήψης, απορρόφησης, µεταβολισµού
ή απέκκρισης έχει περιορισθεί ή διαταραχθεί και οι διατροφικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το
σύνηθες διαιτολόγιο.
Τα ειδικά θεραπευτικά γάλατα έχουν παρασκευασθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της ESPGHAN και στη σύστασή τους εµπεριέχονται: πρωτείνη 1,8 ως 3,0 gr/100 kcal, λίπη 4,4- 6 gr/100 kcal και υδατάνθρακες
9 – 14 gr/100 kcal.
Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της σύνθεσής τους κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες:
1. Γάλατα µε πρωτεΐνη σόγιας
2. Γάλατα χωρίς λακτόζη
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3. Αντιαναγωγικά γάλατα µε πηκτικές ουσίες
4. Υποαλλεργιογονικά γάλατα µερικής υδρόλυσης (ΗΑ)
5. Υποαλλεργιογονικά γάλατα µε πρωτεΐνη εκτεταµένης υδρόλυσης

9. Γάλατα για πρόωρα και ελλιποβαρή νεογνά
Περιέχουν 2,2 - 2,4 g/100ml, έχουν υψηλή θερµιδική αξία 80 – 90 kcal/100 ml, χαµηλό νεφρικό φορτίο και κανονική οσµωτικότητα. Ενδείκνυται για πρόωρα και ελλιποβαρή βρέφη και χορηγούνται µέχρι
και την συµπλήρωση της ηλικίας των 52 εβδοµάδων από την ηµεροµηνία γέννησης.

6. Στοιχειακά γάλατα µε αµινοξέα
7. Υπερθερµιδικά εντερικά διαλύµατα (ολικής πρωτεΐνης/υδρολυµένης πρωτεΐνης)
8. Γάλατα για µεταβολικά νοσήµατα
9. Γάλατα για πρόωρα και ελιποβαρή νεογνά
Αναλυτικότερα,
1. Γάλατα µε πρωτεΐνη σόγιας:
Περιέχουν σουκρόζη και σιρόπι καλαµποκιού αντί για λακτόζη. Ενδείκνυται σε βρέφη µε γαλακτοζαιµία,
συγγενή ή επίκτητη ανεπάρκεια της λακτάσης. Αντενδείκνυται για την πρόληψη των κολικών α’ τριµήνου
και για αλλεργία στο γάλα αγελάδος.
2. Γάλατα χωρίς λακτόζη:
Περιέχουν γλυκόζη ή πολυµερή αυτής (µαλτοδεξτρίνες) ή αµυλοσιρόπιο. Ενδείκνυται σε συγγενή ή σε
επίκτητη ανεπάρκεια της λακτάσης.
3. Αντιαναγωγικά γάλατα µε πηκτικές ουσίες:
Περιέχουν χαρουπάλευρο ή άµυλο καλαµποκιού ή ρυζιού ή πατάτας. Ενδείκνυται σε βρέφη µε γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση και απώλεια βάρους σώµατος.
4. Υποαλλεργιογονικά γάλατα µερικής υδρόλυσης (ΗΑ)
Περιέχουν πεπτίδια µακράς αλύσου, µοριακό βάρος > 4000 KDa. Ενδείκνυται για πρόληψης της τροφικής αλλεργίας σε βρέφη υψηλού κινδύνου, µε θετικό οικογενειακό ιστορικό και χρησιµοποιούνται
αµέσως µετά την γέννηση. Αντενδείκνυται σε βρέφη µε αλλεργία στο γάλα αγελάδος.

Είναι αυταπόδεικτο ότι το µητρικό γάλα αποτελεί την αναντικατάστατη πηγή τροφής για το νεογνό, αλλά
τα ειδικά γάλατα, µε την κατάλληλη εφαρµογή, αποτελούν για το νεογνολόγο απαραίτητο εργαλείο για την
όσο το δυνατό επαρκέστερη διατροφή των νεογνών µε γαστρεντερολογικά προβλήµατα και προβλήµατα
διατροφής.
Eνδεικτική Βιβλιογραφία
1. Aggett P, Agostoni C, Goulet. O et al, Medical Position statement. Antireflex or antiregugritation milk products
infants and young children: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J. Ped. Gastroenterology and
Nutrition, 2002: 34, 496-498.
2. Hest A. Koletzko B. Dretorg S. et al., Dietary products used in infants for treatment and prevention of food allergy,
ARCH DIS Child, 1989:81, 80-84.
3. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition Hypoallergenic infant formulas (REOOOS), Pediatrics,
2000:106, 346-349
4. Sievers E., Schaub G. et al, Antireflux or antiregurgitation milk products, J.Ped. Gastroenterology and Nutrition,
2003:36, 418-421.
5. S. Evans, T. Twabssi, A. Daly et al, Should high – energy infant formula be given at full strength from its first day
of usage ?, J. Hum. Nutr. Dietet, 2006:19, 191-197.
6. J. Knol, G. Boehm et al, Increase of faecal bifidobacteria due to dietary oligosaccharides induces a reduction of
clinically relevant pathogen germs in the faeces of formula-fed preterm infants, Acta Paediatrica, 2005;94 (sumppl
449): 31-33
7. Indrio F, Riezzo G. et al, Effect of a prebiotic mixture of short chain galacto-oligosaccharides and long chain
fructo-oligosaccharites on gastric motility in pretern infants, J. Ped. Gast.Ped. Gastroenterology and Nutrition,
2007;44:e122.

5. Υποαλλεργιογονικά γάλατα µε πρωτεΐνη εκτεταµένης υδρόλυσης
Περιέχουν πρωτεΐνη γάλακτος σε µορφή ορολευκωµατίνης ή καζεϊνης, η οποία έχει υποστεί διάσπαση
µε θερµότητα και ενζυµατική υδρόλυση σε ολιγοπεπτίδια και ελεύθερα αµινοξέα. Τα πεπτίδια είναι <
1500 KDa. ∆εν περιέχουν λακτόζη αλλά µαλδοτεξτρίνες ή άµυλο πατάτας ή άµυλο αραβοσίτου. Τα
λιπίδια µπορεί να είναι µεσαίας αλύσου (MCT) ή µακράς αλύσου (LCT). Ενδείκνυται για βρέφη µε
αλλεργία στο γάλα αγελάδος ή σόγιας, δυσαπορρόφηση εντέρου, ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια,
δυσαπορρόφηση λόγω παγκρεατικής ανεπάρκειας ή κυστικής ίνωσης.
6. Στοιχειακά γάλατα µε αµινοξέα
Περιέχουν ελεύθερα αµινοξέα 100%, λιπίδια MCT ή LCT και πολυµερή γλυκόζης για µεγαλύτερη απορρόφηση. Ενδείκνυται για βρέφη µε βαριά αλλεργία στο γάλα αγελάδος, τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε
υποαλλεργιογονικά γάλατα εκτεταµένης υδρόλυσης, καθώς και σε βρέφη µε σύνδροµο βραχέως εντέρου
και εντερικά συρίγγια.
7. Υπερθερµιδικά εντερικά διαλύµατα (ολικής πρωτεΐνης /υδρολυµένης πρωτεΐνης)
Περιέχουν ολική πρωτεΐνη ή υδρολυµένη πρωτεΐνη, τα λιπίδια είναι MCT για καλύτερη απορρόφηση
και δεν περιέχουν λακτόζη. Παρέχουν θερµιδική κάλυψη 1 – 1,5 kcal/ml. Ενδείκνυται σε βρέφη µε
αυξηµένες µεταβολικές ανάγκες, συγγενείς καρδιοπάθειες, χρόνια πνευµονοπάθεια, δυστροφία, νεφρική
ανεπάρκεια, κυστική ίνωση.
8. Γάλατα για µεταβολικά νοσήµατα
Περιέχουν σε µειωµένη ποσότητα ή και καθόλου τα συστατικά που δεν µεταβολίζονται, είτε πρόκειται για
αµινοξέα, είτε για λίπη, είτε για υδατάνθρακες. Ενδείκνυται στην αντιµετώπιση της φαινυλκετονουρίας,
της γαλακτοζαιµίας, της τυροσιναιµίας και των διαταραχών της β-οξειδάσης.
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