
Το λίπος, φυτικό και ζωϊκό, 

στη διατροφή του βρέφους και νηπίου: 

νέες κατευθυντήριες οδηγίες

Π α ρ α σ κ ε υ ή  Κ α ρ α ν ί κ α
Παιδογαστρεντερολόγος

Πανεπιστημιακός υπότροφος
Γ ’  Π α ι δ ι α τ ρ ι κ ή  κ λ ι ν ι κ ή  ΑΠ Θ  



ΠΡΟΛΗΨΗ

Εισαγωγή



"Φάρμακο σας ας γί ει η τροφή σας και 

η τροφή σας ας γί ει φάρμακο σας"

Ιπποκράτης (460 π.Χ.-360 π.Χ.)



Τι είναι ο διατ οφικός προγραμματισμός;
(μεταβολικός – ανοσολογικός ) 

Διατροφικές και αντιγονικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια κρί ιμων

περιόδων της ζωής επηρεάζουν τη δομή των οργάνων  & την 

του οργανισμού, διαμορφώνοντας το ανάλογο μεταβολικό και 

ανοσολογικό προφίλ



Πότε ξεκινά ο διατροφικός προγραμματισμός;



Η σημασία των λιπών στη διατροφή
της βρεφικής και παιδικής ηλικίας 

 Κύρια πηγή ενέργειας

 Σημαντικά για την σωματική αύξηση - νευροανταπτυξιακή & νοητική εξέλιξη

 Επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων στην μετέπειτα ζωή μέσω της

διαμεσολάβησή τους στην κυτταρική φλεγμονή



Λιπαρά οξέα 

Ακόρεστα 

Mονοακόρεστα Πολυακόρεστα

Κορεσμένα

Ω3
(ALA)

ω9

Ω6

(LA)

EPADHA



ΠΡΟΛΗΨΗ

Ζωικό λί ος 



Λιπαρά μητρικού γάλατος

• Αποτελούνται κυρίως από τριγλυκερίδια

• Κορεσμένα λιπαρά 35-40 %, Μονοακόρεστα 45-50 % , Πολυακόρεστα 15 %

• Χοληστερόλη 7-47 mg/dl

• Φωσφολιπίδια

• Μεταβλητή σύσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας 

• Περιέχει λιπάση

• Η μητρική διατροφή μπορεί να το επηρεάσει 



Λιπαρά  τροποποιημένων βρεφικών γαλάτων
ESPGHAN 2005

• Οι περισσότερες φόρμουλες  δεν έχουν λιπαρά ζωικής προέλευσης αλλά φυτικά λιπαρά 

• Η ποσότητα λίπους πρέπει να είναι 4.4 -6 gr /100 kcal

• Πρέπει να είναι εμπλουτισμένα με απαραίτητα λιπαρά οξέα  ( ALA, LA)

• Η αναλογία πολυακόρεστων λιπαρών οξέων  ω3/ω6  να είναι  5-15/1

• Μυριστικό και λαυρικό οξύ έως  20% του συνόλου των λιπαρών 

• Ερουσικό οξύ ( ω9) έως 1% του συνόλου των λιπαρών 



Τροποποιημένα βρεφικά γάλατα 
με φυτικά ή/και ζωικά λιπαρά

Gianni et al. BMC Pediatrics (2018) 18:53



Εμπλουτισμός με μεμβράνες λιποσφαιριδίω γάλατος 

Sci Rep. 2019 Jan 23;9(1):339.



Διαφορές λιπαρών 
αγελαδινού –κατσικίσιου γάλατ ς



 G C     H
 C4 .13 .11

 C6.09 .06

 C8.10 .04

 C10 .26 .08 .06

 C12 .12 .09 .26

 MCT .70 .38 .32

 C14 .32 .34 .32

 C16 .91 .88 .92

 C18 .44 .40 .29

 Total SAT. 2.67 2.08 2.01

 C16:1 .08 .08 .13

 C18:1 .98 .84 1.48

 Total MONOUNSAT. 1.11 .96 1.66

 C18:2 .11 .08 .37

 C18:3 .04 .05 .05

 C20:4 .03

 Total POLYUNSAT. .15 .12 .50

 Cholesterol,mg 11 14 14

 Total lipids 4.14 3.34 4.38

 Energy, kcal 69 61 70

 MCT = medium chain length triglycerides; SAT.= saturated



ΠΡΟΛΗΨΗ

Φυτικό λί ος & Ιχθυέλαια



Ω3 ΛΙΠΑΡΆ ΟΞΈΑ  

• Δόμηση των κυτταρικών μεμβρανών

• Δόμηση της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου 

• Ανάπτυξη του αμφιβληστροειδούς χιτώνα

• Σύνθεση ειδικών ουσιών όπως οι προσταγλαδίνες, οι 

θρομβοξάνες και οι λευκοτριένες.

Κυριότερος εκπρόσωπος το α-
λινολενικό οξύ (18:3ω-3, ALA). 
Βρίσκεται κυρίως στα πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά, στο λιναρόσπορο, στο 
λινέλαιο, στο λάδι κανόλα, στα φύκη και 
στα καρύδια. 

Εξίσου σημαντικά είναι το 
εικοσιπεντανοϊκό οξύ (20:5ω-3, 
EPA) και το εικοσιδυοεξαενοϊκό οξύ 
(22:6ω-3, DHA) τα οποία ονομάζονται 
αλλιώς και "ιχθυέλαια", μιας και τα 
βρίσκουμε κατ΄ αποκλειστικότητα στα 
λιπαρά ψάρια (σκουμπρί, σολωμό, 
σαρδέλα, ρέγγα). 



Ω6 ΛΙΠΑΡΆ ΟΞΈΑ  

• Φυτικά έλαια ( καλαμποκέλαιο, ηλιέλαιο, 
σογιέλαιο, ) 50-75% λινολεικό οξύ

• Ζωικά λιπαρά ( βούτυρο, λαρδί < 10%
λινολεικό οξύ

• Ελαιόλαδο 7% λινολεικό οξύ



Κατανάλωση λιπαρών & 
κίνδ νος καρδιαγγειακών νοσημάτων 

BMJ 2016;353:i1246 | doi: 10.1136/bmj.i1246



Κατανάλωση λιπαρών & 
κυτταρική φλεγμονή 

ΑΟ ( ω6)

EPA (ω3) 
πολυφαινόλες

Μεταβολικό σύνδρομο (MetS) 

– παχυσαρκία 

Μη αλκοολική λιπώδης 

διήθηση ήπατος (NAFLD)

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 

Καρδιαγγειακή νόσος ( CVD)



Οδηγίες μπλουτισμού βρεφικών γάλατων
με ω3/ω6 

EFSA 2014ESPGHAN 2005 

 Προαιρετικός ο εμπλουτισμός 
 DHA < 0,5% του συνόλου των λιπαρών



Η χρήση φοινικέλαιου στα βρεφικά γάλατα –
ESPGHAN 2019

 Το φοινικέλαιο χρησιμοποιείται συχνά ως πηγή λιπαρών στα βρεφικά γάλατα 

για να επιτευχθούν επίπεδα παλμιτικού οξέως συγκρίσιμα με αυτά του 

μητρικού γάλατος 

 To παλμιτικό οξύ του μητρικού γάλατος είναι εστεροποιημένο στη θέση  SN-2 

σε αντίθεση με τις θέσεις SN-1,3 στο φοινικέλαιο . Σε κάποιες φόρμουλες 

χρησιμοποιείται το SN-2-παλμιτικό.

 Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα πως η χρήση φοινικέλαιου θα πρέπει να 

αποφεύγεται λόγω κινδύνων στην υγεία του βρέφους 

 Η χρήση SN-2-παλμιτικού σε κάποιες φόρμουλες βελτιώνει την σύσταση των 

κοπράνων για μικρό χρονικό διάστημα αλλά  δεν θεωρείται απαραίτητη. 



TRANS ΛΙΠΑΡΑ

 Τα τρανς λιπαρά γενικά, είναι ακόρεστα λιπαρά οξέα που 
περιέχουν τουλάχιστον ένα διπλό δεσμό στη μορφή τρανς.

 Στη φύση, υπάρχουν τρανς λιπαρά σε μικρές ποσότητες στο 
λίπος του γ λατος και του κρέατος.

 Αντίθετα, τα έλαια που έχουν υδρογονωθεί μερικώς, για 
καθαρά τεχνολογικούς σκοπούς, μπορεί να περιέχουν τρανς
λιπαρά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.

 Η μερική υδρογόνωση φυτικών ελαίων γενικά εξυπηρετεί δύο 
σκοπούς:  

❖ να μετατρέψει τα έλαια από υγρή σε στερεή μορφή, και

❖ να βελτιώσει την οξειδωτική σταθερότητά τους



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Το μητρικό γάλα και η ποικιλία στη διατροφή εξασφαλί ουν την ισορροπημένη 
πρόσληψη ω3/ω6

 Λαχανικά και τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες & πολυακόρεστα λιπαρά να ξεκινούν 
νωρίς  κατά την εισαγωγή των στερεών στο βρέφος

 Τα αλλεργιογόνα ( ψάρι, αυγό, ξηροί καρποί) μπορούν να ξεκινούν νωρίς στα βρέφη 
αυξάνοντας τα ω3 στην διατροφή τους 

 Αυξημένες ανάγκες σε πρωτεΐνη , κορεσμένα λιπαρά και ω6 λιπαρά πριν τα 2 χρόνια

 Μεσογειακή διατροφή να ξεκινά μετά τα 2 χρόνια ζωής



Το όχημα για μια καλύτερη 
ζωή

Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 



18:2 6
Linoleic Acid (LA)

18:3 6

20:3 6

20:4 6
AA

6 Αφυδρογόνωση

18:3 3
a-Linolenic Acid (ALA)

18:4 3

20:4 3

20:5 3

22:5 3

24:5 3 24:6 3

22:6 3
DHA

6 Aφυδρογόνωση

Επιμ. Ανθρ. αλυσί ας

Επιμήκυνση ανθρ.
αλυσίδας

5 Αφυδρογόνωση

ΒΙΟΣΎΝΘΕΣΗ ΤΩΝ LC-PUFAS


