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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων







❑Μια περίοδος εντατικής αύξησης και ανάπτυξης του εμβρύου αλλά 
και πολλών φυσιολογικών αλλαγών για τη μητέρα

❑Ισορροπημένη πρόσληψη μακρο και μικρο θρεπτικών συστατικών 
ευοδώνουν την πορεία της εγκυμοσύνης και τα αποτελέσματα της

❑Ελλείμματα ή υπερβολική πρόσληψη μπορούν να έχουν 
βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιδράσεις 

❑Τόσο η υποθρεψία όσο και η υπερθρεψία του εμβρύου μπορούν να 
οδηγήσουν σε μόνιμες αλλαγές μεταβολικών οδών και να αυξήσουν τον 
κίνδυνο ανάπτυξης σχετικών νοσημάτων στην παιδική και ενήλικο ζωή

Η Εγκυμοσύνη



Πλακούντας: the ‘third brain’
➢Ο κύριος ρυθμιστής του ενδομητρίου περιβάλλοντος
➢Ρόλο: λειτουργικό, μηχανικό στη  διάπλαση της εμβρυικής ανάπτυξης

Μοναδικό ενδοκρινικό και μεταβολικό όργανο  
➢μεσολαβητής της μεταφοράς των σημάτων του περιβάλλοντος 
➢ανταλλαγής θρεπτικών συστατικών και αερίων
➢ενδοκρινικών / ανοσολογικών παραγόντων
➢υποστηρίζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου μέσω 
μηχανισμών προσαρμογής προστατεύοντας το ταυτόχρονα από 
εξωτερικές προσβολές
Ρυθμίζει: τις ανοσολογικές λειτουργίες, την έκθεση του εμβρύου στα 
ενδογενή και εξωγενή  ερεθίσματα και δρα ως νευροενδοκρινολογικό
όργανο παράγοντας ορμόνες, αναπτυξιακούς παράγοντες και 
νευροπεπτίδια επιδρώντας καθοριστικά στην νευροανάπτυξη



Διαταραχές  στην λειτουργία του 
πλακούντα μπορούν να επιφέρουν 

επιγενετικές αλλαγές που 
σχετίζονται με τη νευροανάπτυξη

του βρέφους-παιδιού



Το εμβρυικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει επιγενετικές αλλαγές  
που συνοδεύονται με ανάπτυξη νοσημάτων στην απώτερη ζωή

Barker Hypothesis



Ποια είναι η καλύτερη δίαιτα για την έγκυο?

oΠεριορισμοί έρευνας στην εγκυμοσύνη

❖Ωστόσο υπάρχουν δεδομένα που συνδυάζουν τη διατροφή της 
εγκύου  με άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εμβρύου στη 
διάρκεια εγκυμοσύνης αλλά και απώτερες στη ζωή του αργότερα

▪Κατάσταση θρέψης της εγκύου
▪Σύσταση σώματος της μητέρας
▪Μεταβολισμός και θρεπτικά αποθέματα πλακούντα 

Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά/αρνητικά την ανάπτυξη του 
εμβρύου, την έκβαση της εγκυμοσύνης και την έκφραση του εμβρυικού 
γενετικού δυναμικού

Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine 2015;4(2):e040220 



Curr Opin Nutr Metab Care 2006;9:388-94





✓Μελετήθηκε η απάντηση στη γλυκόζη και την ινσουλίνη ατόμων 
που κατά τη διάρκεια του  Β Παγκοσμίου πολέμου 1943-1947 είχαν 
εκτεθεί σε κατάσταση λιμού σε οποιαδήποτε φάση της εγκυμοσύνης 

✓Σε σχέση με άτομα που συλλήφθηκαν ένα χρόνο πριν ή μετά το 
λιμό 

Participants born as thin babies to mothers with low bodyweights had the highest
concentrations were especially high among people exposed to famine who became 
obese as adults. 
Prenatal exposure to famine was related to increased fasting proinsulin (p=0·05) and 2 h 
insulin concentrations(p=0·04), which suggests an association with insulin resistance.

Prenatal exposure to famine, especially during late gestation, is linked to
decreased glucose tolerance in adults. Poor nutrition in utero may lead
to permanent changes in insulin-glucose metabolism, even if the effect
on fetal growth is small. This effect of famine on glucose tolerance is
especially important in people who become obese.







❑Είναι δύσκολο να εκτιμηθούν  μεμονωμένα στοιχεία από τη 
διατροφή της εγκύου

❑Για την έρευνα χρησιμοποιούνται/συγκρίνονται διαφορετικά 
«patterns» διατροφής ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες ειδικές  για κάθε πληθυσμό

❑Έχουν βρεθεί σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών 
προτύπων διατροφής και αποτελέσματα για την  έκβαση κύησης 
και την υγεία του παιδιού 

▪Danish National Birth Cohort (DNBC) 1996-2002, 101,042 pregnancies 

▪Norwegian Mother and Child Cohort Study 1999-2008, 108,000 pregnancies

Cetin I. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2013;16(3):310-9. 



Cetin I. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2013;16(3):310-9. 



Μητέρες με 
κατανάλωση 

λαχανικών/φρούτων
N=4478

Μητέρες με κατανάλωση 
λευκού ψωμιού/κρέατος/ 
πατατών

N=2469

Μητέρες με κατανάλωση 
καφέ, αναψυκτικών, 
λιπαρών

N=5248

Τρία διαφορετικά μοντέλα διατροφής



Μεσογειακή Διατροφή στην Εγκυμοσύνη & πρόληψη

997 από VIVA ΗΠΑ  &  569 RHEA Κρήτη  (μητέρες –παιδιά) 

Μεσογειακή διατροφή στην εγκυμοσύνη συσχετίστηκε: 
✓με λιγότερο λιπώδη ιστό 
✓Χαμηλότερα επίπεδα λεπτίνης
✓Χαμηλότερα επίπεδα ΑΠ



Μεσογειακή Διατροφή στην Εγκυμοσύνη & πρόληψη

2765 μητέρες –παιδιά σε ηλικίες 6, 12μην  και 4 χρόνων

Μεσογειακή διατροφή στην εγκυμοσύνη 
➢δεν συσχετίστηκε με αυξημένο ΒΣ 
✓συσχετίστηκε με μειωμένη περίμετρο μέσης στα παιδιά



Μεσογειακή Διατροφή στην Εγκυμοσύνη & πρόληψη

Μινόρκα 460 (μητέρες –παιδιά) εγκυμοσύνη & ηλικία 6,5 έτη

Persistent wheeze  13,2% / Atopic wheeze  5,8%  /  Atopy 17%

✓Υψηλή συμμόρφωση στη μεσογειακή διατροφή κατά 
την εγκυμοσύνη φάνηκε να έχει προστατευτικό ρόλο και 
για την εμφάνιση τους



Καταστάσεις stress:

▪Έκθεση σε λιποσακχαρίδια

▪Φτωχή διατροφή μητέρας



Μακροθρεπτικά
συστατικά

Θερμίδες

Πρωτεΐνες

Υδατάνθρακες

Λίπη

Μικροθρεπτικά

• Σίδηρος

• Φυλικό οξύ

• Ασβέστιο

• Βιταμίνη D

• Βιταμίνες Α, Ε, C, B

• Ιώδιο

• Zn

BMI 
μητέρας 

προ 
σύλληψης

Πρόσληψη 
ΒΣ στην

κύηση



5 to 9.0 kg

7.0 to 11.5 kg

11.5 to 16.0 kg

12.5 to 18.0 kg

Ανάλογα με το βάρος σώματος κατά τη σύλληψη



Μακροθρεπτικά συστατικά
❖Θερμίδες: + 340 and 450 kcal/ημέρα επιπλέον στο 2ο και 3ο τρίμηνο

Πρωτεΐνες
➢Ημερήσια πρόσληψη Πρωτεΐνων: 1.1 g/kg/day
➢Δεν προτείνονται πρωτεϊνικά σκευάσματα – συμπληρώματα

Υδατάνθρακες: οι ανάγκες αυξάνονται σε 175 g/ημέρα 
➢Κατανάλωση τροφών [φρούτα, λαχανικά, πλήρη δημητριακά]
➢Επεξεργασμένοι υδατάνθρακες θα πρέπει να είναι περιορισμένοι
➢Πρόσληψη φυτικών ινών 28 g/ημ και υγρών για πρόληψη 
δυσκοιλιότητας

Λίπη 
➢Ασαφές ποια είναι η καλύτερη μορφή και ποσότητα λίπους
➢Trans fatty acids (TFA) μεταφέρονται μέσω πλακούντα/ πιθανά 
ανεπιθύμητες δράσεις- θα πρέπει να αποφεύγονται 
➢Συμπληρώματα λιπιδίων προτείνονται όταν υπάρχει υποσιτισμός

Αυξημένη πρόσληψη υγρών 2,3-3 λίτρα/ημ 



Τα ψάρια είναι μια καλή πηγή δεκοσεξανοικού οξέος (DHA) και
εικοσεπεντανοικού οξέος (EPA)2-3 φορές /εβδομάδα

Ω-3 LCPUFA στόχος: ημερήσια πρόσληψη 200 to 300 mg/day of DHA

✓Τα ω3 λιπαρά οξέα (n-3 LCPUFA) είναι απαραίτητα 
για τον εγκέφαλο, τους οφθαλμούς, την ανάπτυξη

Σε μελέτες αυτοψίας υπολογίζεται ότι τα έμβρυα αποθηκεύουν 50-
60mg/d DHA το 3ο τρίμηνο 
Αυτή η ταχεία συγκέντρωση στο ΚΝΣ  συνεχίζεται για τους 24 μήνες 
ζωής και εν συνεχεία στην παιδική ηλικία Xu LZ, J Biol Chem 1996; 271:24711

✓Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες σηματοδοτώντας καταστάσεις, 
έκφραση γονιδίων, έκφραση κυττοκινών

➢Χορήγηση τους στην εγκυμοσύνη μειώνουν νοσήματα 
μεσολαβούμενα από τη φλεγμονή όπως :
▪πρόωρος τοκετός,  προεκλαμψία, αλλεργικά/ ατοπικά νοσήματα





❑Προσφέρουν προστασία στην αλλεργική 
ευαισθητοποίηση και τις αλλεργικές εκδηλώσεις

❑Επιδημιολογικές μελέτες χορήγηση ιχθυελαίου 
στην εγκυμοσύνη :
➢μείωσε την ευαισθητοποίηση σε τροφικά 
αλλεργιογόνα 
➢Μείωσε την επίπτωση & τη σοβαρότητα της 
ατοπικής δερματίτιδας τον 1ο χρόνο ζωής με πιθανή 
διατήρηση έως την εφηβεία

❑Σε άλλη μελέτη φάνηκε μείωση άσθματος και 
συριγμού στην ηλικία 3-5 χρόνων

Ω3 λιπαρά οξέα 

Η κατανάλωση ιχθυελαίου ή λιπαρών ψαριών στην εγκυμοσύνη ίσως 
αποτελεί  μια στρατηγική πρόληψης αλλεργικών νοσημάτων



Μικροθρεπτικά συστατικά
Απαραίτητος για το έμβρυο και τον πλακούντα, μητέρα

• CDC συνιστά  για τις εγκύους  30 mg/day

• Αν υπάρχει αναιμία  1ο & 3ο τρίμηνο <Hb] <11 g/dL 2ο <Hb ≤10.4 g/dL →

30 to 120 mg per day

Η ανάπτυξη του σκελετού του εμβρύου απαιτεί 30 gr ασβεστίου 
κατά την εγκυμοσύνη ειδικά το 3ο τρίμηνο
The Recommended Dietary Allowance (RDA) 1000 mg/d 19 to 50 
και  1300 mg for girls 14 to 18 years old

RDA of 600 IU vitamin D for all reproductive-age women, including 
during pregnancy and lactation 
Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης  ΧΒΓ χωρίς (-) επιπτώσεις

0.4 to 0.8 mg/ημ ένα μήνα πριν και το 1ο τρίμηνο
Μετά 0.6 mg/ημ για να καλυφτούν οι ανάγκες εμβρύου & πλακούντα
▪Υψηλότερες δόσεις σε άτομα υψηλού κινδύνου

Έλλειψη του σοβαρό υποθυροειδισμό μητέρα/ έμβρυο

(WHO) iodine intake of 250 mcg for pregnant

Ίωδιο



Τα μάκρο-μίκρο θρεπτικά συστατικά είναι: 

➢ άμεσοι ρυθμιστές της σταθερότητας του DNA και της φαινοτυπικής
προσαρμογής επηρεάζοντας την διαθεσιμότητα των μεθυλ δοτών και 
μηχανισμών που επάγουν τη σταθερότητα του DNA επίσης 

➢ χρησιμοποιούνται σαν υπόστρωμα, μεταγραφικοί παράγοντες και  
τροποποιητές έκφρασης γονιδίων, επηρεάζοντας περίπλοκες 
βιολογικές οδούς  εμπλεκόμενοι στην εμβρυογένεση   όπως στην 
αύξηση και την  ανάπτυξη 

Cetin I. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2013;16(3):310-9. 



✓ Leeds, UK  → 362  μητέρες & νεογνά
✓ Μέτρηση παραμέτρων στο 1ο 3μηνο κύησης
✓ 64 νεογνά (18%) → SGA
✓ 33 νεογνά (9%) → πρόωρα  34-37 εβδομάδων

Έλλειψη Fe κατά το 1ο 3μηνο κύησης:  

➢ Σχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο με SGA

➢ Αύξηση κατά 10g/l  Hb στο πρώτο ήμισυ της εγκυμοσύνης ο κίνδυνος για SGA
μειώνονταν κατά 30 %

➢ Επίπεδα Hb < 110g/l αύξηση  κινδύνου Χ3   για SGA

➢ Δεν συσχετίστηκε  με την  προωρότητα



✓Πρόληψη ανάπτυξης ανωμαλιών νευρικού σωλήνα

✓Συμβολή στην ανάπτυξη εμβρύου

✓Πρόληψη άλλων συγγενών ανωμαλιών  
( cleft lip/palate ,limb reduction defects, urinary tract defects, congenital 
hydrocephalus, congenital heart defects)

✓Μείωση  εμφάνισης  αυτισμού

✓Μείωση  γεννήσεων  SGA

✓Μείωση υπέρτασης κύησης

Wang et al. Molecular Autism (2017) 8:51 

J Obstet Gynaecol Can 2015; 37:534
Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2007; 79:8
Int Heart J 2016; 57:725

Obstet Gynecol Sci 2016; 59:110
Hypertens Pregnancy 2016; 35:447.

BJOG 2015; 122:478.

Γιατί φυλικό;

Am J Clin Nutr 2013; 98:92
Am J Clin Nutr 2018; 107:566

Obstet Gynecol 2017; 130:e279



Either parent with a personal history of NTD or a previously affected offspring
Family history of an NTD in a second or third degree relative
Antiepileptic drug therapy
Therapy with medications other than antiepileptic drugs that reduce folic acid 
activity
Maternal medical conditions associated with decreased folic acid
(malabsorption, such as celiac disease, inflammatory bowel disease, and major 
intestinal resection or bypass. Less common conditions advanced liver disease, 
renal failure requiring dialysis, and unhealthy alcohol 
Pregestational diabetes
Other populations (obesity, MTHFR polymorphism)



Μικροθρεπτικά συστατικά
• Είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του ΚΝΣ και των 

γνωστικών λειτουργιών

• Συνιστάται πρόσληψη  450 mg/day

• Πλούσιες πηγές κρέας , αυγά, ψάρια, γαλακτοκομικά, 
σόγια, σπανάκι , μπρόκολο

Χολίνη

• Έλλειψη Zn προκαλεί περιορισμό ανάπτυξης, 

• mean intake of 9 mg/day from food alone, and a 
total intake of 22 mg/day

Ψευδάργυρος

Φθόριο

Vitamin A 770 mcg/day in pregnant women

Vitamin C no beneficial or harmful effects 

Vitamin E –not improve outcomes 

B1: 1,4mg,     B2 :1,4 mg,     B3:18mg     B5 :6mg,     

B6:25-50mg max 100, B7  30mcg ,  B12: 2,6 mcg, 

Σε περιοχές με μη φθοριομένο νερό: 3 mg/day in 

nonpregnant, pregnant, and breastfeeding women 

https://www.uptodate.com/contents/vitamin-a-drug-information?topicRef=453&source=see_link


Ιδιαιτερότητες



Προβληματισμοί  Ασφάλεια τροφίμων

❑Αποφυγή λοιμώξεων προερχόμενων από τροφές μπορούν να 
προκαλέσουν νόσο στη μητέρα και το έμβρυο, πρόωρο τοκετό ακόμα και 
εμβρυικό θάνατο

❑Καλή προσωπική υγιεινή (πλύσιμο χεριών)

❑Κατανάλωση κρέατος, ψαριών, αυγών  καλά μαγειρεμένων

❑Αποφυγή  μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων /χυμών

❑Καλό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών

❑Καλός καθαρισμός σκευών και επιφανειών μαγειρέματος

❑Αποφυγή τοξοπλάσμωσης, βρουκέλωσης,  λοίμωξης από λιστέρια



Προβληματισμοί  Ασφάλεια τροφίμων

❑ Υδράργυρος: Αποφυγή κατανάλωσης ψαριών λόγω κίνδυνου 
τοξικότητας από υδράργυρο 
➢2-3 μερίδες «ασφαλών» ψαριών ή 1/εβδ  «ύποπτων»

καρχαρίας, ξιφίας, βασιλικός σκουμπρί, μεγαλόφθαλμος τόνος

❑Φυτικά ροφήματα: Δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα για θετική 
επίδραση
❑Κάποια έχουν αρνητικά συνδεθεί με προωρότητα, αποβολές και 
καισαρική τομή

Σκευάσματα βασισμένα σε συκώτι (πατέ /λουκάνικα κλπ) → κίνδυνος 
υπερβιταμίνωσης  Α

Καφεΐνη: έως 300 mg καφεΐνης / ημέρα σε υγιείς 
έγκυες γυναίκες γενικά δεν σχετίζεται με δυσμενείς 
αναπαραγωγικές και αναπτυξιακές επιδράσεις 
ACOG <200 mg / ημέρα κατά την εγκυμοσύνη



50943 έγκυες,     2002-2008



❑δεν συνιστώνται στην εγκυμοσύνη

▪ για κάθε επιπλέον μερίδα που καταναλώθηκε κατά 
τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, σχετίστηκε με 
αύξηση 0.15 kg / m2 (95% CI -0.01 έως 0.30) σε λίπος 
μάζας

❑Συσχέτιση με εμφάνιση προεκλαμψίας

Αναψυκτικά 



Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η χρήση ασπαρτάμης, σουκραλόζης,  σακχαρίνης ή 
stevioside από τις εγκύους αυξάνει τον κίνδυνο των γενετικών ανωμαλιών  απ’ ότι 
στο γενικό πληθυσμό

Average use of artificial sweeteners is usually below this limit: aspartame is 50 mg/kg/day; saccharin and sucralose is 5 mg/kg/day,
for acesulfame potassium it is 15 mg/kg/day, and for stevioside it is 4 mg/kg/day.

Nutrients 2018, 10, 194; doi:10.3390/nu10020194



Τα έμβρυα εκτίθενται σε γεύσεις στο αμνιακό υγρό 
→ γευστικές προτιμήσεις μετά τη γέννηση (αλμυρά, γλυκά κλπ)

➢Αυτές οι πρώτες εμπειρίες διαμορφώνουν προτιμήσεις για 
τρόφιμα και γεύσεις που μπορούν να επηρεάσουν τις γευστικές 
επιλογές  αργότερα 





Ανεύρεση υπολειμμάτων εντομοκτόνων; 

The American Academy of Pediatrics recognizes that early 
pesticide exposure may adversely impact birth weight, risk 
of pediatric cancers, and cognitive function and behavior 





Αλλαγές στη σύσταση της μικροβιοκοινότητας
intrapartum χορήγηση αντιβιοτικών

Amenyogbe et al. Frontiers in Pediatrics 2017











Προ 
Σύλληψης

Σύλληψη

Εγκυμοσύνη

Τοκετός

Υγεία  
Νοσήματα
Κατάσταση θρέψης
Έκθεση σε τοξικές ουσίες
Φάρμακα

Τρόπος 

σύλληψης

Ηλικία





Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται!



Ευχαριστώ!


