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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – Αbbreviations 
 

Ελληνικές συντομογραφίες 

 
Μ.Ε.Ν.Ν                    Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

 Π.Ο.Υ                         Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

Γρ                                Γραμμάρια 

Εκ                                εκατοστό 

ΒΓ                                Βάρος Γέννησης 

ΒΣ                                Βάρος Σώματος 

ΜΣ                               Μήκος Σώματος 

ΠΚ                                Περίμετρος Κεφαλής  

Π.χ                              παραδείγματος χάριν 

Η.Π.Α                          Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

Β.Γ.Ν.Η                       Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

ΠΡΕΥ                           Πρόωρη ρήξη εμβρυικών υμένων 

ΧΒΓ                              Χαμηλό βάρος Γέννησης 

ΕΘ                               Εκατοστιαία Θέση 
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English abbreviations 
 

LBW                              Low Birth Weight  

ELBW                            Extremely Low Birth Weight 

VVLBW                          Very Very Low Birth Weight 

ILBW                             Incredibly Low Birth Weight  

ΑGA                               Appropriate for Gestational Age 

SGA                               Small for Gestational Age 

LGA                                Large for Gestational Age 

BCM                               Body Composition Monitor BCM 

Κg                                   kilograms 

gr/d                                grams/day 

gr/kg/d                          grams/kilograms/day 

cm                                  centimeters 

LMS                                least mean square 

mOsm / L                       milliosmole/litre 

kcal/kg/day                    kilocalorie/kilogram/day 

mg/kg/min                     milligram/ kilogram/day 

TG                                    triglyceride 

mg/dl                              milligrams per deciliter 

mg/kg/day                      milligrams/kilogram/day 

Na                                     Νάτριο 

K                                        Κάλιο 

mmol/L                            molar/litre 

pH                                     Potential of Hydrogen. 

Cl                                       chlorine 

NEC                                   Necrotizing Enterocolitis 

MEF                                   minimum enteral feeding 

Mg                                     magnesium 

HMF                                  human milk fortifier 
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ESPEN                              European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

ESPNIC                            European Society Of Pediatric and Neonatal Intensive Care 

IUGR                                Intrauterine Growth Retardation 

CRIB II                             Clinical Risk Index for Babies 

SD                                    Standard Deviation 

RDS                                 Respiratory Distress Syndrome 

N-CPAP                           Nasal Continuous Positive Airway Pressure 

HFNC                              High Flow Nasal Cannula 

PDA                                 Patent ductus arteriosus 

NICU                               Neonatal Intensive Care Unit 

BPD                                Bronchopulmonary Dysplasia 

W ή w                            weeks 
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Περίληψη 
 

Η πρόωρη γέννηση έχει βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη του νεογνού και 

μακροπρόθεσμες, καθώς επηρεάζει την σωστή νευρολογική του ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό 

η καλύτερη στρατηγική θρέψης που προτείνεται (εντερική  ή παρεντερική, μόνη ή 

συμπληρωματική), πρέπει να εδραιώνεται από την πρώτη ημέρα ζωής του ώστε να 

διατηρήσει ένα βέλτιστο ρυθμό  ανάπτυξης και να αποτρέψει τον καταβολισμό με τις 

σημαντικές αρνητικές του επιπτώσεις στις οργανικές λειτουργίες και έκβασης. 

Για το πρόωρο νεογνό ιδανική ανάπτυξη θεωρείται εκείνη που επιτυγχάνει αύξηση 

συγκρίσιμη με τον ενδομήτριο ρυθμό του αναπτυσσόμενου εμβρύου. Αυτό όμως δεν είναι 

πάντοτε εφικτό και οι λόγοι που συμβάλουν σε αυτό μπορεί να είναι : η προωρότητα, η 

αναπνευστική δυσχέρεια, οι συγγενείς ανωμαλίες, η υπογλυκαιμία, η έλλειψη πρωτοκόλλου 

σίτισης ή ακόμα και η μη σωστή τήρηση του υπάρχοντος πρωτοκόλλου. Συνεπώς πραγματική 

πρόκληση των σύγχρονων ΜΕΝΝ είναι η ανάπτυξη του νεογνού με τις λιγότερες επιπλοκές 

και την όσο το δυνατόν καλύτερη έκβαση.  

Σκοπός της μελέτης είναι να υπολογιστεί το ισοζύγιο ενεργειακής – πρωτεϊνικής πρόσληψης 

σε πρόωρα βρέφη διαχρονικά και να αξιολογηθεί η επίπτωσή του στους δείκτες ανάπτυξης 

και νοσηρότητας κατά τη νοσηλεία τους σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. 

Εισαγωγή : H έρευνα έχει σχεδιαστεί μέσα από την αναγκαιότητα να ερευνηθεί η συμβολή 

της εντερικής και της παρεντερικής σίτισης των νεογνών στην έκβαση και ανάπτυξη, τόσο των 

διαφορετικών ομάδων προωρότητας,  όσο και  των εξαιρετικά χαμηλών για το βάρος 

γέννησης νεογνών (<1000 γραμματίων βάρους γέννησης) ή extremely low birth weight 

(ELBW) που νοσηλεύονται σε μια Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ). Εκτιμάται 

παγκοσμίως ότι 14,9 εκατομμύρια (11,1%) όλων των γεννήσεων αποτελούν τα πρόωρα 

νεογνά και ότι οι επιπλοκές τους ευθύνονται για το 50 % των νεογνικών θανάτων. Ως εκ 

τούτου, η θρεπτική υποστήριξη είναι μία από τις κυριότερες παρεμβάσεις  για τον πρόωρο 

πληθυσμό και έχει ως στόχο την εδραίωση ενός θρεπτικού ισοζυγίου ενεργειακής-

πρωτεϊνικής  πρόσληψης,  ικανού  για την ομαλή ανάπτυξή του. Ο στόχος αυτός είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η περίοδος που ακολουθεί μετά την γέννηση του πρόωρου 

νεογνού χαρακτηρίζεται από ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, που  δεν παρατηρούνται σε 

καμία άλλη περίοδο της ζωής του ανθρώπου. 
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Υλικό και μέθοδος: Η μελέτη, πραγματοποιήθηκε στην MENN του Β.Γ.Ν.Ηρακλείου και η 

διάρκειά της ήταν 12 μήνες (Αύγουστος 2019-Αύγουστος 2020). Χρησιμοποιήθηκε έντυπο 

καταγραφής που περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία, σωματομετρικές πληροφορίες στην 

εισαγωγή και στην έξοδο, κλινικά στοιχεία, και διάφορες διατροφικές παραμέτρους. 

Μελετήθηκαν τρεις κατηγορίες νεογνών : 1) ανάλογα με την ηλικία κύησης (εξαιρετικά 

πρόωρα<28  εβδομάδων, πολύ πρόωρα 28-32 εβδομάδων και μέτρια πρόωρα 32-37 

εβδομάδες) και 2) ανάλογα με το βάρος γέννησής τους.  

Aποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 84 νεογνά, 54 αγόρια (64,3%), 30 

κορίτσια (35,7%). Τα νεογνά <28 εβδομάδων είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ζωής όπως 

υπολογίζεται με το CRIB II score (18,5%, p<0,001) και θνητότητα  (12,5% p<0,022) συγκριτικά 

με νεογνά >28 εβδομάδων κύησης. Η ομάδα αυτή των νεογνών χρειάσθηκε συχνότερα 

ανάνηψη (87,5%), ανέπτυξε συχνότερα RDS ή σήψη, επιπλοκές PDA, NEC, BPD και τέθηκε 

συχνότερα και για μεγαλύτερο διάστημα σε μηχανικό αερισμό (όλα, p<0.001). H διάρκεια 

νοσηλείας των νεογνών διέφερε μεταξύ των ομάδων και παρουσίασε σημαντική αρνητική 

συσχέτιση (r= -0,85, p<0,001) με την ηλικία κύησης.  

Οι ημέρες μεγίστης απώλειας βάρους και ανάκτησης βάρους γέννησης ήταν σημαντικά 

παρατεταμένες στα <28 εβδομάδων συγκριτικά με τα νεογνά 28-32 εβδομάδων (p<0,001) και 

τα μεγαλύτερα πρόωρα νεογνά. Οι χρόνοι έναρξης της εντερικής σίτισης ή πλήρους κάλυψης 

του νεογνού με εντερική σίτιση όπως και η διάρκεια της παρεντερικής σίτισης ήταν 

σημαντικά μεγαλύτεροι στην ομάδα <28 εβδομάδων (p<0,001). Τα μικρά πρόωρα <28 

εβδομάδων σιτίσθηκαν αρχικά σε ποσοστό 42,9% με παρεντερική διατροφή και στη συνέχεια 

με σχήματα μικτής εντερικής και παρεντερικής διατροφής (85,7 και 71,4%). Η αθροιστική 

μέσω της εντερικής και παρεντερικής διατροφής πρόσληψη ενέργειας (kcal/kg/day) την 7η 

και 14η ημέρα ήταν σημαντικά μικρότερη από την ελάχιστη συνιστώμενη για νεογνά <32 

εβδομάδων ηλικίας κύησης. Επίσης, η πρόσληψη πρωτεΐνης (gr/kg/day) υπολειπόταν της 

ελάχιστης συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης πρωτεΐνης ισότιμα για όλες τις ομάδες 

ηλικιών κύησης (p=0,279) την 7η ημέρα νοσηλείας. 

Κατά την ημέρα εξόδου τους από τη ΜΕΝΝ τα νεογνά είχαν αυξήσει σημαντικά τα 

σωματομετρικά τους αλλά  έχασαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό θέσεις στις καμπύλες ΕΘ 

σε όλες τις σωματομετρικές μετρήσεις κατά την έξοδο (ΕΘ βάρους Z =-6,278, p<0,001, 

μήκους Z =3,726,  p<0,001, περιμέτρου κεφαλής Z =-2,184, p<0,001). Σε ανεξάρτητη 

συσχέτιση με θετική μεταβολή του z-score βάρους εισόδου – εξόδου έφθασε μόνο το 

άθροισμα των χορηγούμενων θερμίδων την 14η ημέρα νοσηλείας (p=0,014) και μήκους η 
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μικρή ηλικία κύησης των νεογνών (p<0,001). Ανεξάρτητοι παράγοντες πρόβλεψης αρνητικού 

ενεργειακού ισοζυγίου, αναδείχθηκαν για την 14 ημέρα νοσηλείας η χαμηλή ηλικία κύησης 

(AUROC 0,82, p=0,012), υψηλό σκορ CRIB II (AUROC 0,83, p=0,009), και παρατεταμένοι χρόνοι 

έναρξης εντερικής σίτισης, διάρκειας παρεντερικής διατροφής (AUROC 1,0, p<0,001) και 

ημερών μηχανικού αερισμού (AUROC 0,89, p=0,002).Τέλος, ανεξάρτητοι παράγοντες 

πρόβλεψης αρνητικού πρωτεϊνικού ισοζυγίου σε ανάλυση  δείχθηκαν για την 7 ημέρα 

νοσηλείας η ανεπαρκής χορήγηση θερμίδων (AUROC 0,66, p=0,29) και πρωτεΐνης (AUROC 

1,0, p<0,001).  

Συμπεράσματα:  Συμπερασματικά, η μικρή ηλικία κύησης, η βαρύτητα νόσου, και 

παρατεταμένοι χρόνοι έναρξης εντερικής σίτισης, διάρκειας παρεντερικής διατροφής και 

ημερών μηχανικού αερισμού αποτελούν αρνητικούς παράγοντες κάλυψης των θερμιδικών 

και πρωτεϊνικών αναγκών προώρων νεογνών.   

Η ανεπαρκής χορήγηση θερμίδων και πρωτεΐνης αναδεικνύονται προβλεπτικοί παράγοντες 

αρνητικού πρωτεϊνικού ισοζυγίου και αρνητικής μεταβολής του z-score βάρους εισόδου – 

εξόδου. Σαν συνέπεια, πρόωρα νεογνά μικρότερης ηλικίας κύησης θα έχουν χάσει κατά την 

έξοδό τους θέσεις στις καμπύλες ΕΘ και z-scores σε όλες τις σωματομετρικές μετρήσεις εκτός 

της περιμέτρου κεφαλής.  

Το γεγονός ότι οι ημέρες μεγίστης απώλειας βάρους και ανάκτησης βάρους γέννησης είναι 

σημαντικά παρατεταμένες στα <28 εβδομάδων, παρά ότι σιτίζονται από την αρχή με 

παρατεταμένα σχήματα παρεντερικής ή μικτής εντερικής διατροφής, υπογραμμίζει την 

ανάγκη σχεδίασης ενός προσαρμοσμένου στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες 

πρωτοκόλλου θρέψης. 
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Summary 
 

Introduction: This study has been designed to investigate the contribution of enteral and 

parenteral feeding of newborns to growth and final outcome of neonates of different 

prematurity groups based on gestational age and weight (extremely low birth weight (<1000 

gr) (ELBW) newborns) hospitalized in a Neonatal  Intensive Care Unit (NICU). It is estimated 

worldwide that 14.9 million (11.1%) of all births are preterm infants and that their 

complications are responsible for 50% of neonatal deaths. Therefore, nutritional support is 

one of the main interventions for the premature population and aims to establish a nutritional 

balance of energy-protein intake, capable of normal growth. This is especially important, since 

the period following the birth of the premature newborn is characterized by very rapid growth 

rates, which are not observed in any other period of human life. 

Premature birth has short-term effects on the development of the newborn as well as long-

term, intervening in the infant’s proper neurological development. For this reason, the best 

nutrition strategy proposed (intestinal or parenteral, alone or supplementary), should be 

established from the first day of life to maintain an optimal growth rate and prevent 

catabolism with its significant negative effects on organic functions and outcome. 

For the premature newborn, the ideal growth is considered to be the one that achieves growth 

comparable to the endometrial rhythm of the developing fetus. However, this is not always 

possible and the reasons for this may be: prematurity, respiratory distress, congenital 

anomalies, hypoglycemia, lack of feeding protocol or even improper adherence to the existing 

protocol. Therefore, the real challenge of modern NICU is the normal growth and 

development of the newborn with the best possible outcome. 

Aim of the study is to calculate the balance of energy - protein intake in premature infants 

over time and to assess its impact on growth and morbidity indicators during their 

hospitalization in the Neonatal Intensive Care Unit. 

Material and methods: The study was carried out in NICU, Venizelio General Hospital of 

Heraklion and its duration was 12 months (August 2019-August 2020). A registration form was 

used which included demographic data, somatometric information both at entry and exit, 

clinical data, and various nutritional parameters. Three categories of newborns were studied: 

1) depending on gestational age (extremely premature <28 weeks, very premature 28-32 

weeks and moderately premature 32-37 weeks) and 2) depending on their birth weight. 
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Results: The study included a total of 84 newborns, 54 boys (64.3%), 30 girls (35.7%). Infants 

<28 weeks of age had a significantly higher risk of clinical severity as estimated by the CRIB II 

score (18.5%, p <0.001) and mortality (12.5%, p <0.022) compared to infants> 28 weeks of 

gestation. This group of newborns needed resuscitation more frequently (87.5%), developed 

RDS or sepsis, complications of PDA, NEC, BPD and longer period of mechanical ventilation 

(all, p <0.001). The duration of hospitalization of the newborns differed between the groups 

and showed a significant negative correlation (r = -0.85, p <0.001) with gestational age.  

The days of maximum weight loss and birth weight recovery were significantly prolonged at 

<28 weeks compared to 28–32-week-olds (p<0.001) and older premature infants. The onset 

of enteral feeding or complete coverage of the neonate with enteral feeding as well as the 

duration of parenteral feeding were significantly longer in the group <28 weeks (p <0.001). 

The small preterm infants <28 weeks were initially fed at 42.9% with parenteral nutrition and 

then with mixed intestinal and parenteral nutrition regimens (85.7 and 71.4%). The 

cumulative energy intake through the intestinal and parenteral nutrition (kcal/kg/day) on days 

7 and 14 was significantly lower than the minimum recommended for infants <32 weeks of 

gestation. Also, the protein intake (gr/kg/day) was less than the minimum recommended daily 

protein intake equally for all groups of gestational age (p = 0.279) on the 7th day of 

hospitalization. 

Upon discharge from NICU, the newborns had significantly increased weight, length and head 

circumference (p <0.001) but had fallen percentiles curves in all somatometric measurements 

(weight Z = -6.278, p <0.001, length Z = 3.726, p <0.001, head circumference Z = -2,184, p 

<0.001). Only the sum of the administered calories on the 14th day of hospitalization reached 

an independent association with a positive change in z-score entry weight - output (p=0.014) 

and the small gestational age with a positive change in length z-score (p<0.001). In addition, 

independent factors predicting a negative energy balance were low gestational age (AUROC 

0.82, p=0.012), high CRIB II score (AUROC 0.83, p=0.009), and prolonged enteral onset for the 

14 days of hospitalization, feeding, duration of parenteral nutrition (AUROC 1.0, p<0.001) and 

days of mechanical ventilation (AUROC 0.89, p=0.002). Finally, independent predictors of 

negative protein balance in the analysis showed (AUROC 0.66, p=0.29) and protein (AUROC 

1.0, p <0.001). 

Conclusion: In conclusion, the young gestational age, the severity of the disease, and the 

prolonged start times of enteral feeding, the duration of parenteral nutrition and days of 
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mechanical ventilation are negative factors in meeting the caloric and protein needs of 

premature infants. 

Inadequate calorie and protein intake are predictors of a negative protein balance and a 

negative change in the z-score input-output weight. As a result, premature infants of younger 

gestational age will have lost positions on the percentile curves and z-scores on all 

somatometric measurements except head circumference. 

The fact that the days of maximum weight loss and birth weight recovery are significantly 

longer at <28 weeks, despite being fed from the beginning with prolonged parenteral or mixed 

enteral nutrition regimens, underlines the need to design a adapted to the latest nutrition 

protocol guidelines. 
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1. Εισαγωγή 
 

Οι ανάγκες των νεογνών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

(ΜΕΝΝ) αμέσως μετά τον τοκετό, είναι πολύ μεγάλες και περιλαμβάνουν την υποστήριξη των 

ζωτικών τους λειτουργιών, την έγκαιρη αναγνώριση και θεραπεία παθολογικών 

καταστάσεων και την κατάλληλα προσαρμοσμένη θρεπτική τους υποστήριξη που θα 

εξασφαλίσει την σύμφωνη με τις προβλεπόμενες καμπύλες ανάπτυξης πρόοδό τους. Τα 

νεογνά αυτά στην πλειοψηφία τους είναι πρόωρα με αποτέλεσμα να εμφανίζουν αυξημένα 

ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας. Πολλές μελέτες μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι η 

υπολειπόμενη ανάπτυξη ενός πρόωρου νεογνού έχει αρνητικό αντίκτυπο στη μετέπειτα 

ψυχοκινητική του ανάπτυξη (1). 

Επιπρόσθετα, ο υποσιτισμός μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της μυϊκής μάζας, μυϊκή 

αδυναμία, λοιμώξεις, παρατεταμένη νοσηλεία, ανοσολογική δυσλειτουργία και έμμεσα σε 

αυξημένη θνητότητα (2). Για τους λόγους αυτούς, μια από τις σημαντικότερες 

προτεραιότητες των σύγχρονων ΜΕΝΝ είναι να αποτραπεί ο υποσιτισμός των νεογνών, ο 

οποίος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) ορίζεται ως «η κυτταρική 

ανισορροπία μεταξύ της προσφοράς θρεπτικών ουσιών και ενέργειας και της ζήτησης του 

οργανισμού για την εξασφάλιση ανάπτυξης και συντήρησης» (3).  

 
1.1 Ορισμοί 

1.1.1 Ηλικιακή κατανομή νεογνών  
 

Τελειόμηνα νεογνά θεωρούνται  αυτά που γεννιούνται  ανάμεσα στις 39 και 41 εβδομάδες 

εγκυμοσύνης. Σε αυτό το διάστημα τα νεογέννητα έχουν τις μέγιστες πιθανότητες να είναι 

καλά μετά την γέννηση. 

Βρέφη που γεννιούνται από 37 εβδομάδων κύησης έως και 38+6 ημερών θεωρούνται 

«πρόωρα τελειόμηνα» (early term), καταδεικνύοντας το γεγονός ότι γέννηση σε αυτήν την 

φάση έχει αυξημένους κινδύνους για το βρέφος, σε σύγκριση με από 39 εβδομάδων και 

πάνω. 

Βρέφη που γεννιούνται μεταξύ 41 και 42 εβδομάδων κύησης χαρακτηρίζονται πλέον ως 

«όψιμα τελειόμηνα» (late term), καταδεικνύοντας το γεγονός ότι μπορεί να έχουν ελαφρά 

αυξημένους κινδύνους υγείας σε σύγκριση με όσα γεννιούνται έως και 41 εβδομάδων.(4) 
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Πρόωρο νεογνό θεωρείται εκείνο που γεννιέται πριν τη συμπλήρωση των  37 εβδομάδων 

κύησης (5).  

Τα πρόωρα νεογνά διακρίνονται σε πολύ πρόωρα, που είναι τα νεογνά που γεννιούνται πριν 

συμπληρώσουν την 32η εβδομάδα κύησης και σε υπερβολικά πρόωρα, εκείνα που δεν 

έχουν συμπληρώσει την 28η εβδομάδα κύησης (6). 

Η ηλικία κύησης μετριέται από την πρώτη ημέρα της τελευταίας φυσιολογικής εμμήνου 

ρύσεως μέχρι τον τοκετό και εκφράζεται σε συμπληρωμένες ημέρες ή συμπληρωμένες 

εβδομάδες.  

Η περιγεννητική περίοδος, στην Ελλάδα, αρχίζει από την 23η συμπληρωμένη εβδομάδα 

κύησης, όταν το κύημα έχει βάρος 500γρ. περίπου ή μήκος σώματος 25 εκ. Και τελειώνει την 

7η ημέρα ζωής (7). Το χαμηλότερο βιολογικά όριο επιβίωσης είναι σήμερα οι 22 

συμπληρωμένες εβδομάδες, όσοι δε τοκετοί συμβαίνουν νωρίτερα χαρακτηρίζονται 

αποβολές. 

 

1.1.2 Κατανομή νεογνών ως προς το βάρος γέννησης  
 

Βάρος γέννησης νεογνού ή εμβρύου είναι το βάρος που λαμβάνεται εντός της 1ης ώρας ζωής 

μετά τη γέννηση.   

Tα νεογνά ως προς το βάρος γέννησης διακρίνονται σε: 

Μικρού βάρους γέννησης (Low Birth Weight – LBW) <2500 γραμμαρίων (1500 έως και 2499) 

Πολύ μικρού βάρους γέννησης ( Very Low Birth Weight – VLBW) <1500 γραμμαρίων (1000 

έως και 1499) 

Πάρα πολύ μικρού βάρους γέννησης (Very Very or Extremely Low Birth Weight –VVLBW or 

ELBW) <1000 γραμμαρίων (μέχρι 999)  

Υπερβολικά μικρού βάρους γέννησης (Incredibly Low Birth Weight – ILBW  <750 γραμμαρίων 

(6). 

Με βάση το βάρος γέννησης ως προς την ηλικία κύησης διακρίνονται σε: 

 Νεογνά τα οποία στον τοκετό (όποτε και αν γίνει) έχουν φυσιολογικό (κανονικό) για την 

ηλικία κύησης βάρος (ΑGA: Appropriate for Gestational Age) 

 Νεογνά τα οποία στον τοκετό (όποτε και αν γίνει) έχουν μικρό για την ηλικία κύησης 

βάρος γέννησης (SGA: Small for Gestational Age) 
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 Νεογνά τα οποία στον τοκετό (όποτε και αν γίνει) έχουν μεγάλο για την ηλικία κύησης 

βάρος (LGA: Large for Gestational Age) 

 

1.1.3 Ορολογία ηλικίας κατά την περιγεννητική περίοδο 
 

 Πρέπει να χρησιμοποιείται τυποποιημένη ορολογία κατά τον καθορισμό ηλικιών και τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των εμβρύων και των νεογέννητων. Οι προτεινόμενοι 

όροι (Εικόνα 1) είναι: 

 
 

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση αντιστοίχισης χρονικών περιόδων με την ακριβή 

ορολογία ηλικίας κατά την περιγεννητική περίοδο. Committee on Fetus and Newborn 

Pediatrics 2004;114:1362-1364 
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 Ηλικία κύησης (ολοκληρωμένες εβδομάδες): ο χρόνος που  πέρασε μεταξύ της 

πρώτης ημέρας της τελευταίας εμμηνορροϊκής περιόδου και της ημέρας του 

τοκετού. Εάν η εγκυμοσύνη επιτεύχθηκε με τη χρήση υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγικής τεχνολογίας, η ηλικία κύησης υπολογίζεται προσθέτοντας 2 

εβδομάδες στην εννοιολογική ηλικία. 

 Χρονολογική ηλικία (ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη): χρόνος που πέρασε από τη 

γέννηση. 

 Μετεμμηνορροϊκή ηλικία (εβδομάδες): ηλικία κύησης συν χρονολογική ηλικία. 

 Διορθωμένη ηλικία (εβδομάδες ή μήνες): η χρονολογική ηλικία μειώνεται κατά τον 

αριθμό των εβδομάδων που γεννήθηκαν πριν από τις 40 εβδομάδες τις κύησης. Ο όρος 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για παιδιά έως 3 ετών που γεννήθηκαν πρόωρα (8). 

 

1.2 Αξιολόγηση της ανάπτυξης των νεογνών 

 

Η επάρκεια της πρόσληψης θρεπτικών ουσιών των βρεφών παρακολουθείται πρωταρχικά 

από τη συστηματική καταγραφή μεταβολών των ανθρωπομετρικών στοιχείων (αύξηση 

βάρους, μήκους και περιμέτρου κεφαλής). Οι συστηματικές  μετρήσεις του μήκους και της 

περιμέτρου της κεφαλής είναι σημαντικές, καθώς είναι καλύτεροι δείκτες της πραγματικής 

ανάπτυξης. Αντίθετα, μεταβολές του βάρους μπορεί να κυμαίνονται λόγω αλλαγών στην 

ισορροπία υγρών και όχι πραγματικών μεταβολών της μυϊκής ή λιπώδους μάζας.  

Ενώ οι σωματομετρικές μετρήσεις παρέχουν ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της 

ανάπτυξης των βρεφών, δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα της ανάπτυξης 

που επιτυγχάνεται. Πάνω από δυο δεκαετίες, οι ερευνητές έστρεψαν την προσοχή τους στην 

ανάπτυξη μιας μεθόδου η οποία χρησιμοποιώντας τη σχέση πίεσης και όγκου υπολογίζει τη 

σύνθεση του σώματος ενός ατόμου που ευρίσκεται μέσα σε έναν θάλαμο από υαλοβάμβακα, 

με σκοπό την εκτίμηση του ποσοστού λίπους (9). Σήμερα, οι εκτιμήσεις της σύνθεσης του 

σώματος χρησιμοποιούνται ευρέως σε κλινικές έρευνες και μελέτες πεδίου ως μέτρα για την 

ισορροπία ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Εντούτοις, παρά την ευρεία συνάφεια και 

τις πολλαπλές εφαρμογές τους, παραμένουν σημαντικά κενά στις διαθέσιμες τεχνικές για τον 

ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό της σύνθεσης του σώματος σε βρέφη ενώ δεν αναφέρονται 

μελέτες σε πρόωρα νεογνά (10). Όλα τα μοντέλα πολλαπλών διαμερισμάτων, 

αεροπληθωριστικής μεταγραφής, διπλής- ενεργειακής απορροφητικής μέτρησης ακτινών-Χ, 
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ανάλυσης βιοεπεξεργασίας, ποσοτικού μαγνητικού συντονισμού, οπτικής απεικόνισης, -

omics και αραίωσης D3-κρεατίνης, παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς σε αυτό το 

εύρος ηλικιών και επισημαίνουν την ανάγκη έρευνας υψηλής προτεραιότητας. Ήδη, σε 

πρόσφατη μελέτη σε περισσότερα από 2000 παιδιά και εφήβους ηλικίας 3 έως 18 ετών, 

δείχθηκε υψηλή αναπαραγωγιμότητα των μετρήσεων σύνθεσης σώματος για τη μάζα 

λίπους, τη μάζα άπαχου ιστού, το εξωκυττάριο νερό και το συνολικό νερό σώματος (11).  

 

1.2.1 Ανθρωπομετρικά στοιχεία 
 

1.2.1.1 Βάρος 
 

Το βρέφος θα πρέπει να ζυγίζεται γυμνό, κατά προτίμηση την ίδια ώρα της ημέρας, σε 

ηλεκτρονικά ζυγαριά, βαθμονομημένη ώστε καταγράφει τα πλησιέστερα 10γρ. Το βάρος  

μετράτε καθημερινά όχι μόνο για να βοηθά στη διαχείριση υγρών και ηλεκτρολυτών αλλά 

και για να παρέχει έναν αδρό δείκτη της καθημερινής ανάπτυξης. Οι μετρήσεις θα πρέπει να 

σχεδιάζονται εβδομαδιαία σε κατάλληλο γράφημα ανάπτυξης.  

Μετά τη γέννηση, η συστολή του εξωκυττάριου υγρού έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 

βάρους μετά τον τοκετό που φαίνεται  να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 20% του βάρους γέννησης 

(ΒΓ) κατά τη διάρκεια των πρώτων 3-5 ημερών (12,13). Αυτή η απώλεια βάρους μπορεί να 

συμβάλλει περαιτέρω στον καταβολισμό του ενδογενούς γλυκογόνου, στην αποθήκευση 

λίπους και στον άπαχο ιστό εάν δεν παρέχεται επαρκής διατροφή. Τα μικρότερα βρέφη 

τείνουν να έχουν τη μεγαλύτερη απώλεια σε σχέση με την υψηλότερη σύνθεση νερού στο 

σώμα τους και τη λεπτότερη επιδερμίδα. Το  βάρους γέννησης  πρέπει να ανακτηθεί μέσα 

στις πρώτες 14-21 ημέρες ζωής (14–16). Πιο πρόσφατες μελέτες που αξιολογούν τον 

αντίκτυπο της βελτιστοποίησης της πρώιμης μεταγεννητικής διατροφής σε VLBW βρέφη 

έχουν δείξει ότι το ΒΣ μπορεί να ανακτηθεί ήδη από την 7η (17) ή την 12η ημέρα (18). Έχει 

δειχθεί ότι η πρώιμη ανάκαμψη από την αρχική απώλεια βάρους κατά τις πρώτες μέρες της 

ζωής είναι το κλειδί για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης σε εξαιρετικά πρόωρα βρέφη, 

καθώς η μεταγενέστερη (όψιμη) κάλυψη απαιτεί υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης που θα ήταν 

δύσκολο να επιτευχθεί στα περισσότερα βρέφη (18). 

1.2.1.2 Μήκος 
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Η μέτρηση του μήκους (από το κεφάλι μέχρι την φτέρνα) σε σύγκριση με τη μέτρηση βάρους 

αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την αύξηση της μάζας του άπαχου ιστού ενώ δεν 

επηρεάζεται από την κατάσταση του ισοζυγίου υγρών και ως εκ τούτου αποτελεί καλύτερο 

δείκτη μακροχρόνιας ανάπτυξης. Το μήκος πρέπει να παρακολουθείται εβδομαδιαίως και να 

απεικονίζεται σε κατάλληλο γράφημα ανάπτυξης. Οι ακριβείς μετρήσεις μήκους απαιτούν 

δύο εξεταστές, ο ένας κρατά το κεφάλι ο άλλος τα πόδια του βρέφους, και δύο μετρήσεις, εκ 

των οποίων εξάγεται ο μέσος όρος. Για να γίνει η μέτρηση, το βρέφος πρέπει να τοποθετηθεί 

σε επίπεδη επιφάνεια σε ύπτια θέση, πλήρως εκτεταμένη θέση με ευθυασμένα γόνατα και 

άκρα πόδια σε ορθή γωνία προς το σώμα. Πλαστικά μέτρα μέτρησης ,με κατάλληλες εσοχές 

ενδείξεων μήκους, επιτρέπουν τη μέτρηση του μήκους του σώματος στο πλησιέστερο 1 

χιλιοστό ακόμα και μέσα στην θερμοκοιτίδα, αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια των μετρήσεων 

σε σύγκριση με τη χρήση μιας ταινίας μέτρησης. Θα πρέπει να αναμένεται αύξηση του 

μήκους του νεογνού περίπου 0,9 – 1,1  εκατοστό / εβδομάδα (19,20). 

 

1.2.1.3 Περίμετρος κεφαλιού 
 

Η περίμετρος  της κεφαλής μετριέται στο πλησιέστερο 1 χιλιοστό με μια ταινία μέτρησης 

χωρίς τέντωμα στη μέγιστη περιφέρεια. Πρέπει να μετριέται εβδομαδιαίως και να 

λαμβάνεται ο μέσος όρος δύο μετρήσεων, ο οποίος και θα απεικονίζεται σε ένα κατάλληλο 

διάγραμμα ανάπτυξης. Πιο συχνές μετρήσεις μπορεί να ενδείκνυνται για βρέφη με μικρο- ή 

μακροκεφαλία ή ύποπτες μη φυσιολογικές αυξήσεις στην περιφέρεια της κεφαλής. Η 

ανάπτυξη της κεφαλής μπορεί να παραμείνει φυσιολογική παρά την ανεπαρκή 

μεταγεννητική διατροφή. Κατά την πρώτη εβδομάδα μετά τον τοκετό, η περιφέρεια της 

κεφαλής μπορεί να μειωθεί κατά περίπου 0,5 εκ λόγω της μείωσης του εξωκυττάριου 

υγρού. Ένας ρυθμός ανάπτυξης περίπου 0,9 εκ / εβδομάδα είναι ο στόχος για την περιφέρεια 

της κεφαλής (20). 

 

1.3 Φυσιολογικά δεδομένα ανάπτυξης νεογνών 

 

1.3.1 Τελειόμηνα νεογνά 
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 Το Βάρος Σώματός (ΒΣ) τους αυξάνεται κατά 208 γρ/ εβδομάδα από την 28η  εβδομάδα 

κύησης έως 6 μηνών. 

 Μετά τη γέννηση, τα βρέφη συνήθως αυξάνουν το βάρος τους 30 γρ/ ημέρα έως την ηλικία 

των 3 μηνών και 20 γρ/ ημέρα μεταξύ 3 και 12 μηνών. 

 Το μήκος σώματός (ΜΣ) τους  αυξάνεται κατά 1,1 εκ / εβδομάδα από 28 έως 40 

εβδομάδες κύησης.  

Μετά τη γέννηση, η ανάπτυξη τους είναι 0,75 και 0,5 εκ/ εβδομάδα για τους πρώτους τρεις 

και τους επόμενους δύο έως τρεις μήνες, αντίστοιχα. 

 Η περίμετρος  της κεφαλής (ΠΚ) τους αυξάνεται κατά 0,75 εκ / εβδομάδα κατά το 

τελευταίο τρίμηνο 

Μετά τη γέννηση και έως την ηλικία των τριών μηνών  0,5 εκ / εβδομάδα και στη συνέχεια 

περίπου 0,25 εκ / εβδομάδα (21). 

 
1.3.2 Πρόωρα νεογνά/βρέφη   
 

Όσον αφορά τις καμπύλες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ανάπτυξης 

πρόωρων βρεφών, αυτές δεν είναι ιδανικές. Οι καμπύλες ανάπτυξης για βρέφη πολύ 

χαμηλού βάρους γέννησης (VLBW) που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας 

νεογνών (NICU) έχουν αναφερθεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Παιδικής Υγείας και Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης Neonatal Research Network (NICHD). Όμως, αυτές οι καμπύλες δεν περιγράφουν 

απαραίτητα τη βέλτιστη ανάπτυξη. 

Μόλις ανακτήσουν το βάρος γέννησής τους, η ανάπτυξη των πρόωρων βρεφών στοχεύει 

στους ακόλουθους στόχους με βάση την εκτιμώμενη ενδομήτρια ανάπτυξη από ιστορικές 

μελέτες κοόρτης ζωντανών γεννήσεων βρεφών διαφορετικής ηλικίας κύησης (GA) (22): 

Βάρος Σώματος  : 15 έως 18 γρ / κιλό/ ημέρα 

Μήκος  Σώματος : 1 εκ / εβδομάδα 

Περίμετρος κεφαλής : 0,7 εκ / εβδομάδα 

Ωστόσο, αυτή η πρακτική οδήγησε σε ανεπαρκή ανάπτυξη, καθώς τα περισσότερα χαμηλού 

βάρους γέννησης βρέφη, έχουν βάρη που είναι κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση κατά την 

έξοδο (14). Επιπλέον, η ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της κύησης και της πρώιμης βρεφικής 
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ηλικίας δεν είναι σταθερή και οι παραπάνω ρυθμοί φαίνεται να είναι ακριβείς για 

περιορισμένες χρονικές περιόδους (23). Υπάρχουν όμως συχνά περίοδοι μειωμένης  

ανάπτυξης που συμβαίνουν πχ σε περιόδους λοιμώξεων ή δυσανεξίας στη σίτιση που πρέπει 

να αντισταθμιστούν από την επιταχυνόμενη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια άλλων χρονικών 

περιόδων (24). Επιπλέον, οι υπολογισμοί της ανάπτυξης μπορούν να επηρεαστούν σε μεγάλο 

βαθμό από την ακρίβεια της μεθόδου υπολογισμού (23). Ως αποτέλεσμα, παρόλο που τα 

διαθέσιμα στοιχεία υποστηρίζουν μια ελάχιστη αύξηση βάρους 15 g / kg ανά ημέρα, ο 

ελάχιστος στόχος μπορεί να μην είναι πάντα κατάλληλος και θα πρέπει να στοχεύει 

υψηλότερα (έως 20 g / kg ανά ημέρα) και μπορεί να είναι πιο κατάλληλος για βρέφη ηλικίας 

μεταξύ 23 και 36 εβδομάδων μετεμμηνορροϊκής ηλικίας (ηλικία κύησης συν χρονολογική 

ηλικία) (23). 

 

1.4 Καμπύλες ανάπτυξης του νεογνού 

 

Μια από τις ασφαλέστερες παραμέτρους για τον έλεγχο της φυσιολογικής ανάπτυξης του 

νεογνού είναι η αναγνώριση του πόσο ομαλά αναπτύσσεται ενδομήτρια αλλά και μετά τη 

γέννηση του. Η καταγραφή αυτή είναι πολύ σημαντική για την καθημερινή φροντίδα αλλά 

και για την πρόγνωση των νεογνών (25). Οι καμπύλες ανάπτυξης για πρόωρα νεογνά και  

διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο (άρρεν – θήλυ) (26,27)  

Οι καμπύλες ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται και που στηρίζονται σε μαθηματικά  μοντέλα 

προσέγγισης όπως είναι ο “Αλγόριθμος Ελαχίστων Μέσων Τετραγώνων ((least mean square 

LMS ) και επιτρέπουν τον υπολογισμό των Z-scores και τις εκατοστιαίες θέσεις (%) είναι :  

 Οι καμπύλες Oslen (συνιστώνται για χρήση μέχρι την 36η εβδομάδα κύησης για τα κανονικά 

για την ηλικία κύησης (AGA), τα μικρά για την ηλικία κύησης (SGA) ή τα μεγάλα για την ηλικία 

κύησης (LGA). 

 Οι καμπύλες Bertino και οι καμπύλες Fenton συνιστώνται για νεογνά μεταξύ 36-50 

εβδομάδων διορθωμένης ηλικίας και αποτελούν τις καλύτερες καμπύλες ανάπτυξης του 

μήκους των προώρων την περίοδο αυτή (26–28). 

Tα διαγράμματα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και για την μέτρηση και εκτίμηση της 

εβδομαδιαίας ανάπτυξης (26). 
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Εικόνα 2: Καμπύλες ανάπτυξης θηλέων πρόωρων νεογνών 

 

  

Αυτή η φωτογραφία από Άγνωστος συντάκτης με άδεια χρήσης CC BY 
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1.5 Έλεγχος ανάπτυξης σε MENN 

1.5.1 Παρακολούθηση βάρους 
 

Περιλαμβάνεται στη μεταγεννητική ανάπτυξη του βρέφους αφού θεωρείται πιο αξιόπιστη 

από τις μετρήσεις του μήκους καθώς μπορεί να γίνει σε καθημερινή βάση και πολύ εύκολα 

(29) αν και για τον έλεγχο της νευρολογικής ανάπτυξης και έκβασης συνιστάται η μέτρηση 

της περιμέτρου της κεφαλής (30). Oι πιο συνήθεις αριθμητικοί μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για το βάρος, το μήκος σώματος και την περίμετρο της κεφαλής είναι:  

 γραμμάρια / ημέρα (g/d),   γραμμάρια / χιλιόγραμμο / ημέρα (g/kg/d), εκατοστά / 

εβδομάδα (cm/εβδομάδα) και αλλαγή στις βαθμολογίες z -scores (29). 

 

1.5.2 Παρακολούθηση των ημερήσιων αναγκών των νεογνών 
 

H προωρότητα χαρακτηρίζεται από αυξημένες διατροφικές ανάγκες καθώς τα νεογέννητα 

εισέρχονται σε φάση καταβολισμού κατά τις πρώτες ώρες της γέννησής τους. Επομένως η 

διατροφή θεωρείται ζωτικής σημασίας κατά την περίθαλψή τους  και πρέπει να είναι η  

βέλτιστη (31–33). 
Η πρόσληψη θερμίδων και θρεπτικών συστατικών είτε είναι παρεντερική ή / και εντερική 

πρέπει να είναι ικανή σε τέτοιο  βαθμό ώστε ο βαθμός ανάπτυξης να είναι όσο πιο κοντά 

στην εμβρυική ανάπτυξη (34). Επιπλέον, οι αυξημένες θερμιδικές ανάγκες εξαιτίας κάποιου 

στρες όπως πχ είναι μία νοσοκομειακή λοίμωξη και η ανεπαρκής διατροφική πρόσληψη 

έχουν σαν αποτέλεσμα την μειωμένη ανάπτυξη του νεογνού.  Το ανώριμο γαστρεντερικό 

σύστημα περιορίζει την μετάβαση από την παρεντερική στην εντερική σίτιση και μαζί με τις 

νοσοκομειακές λοιμώξεις θεωρούνται οι κύριες αιτίες νοσηρότητας μετά την προωρότητα 

(35). Επίσης η νηστεία δεν φαίνεται να αποτρέπει την νεκρωτική εντεροκολίτιδα, αλλά 

αντίθετα η πρώιμη έναρξη της εντερικής σίτισης έχει σαν αποτέλεσμα τη γρηγορότερη 

μετάβαση στην  πλήρη εντερική διατροφή (36). Συμπερασματικά, οι συνιστώμενες ημερήσιες 

διατροφικές ανάγκες είναι δύσκολο να καλυφθούν κατά τη  διάρκεια νοσηλείας των νεογνών 

με αποτέλεσμα να δημιουργείται αναπόφευκτα αυξημένο ενεργειακό και πρωτεϊνικό 

έλλειμμα (37).  

 



 35 

1.6 Θερμιδική κάλυψη νεογνών 

Η ενεργειακή πρόσληψη πρέπει να καλύπτει τον βασικό μεταβολισμό. Η υπερβολική 

πρόσληψη ενέργειας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιπλοκών βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα, όπως είναι η υπεργλυκαιμία η οποία μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους 

επιπλοκών όπως λοίμωξη, μειωμένη ηπατική λειτουργία λόγω στεάτωσης ή μη φυσιολογικού 

μεταβολικού προγραμματισμού (38). Αντίθετα, η ανεπαρκής παροχή ενέργειας μπορεί να 

οδηγήσει σε μειωμένη ανάπτυξη, απώλεια του ιστού του σώματος, συμπεριλαμβανομένης 

της άπαχης μάζας, εξασθενημένη ανοσία, και λοιμώξεις με συνέπεια την αύξηση της  

νοσηρότητας και θνησιμότητας στα βρέφη και στα παιδιά (39).  

 

1.7 Παρεντερική διατροφή  

Η παρεντερική διατροφή εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν 53 χρόνια (40). Η επαρκής 

θρέψη των νεογνών πρέπει να αρχίζει άμεσα εντός 6 ωρών, καθώς συχνά είναι η κύρια πηγή 

θρέψης όταν υπάρχουν ιατρικές καταστάσεις τέτοιες όπου απαιτούνται αυξημένες ανάγκες 

μεταβολισμού ή σε ανωριμότητα ή δυσλειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Για την 

παρεντερική θρέψη συνιστάται η χορήγηση υδατανθράκων, που αποτελεί και την κύρια πηγή 

ενέργειας, πρωτεΐνης, λίπους, μεταλλικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων (41). 

Η χορήγηση της παρεντερικής διατροφής μπορεί να γίνει είτε μέσω ενός  περιφερικού 

καθετήρα ή φλεβοκαθετήρα, είτε μέσω ενός κεντρικού φλεβικού καθετήρα, είτε μέσω ενός 

περιφερικά εισαγόμενου κεντρικού καθετήρα (picc-line), ανάλογα με την ωσμωτικότητα του 

διαλύματος (ωσμωτικότητα έως 900 mOsm / L μπορεί να εγχυθεί με ασφάλεια 

περιφερειακά) (42).  

Προτιμότεροι είναι οι κεντρικοί καθετήρες καθώς επιτρέπουν τη χορήγηση περισσότερων 

θρεπτικών συστατικών χωρίς την ανάγκη συχνής αντικατάστασής τους και χωρίς να 

αυξάνονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες (βακτηριαιμία ή διεισδυτική μυκητιασική λοίμωξη) 

(43). 

1.7.1 Έγκαιρη έναρξη της παρεντερικής διατροφής  
 

Συνήθως περιλαμβάνει μόνο γλυκόζη, αμινοξέα και ασβέστιο χωρίς νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο 

ή φώσφορο ενώ λιπίδια προστίθενται την δεύτερη ημέρα ζωής. Αρχικός στόχος 30-40 

kcal/kg/day. 
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1.7.2 Πλήρης παρεντερική διατροφή  
 

Η μετάβαση από την φάση της έγκαιρης έναρξης στην πλήρη παρεντερική διατροφή (85-95 

kcal/kg/day) πρέπει να γίνει εντός τριών ημερών από την ημέρα της γέννησης (44). Στόχος 

της πλήρους παρεντερικής διατροφής είναι να καλύψει όλες τις διατροφικές ανάγκες του 

νεογνού και γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και 

επαρκή πρωτεΐνη και ενέργεια για την εξασφάλιση φυσιολογικών ρυθμών ανάπτυξής του. 

 

1.7.3 Συστατικά παρεντερικής  
 
1.7.3.1 Γλυκόζη 10%  
 

Αποτελεί το 60-75% μη πρωτεϊνικών θερμίδων. Η γλυκόζη είναι ο ευρύτερα  

χρησιμοποιούμενος υδατάνθρακας (45) και αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας για τον 

εγκέφαλο και την καρδιά του πρόωρου βρέφους (46). Στην παρεντερική διατροφή οι 

υδατάνθρακες παρέχονται ως δεξτρόζη (d- γλυκόζη), σε μονοϋδρική μορφή και  συμβάλλουν 

περισσότερο στην ωσμωτικότητα του διαλύματος της παρεντερικής (47). Ο ελάχιστος ρυθμός 

για την διατήρηση νορμογλυκαιμίας  πρέπει να είναι 5-8 mg/kg/min, ξεκινώντας αμέσως 

μετά  την γέννηση και σταδιακά να  αυξάνεται σε 12-15 mg/kg/min ανάλογα με το ποσοστό 

των λιπιδίων που παρέχονται (48).  

Η πρόσληψη υδατανθράκων πρέπει να εξατομικεύεται, ειδικά σε νεογέννητα βρέφη με 

συγκεκριμένα προβλήματα, όπως υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία, σοβαρή περιγεννητική 

ασφυξία (καθώς η ταυτόχρονη υπογλυκαιμία μπορεί να επιδεινώσει την εγκεφαλική βλάβη), 

υπερινσουλιναιμία και νεογέννητα σε (μακροχρόνια) παρεντερική διατροφή με δυσανεξία 

στα λιπίδια ή ανεπαρκή ανάπτυξη (47). Σημαντική όμως είναι και η πρόληψη της 

υπερβολικής πρόσληψης δεξτρόζης, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπεργλυκαιμία, αυξημένη 

παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, λιπώδη διήθηση και καταστροφή των φαγοκυττάρων 

(49).  

Οι μετρήσεις της γλυκόζης θα πρέπει να γίνονται κατά προτίμηση σε αναλυτές αερίων (47) 

λαμβάνοντας υπόψιν και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές τις γλυκόζης όπως η 

υψηλή αιμοσφαιρίνη και τα υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης (50). 
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1.7.3.2 Πρωτεΐνες 

 

Η πρόωρη γέννηση συνεπάγεται σημαντικό έλλειμα πρωτεΐνης το οποίο θεωρείται πολύ 

δύσκολο να αναπληρωθεί (51). Σε αρκετές μελέτες, εντούτοις, η πρώιμη πρόσληψη 

πρωτεϊνών συσχετίστηκε με την αποκατάσταση της διατροφής και την καλή νευρολογική 

ανάπτυξη πρόωρων βρεφών με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης (52–54). Μεγαλύτερη έμφαση 

όμως πρέπει να δοθεί στην πρόσληψη της πρωτεΐνης από την εντερική σίτιση, καθώς ο 

ρυθμός της εντερικής απορρόφησης των πρωτεϊνών σε πρόωρο είναι ~ 85-90% με 

υπολογιζόμενη ανάγκη  4g/kg/day για πρόωρα νεογνά περίπου 500-1200 γρ βάρους (52). 

 

1.7.3.3 Λιπίδια 
 

Τα λιπίδια αντιπροσωπεύουν το 25-40% των μη πρωτεϊνικών θερμίδων και αποτελούν ένα 

από τα σημαντικότερα συστατικά σε μια παρεντερική διατροφή για πρόωρα νεογνά. Λιπίδια 

πρέπει να χορηγούνται από την πρώτη ημέρα γέννησης του νεογνού καθώς  έχει αποδειχτεί 

ότι την πρώτη ήδη εβδομάδα παρατηρείται ανεπάρκεια λιπαρών οξέων (55,56) με συνέπεια 

την απώλεια όρασης και το μειωμένο γνωστικό επίπεδο (57). Επίσης είναι γνωστό ότι τα 

έμβρυα αυξάνουν την σωματικό τους λίπος από την 37η εβδομάδα κύησης και μετέπειτα (58). 

Έτσι, η χορήγηση των λιπιδίων συστήνεται να γίνεται ενδοφλέβια σε συνεχή 24ωρη έγχυση.  

Τα λιπίδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: με βάση το ιχθυέλαιο και με βάση το σογιέλαιο 

έχοντα την ίδια ευεργετική επίδρασή με τη διαφορά  ότι τα γαλακτώματα λιπιδίων με βάση 

το ιχθυέλαιο μειώνουν τη χολόσταση ενώ με βάση το σογιέλαιο μειώνουν τη διάρκεια της 

αναπνευστικής υποστήριξης (59). Όμως, τα  γαλακτώματα λιπιδίων με βάση το σογιέλαιο 

μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις λόγω υπερβολικών ποσοστών πολυακόρεστων 

λιπαρών οξέων και λινολεϊκού οξέος (60), με αποτέλεσμα την αυξημένη προδιάθεση σε  

αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (61).  

Η δοσολογία έναρξης συνιστάται στα 1-2 gr/kg/day (62) με αύξηση στα 2-3 gr/kg/day εφόσον 

είναι ανεκτή, ενώ ελάχιστη έγχυση με 0,25 grr/kg/day συμβάλλει έστω βραχυπρόθεσμα στην 

αποκατάσταση της βασικής ανεπάρκειας των λιπαρών οξέων (63). Ταχύτερη αύξηση μέσα σε 

2-3 ημέρες από την έναρξη χορήγησης ή μεγαλύτερες δόσεις που φθάνουν τα 3-3,5 gr/kg/day 

έχουν επίσης προταθεί, υπό προϋποθέσεις, και εφόσον η χορήγηση τους γίνεται ανεκτή  (64). 
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Ο έλεγχος των λιπιδίων στο αίμα γίνεται με την μέτρηση των τριγλυκεριδίων (TG) καθώς 

συχνά παρατηρείται αύξηση στα πρόωρα και ιδιαίτερα στα νεογνά < 28 εβδομάδων, σε 

νεογνά με σήψη, με βάρος γέννησης< 1000γρ ή με υψηλές δόσεις ενδοφλεβίων λιπιδίων 

(>2,6 gr/kg/day) (58). Παρότι η φυσιολογική τιμή τριγλυκεριδίων στο αίμα ορίζεται περίπου 

200-250mg/dl, υψηλότερες τιμές δεν συνδέονται με αυξημένη θνητότητα ή νοσηρότητα 

(58,65).  

 

1.7.3.4 Αμινοξέα  
 

Η ενδοφλέβια έγχυση αμινοξέων θα πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά τη γέννηση σε δόση 

τουλάχιστον 2,0 gr/kg ανά ημέρα και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της πρωτεϊνικής 

κάλυψης ανάλογα με την ηλικία κύησης τις πρώτες 24-48 ώρες. Η πρώιμη παρεντερική 

χορήγηση αμινοξέων συμβάλει αποτελεσματικότερα στην ανάπτυξή του νεογνού σε 

σύγκριση με την όψιμη χορήγηση τους (66). Μεταξύ 24-30 εβδομάδων, οι αρχικοί ρυθμοί 

έγχυσης αμινοξέων πρέπει να κυμαίνονται από 3,5 έως 4,0 gr/kg/day. Μεταξύ 30 και 36 

εβδομάδων, καθώς οι ρυθμοί σύνθεσης κλασματικής πρωτεΐνης μειώνονται, οι ενδοφλέβιοι 

ρυθμοί έγχυσης αμινοξέων 3,0 έως 3,5 gr/kg/day είναι κατάλληλοι. Τέλος, οι απαιτήσεις 

αμινοξέων σε μεγαλύτερες ηλικίες κύησης μειώνονται σε εκείνες του κανονικού βρέφους 

που θηλάζει ή 1,5-2,0 gr/kg/day (64).  

 

1.7.3.5 Ασβέστιο – φώσφορος 
 

Kαι τα δύο προτείνονται στα πρόωρα νεογνά, με συνιστώμενες δόσεις 65-100 mg/kg/day και 

50-80 mg/kg/day αντίστοιχα, για την καλύτερη ανάπτυξη των οστών (42). Σημαντικό όμως 

είναι, για την αποφυγή υπασβεστιαμίας ή υπερασβεστιαιμίας, να μην χορηγείται ασβέστιο 

χωρίς φώσφορο ή και το αντίστροφο περισσότερο από μία ή δύο ημέρες. Σε μια τέτοια 

περίπτωση απαιτείται μέτρηση ιονισμένου ασβεστίου και φώσφορου στον ορό του αίματος 

καθημερινά. 

 

1.7.3.6 Ιχνοστοιχεία 
 

Προστίθενται στην παρεντερική σίτιση καθώς δεν μπορούν να συντεθούν από τον ανθρώπινο 

οργανισμό, ιδιαίτερα εάν το νεογνό δεν αναμένεται να λάβει σύντομα εντερική σίτιση (67). 
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Τέτοια ιχνοστοιχεία είναι ο χαλκός, το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος, σεληνικό νάτριο, χρώμιο 

και η καρνιτίνη.   

Οι απαιτήσεις των ιχνοστοιχείων σε μία παρεντερική σίτιση δεν είναι ίδιες σε όλα τα νεογνά. 

Μπορεί και πρέπει να διαφοροποιείται από ασθενή σε ασθενή (68). Όσον αφορά τον σίδηρο 

(θεωρείται ένα από τα βασικά ιχνοστοιχεία), σε βραχυπρόθεσμη παρεντερική σίτιση, η 

συμπληρωματική χορήγησή του θα πρέπει να δίδεται από του στόματος και όχι παρεντερικά 

(67,69). Αντίθετα, σε ασθενείς με μακροχρόνια παρεντερική σίτιση, υπάρχει κίνδυνος 

ανεπάρκειας σιδήρου ιδιαίτερα εάν είναι αδύνατη η από του στόματος χορήγηση (70).  

 

1.7.4 Ανεπιθύμητες ενέργειες παρεντερικής σίτισης 
 

Οι πιο συχνές διαταραχές που συμβαίνουν και που σχετίζονται με την παρεντερική διατροφή 

είναι οι εξής :   

1.7.4.1 Υπερνατριαιμία  (Na> 145 mmol/L) 
 

Συμβαίνει λόγω εσφαλμένης αποκατάστασης της διαδερμικής απώλειας νερού από 

ανεπαρκή πρόσληψη νερού ή υπερβολική πρόσληψη Na («ακούσια» τις περισσότερες 

φορές) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής φάσης. Η ταχεία διόρθωση της υπερνατριαιμίας 

μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό οίδημα, επιληπτικές κρίσεις και βλάβη εγκεφαλικών 

κυττάρων. Συνιστάται ρυθμός μείωσης 10 με 15 mmol/l/24 h. 

1.7.4.2 Υπονατριαιμία (Na <135 mmol/L)  
 

Αντανακλά απόλυτη ή σχετική υπερφόρτωση νερού με μειωμένη, κανονική ή αυξημένη 

συγκέντρωση Na. Η διάγνωση της γίνεται από την κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση 

(ενδο- και εξωαγγειακού νατρίου) καθώς και από την μέτρηση Na στα ούρα (uNa). Οι 

διορθώσεις της σοβαρής υπονατριαιμίας γρηγορότερα από 48 με 72 ώρες έχουν συσχετιστεί 

με αυξημένο κίνδυνο μυελίνωσης της γέφυρας του εγκεφάλου. 

1.7.4.3 Υποκαλιαιμία (K <3,5 mmol/L)  
 

Μπορεί να αναπτυχθεί σε περιπτώσεις αυξημένης κατανάλωσης (ανωριμότητα), εξάντλησης 

των ηλεκτρολυτών (περιορισμός ανάπτυξης), ανεπαρκούς προσφοράς (ακατάλληλη 



 40 

παρεντερική ή εντερική πρόσληψη) ή λόγω αυξημένων νεφρικών απωλειών (π.χ. ως 

παρενέργεια φαρμάκων όπως καφεΐνη ή διουρητικά ή νεφρική παθολογία). 

1.7.4.4 Υπερκαλιαιμία (Κ > 6 mmol/L)  
 

Μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς μειωμένη απέκκριση Κ από τους νεφρούς. Η πρώιμη 

υπερκαλιαιμία μπορεί να αναπτυχθεί απουσία ολιγουρίας και πρόσληψης καλίου. Η μη 

ολιγουρική υπερκαλιαιμία πρέπει να ελέγχεται, μετά τη γέννηση, σε βρέφη με πολύ χαμηλό 

βάρος γέννησης σε κίνδυνο (έλλειψη προγεννητικών κορτικοστεροειδών, συστηματική 

οξέωση, ασφυξία κατά τη γέννηση, μαζικά αιματώματα, αιμόλυση, καταβολική κατάσταση 

και άλλες καταστάσεις). Στην μη ολιγουρική υπερκαλιαιμία η διούρηση είναι συνήθως εντός 

φυσιολογικού εύρους και K(urine) > 20 mmol/l. Η ολιγουρική υπερκαλιαιμία οφείλεται 

κυρίως σε νεφρική ανεπάρκεια, εμφανίζει Ku 7 mmo/l και απαιτεί άμεση παρέμβαση. 

1.7.4.5 Σοβαρή μεταβολική οξέωση (pH <7,2 ή διττανθρακικά <12 mmol/L)  
 

Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα για βρέφη με υψηλό κίνδυνο (απώλεια βάρους> 15%, ή με 

πολύ χαμηλό βάρος γέννησης) και μπορεί να είναι αποτέλεσμα της υψηλής αθροιστική 

πρόσληψης Cl. Οπότε η  χρήση διαλυμάτων Na και K χωρίς Cl πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

σε πρόωρα βρέφη σε παρεντερική θρέψη, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος 

υπερχλωραιμίας και μεταβολικής οξέωσης (71). 

1.7.4.6 Υπεργλυκαιμία  > 8 mmol/L ή πάνω από 145 mg/dL  
 

Πρέπει να αποφεύγεται σε νεογνικούς ασθενείς που βρίσκονται σε ΜΕΝΝ επειδή 

συσχετίζεται θετικά με την νοσηρότητα και την θνητότητα. Σε νεογνά εντός της μονάδας 

εντατικής θεραπείας, τα επαναλαμβανόμενα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα > 10 mmol/L ή >180 

mg/dL πρέπει να αντιμετωπίζονται με ινσουλινοθεραπεία, όταν η εύλογη προσαρμογή του 

ρυθμού έγχυσης γλυκόζης είναι ανεπαρκής (47). 

1.7.4.7 Υπογλυκαιμία < 2.2-2.5 mmol/L ή <40-45mg/dL σε νεογνά  
 

Επίσης  πρέπει να αποφεύγεται σε όλους τους ασθενείς. Όλα τα  νεογέννητα με παράγοντες 

κινδύνου για υπογλυκαιμία, όπως η πρόωρη γέννηση, το χαμηλό βάρος γέννησης και η 

περιγεννητική ασφυξία, απαιτούν στενή παρακολούθηση και διαχείριση των επιπέδων 

γλυκόζης στο αίμα τους (72) καθώς χαμηλά επίπεδα γλυκόζης έχουν  συσχετιστεί με σοβαρές 

νευροαναπτυξιακές συνέπειες (73) και αυξημένη θνησιμότητα(74). 
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1.8 Εντερική διατροφή 

 

Ενώ η παρεντερική διατροφή όχι σπάνια αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα θρέψης 

πρόωρων νεογνών που νοσηλεύονται στις ΜΕΝΝ, ο καθημερινός στόχος είναι να ξεκινήσει 

το συντομότερο δυνατόν η εντερική σίτιση και να εδραιωθεί σταδιακά σε τέτοιο βαθμό ώστε 

να καλύπτει πλήρως τις αναπτυξιακές ανάγκες του νεογνού (45). Ο διατροφικός σκοπός είναι 

η ανάπτυξη του νεογνού με ρυθμό  αντίστοιχο με την ανάπτυξη που θα είχε ενδομήτρια (75). 

Έτσι, από το 2014 έχει αναπτυχθεί ένα διεθνές πρότυπο μετρήσεων (INTRERGROWTH 21st 

CENTURY) για την εμβρυϊκή ανάπτυξη που κερδίζει έδαφος όλο και περισσότερο (76,77). 

 Η εντερική σίτιση θα πρέπει να ξεκινά μετά τη σταθεροποίηση του νεογνού και καλύτερη  

επιλογή  είναι το πρωτόγαλα της μητέρας για την δημιουργία κατάλληλης γαστρεντερικής 

χλωρίδας (64) ώστε να ενεργοποιηθεί η κινητικότητα του εντέρου, η πέψη, η απορρόφηση, 

η άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος και να αποτραπεί ένας πιθανός τραυματισμός του 

εντέρου ή ακόμα και μια νεκρωτική εντεροκολίτιδα (78). Καταλληλότερο σύμφωνα με την 

Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής θεωρείται  το μητρικό γάλα  και για τα πρόωρα βρέφη 

(79). Ο θηλασμός έχει δειχθεί αποτελεσματικός στη διατροφική, ανοσολογική και 

αναπτυξιακή ανταπόκριση του νεογνού και έχει συσχετιστεί με τη μείωση των συχνότερων 

επιπλοκών του βρέφους VLBW όπως η  βρογχοπνευμονική  δυσπλασία και  η νεκρωτική 

εντεροκολίτιδα (80). 

Η εντερική σίτιση, και ειδικότερα η πρόωρη έναρξη εντερικής σίτισης, έχει αποδειχθεί πως 

μπορεί να περιορίσει την εμφάνιση λοιμώξεων και να μειώσει τον χρόνο παραμονής στο 

νοσοκομείο (81). Σύμφωνα με τα διατροφικά πρωτόκολλα πρέπει σταδιακά να αυξάνεται 

από 15-30 mL/k g/day έως και 150-170 mL/k g/day (41).  

Από την πρώτη ημέρα της ζωής των πρόωρων νεογνών, θα πρέπει να τους παρέχονται 

τουλάχιστον 45-55 kcal/kg/day για την κάλυψη των ελάχιστων ενεργειακών τους απαιτήσεων 

(82). 

 Κατά μέσο όρο, μετά τον τοκετό εμφανίζεται απώλεια βάρους συνήθως μετά από 2-3 ημέρες 

και αντιπροσωπεύει απώλεια βάρους 6-7% στα βρέφη που θηλάζουν. Στα βρέφη που 

τρέφονται με φόρμουλα, ο χρόνος απώλειας είναι παρόμοιος, αλλά η απώλεια βάρους είναι 

χαμηλότερη, μεταξύ 3% και 4% του βάρους γέννησης. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος χρόνος για 
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την ανάκτηση του βάρους γέννησης είναι επίσης πιο γρήγορος στη διατροφή με φόρμουλα 

(6-7 ημέρες) από ό, τι στα νεογνά που θηλάζουν (8-9 ημέρες) (83). 

 

1.8.1 Ενεργειακές απαιτήσεις 
 

Οι θερμίδες για την επίτευξη της μέγιστης ανάπτυξης, υπολογίζονται από την εκτιμώμενη σε 

φάση ηρεμίας κατανάλωση ενέργειας (REE- resting energy expenditure), την δραστηριότητα 

(συμπεριλαμβανομένης και της σίτισης), την θερμορύθμιση, την απώλεια κοπράνων, την 

ανάπτυξη και τις χρόνιες ιατρικές καταστάσεις. Στα τελειόμηνα νεογνά μεταξύ 8-63 ημέρες 

μετά τον τοκετό, η κατανάλωση ενέργειας σε φάση ηρεμίας (REE) κυμαίνεται από 49-60 

kcal/kg/day. 

Για τα πρόωρα νεογνά, η κλινική τους εικόνα και  η δραστηριότητα υπαγορεύουν τις 

καθημερινές ενεργειακές απαιτήσεις ως εξής:  

 Για πρόωρα βρέφη που καλύπτονται με  εντερική σίτιση, οι ενεργειακές τους απαιτήσεις 

είναι 110-130 kcal/kg/day (84) 

 Για πρόωρα βρέφη που καλύπτονται με  παρεντερική σίτιση, οι ενεργειακές τους 

απαιτήσεις είναι λιγότερες (90-100 kcal/kg/day για νεογνό <1500 γρ) εξαιτίας της 

μικρότερης απώλειας ενέργειας από τα κόπρανα και με κάποιο τρόπο μειωμένης 

δραστηριότητας. 

 Για βρέφη με χρόνια ασθένεια (π.χ. βρογχοπνευμονική δυσπλασία), οι απαιτήσεις των  

ενεργειακών αναγκών είναι πιθανότατα υψηλότερες λόγω της αυξημένης φάση ηρεμίας 

(REE) της δραστηριότητας και της απώλειας κοπράνων (85,86) 

 

 
1.8.2 Είδη εντερικής σίτισης 

 

1.8.2.1 Πρωτόγαλα/ Μητρικό γάλα 
 

Το ανθρώπινο μητρικό γάλα είναι η συνιστώμενη μορφή εντερικής διατροφής για 

νεογέννητα βρέφη τουλάχιστον για τους πρώτους έξι μήνες της μεταγεννητικής ζωής (79). 

Αμέσως μετά τη γέννηση πρέπει να χορηγείται το πρωτόγαλα της μητέρας στο 
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στοματοφάρυγγα κάθε τρείς ώρες. Έτσι το νεογνό αποκτά οφέλη για το ανοσοποιητικό του 

σύστημα και μειώνεται η πιθανότητα για ΝΕC (87–89). 

 

Αυτή η πρακτική έχει επίσης χαρακτηριστεί ως «ελάχιστη εντερική διατροφή » ή «minimum 

enteral feeding (MEF)». Τα κλινικά οφέλη περιλαμβάνουν βελτιωμένη ανοχή στο γάλα, 

μεγαλύτερη μεταγεννητική ανάπτυξη, μειωμένη πιθανότητα σήψης καθώς και μικρότερη 

παραμονή στο νοσοκομείο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για ανεπιθύμητες 

ενέργειες από την εφαρμογή της MEF. Η τακτική αυτή (MEF) μπορεί να ξεκινήσει και σε 

νεογνά που υποστηρίζονται αναπνευστικά ή είναι σε ολική παρεντερική διατροφή (90).  

 

Το μητρικό γάλα αποκλειστικά, ωστόσο, μπορεί να μην ικανοποιεί τις συνιστώμενες 

διατροφικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων πρόωρων βρεφών (84,91). Οι διεθνείς οδηγίες 

συναίνεσης δηλώνουν ότι οι «τυπικοί» όγκοι (περίπου 150 έως 180 mL/kg/d) του μητρικού 

γάλακτος δεν παρέχουν τη συνιστώμενη ποσότητα ενέργειας (110 έως 135 kcal/kg/d) ή 

πρωτεΐνης (3,5 έως 4,5 g/kg/d) για την κάλυψη των μεταβολικών αναγκών των πρόωρων 

βρεφών (92). Η στρατηγική που χρησιμοποιείται πιο συχνά σε εγκαταστάσεις φροντίδας 

νεογνών σε χώρες με υψηλό εισόδημα για την αντιμετώπιση αυτών των πιθανών 

ελλειμμάτων θρεπτικών ουσιών είναι η συμπλήρωση του μητρικού γάλακτος με επιπλέον 

θρεπτικά συστατικά, συνήθως με τη μορφή σκόνης ή υγρού «ενισχυτικού πολλαπλών 

θρεπτικών συστατικών» (93–96).  

 

Η ρουτίνα του νοσοκομείου για να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την έναρξη και τη 

διατήρηση αποκλειστικού θηλασμού θα πρέπει να βασίζεται στις οδηγίες της Αμερικανικής 

Ακαδημίας Παιδιατρικής που υποστηρίζεται από την Π.Ο.Υ / UNICEF στα "Δέκα βήματα για 

τον επιτυχή θηλασμό" (79). 

 

1.8.2.2 Γάλα από μητέρα δότρια 
 

Όταν το μητρικό γάλα δεν είναι διαθέσιμο, το παστεριωμένο γάλα από δότρια μητέρα (από 

τράπεζα γάλατος) είναι η επόμενη επιλογή (79,97). Το γάλα παρέχει πολλά από τα οφέλη του 

μητρικού γάλατος, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από τη NEC, έχει όμως 

χαμηλότερες πρωτεΐνες, ηλεκτρολύτες, ιχνοστοιχεία και ανοσοδραστικούς παράγοντες από 

το φρέσκο μητρικό γάλα πιθανότατα λόγω της θερμοκρασίας που απαιτείται από την 

παστερίωση (98). 
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1.8.2.3 Φόρμουλα γάλατος 
 

Όταν και το μητρικό γάλα από δότρια μητέρα δεν είναι διαθέσιμο, ενναλακτικά γίνεται χρήση 

φόρμουλας ειδικής για πρόωρα νεογνά. Η φόρμουλα  αυτή περιέχει περισσότερες πρωτεΐνες 

(2,4 γρ/ 100ml ή 3γρ /100kcal), περισσότερες θερμίδες (77- 83 kcal/100ml), περισσότερο 

ασβέστιο (90-120mg /100ml) συγκριτικά με τις φόρμουλες γάλατος των τελειόμηνων 

νεογνών. Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη πρόσληψη βάρους, αύξηση του μήκους σώματος 

και αύξηση της περιμέτρου της κεφαλής κατά την έξοδο από το νοσοκομείο όμοια με την 

αντίστοιχη ηλικία (99). 

 

1.8.2.4 Μητρικό γάλα εμπλουτισμένο με ενισχυτικό (human milk fortifier HMF) 
 

Για πρόωρα νεογνά που ζυγίζουν <1500 γραμμάρια και για αυτά που είναι μεταξύ 1500-1800 

γρ και χρειάζονται καθετήρα σίτισης , το μητρικό γάλα είτε είναι  της μητέρας είτε είναι από 

δότρια μητέρα θα πρέπει να εμπλουτίζεται με ενισχυτικό HMF (92,100) καθώς η προσθήκη 

αυτή αυξάνει την συγκέντρωση των πρωτεϊνών, των θερμίδων και των μετάλλων με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται το βάρος και να μειώνεται το διατροφικό έλλειμμα (101–103). 

 

Υπάρχουν δύο τύποι ενισχυτικού:  σε σκόνη όπου η πηγή πρωτεΐνης προέρχεται από άθικτη 

πρωτεΐνη βοοειδών και σε υγρή μορφή (διαθέσιμο) στις Η.Π.Α όπου παρέχουν μεγαλύτερη 

πρόσληψη πρωτεΐνης, λιπιδίων, υδατανθράκων, ασβεστίου, μαγνησίου, χαλκού, φωσφόρου, 

νατρίου και πολυβιταμινών.  

 

1.8.3 Τρόπος χορήγησης του γάλατος 
 

Σε νεογνά που ζυγίζουν <1800 γραμμάρια κατά τη γέννηση ή είναι <32 εβδομάδες κύησης 

απαιτείται καθετήρας σίτισης μέχρι να ωριμάσουν ώστε να τρέφονται κατευθείαν από το 

στήθος και αυτό συμβαίνει συνήθως μεταξύ 32ης με 34ης εβδομάδας κύησης. 

 

1.8.4 Συμπτώματα και σημεία που φανερώνουν μη ανοχή στην εντερική σίτιση 
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Ένα σημαντικό πρόβλημα για τα πρόωρα νεογνά, (ειδικότερα εκείνα με εβδομάδα κύησης 

κάτω των 28 εβδομάδων, τα νεογνά που χρήζουν υποστήριξη με θετικές πιέσεις για την 

υποστήριξη της αναπνοής τους ή έχουν θετικές καλλιέργειες αίματος), αποτελεί η μειωμένη 

ανεκτικότητα της εντερική τροφής (104). Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανεκτικότητά 

της σίτισης είναι : ο τύπος του  γάλατος (φόρμουλα ή μητρικό), ο όγκος του γάλατος, πόσο 

γρήγορα ξεκίνησε η σίτιση, η γαστρική κινητικότητα, η παραγωγή κοπράνων, η 

φαρμακευτική αγωγή, καθώς και η συνυπάρχουσα παθολογία.  

Και ενώ  τα συμπτώματα που παρουσιάζονται και που υποδηλώνουν δυσανεξία στην σίτιση 

είναι μη ειδικά, από πολλούς γιατρούς χρησιμοποιούνται τα παρακάτω για τον 

προσδιορισμό της:  

 έμετος  

 διάταση κοιλίας 

 αυξημένοι ή απουσία εντερικών ήχων  

 γαστρικό υπόλειμμα κατά την αναρρόφηση από τον σωλήνα σίτιση   
(μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση τόσο του νεογνού όσο και από του σωλήνα 

σίτισης και συνυπολογίζεται  και με άλλα συμπτώματα δυσανεξίας ιδιαίτερα με 

έμετο ή/και με διάταση κοιλίας, δεν αποτελεί ένδειξη ότι είναι χρήσιμο για την 

αποφυγή της ΝEC)  

  χολώδεις εκκρίσεις ή αίμα από τον σωλήνα σίτισης 
(μπορεί  να υποδηλώνει απόφραξη εντέρου αλλά μπορεί και να οφείλεται στην 

παλινδρόμηση της χολής στο στομάχι) 

 αιματηρές κενώσεις 
(σαν ένδειξη συνύπαρξης πιθανής νεκρωτικής εντεροκολίτιδας ή μπορεί να 

οφείλονται και σε άλλα αίτια όπως είναι : ραγάδα στον πρωκτό, αίμα από 

τραυματισμό κατά την τοποθέτηση του γαστρικού σωλήνα ή αίμα από την 

τραυματισμένη θηλή της μητέρας, αλλεργία στην πρωτεΐνη του γάλατος, ή από 

ανωμαλίες του γαστρεντερικού σωλήνα)      

 καθώς και 

  περισσότερα επεισόδια άπνοιας και βραδυκαρδίας, επεισόδια αποκορεσμού ή και 

λήθαργος (105). 

Σε περιπτώσεις δυσανεξίας της εντερικής σίτισης η αραίωση των γευμάτων δεν συνιστάται  

ούτε η χρήση των Η2 ανταγωνιστών (π.χ. ρανιτιδίνη) που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα. 

Αντίθετα η χρήση των Η2 ανταγωνιστών  φαίνεται να σχετίζεται με αυξανόμενο ποσοστό NEC 
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(106). Ωστόσο η ερμηνεία της δυσανεξίας της εντερικής σίτισης λόγω ανωριμότητας του 

γαστρεντερικού σωλήνα ή ίσως κάποιας υποκείμενης NEC χρήζει την προσεκτική και συνεχή 

επανεξέταση των σημείων και συμπτωμάτων από τον θεράποντα ιατρό  πριν την απόφαση 

για μείωση, ή καθυστέρηση της πλήρους εντερικής σίτισης ή  ακόμα και πριν την προσωρινή 

διακοπή της σίτισης. Σε όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και οι επιπλοκές από 

την μακρόχρονη χρήση της παρεντερικής διατροφής και της εντερικής ατροφίας από την 

καθυστερημένη ολοκλήρωση της εντερικής σίτισης (107). 

 

1.9 Κριτήρια εξόδου από μια Μ.Ε.Ν.Ν 

 

Η έξοδος ενός νεογνού από μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εξετάζεται όταν μπορεί να 

διατηρήσει την θερμοκρασία του σώματός του και όταν πληροί δύο από τα ακόλουθα :  

1. Πλήρης εντερική διατροφή από το στόμα είτε με ένα τυπικό διαιτολόγιο με 

180ml/kg/day είτε με εμπλουτισμένο διαιτολόγιο με 160ml/kg/day, είτε με αποκλειστικό 

θηλασμό, είτε με θηλασμό συνδυαστικά  με γάλα φόρμουλα  και  

2. Ο ρυθμός ανάπτυξης να συμβαδίζει με τα εξής : βρέφη <2kg να πετυχαίνουν βάρος 

τουλάχιστον 15-20 gr/kg την ημέρα και βρέφη >2kg  να κερδίζουν 20-30 gr/. Μια νέα 

τάση στις ΗΠΑ που δοκιμάζεται σταδιακά και στην Ευρώπη είναι η πρόωρη έξοδος 

πρόωρων βρεφών από τη ΜΕΝΝ ενώ ακόμη σιτίζονται μέσω ρινογαστρικού σωλήνα, με 

την προϋπόθεση τακτικής παρακολούθησης στην κλινική εξωτερικών ασθενών (follow-

up). Η τακτική αυτή φαίνεται να γίνεται καλά αποδεκτή από τους γονείς και να είναι 

ασφαλής (108).  
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2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Στόχος της μελέτης είναι να υπολογιστεί το ισοζύγιο ενεργειακής – πρωτεϊνικής πρόσληψης  

σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες προώρων διαχρονικά και να αξιολογηθεί η επίπτωσή του 

στους δείκτες ανάπτυξης και νοσηρότητας των νεογνών σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 

Νεογνών. 

Επί μέρους στόχοι είναι :  

 Να προσδιοριστούν διαχρονικά οι παράμετροι  σύμπτωσης  ή απόκλισης του τρέχοντος 

πρωτοκόλλου εντερικής και παρεντερικής  κάλυψης συγκριτικά με τις συνιστώμενες για 

την ηλικία κύησης ενεργειακές ανάγκες, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες 

διατροφικής υποστήριξης πρόωρων νεογνών της ESPEN και ESPNIC (2020). 

 Να καταγραφούν οι διαφορές των κύριων ηλικιακών ομάδων προώρων νεογνών ως προς 

τα δημογραφικά, αναπτυξιακά, κλινικά και διατροφικά χαρακτηριστικά.  

 Να συσχετιστεί η ανάπτυξη των νεογνών, όπως αυτή θα αποτυπωθεί κατά την έξοδό τους 

με παράγοντες θρέψης. 

 Να συσχετιστεί το ενεργειακό και πρωτεϊνικό ισοζύγιο των νεογνών με κλινικά δεδομένα 

και παραμέτρους έκβασης. 

Απώτερος στόχος είναι η καταγραφή των ιδιαίτερων συσχετίσεων θρέψης - ανάπτυξης σε 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες προώρων νεογνών ώστε να συμβάλλουν στο σχεδιασμό 

κατάλληλα τροποποιημένων πρωτοκόλλων για την επιτήρηση της βέλτιστης δυνατής 

ανάπτυξης προώρων νεογνών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1 ΑΣΘΕΝΕΙΣ  

 

Η παρούσα έρευνα είναι αναδρομική μελέτη των νεογνών που εισήχθησαν στη 

Μ.Ε.Ν.Νεογνών  του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης (ΒΓΝΗ) κατά τη 

χρονική περίοδο 08/2019 έως 08/2020. Οι ασθενείς είναι ταξινομημένοι σε 3 ομάδες 

προωρότητας ανάλογα με την ηλικία κύησης (GA): Εξαιρετικά πρόωρα <28 εβδομάδες, πολύ 

πρόωρα 28-32 εβδομάδες και μέτρια πρόωρα 32-37 εβδομάδες. Ταξινομούνται επίσης 

ανάλογα με το βάρος γέννησης στις ομάδες <1500 γρ, 1500-2500 γρ, SGA, IUGR, και >2500γρ. 

Από τη μελέτη αποκλείσθηκαν νεογνά με σύνδρομα, συγγενείς παθήσεις που αποκλείουν την 

εντερική σίτιση ή με βαριά περιγεννητική ασφυξία. 

Η Μ.Ε.Ν.Νεογών  του Β.Γ.Ν.Η διαθέτει δυνατότητα 21 κλινών, που υποδέχεται νεογνά τόσο 

από εξωτερικά ιδιωτικά μαιευτήρια του νησιού μας και εξωτερικά ιδιωτικά ή δημόσια  

μαιευτήρια άλλων νησιών, όσο και από την Μαιευτική Κλινική του νοσοκομείου μας. 

Αποτελεί ξεχωριστό αυτοδύναμο τμήμα με συνεχή παρουσία Ιατρών Παιδιάτρων  – 

Νεογνολόγων. Στη ΜΕΝΝ δεν υπάρχει συγκεκριμένο  πρωτόκολλο σίτισης. Καθημερινά οι 

Ιατροί αποφασίζουν το είδος της σίτισης (εντερικής, παρεντερικής ή συνδυασμό και των δύο) 

με κριτήρια που βασίζονται σε καθημερινά κλινικά εργαστηριακά δεδομένα του ασθενούς, 

και βιβλιογραφικές συστάσεις κατευθυντήριων οδηγιών. 

 

3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 Δημογραφικά στοιχεία: καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων των νεογνών (φύλο, 

ημερομηνία γέννησης , ημέρες νοσηλείας, ηλικία μητέρας, είδος κύησης, σειρά κύησης, 

είδος τοκετού) 

 

 Σωματομετρικά στοιχεία: σημειώθηκαν τόσο τα χαρακτηριστικά κατά την εισαγωγή ,όσο 

και τα χαρακτηριστικά στην έξοδο (ηλικία κύησης, εκατοστιαία θέση βάρους-μήκους-

περιμέτρου κεφαλής, z -score βάρους, μέγιστη απώλεια βάρους, ημέρες για την 

ανάκτηση του βάρους γέννησης) 
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 Κλινικά χαρακτηριστικά : καταγραφή παραμέτρων οι οποίες αφορούσαν την αιτία της 

εισαγωγής, συννοσηρότητα, συστήματα βαθμονόμησης της βαρύτητας του νεογνού 

(CRIB II score, CRIB II predicted death rate), χειρουργείο, επιπλοκές, νεκρωτική 

εντεροκολίτιδα, βρογχοπνευμονική δυσπλασία, αναπνευστική υποστήριξη, 

νοσοκομειακές λοιμώξεις. 

 

 Διατροφικές πληροφορίες με καταγραφή των κυριότερων παραμέτρων οι οποίες 

αφορούσαν τα εξής: 

 Έκβαση νοσηλείας  

 Τύπος παρεντερικής σίτισης και τρόπος χορήγησής της 

 Τύπος εντερικής σίτισης και τρόπος χορήγησης  

 Επιπλοκές από την εντερική σίτιση 

 Χρόνος έναρξης της εντερικής σίτισης και χρόνος μέχρι την πλήρη εντερική σίτιση 

 Χρόνος έναρξης της παρεντερικής σίτισης και  διάρκειά της 

 Επιπλοκές από τους κεντρικούς καθετήρες 

 Βιοχημικές διαταραχές κατά την διάρκεια της παρεντερικής σίτισης 

 Συνολική πρόσληψη υγρών την 3η ,7η και 14η ημέρα νοσηλείας 

 Καταγραφή ημερήσιας πρόσληψης υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λίπους 

χωριστά για την 3η, 7η και 14η ημέρα 

 Συνολικοί υδατάνθρακες από την εντερική και παρεντερική  σίτιση  

 Συνολικές πρωτεΐνες από την εντερική και παρεντερική  σίτιση 

 Συνολικό λίπος από την εντερική και παρεντερική  σίτιση 

 

 Έκβαση νοσηλείας (έξοδος στο σπίτι, μεταφορά σε άλλο φορέα, επανεισαγωγή, 

θάνατος) 

 

Δείγμα της φόρμας συμπλήρωσης δεδομένων των ασθενών παρουσιάζεται στο Παράρτημα 

Α. Στη βάση δεδομένων υπολογισθήκαν επίσης οι δείκτες βαρύτητας της νόσου, οι 

εκατοστιαίες θέσεις σύμφωνα με τους πίνακες του WHO, οι συνιστώμενες ενεργειακές 

ανάγκες κατά την εξίσωση Schofield και οι πρωτεϊνικές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες ESPEN και ESPNIC 2020. Τα δεδομένα ενεργειακής και πρωτεϊνικής κάλυψης των 

ασθενών συγκρίθηκαν με τα συνιστώμενα των κατευθυντήριων οδηγιών ώστε να προκύψει 

το θερμιδικό και πρωτεϊνικό ισοζύγιο.  
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3.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων με  χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS 26. Οι ποσοτικές μεταβλητές με κανονική κατανομή περιγράφονται με τη μέση τιμή και 

σταθερή απόκλιση (mean ± Standard Deviation) και οι μη κανονικής κατανομής με τη διάμεση 

τιμή και διατεταρτημοριακό εύρος (median, IQR 25-75%). Οι απόλυτες (n) και σχετικές (%) 

συχνότητες χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών. Για τη 

σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασίες t-test και ANOVA 

(παραμετρικές), Mann-Whitney και Kruskal-Wallis (μη παραμετρικές), ενώ για ποιοτικές 

μεταβλητές η δοκιμασία x2 διορθωμένη κατά Fisher (Fisher exact test). Ο δείκτης συσχέτισης 

Pearson χρησιμοποιήθηκε να ερευνήσει το βαθμό επίδρασης αλλαγών μιας μεταβλητής σε 

μία άλλη. Μη παραμετρικός προσημικός βαθμολογικός έλεγχος Wilcoxon χρησιμοποιήθηκε 

για τη σύγκριση επαναληπτικών μετρήσεων ασθενών (Wilcoxon signed-rank test). Ένα 

μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης (stepwise method) ανέλυσε παραμέτρους που 

σχετίζονται ανεξάρτητα με θετική μεταβολή του z-score βάρους εισόδου – εξόδου. Αναλύσεις 

ROC χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη παραγόντων πρόβλεψης αρνητικού ενεργειακού ή 

πρωτεϊνικού ισοζυγίου. Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας σε όλες τις περιπτώσεις 

ορίστηκε σε τιμή κριτηρίου p μικρότερη του 0.05. 

 

3.4 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η μελέτη έλαβε έγκριση από την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Β.Γ.Ν.Η. Στα πλαίσια 

αυτής της διεργασίας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες: 

 • κατάθεση του πρωτοκόλλου της μελέτης. 

 • έγγραφη αίτηση στην Επιστημονική Επιτροπή του ΒΓΝΗ για λήψη έγκρισης για να 

πραγματοποιηθεί η συλλογή δεδομένων ασθενών της Μ.Ε.Ν.Ν. Η κατάθεση 

πραγματοποιήθηκε στις 03/8/2020 με Αριθμό Πρωτοκόλλου 14408 η οποία και έλαβε την 

έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου. 
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 • κατάθεση αίτησης(23/7/2020) στην διευθύντρια  της Μ.Ε.Ν.Ν  του Βενιζελείου  Κα 

Κοροπούλη Μαρίνα για τη χορήγηση άδειας χρήσης των δεδομένων των ασθενών της 

κλινικής  για τον  ερευνητικό σκοπό της διπλωματικής εργασίας, την άδεια για πρόσβαση 

στους φακέλους των ασθενών.  Η αίτηση αυτή ενεκρίθη εγγράφως.  

 • Η καταγραφή των δεδομένων έγινε ανώνυμα, με σεβασμό στην προστασία δεδομένων του 

ασθενή. Χρησιμοποιήθηκε ο ατομικός μοναδικός αριθμός μητρώου του κάθε ασθενή, που ο 

μοναδικός γνώστης αυτού ήταν μόνο ο μελετητής. 
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4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 84 νεογνά που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής 

Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου από τον Αύγουστο του 2019 έως 

τον Αύγουστο του 2020. 

 

Ασθενείς  

Από τα νεογνά που εισήχθησαν στη μελέτη, τα 51 αφορούσαν την ομάδα των 32-37 

εβδομάδων κύησης (60,7%), τα 22 τις ηλικίες 28-32 (26,2%), 8 νεογνά ηλικίας κύησης <28 

εβδομάδων (9,5), ενώ 3 νεογνά (3,6%) ήταν άνω των 37 εβδομάδων. Το βάρος, μήκος και η 

περίμετρος κεφαλής διέφεραν σημαντικά (p<0,001) μεταξύ των ομάδων κύησης κατά την 

είσοδο των νεογνών στη ΜΕΝΝ (Πίνακας 1).  

 
Πίνακας 1. Δημογραφικά και σωματομετρικά χαρακτηριστικά εισόδου ανά ηλικιακή ομάδα 
νεογνών. 
 

Δημογραφικοί παράμετροι Ηλικία κύησης (εβδομάδες) n (%) p-value 
 

Σύνολο  <28 28-32 32-37 >37 
 

Ασθενείς, n (%) 84 (100,0) 8 (9,5) 22 (26,2) 51 (60,7) 3 (3,6) 
 

    Άρρεν 54 (64,3) 5 (62,5) 13 (59,1) 34  (66,7) 2 (66,7) 0,940 

    Θήλυ 30 (35,7) 3 (37,5) 9 (40,9) 17(33,3) 1 (33,3) 
 

Ηλικία κύησης (εβδομάδες),  meanSD 32,62,9 26,21,3 30,91,1 34,01,2 37,70,3 0,001 

Βάρος σώματος (kg),  meanSD 1,840,6 0,940,3 1,560,3 2,030,5 3,130,4 0,001 

Μήκος σώματος (cm),  meanSD  43,24,3 36,03,5 41,42,8 44,63,2 513,6 0,001 

Περίμετρος κεφαλής (cm),  meanSD 29,93,1 24,12,1 28,41,93 31,22,0 35,21,0 0,001 

z-score βάρους (kg), meanSD -0,271,1 0,451,4 0,070,9 -0,571,1 0,180,7 0,023 

z-score μήκους (cm), meanSD  0,251,2 0,951,3 0,521,0 -0,021,2 1,01,3 0,052 

z-score περιμέτρου κεφαλής (cm), meanSD 0,191,2 0,191,1 0,121,1 0,161,3 1,10,6 0,606 

Βάρος σώματος, n (%)       0,336 

   <3η ΕΘ 7 (8,3) 1 (12,5) 0 (0) 6 (11,8) 0 (0)  

   3η – 10η ΕΘ 9 (10,7) 0 (0) 1 (4,5) 8 (15,7) 0 (0)  

Μήκος σώματος, n (%)  
     

0,073 

   <3η ΕΘ 5 (6) 1 (12,5) 0 (0) 4 (7,8) 0 (0) 
 

   3η – 10η ΕΘ 6 (7,2) 0 (0) 1 (4,8) 5 (9,8) 0(0) 
 

Περίμετρος κεφαλής, n (%) 
     

0,576 

   <3η ΕΘ 2 (2,4) 0 (0) 0 (0) 2 (3,9) 0 (0) 
 

   3η – 10η ΕΘ 6 (7,1) 1 (12,5) 3 (13,6) 2 (3,9) 0 (0) 
 

ΕΘ, Εκατοστιαίες θέσεις / υπολογισμός z score ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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Τα z-scores βάρους (p=0,023) και μήκους (p=0,052) κατέγραψαν αρνητικές τιμές ενδεικτικές 

υποθρεψίας μόνο στην ομάδα 32-37 εβδομάδων συγκριτικά με τις άλλες ομάδες κύησης. Το 

φύλο (54 αγόρια (64,3%), 30 κορίτσια (35,7%)) και οι εκατοστιαίες θέσεις των 

σωματομετρικών εισόδου στη ΜΕΝΝ δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Συνολικά 31 

ασθενείς ήταν μεταξύ 10ης-50ης ΕΘ (36,9%) και 28 μεταξύ 50ης και 90ης (33,3%) ενώ μόλις 7 

ασθενείς καταγράφηκαν με ΒΓ<3ης ΕΘ. Η κατανομή των ΕΘ για το βάρος, μήκος και περίμετρο 

κεφαλής μεταξύ των ομάδων κύησης κατά την είσοδο των νεογνών στη ΜΕΝΝ απεικονίζονται 

στις Εικόνες 3-5. Τα νεογνά με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης (IUGR) (14, 16,7%) ή 

μικρά (<10η ΕΘ) για την ηλικία βάρος γέννησης (SGA) (1, 1,2%) δεν διέφεραν μεταξύ των 

ομάδων (p=0,773). Επίσης, η σειρά κύησης, η ηλικία της μητέρας, τα ποσοστά πολυδύναμων 

ή υποβοηθούμενων κυήσεων και φυσιολογικών τοκετών δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. 

 

 

 
 

Εικόνα 3 : Κατανομή των ΕΘ βάρους των νεογνών διαφορετικών ομάδων κύησης. 
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Εικόνα 4 : Κατανομή των ΕΘ μήκους των νεογνών διαφορετικών ομάδων κύησης. 

 

 
 

 
       

Εικόνα 5 : Κατανομή των ΕΘ περιμέτρου κεφαλής των νεογνών διαφορετικών ομάδων 

κύησης. 
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Κλινικά χαρακτηριστικά 

 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.   

 
Πίνακας 2. Κλινικά χαρακτηριστικά ανά ηλικιακή ομάδα νεογνών 
  

Ηλικία κύησης (εβδομάδες) n (%) p-value 

 Σύνολο  <28 28-32 32-37 >37  

CRIB II score*, meanSD 5,73,8 10,52,2 3,62.0 - - 0,001 

CRIB II predicted death (%) *, meanSD 6,310,4 18,512  1,21,8 - - 0,001 

Αιτία Εισαγωγής, n (%)      0,034 

   Προωρότητα και άλλη αιτιολογία 31 (36,9) 4 (50) 10 (45,5) 17 (33,3) 0 (0)  

   Αναπνευστική δυσχέρεια 14 (16,7) 3 (37,5) 2 (9,1) 7 (13,7) 2 (66,7)  

   ΠΡΕΥ 13 (15,5) 0 (0) 6 (27,3) 7 (13,7) 0 (0)  

   ΧΒΓ 12 (14,3) 0 (0) 3 (13,6) 9 (17,6) 0 (0)  

   IUGR 11(13,1) 1 (12,5) 1 (4,5) 9 (17,6) 0 (0)  

   Δυσχερής σίτιση 3 (3,6) 0 (0) 0 (0) 2 (3,9) 1 (33,3)  

Ανάνηψη, n (%)  28 (33,3) 7 (87,5) 10 (45,5) 10 (19,6) 1 (33,3) 0,001 

RDS, n (%)  22 (26,2) 6 (75) 11 (50) 5 (9,8) 0 (0) 0,001 

Αναπνευστική υποστήριξη, n (%)       0,001 

   Αναπνευστήρας  5 (6) 3 (42,9) 1 (4,5) 1 (2,0) 0 (0)  

   N-CPAP 20 (24,1) 3 (42,9) 11 (50) 6 (11,8) 0 (0)  

   Διάχυτο O2  13 (15,7) 1 (14,3) 4 (18,2) 8 (15,7) 0 (0)  

   HFNC  8 (9,6) 0 (0) 3 (13,6) 3 (5,9) 2 (66,7)  

Επιπλοκές, n (%)       0,001 

   PDA  7 (8,5) 3 (42,9) 3 (13,6) 1 (2,0) 0 (0)  

   Σήψη 11 (13,3) 6 (85,7) 4 (18,2) 1 (2,0) 0 (0)  

   Πνευμοθώρακας  1 (1,2) 1 (14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

   NEC  1 (1,2) 1 (14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

   BPD  4 (4,8) 3 (42,9) 1 (4,5) 0 (0) 0 (0)  

Διάρκεια νοσηλείας (ημέρες), meanSD  28,125 8632 36,312 16,89,7 51 0,001 

Μηχανικός αερισμός (ημέρες), meanSD 2,245,7 17,611 1,91,8 0,360,8 00 0,001 

Άλλη υποστήριξη (ημέρες), meanSD 8,418 56,428 9,713 1,53,5 1,31,5 0,001 

Θνητότητα, n (%)   1 (1,2) 1 (12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,022 

 

ΠΡΕΥ( Πρόωρη ρήξη εμβρυικών υμένων), ΧΒΓ (Χαμηλό βάρος Γέννησης),IUGR (Intrauterine Growth 

Retardation), RDS (Respiratory Distress Syndrome), N-CPAP (Nasal Continuous Positive Airway 

Pressure), HFNC( High Flow Nasal Cannula),PDA(Patent ductus arteriosus)BPD(Bronchopulmonary 

Dysplasia) 

*Μόνο για <32 εβδομάδων κύησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 
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Νεογνά <28 εβδομάδων ΗΚ είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ζωής όπως υπολογίζεται με 

το CRIB II score (18,5%, p<0,001) και θνητότητα  (12,5, p<0,022) συγκριτικά με νεογνά >28 

εβδομάδων ΗΚ. Η ομάδα αυτή των νεογνών χρειάσθηκε συχνότερα ανάνηψη (87,5%), 

ανέπτυξε συχνότερα RDS ή σήψη, επιπλοκές PDA, NEC, BPD και τέθηκε συχνότερα και για 

μεγαλύτερο διάστημα σε μηχανικό αερισμό (όλα, p<0.001). Mικροοργανισμοί που 

απομονώθηκαν σε καλλιέργειες αίματος σε νεογνά <32 εβδομάδων ήταν Acinetobacter 

baumannii (n=3), Klebsiella pneumoniae (n=4) και Staphylococcus epidermidis (n=3). Νεογνά 

IUGR και SGA συχνότερα αντιπροσώπευσαν την ομάδα 32-37 εβδομάδων (p=0.034), ενώ με 

HFNC κυρίως υποστηρίχθηκαν νεογνά >37 εβδομάδων κύησης  (p<0.001).  

 

H διάρκεια νοσηλείας των νεογνών διέφερε μεταξύ των ομάδων και παρουσίασε σημαντική 

αρνητική συσχέτιση (r= -0,85, p<0,001) με την ηλικία κύησης (Εικόνα 6). Σημαντική αρνητική 

συσχέτιση με την ηλικία κύησης επίσης καταγράφηκε με το CRIB II score (r= -0,92, p<0,001), 

ημέρες μηχανικού αερισμού (r= -0,70, p<0,001) και άλλης υποστήριξης αναπνευστικού (r= -

0,73, p<0,001).    

 

 
Εικόνα 6. Συσχέτιση διάρκειας νοσηλείας και ηλικίας κύησης. 
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Σίτιση προώρων νεογνών 

 

Οι μέθοδοι σίτισης που εφαρμόσθηκαν ανά ηλικιακή ομάδα νεογνών παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3. Οι χρόνοι έναρξης της εντερικής σίτισης ή πλήρους κάλυψης του νεογνού με 

εντερική σίτιση όπως και η διάρκεια της παρεντερικής σίτισης ήταν σημαντικά μεγαλύτεροι 

στην ομάδα <28 εβδομάδων (p<0,001). Τα μικρά πρόωρα <28 εβδομάδων σιτίσθηκαν αρχικά 

σε ποσοστό 42,9% με παρεντερική διατροφή και στη συνέχεια με σχήματα μικτής εντερικής 

και παρεντερικής διατροφής (85,7 και 71,4%). Η ομάδα των νεογνών 28-32 εβδομάδων 

καλύφθηκε αρχικά με μικτή διατροφή (86,4%) για να φθάσει την 14η ημέρα σε ένα ποσοστό 

45,5% σε εντερική διατροφή (p<0,001) (Εικόνα 7). Νεογνά 32-37 εβδομάδων ήταν ήδη σε 

εντερική διατροφή την 3η ημέρα (51%) που έφθασε το 96,7% την 14η ημέρα (p<0,001).  

 

Πίνακας 3: Μέθοδοι σίτισης στις διαφορετικές ομάδες ηλικιών κύησης. 
 

Ηλικία κύησης (εβδομάδες) n (%) p-value 
 

Σύνολο  <28 28-32 32-37 >37 
 

Τύπος σίτισης 3η ημέρα      P<0,001 

   Εντερική 28 (33,7) 0 (0) 0 (0) 26 (51) 2 (66,7)  

   Παρεντερική 6 (7,2) 3 (42,9)  2 (9.1) 1 (2) 0 (0)  

   Μικτή 31 (37,3) 4 (57,1) 19 (86,4) 8 (15,7) 0 (0)  

   Εντερική και ενισχυτικά  16 (19,3) 0 (0) 1 (4,5) 15 (29,4) 0 (0)  

Τύπος σίτισης 7η ημέρα      P<0,001 

   Εντερική 39 (50) 0 (0) 0 (0) 39 (79,6) -  

   Παρεντερική 3 (3,8) 1 (14,3)  1 (4,5) 1 (2) -  

   Μικτή 29 (37,2) 6 (85,7) 19 (86,4) 4 (8,2) -  

   Εντερική και ενισχυτικά  7 (9) 0 (0) 2 (9,1) 5 (10,2) -  

Τύπος σίτισης 14η ημέρα      P<0,001 

   Εντερική 39 (66,1) 0 (0) 10 (45,5) 29 (96,7) -  

   Παρεντερική 3 (5,1) 2 (28,6)  1 (4,5) 0 (0) -  

   Μικτή 16 (27,1) 5 (71,4) 10 (45,5) 1 (3,3) -  

   Εντερική και ενισχυτικά  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) -  

Έναρξη εντερική σίτιση 
(ημέρα),  meanSD 

2,01,5 4,42,8 2,10,9 1,71,2 1,30,6 0,001 

Πλήρης εντερική σίτιση 
(ημέρα),  meanSD 

12,217 5627 14,95 4,84 2,31,2 0,001 

Παρεντερική σίτιση 
(ημέρες),  meanSD 

13,718 5527 145 4,84 2,31,1 0,001 
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Ο τύπος εντερικής σίτισης δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων και αφορούσε ειδική φόρμουλα 

για πρόωρα σε ποσοστό 69-73% τις ημέρες καταγραφής, ενώ το ενισχυμένο μητρικό γάλα 

από 2,6% την 7η ημέρα, μόλις τη 14η ημέρα έφθασε το ποσοστό 8,9%. Κατά την έξοδο από τη 

Μ.Ε.Ν.Ν 42,7% των νεογνών συνέχιζε με ειδική φόρμουλα προώρων ενώ δεν καταγράφεται 

μητρικός θηλασμός. Σε <32 εβδομάδων νεογνά η εντερική σίτιση εφαρμοζόταν μέσω 

ρινογαστρικού σωλήνα (100%) σε αντίθεση με νεογνά >32 εβδομάδων όπου ήδη το 3ο 24ωρο 

38,8 % σιτιζόταν με μπιμπερόν και 14,3% εναλλάξ με τις δυο μεθόδους (p<0,001), ποσοστά 

που αυξήθηκαν σταδιακά το 14ο 24ώρο (43,3% και 23,3%, αντίστοιχα). 

 

 

Εικόνα 7. Μέθοδοι σίτισης ανά ηλικιακή ομάδα νεογνών το 3ο και 14ο 24ώρο.  

 

Ως επιπλοκές της εντερικής σίτισης καταγράφονται κυρίως η παραμονή γαστρικού 

υπολείμματος (50%) και έμετοι ή αναγωγές (27,3%), ιδιαίτερα σε νεογνά 28-32 και 32-37 

εβδομάδων αντίστοιχα (p=0,02). Για χορήγηση παρεντερικής σίτισης σε νεογνά <28 

εβδομάδων χρησιμοποιήθηκε ομφαλικός καθετήρας ενώ σε >28 εβδομάδων νεογνά 

περιφερικός καθετήρας (p<0,001). Η υπασβεστιαιμία καταγράφηκε ως συχνότερη βιοχημική 

διαταραχή σχετιζόμενη με την παρεντερικής σίτιση (81,8%). 
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Ενεργειακή πρωτεϊνική κάλυψη 

 

Οι ημέρες μεγίστης απώλειας βάρους και ανάκτησης βάρους γέννησης ήταν σημαντικά 

παρατεταμένες στα <28 εβδομάδων συγκριτικά με τα νεογνά 28-32 εβδομάδων (p<0,001) και 

τα μεγαλύτερα πρόωρα νεογνά (Εικόνα 8). 

 

 

 

Εικόνα 8. Μέσες τιμές μέγιστης απώλειας βάρους και ανάκτησης βάρους γέννησης ανά 

ηλικιακή ομάδα προώρων νεογνών. 

 

 

 

Τα συνολικά ποσά θερμίδων, πρωτεϊνών, λίπους και υδατανθράκων διέφεραν μεταξύ των 

ομάδων κύησης και τις 3 ημέρες καταγραφής (3η, 7η και 14η ημέρα, όλα, p<0,001) 

καταγραφής (Πίνακας 4). Οι χρόνοι έναρξης της εντερικής σίτισης ή πλήρους κάλυψης του 

νεογνού με εντερική σίτιση όπως και η διάρκεια της παρεντερικής σίτισης ήταν σημαντικά 

μεγαλύτεροι στην ομάδα <28 εβδομάδων (p<0,001).  
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Πίνακας 4: Αθροιστική εντερική – παρεντερική θερμιδική και στοιχειακή κάλυψη στις 

διαφορετικές ομάδες ηλικιών κύησης. 
 

Ηλικία κύησης (εβδομάδες)  p-value 
 

Σύνολο  <28 28-32 32-37 >37 
 

 MeanSD  

Έναρξη εντερικής σίτισης 
(ημέρα),  meanSD 

2,01,5 4,42,8 2,10,9 1,71,2 1,30,6 0,001 

Πλήρης εντερική σίτιση 
(ημέρα),  meanSD 

12,217 5627 14,95 4,84 2,31,2 0,001 

Παρεντερική σίτιση 
(ημέρες),  meanSD 

13,718 5527 145 4,84 2,31,1 0,001 

3η Ημέρα 

Σύνολο θερμίδων 
(kCal/kg/d)  

7030 5526 6312 7520 6730 0,009 

Σύνολο πρωτεϊνών 
(gr/kg/d) 

2,51,2 2,91,3 3,20,7 2,21,0 1,20,8 0,001 

Σύνολο υδατανθράκων 
(gr/kg/d) 

8,62,4 7,13,9 7,72,3 9,21,9 8,62,8 0,022 

Σύνολο λίπους (gr/kg/d) 2,81,4 1,70,9 2,10,8 3,31,5 3,12 0,001 

7η Ημέρα 

Σύνολο θερμίδων 
(kCal/kg/d)  

9129 7930 8910 9925 - 0,001 

Σύνολο πρωτεϊνών 
(gr/kg/d) 

2,51,2 3,21,2 3,30,8 2,81,1 - 0,001 

Σύνολο υδατανθράκων 
(gr/kg/d) 

11,23,5 11,24,4 12,42,2 11,42,7 - 0,001 

Σύνολο λίπους (gr/kg/d) 3,81,2 2,41 2,90,9 4,71,6 - 0,001 

14η Ημέρα 

Σύνολο θερμίδων 
(kCal/kg/d)  

7250 7426 9325 6758 - 0,011 

Σύνολο πρωτεϊνών 
(gr/kg/d) 

2,31,2 3,21,3 3,11,2 2,01,9 - 0,003 

Σύνολο υδατανθράκων 
(gr/kg/d) 

8,45,6 10,54,0 11,22,3 7,16,1 - 0,001 

Σύνολο λίπους (gr/kg/d) 3,22,6 2,21,2 3,72,0 3,32,9 - 0,075 

 

 

Στο σύνολο της παρεντερικής και εντερικής διατροφής, μικρότερη ήταν η αναλογία 

χορηγούμενων θερμίδων ανά κιλό στα <28 εβδομάδων κύησης νεογνά συγκριτικά με τις 

άλλες ηλικιακές ομάδες (Εικόνα 9).  

Η αθροιστική μέσω της εντερικής και παρεντερικής διατροφής πρόσληψη ενέργειας 

(kcal/kg/day) την 7η και 14η ημέρα ήταν σημαντικά μικρότερη από την ελάχιστη συνιστώμενη 

(90 και 100 kcal/kg/day, αντίστοιχα) (81) για νεογνά <32 εβδομάδων ηλικίας κύησης (Εικόνα 
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10). Επίσης η πρόσληψη πρωτεΐνης (gr/kg/day) υπολειπόταν της ελάχιστης συνιστώμενης 

ημερήσιας πρόσληψης πρωτεΐνης (3,5 και 3 gr/kg/day, αντίστοιχα) (81) ισότιμα για όλες τις 

ομάδες ηλικιών κύησης (p=0,279) την 7η ημέρα νοσηλείας (Εικόνα 11). 

Παρόμοια σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η πρωτεϊνική πρόσληψη έφθασε σε θετικό ισοζύγιο 

σε σχέση με τη συνιστώμενη ημερήσια χορήγηση πρωτεΐνης την 14η ημέρα (p=0,703). 

 

 

Εικόνα 9. Διαχρονική απεικόνιση αθροιστικών θερμίδων εντερικής και παρεντερικής σίτισης 

(kCal/kg/day) ανά ηλικιακή ομάδα προώρων νεογνών. 
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Εικόνα 10. Ισοζύγιο Ενέργειας ανά Ομάδα Ηλικίας Κύησης 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Ισοζύγιο Πρωτεΐνης ανά Ομάδα Ηλικίας Κύησης 
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Δείκτες ανάπτυξης  

 

Κατά την ημέρα εξόδου τους από τη ΜΕΝΝ τα νεογνά είχαν αυξήσει σημαντικά το βάρος 

(Wilcoxon signed-rank test:  Z =7,131, p<0,001), μήκος (Z =7,378, p<0,001) και την περίμετρο 

κεφαλής τους (Z =7,166, p<0,001) όπως είχαν μετρηθεί στην είσοδο (Εικόνα 12-14). Οι 

αυξήσεις αυτές δεν ήταν αναλογικές των προσδοκώμενων της ενδομήτριας ανάπτυξης, 

καθώς τα νεογνά έχασαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό θέσεις στις καμπύλες ΕΘ σε όλες 

τις σωματομετρικές μετρήσεις κατά την έξοδο (ΕΘ βάρους Z =-6,278, p<0,001, μήκους 

Z =3,726,  p<0,001, περιμέτρου κεφαλής Z =-2,184, p<0,001) (Εικόνα 12-14). Σαν συνέπεια 

ήταν η αρνητική διαφορά των Z-scores βάρους (Z = -7,489, p<0,001), ύψους (Z =-5,037, 

p<0,001) και περιμέτρου κεφαλής (Z =-1,952, p<0,051) κατά την έξοδό των νεογνών από τη 

ΜΕΝΝ (Εικόνα 15).  

 

 

 

Εικόνα 12. Διαφορά πραγματικού βάρους σώματος (gr) και εκατοστιαίων θέσεων (ΕΘ) 

εισόδου – εξόδου των νεογνών από τη ΜΕΝΝ. Αυξήσεις στην έξοδο παρουσιάζονται με μπλε 

χρώμα, αρνητικές τιμές συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισόδου με κόκκινο. 
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Εικόνα 13. Διαφορά πραγματικού μήκους σώματος (cm) και εκατοστιαίων θέσεων (ΕΘ) 

εισόδου – εξόδου των νεογνών από τη ΜΕΝΝ. Αυξήσεις στην έξοδο παρουσιάζονται με μπλε 

χρώμα, αρνητικές τιμές συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισόδου με κόκκινο. 

 

Εικόνα 14. Διαφορά πραγματικής περιμέτρου κεφαλής (cm) και εκατοστιαίων θέσεων (ΕΘ) 

εισόδου – εξόδου των νεογνών από τη ΜΕΝΝ. Αυξήσεις στην έξοδο παρουσιάζονται με μπλε 

χρώμα, αρνητικές τιμές συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισόδου με κόκκινο. 



 68 

 

Εικόνα 15. Διαφορά Z-scores βάρους, ύψους και περιμέτρου κεφαλής ενδεικτικών της 

θρεπτικής πορείας των νεογνών κατά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΝΝ. Αυξήσεις στην έξοδο 

παρουσιάζονται με μπλε χρώμα, αρνητικές τιμές συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισόδου με 

κόκκινο. 

 

Οι τιμές των διαφορών εισόδου – εξόδου των z-scores για το βάρος  (r=0,67, p<0,001) 

σχετίζονταν σημαντικά με την ηλικία κύησης και το άθροισμα θερμιδικής πρόσληψης την 14η 

ημέρα νοσηλείας. Αντίστοιχες ήταν και οι συσχετίσεις διαφορών εισόδου – εξόδου των z-

scores για το μήκος με την ηλικία κύησης (r=0,46, p<0,001) και το άθροισμα θερμιδικής 

πρόσληψης την 14η ημέρα νοσηλείας (r=0,50, p<0,001) (Εικόνα 16).  

Σε ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης (stepwise method) σε ανεξάρτητη συσχέτιση με 

θετική μεταβολή του z-score βάρους εισόδου – εξόδου (Beta 0,48 (95% CI 0,03-0,21), 

p=0,014) έφθασε μόνο το άθροισμα των χορηγούμενων θερμίδων την 14η ημέρα νοσηλείας. 

Ανεξάρτητη συσχέτιση με την αρνητική μεταβολή του z-score μήκους εισόδου – εξόδου (Beta 

0,67 (95% CI 0,11-0,30), p<0,001) έφθασε μόνο η μικρή ηλικία κύησης των νεογνών. Κλινικές 

παράμετροι όπως το CRIB-II score, η σήψη, η εμφάνιση επιπλοκών, ή η διάρκεια νοσηλείας 

και τα αθροιστικά σύνολα θερμίδων και πρωτεϊνών κατά την 3η, 7η ή 14η ημέρα νοσηλείας 

δεν έφθασαν σε στατιστική σημαντικότητα ώστε να εισέλθουν στο μοντέλο ανεξάρτητης 

συσχέτισης και αποκλείσθηκαν.  
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Εικόνα 16. Ανεξάρτητες συσχετίσεις μεταβολών των z-scores για το βάρος και μήκος κατά 

την έξοδο των νεογνών από τη ΜΕΝΝ. 

 

Σαν συνέπεια ήταν οι αρνητικές τιμές βάρους (Η=8,58, p=0,035) και μήκους (Η=31,8, 

p<0,001), ενδεικτικές υποθρεψίας, να κατανέμονται κυρίως στις ομάδες νεογνών με 

μικρότερη ηλικία κύησης με την περίμετρο κεφαλής να διατηρείται σε σταθερή αναπτυξιακή 

καμπύλη (Η=2,39, p=0,495) (Εικόνα 17). 
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Εικόνα 17. Διαφορά Z-scores βάρους, ύψους και περιμέτρου κεφαλής ενδεικτικών της 

θρεπτικής πορείας των νεογνών κατά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΝΝ. Αυξήσεις στην έξοδο 

παρουσιάζονται με μπλε χρώμα, αρνητικές τιμές συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισόδου με 

κόκκινο. 

 

Παράγοντες πρόβλεψης ισοζυγίου θρέψης 

 

Ανεξάρτητοι παράγοντες πρόβλεψης αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου σε ανάλυση ROC 

αναδείχθηκαν για την 14 ημέρα νοσηλείας η χαμηλή ηλικία κύησης (AUROC 0,82, p=0,012), 

υψηλό σκορ CRIB II (AUROC 0,83, p=0,009), και παρατεταμένοι χρόνοι έναρξης εντερικής 

σίτισης, διάρκειας παρεντερικής διατροφής (AUROC 1,0, p<0,001) και ημερών μηχανικού 

αερισμού (AUROC 0,89, p=0,002) (Εικόνα 18). 

Επίσης, ανεξάρτητοι παράγοντες πρόβλεψης αρνητικού πρωτεϊνικού ισοζυγίου σε ανάλυση 

ROC δείχθηκαν για την 7 ημέρα νοσηλείας η ανεπαρκής χορήγηση θερμίδων (AUROC 0,66, 

p=0,29) και πρωτεΐνης (AUROC 1,0, p<0,001) (Εικόνα 19). Ανεπαρκής χορήγηση λίπους ή 

παρατεταμένοι χρόνοι έναρξης εντερικής σίτισης, διάρκειας παρεντερικής διατροφής και 

μικρή ηλικία κύησης δεν είχαν σημαντική επίπτωση στο πρωτεϊνικό ισοζύγιο  
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Εικόνα 18. Προβλεπτικοί παράγοντες αρνητικού ισοζυγίου ενέργειας την 14η ημέρα. 
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Εικόνα 19. Προβλεπτικοί παράγοντες αρνητικού ισοζυγίου πρωτεΐνης την 7η ημέρα. 
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5.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη καταγράφει  για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία την επίπτωση 

της θρεπτικής υποστήριξης προώρων νεογνών διαφόρων ηλικιακών ομάδων κύησης σε 

δείκτες έκβασης και ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας έδειξαν ότι οι ημέρες 

μεγίστης απώλειας βάρους και ανάκτησης βάρους γέννησης είναι σημαντικά παρατεταμένες 

στα <28 εβδομάδων, παρά ότι σιτίζονται από την αρχή με παρεντερική διατροφή και στη 

συνέχεια με παρατεταμένα σχήματα μικτής εντερικής και παρεντερικής διατροφής. Κατά την 

ημέρα εξόδου τους από τη ΜΕΝΝ τα πρόωρα νεογνά έχουν αυξήσει το βάρος, μήκος και 

περίμετρο κεφαλής τους έχοντας χάσει θέσεις στις καμπύλες ΕΘ σε όλες τις σωματομετρικές 

μετρήσεις. Οι αρνητικές τιμές (z-scores) βάρους και μήκους, ενδεικτικές υποθρεψίας 

κατανέμονται κυρίως στις ομάδες νεογνών με μικρότερη ηλικία κύησης με την περίμετρο 

κεφαλής όμως να διατηρείται σε σταθερή αναπτυξιακή καμπύλη. Η παρούσα έρευνα 

ανέδειξε ανεξάρτητους παράγοντες πρόβλεψης αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου 

(συγκριτικά με τη συνιστώμενη από τις κατευθυντήριες οδηγίες (ESPNIC και ESPEN) 

θερμιδική κάλυψη), τη χαμηλή ηλικία κύησης, υψηλό σκορ CRIB II, και παρατεταμένους 

χρόνους έναρξης εντερικής σίτισης, διάρκειας παρεντερικής διατροφής και ημερών 

μηχανικού αερισμού. Επίσης, ανεπαρκής χορήγηση θερμίδων και πρωτεΐνης αναδείχθηκαν 

προβλεπτικοί παράγοντες αρνητικού πρωτεϊνικού ισοζυγίου και αρνητικής μεταβολής του z-

score βάρους εισόδου – εξόδου. 

Η πρόσβαση σε εντατική φροντίδα νεογνών αναγνωρίστηκε ως ένα σημαντικό ζήτημα στη 

δεκαετία του 1970. Ο Schlesinger (1973) ήταν ο πρώτος που ανέφερε διαφορές στα ποσοστά 

επιβίωσης των νεογνών μεταξύ των νοσοκομείων. Η έλλειψη ιατρών και νοσηλευτών 

ειδικευμένων στις νέες τεχνικές και υπηρεσίες υποστήριξης που απαιτούνται για τη φροντίδα 

ασθενών νεογνών οδήγησε στην ανάπτυξη περιφερειακών NICU με καθορισμένες δομές και 

λειτουργίες για την μεταφορά  άρρωστων νεογνών (109). 

Η προωρότητα όμως συνεχίζει να σχετίζεται σημαντικά με αυξημένο ποσοστό θνητότητας 

και νοσηρότητας και αποτελεί ένα από τις σημαντικότερες αιτίες  εισαγωγής σε μία Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας Νεογνών (στην παρούσα μελέτη: συνολικά 36,9% με ποσοστό 

θνητότητας 1,2%).  Παρόλο που το ποσοστό θνησιμότητας κάτω των 5 ετών μειώθηκε κατά 

47% (από 9,9 εκατομμύρια σε 5,6 εκατομμύρια παιδιά) από το 2000 έως το 2016 παγκοσμίως, 

το ποσοστό θνησιμότητας των νεογνών μειώθηκε μόνο κατά 39% την ίδια περίοδο (110) 
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Η θνητότητα (12,5%) και νοσηρότητα (σήψη, BPD, διάρκεια μηχανικού αερισμού) ήταν 

σημαντικά αυξημένες στην ομάδα των <28 εβδομάδων κύησης που νοσηλεύθηκαν στη 

ΜΕΝΝ, εύρημα που συμφωνεί με αντίστοιχα ποσοστά πρόσφατης μελέτης επιπολασμού το 

2020 (110,112) και 2018 (111).  

 

Ιδιαίτερα, το σύνδρομο  αναπνευστική δυσχέρεια(RDS) είναι λιγότερο συχνή σε βρέφη που 

γεννήθηκαν σε ηλικία 33 έως 36 εβδομάδες κύησης και είναι σπάνια σε τελειόμηνα βρέφη 

(113) κάτι που αποδεικνύεται και σε αυτή την μελέτη  (50% σε ηλικία 28-32w).  

Όσον αφορά την βρογχοπνευμονική δυσπλασία (BPD), έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι 

ορισμοί της, που βασίζονται στην αναπνευστική υποστήριξη που χρειάζεται ένα βρέφος, 

αλλά ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος ορισμός είναι η απαίτηση οξυγόνου σε 36 εβδομάδες  

μετεμμηνορροϊκής ηλικίας (ηλικία κύησης συν χρονολογική ηλικία). Η επίπτωση της ποικίλει 

ανάλογα με την ηλικία κύησης κατά τον τοκετό: σε μια μελέτη των βρεφών που γεννήθηκαν 

το 2002, 28% των βρεφών που γεννήθηκαν πριν από τις 29 εβδομάδες κύησης και 5% των 

βρεφών που γεννήθηκαν 29 έως 32 εβδομάδων κύησης απαιτείται οξυγόνο στις 36 

εβδομάδες μετεμμηνορροϊκή ηλικία (114) ποσοστό όμοιο με τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης(42,9%, <28 εβδομάδων κύησης).  

Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα (NEC) που προκαλεί φλεγμονή και νέκρωση στο έντερο 

επηρεάζει κυρίως τα πρόωρα βρέφη. Η NEC εμφανίζεται σε 3 % των βρεφών που γεννήθηκαν 

πριν από 33 εβδομάδες κύησης και στο 7% των βρεφών με βάρη γέννησης < 1.500 gr. 

(114)  ποσοστό όμοιο με της παρούσας έρευνας (14,3%, σε <28w).  Συνήθως εμφανίζεται 

εντός 2 εβδομάδων από τη γέννηση και παρουσιάζεται ως δυσκολία στη σίτιση, διάταση 

κοιλίας, υπόταση και άλλα σημεία σήψης, με συνέπεια τη διακοπή της σίτισης και αντιβιοτική 

κάλυψη. 

Τα πρόωρα βρέφη έχουν ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα με αποτέλεσμα αν προκαλούνται  

εύκολα  λοιμώξεις. Οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις λοιμώξεων που παρατηρούνται συνήθως σε 

πρόωρα βρέφη περιλαμβάνουν σήψη, μηνιγγίτιδα και λοιμώξεις του ουροποιητικού 

συστήματος. Το 65% των βρεφών με βάρη γεννήσεων κάτω των 1.000 γραμμαρίων έχουν 

τουλάχιστον μία μόλυνση κατά την διάρκεια της  νοσηλεία τους (115) κάτι που αποδεικνύεται 

και  στην έρευνα αυτή (85,7% σε νεογνά <28 εβδομάδων).  

Μετά τη γέννηση, η συστολή του εξωκυττάριου υγρού έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 

βάρους μετά τον τοκετό που φαίνεται  να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 20% του βάρους γέννησης 
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(ΒΣ) κατά τη διάρκεια των πρώτων 3-5 ημερών (12,13). Τα μικρότερα βρέφη τείνουν να έχουν 

τη μεγαλύτερη απώλεια σε σχέση με την υψηλότερη σύνθεση νερού στο σώμα τους και τη 

λεπτότερη επιδερμίδα, που αποδεικνύεται και στα αποτελέσματά μας με μεγαλύτερη 

απόκλιση (μέγιστη απώλεια βάρους 5-12 ημέρες για τα νεογνά <28w).  Το  βάρος γέννησης 

πρέπει να ανακτηθεί μέσα στις πρώτες 14-21 ημέρες ζωής (14–16), ποσοστό αντίστοιχο με 

αυτό της παρούσας μελέτης (13η -26η ημέρα ζωής). Όμως πιο πρόσφατες μελέτες που 

αξιολογούν τον αντίκτυπο της βελτιστοποίησης της πρώιμης μεταγεννητικής διατροφής σε 

VLBW βρέφη έχουν δείξει ότι το ΒΣ μπορεί να ανακτηθεί ήδη από την 7η (17) ή την 12η ημέρα 

(18). Έχει δειχθεί ότι η πρώιμη ανάκαμψη από την αρχική απώλεια βάρους κατά τις πρώτες 

μέρες της ζωής είναι το κλειδί για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης σε εξαιρετικά πρόωρα 

βρέφη, καθώς η μεταγενέστερη (όψιμη) κάλυψη απαιτεί υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης που 

θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί στα περισσότερα βρέφη (18). 

Στα αποτελέσματα της έρευνά μας, ο τύπος της εντερικής σίτισης δεν διέφερε μεταξύ των 

ομάδων. Όμως καταγράφεται ένα πολύ μικρό ποσοστό (2,6%)  την 3η ημέρα της εντερικής 

σίτισης με ενισχυμένο μητρικό γάλα, με μία μικρή αύξηση την 14η ημέρα (8,9%), μολονότι το 

μητρικό γάλα τόσο για τα τελειόμηνα όσο και για τα πρόωρα εφόσον ενισχυθεί με τα ειδικά 

σκευάσματα, αποτελεί τον πλέον κατάλληλο τρόπο σίτισης (93–96). Επιπρόσθετα, όλα τα 

νεογνά <32w (100%) σιτίζονταν με ρινογαστρικό καθετήρα  με σταδιακή αύξηση μετά τις 32 

εβδομάδες. Μια μελέτη μεταξύ  πρόωρων νεογνών που είχαν σιτισθεί με φόρμουλα ειδική 

για πρόωρα νεογνά και φόρμουλα για τελειόμηνα νεογνά για τέσσερις εβδομάδες μετά την 

έξοδο από το νοσοκομείο, έδειξε για την δεύτερη ομάδα μεγαλύτερο ποσοστό λεκτικό IQ <85 

και μεγαλύτερη συχνότητα εγκεφαλικής παράλυσης (103) γεγονός που συμφωνεί και με την 

ακολουθούμενη πρακτική που ανέδειξε η έρευνά μας, καθώς κατά την έξοδο των νεογνών 

το 42,7% έπαιρνε το ειδικό γάλα για πρόωρα νεογνά.  

Επίσης, η μετάβαση από την φάση της έγκαιρης έναρξης στην πλήρη παρεντερική διατροφή 

πρέπει να γίνει εντός τριών ημερών από την ημέρα της γέννησης (44), με το ποσοστό της 

μελέτης μας να είναι 42,9% για νεογνά <28 W  την 3η ημέρα καταγραφής. Όμως και τα 

αποτελέσματα της μελέτης μας για την έγκαιρη έναρξη της εντερικής σίτισης για τα νεογνά 

<28W, φαίνεται να σχετίζονται με την διεθνή βιβλιογραφία, καθώς από  την πρώτη ημέρα 

της ζωής των πρόωρων νεογνών, θα πρέπει να τους παρέχονται τουλάχιστον 45-55 

kcal/kg/day για την κάλυψη των ελάχιστων ενεργειακών τους απαιτήσεων (82) με σκοπό  να 

περιοριστεί η εμφάνιση λοιμώξεων και να μειωθεί ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο (81). 

Έτσι λοιπόν στην μελέτη αυτή, ένα μεγάλο ποσοστό νεογνών 28-32 εβδομάδων (86,6%) την 
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3η ημέρα καταγραφής σημειώνει μικτή σίτιση με το ποσοστό αυτό να μετατρέπεται την 14η 

ημέρα 45,5% σε αποκλειστική εντερική σίτιση. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι η αθροιστική πρόσληψη από την 

εντερική και παρεντερική την 7η και 14η ημέρα νοσηλείας ήταν σημαντική μικρότερη{Σύνολο 

θερμίδων (kcal/kg/d)= 9129 και 7250, αντίστοιχα} από την ελάχιστη συνιστώμενη για τα 

πρόωρα νεογνά <32 εβδομάδων κύησης (85,86). 

Σε ορισμένες μελέτες παρατήρησης, έχει τεκμηριωθεί μια σχέση μεταξύ βραδείας αύξησης 

βάρους και χαμηλής πρόσληψης πρωτεϊνών μεταξύ των πρόωρων βρεφών (37,54,116–119). 

Χωρίς εξαίρεση, όλες αυτές οι μελέτες, δείχνουν ότι η πρόσληψη πρωτεΐνης είναι σημαντικά 

μικρότερη από την απαιτούμενη πρόσληψη, με την πρόσληψη ενέργειας να τείνει να είναι 

πιο κοντά ή ακόμα και πάνω από τις απαιτήσεις. Στην παρούσα μελέτη, ανεξάρτητοι 

παράγοντες πρόβλεψης αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου (συγκριτικά με τη συνιστώμενη 

από τις κατευθυντήριες οδηγίες (ESPNIC και ESPEN) θερμιδική κάλυψη) αναδείχθηκαν η 

χαμηλή ηλικία κύησης, η βαρύτητα νόσου, και οι παρατεταμένοι χρόνοι έναρξης εντερικής 

σίτισης, διάρκειας παρεντερικής διατροφής και ημερών μηχανικού αερισμού. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι πρόωρα νεογνά μικρότερης ηλικίας 

κύησης θα έχουν χάσει κατά την έξοδό τους θέσεις στις καμπύλες ΕΘ και z-scores σε όλες τις 

σωματομετρικές μετρήσεις εκτός της περιμέτρου κεφαλής. Η ανεπαρκής χορήγηση θερμίδων 

και πρωτεΐνης αναδείχθηκαν προβλεπτικοί παράγοντες αρνητικού πρωτεϊνικού ισοζυγίου 

και αρνητικής μεταβολής του z-score βάρους εισόδου – εξόδου. 
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5.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η αναδρομική φύση της μελέτης και η μονοκεντρική της οργάνωση αποτελούν τους κύριους 

περιορισμούς της μελέτης. Λόγω του αναδρομικού της χαρακτήρα, ελλιπή είναι τα στοιχεία 

από το follow-up των ασθενών, ώστε δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια τη μακροχρόνια έκβαση 

των περιστατικών, τη γνωσιακή, την ψυχοκινητική και τη νευρολογική τους εξέλιξη. Τα 

στοιχεία αυτά είναι σημαντικά και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό μιας 

μελλοντικής προδρομικής μελέτης. 

 

 

5.3 ΜΕΛΛΟΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Βάσει των σημαντικών αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης, αναδύεται η ανάγκη για τον 

σχεδιασμό μιας πρόδρομης έρευνας που θα εξετάσει λεπτομερώς την εφαρμογή ενός 

σύγχρονου πρωτοκόλλου θρέψης και με συστηματικό τρόπο θα αποτυπώσει τις δυσχέρειες 

ή την ανάγκη πρόσθετων πρακτικών εκπαίδευσης στη Μ.Ε.Ν.Ν του νοσοκομείου όπου έγινε 

η μελέτη. Μελλοντικά θα ήταν ενδιαφέρον να συλλεχθούν πληροφορίες  γι’ αυτούς τους 

ασθενείς και από άλλες Μονάδες της Ελλάδας.  

Από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης επίσης, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα 

δημιουργίας ενός σύγχρονου πρωτοκόλλου εντερικής και παρεντερικής διατροφής 

προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες των μικρής ηλικίας κύησης προώρων νεογνών, 

σύμφωνου με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες. Όπως έχει δειχθεί και από άλλες 

μελέτες σε ΜΕΘ παιδιών και ενηλίκων, η χρήση παρόμοιων πρωτοκόλλων βελτιώνει την 

θερμιδική και πρωτεϊνική κάλυψη των ασθενών, μειώνει τη νοσηρότητα και θνητότητα και 

συμβάλλει στην καλύτερη αναπτυξιακή τους πορεία. Μία καλά σχεδιασμένη πολυκεντρική 

μελέτη θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του δείγματος και κατ’ επέκταση της εγκυρότητας 

των αποτελεσμάτων και θα ενθάρρυνε δέσμες δράσεων για την πιλοτική εφαρμογή ενιαίου 

πρωτοκόλλου σίτισης σε εθνικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση μιας συστηματικής παρακολούθησης των προώρων νεογνών 

μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΝΝ (follow -up) θα καταγράψει την απώτερη αναπτυξιακή 

τους πορεία, την ψυχοκινητική τους εξέλιξη και θα αναδείξει τη σημαντικότητα της 

προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους θρεπτικής υποστήριξης. 
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6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Συμπερασματικά, η μικρή ηλικία κύησης, η βαρύτητα νόσου, και παρατεταμένοι χρόνοι 

έναρξης εντερικής σίτισης, διάρκειας παρεντερικής διατροφής και ημερών μηχανικού 

αερισμού αποτελούν αρνητικούς παράγοντες κάλυψης των θερμιδικών και πρωτεϊνικών 

αναγκών προώρων νεογνών.   

Η ανεπαρκής χορήγηση θερμίδων και πρωτεΐνης αναδεικνύονται προβλεπτικοί παράγοντες 

αρνητικού πρωτεϊνικού ισοζυγίου και αρνητικής μεταβολής του z-score βάρους εισόδου – 

εξόδου. Σαν συνέπεια, πρόωρα νεογνά μικρότερης ηλικίας κύησης θα έχουν χάσει κατά την 

έξοδό τους θέσεις στις καμπύλες ΕΘ και z-scores σε όλες τις σωματομετρικές μετρήσεις εκτός 

της περιμέτρου κεφαλής.  

Το γεγονός ότι οι ημέρες μεγίστης απώλειας βάρους και ανάκτησης βάρους γέννησης είναι 

σημαντικά παρατεταμένες στα <28 εβδομάδων, παρά ότι σιτίζονται από την αρχή με 

παρατεταμένα σχήματα παρεντερικής ή μικτής εντερικής διατροφής, υπογραμμίζει την 

ανάγκη σχεδίασης ενός προσαρμοσμένου στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες 

πρωτοκόλλου θρέψης. 
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8.Παραρτήματα 
 

A) Έντυπο καταγραφής θρεπτικού ισοζυγίου νεογνών  

ΑΑ:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ:                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: ΜΕΝΝ Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                     

 ΦΥΛΟ (1=άρρεν , 2= θήλυ): 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΗΜΕΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:                                            ΗΜΕΡ. ΕΞΟΔΟΥ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΝΝ (σε ημέρες): 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:  

ΣΕΙΡΑ ΚΥΗΣΗΣ:  

ΚΥΗΣΗ (ΑΠΛΗ = 1, ΠΟΛΥΔΥΜΗ =2): 

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ( ΝΑΙ=1, ΟΧΙ=2): 

TOKETOΣ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ=1, ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ=2):  

ΑΝΑΝΗΨΗ(1= ΝΑΙ, 2=ΟΧΙ):  

 

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ εισαγωγής 

ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ σε εβδομάδες ( 1= <28w,  2= 28- 32w,  3= 32-37w, 4=  <37w) : 

ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ σε γρ (1= < 1500γρ, 2 = 1500-2500, 3 = SGA, 4=IUGR) :                                  

% ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                             

ΒΑΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (σε γρ.):                              

   % ΒΑΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ : 

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ στην εισαγωγή (εκατοστά) :                    

%Π.Κ εισαγωγής (ΕΘ):  
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ΜΗΚΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ στην εισαγωγή (εκατοστά):                             

 %Μ.Σ εισαγωγής (ΕΘ):  

 

z-scores εισαγωγής:  

Βάρους………….  Μήκους………….  ΠΚ………… 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (1= προωρότητα, 2= αναπνευστική δυσχέρεια, 3= ίκτερος, 4=σπασμοί, 
5=σήψη, 6=XΒΓ, 7= ΠΡΕΥ, 8=άλλο : 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (1= αναπνευστήρα, 2= N-CPAP, 3=διάχυτο Ο2, 4= άλλο, 5= 
τίποτα)  

Ημέρες Μηχανικού Αερισμού:  

Ημέρες Άλλης αναπνευστικής υποστήριξης:  

ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ : 1=ναι, 2=όχι  

CRIB II score:  

Χειρουργείο:  1=ναι, 2=όχι   Αν ναι τι 

NEC:  1=ναι, 2=όχι 

BPD:  1=ναι, 2=όχι 

Επιπλοκές άλλες:  1=ναι, 2=όχι   Αν ναι τι 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

ΤΥΠΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (1= εντερική, 2= παρεντερική, 3=εντερική+παρεντερική, 4= 
εντερική+δεξτρόζη 10%, 5= εντερική + δεξτρόζη 10% με πρόσθετα):  

 

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (1= φόρμουλα, 2= φόρμουλα ειδική για πρόωρα, 3= μητρικό 
γάλα, 4 = μητρικό γάλα με ενισχυτικό, 5=μεικτή σίτιση):  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (1= ρινογαστρικός καθετήρας, 2=μπιμπερό, 3= 
ΜΘ, 4=εναλλάξ):  

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ (1=ΝΑΙ ,2= 0ΧΙ):  

Αν ναι ποιες (1=έμετοι /αναγωγές, 2=διάταση κοιλίας, 3=νεκρωτική εντεροκολίτιδα): 
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (σε ημέρες): 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ (σε ημέρες): 

 

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (1=glucose 10%, 2=glucose 10% με πρόσθετους 
ηλεκτρολύτες, 3= glucose 10% + αμινοξέα, 4= glucose 10% + αμινοξέα + λιπίδια):  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ (σε ημέρες):  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (σε ημέρες):  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ (1= περιφερική φλέβα, 2= Ομφαλικός καθετήρας, 3= 
περιφερικός κεντρικός καθετήρας):  

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (1=ΝΑΙ , 2=ΟΧΙ ): 

 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (1=ΝΑΙ, 2=ΟΧΙ): 

Αν ναι ποιες (1= υποκαλιαιμία, 2=Υπονατριαιμία, 3= υπασβεστιαιμία, 4=υποφωσφαταιμία, 
5 =υπομαγνησιαιμία) 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΟΓΚΟΙ ΥΓΡΩΝ (ml/kg/d):  

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Ε.Σ (g/kg/d): 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΙΠΟΣ (g/kg/d) Ε.Σ : 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (g/kg/d) Ε.Σ : 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΔΩΝ (kcal/kg/d) ΕΣ: 

 

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Π.Σ (g/kg/d): 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΙΠΟΣ (g/kg/d) Π.Σ : 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (g/kg/d) Π.Σ : 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΔΩΝ (kcal/kg/d) ΠΣ: 
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ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Π.Σ (g/kg/d): 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΙΠΟΣ (g/kg/d) Π.Σ : 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (g/kg/d) Π.Σ : 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΔΩΝ (kcal/kg/d) ΠΣ: 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (σε γρ.):                                     %ΒΑΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΘ): 

ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ (σε ημέρες):  

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ κατά την έξοδο (σε εκατοστά):               

 %Π.Κ στην έξοδο (ΕΘ):  

ΜΗΚΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ κατά την έξοδο (σε εκατοστά):                        

 %Μ.Σ στην έξοδο (ΕΘ):  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΓΑΛΑ (1= κανονικό, 2= γάλα για πρόωρα, 3= άλλο): 

 

ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΕΞΟΔΟΥ :  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ u/s ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (1=ΝΑΙ, 2=ΟΧΙ): 

z-scores εξόδου:  

Βάρους………….  Μήκους………….  ΠΚ…………… 

Διαφορά z-scores εξόδου – εισόδου: 

Δ Βάρους……………..   Δ Μήκους………….  ΔΠΚ…………… 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (1=  NAI , 2= OXI ): 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ (1=NAI, 2=OXI) : 

ΘΑΝΑΤΟΣ (1= ΝΑΙ, 2=ΟΧΙ ) :  

ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ (1=NAI, 2=OXI)  
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Β) Φόρμα υπολογισμού z score  

 

 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32012066 

 

 

Γ) Φόρμα υπολογισμού GRIB II score 

 
https://sfar.org/scores2/crib22.php 


