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Τι είναι ήδη γνωστό

• Ωφέλη μητρικού θηλασμού: αναπτυξιακά, ψυχοκοινωνικά, οικονομικά, 

προστασία από λοιμώξεις

• Ωστόσο σύμφωνα με ορισμένες μελέτες η προστασία έναντι των 

λοιμώξεων πιθανόν να οφείλεται σε «συγχυτικούς» (“confounding”) 

παράγοντες ή να είναι λιγότερο εμφανής σε χώρες με υψηλό υγειονομικό 

επίπεδο

• Πιο πρόσφατες μελέτες εστιάζουν σε συγκεκριμένες μόνο λοιμώξεις ή σε 

χρονικό διάστημα που καλύπτει τους πρώτους μήνες ζωής

• Επίσης αυτό που έχει μελετηθεί πιο πολύ είναι η επίδραση του θηλασμού 

στη συχνότητα και όχι τόσο στη βαρύτητα των λοιμώξεων
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Σκοπός

«Η προοπτική μελέτη της επίδρασης του μητρικού θηλασμού

τόσο στη συχνότητα των κοινών λοιμώξεων όσο και στη

βαρύτητά τους (εκφρασμένη σαν ανάγκη ιατρικής εκτίμησης

ή εισαγωγής στο νοσοκομείο) σε όλη τη διάρκεια του πρώτου

έτους ζωής, σε έναν πλήρως εμβολιασμένο πληθυσμό

βρεφών με υψηλό επίπεδο υγιεινής»
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Μέθοδος-1
• Προοπτική μελέτη παρατήρησης με χρήση ερωτηματολογίου

• Αντιπροσωπευτικό δείγμα 1049 βρεφών που γεννήθηκαν στην Κρήτη 

μεταξύ Οκτ-Δεκ. 2004 & Απρ-Ιουλ. 2005. 

• Τα βρέφη εμβολιάστηκαν πλήρως με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμών

• Μαιευτήριο: ερωτήσεις στις μητέρες σχετικά με τη σύνθεση της 

οικογένειας, τύπο περίθαλψης, εθνικότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, 

μαιευτικό & περιγεννητικό ιστορικό, κάπνισμα

• Τηλεφωνική επικοινωνία (1ος, 3ος, 6ος, 9ος, 12ος μήνας ζωής): διάρκεια 

θηλασμού, εμβολιαστική κάλυψη, επεισόδια λοιμώξεων, επισκέψεις στον 

παιδίατρο, εισαγωγές στο νοσοκομείο
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Μέθοδος-2
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Αποτελέσματα

Ηλικία 

(μήνες)

Αριθμός 

βρεφών (n)

Θηλασμός (%) Αποκλειστικός

Θηλασμός (%)

1 1027 60,7 24,6

3 996 35,3 17,2

6* 984 16,7 10,2

12 926 4,48 3,49

*Αλλοδαπές μητέρες (13,1%): μεγαλύτερα ποσοστά αποκλειστικού

Θηλασμού στους 6 μήνες (21,5%) συγκριτικά με τις Ελληνίδες 

μητέρες (8%) (p<0,0001).
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Αποτελέσματα
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Αποτελέσματα
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Αποτελέσματα

• Σύγκριση βρεφών που θήλασαν αποκλειστικά για 6 μήνες (n=91) με αυτά 
που δεν θήλασαν καθόλου (n=146):

- Λιγότερες λοιμώξεις τους πρώτους 12 μήνες ζωής (3,4 vs 4,4, p=0,001)

- Λιγότερες επισκέψεις στον γιατρό για ΟΜΩ (0,3 vs 0,6, p=0,011) και 
λοιμώξεις αναπνευστικού (1,1 vs 1,6, p=0,002) στο διάστημα των 12 
μηνών

• Poisson regression analysis: παράγοντες με «προστατευτικό» αποτέλεσμα 
σε ό,τι αφορά τον αριθμό των λοιμώξεων στη διάρκεια του πρώτου 
χρόνου ζωής: αποκλειστικός θηλασμός (p<0,005), μη-Ελληνική 
εθνικότητα (p<0,001), μεγαλύτερη ηλικία της μητέρας (p<0,0001), όχι 
άλλα αδέλφια στην οικογένεια (p<0,0001)

- Βρέφη που θήλασαν αποκλειστικά: 0,7, κατά μέσο όρο, λιγότερες 
λοιμώξεις τον πρώτο χρόνο ζωής σε σχέση με αυτά που δεν θήλασαν 
αποκλειστικά (p=0,005)
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Συζήτηση

• Το προστατευτικό αποτέλεσμα του θηλασμού έναντι των λοιμώξεων έχει 

αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες, μόνους ή σε συνδυασμό: μητρικά 

αντισώματα, ανοσο-ρυθμιστικούς παράγοντες, θρεπτικά συστατικά, θέση 

του βρέφους κατά τη σίτιση (προστασία από ΟΜΩ), επίδραση στην 

εντερική χλωρίδα του βρέφους  

• Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης (προστατευτικό αποτέλεσμα και 

μετά τους 6 μήνες του αποκλειστικού θηλασμού) προσανατολίζουν στην 

υπόθεση του συνδυασμού παραγόντων  
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Τι προσθέτει η συγκεκριμένη μελέτη

• Η προστασία του αποκλειστικού θηλασμού (6 μήνες) έναντι 

των κοινών λοιμώξεων στα βρέφη: α) παρατηρείται ακόμη 

και σε κοινωνίες με πλήρη εμβολιαστική κάλυψη και υψηλό 

υγειονομικό επίπεδο, β) επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του 

πρώτου χρόνου ζωής και γ) αφορά όχι μόνο τη συχνότητα 

αλλά και τη βαρύτητα των λοιμώξεων αυτών.

• Ο μερικός θηλασμός δεν φαίνεται να παρέχει το ίδιο 

προστατευτικό αποτέλεσμα έναντι των λοιμώξεων


