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Ορισμοί

 Μυϊκός τόνος: αντίσταση των μυών σε κάθε 
παθητική κίνηση όταν ο μυς βρίσκεται σε χάλαση

 Υποτονία: ↓ μυικού τόνου, εμφάνιση με ή χωρίς 
μυϊκή αδυναμία

 Βλάβη: ΚΝΣ, ΠΝΣ, νευρομυϊκή σύναψη, μυς

 Αίτια: μεταβολικά, ενδοκρινικά, διαταραχές θρέψης, 
νοσήματα συνδετικού ιστού, χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες, περιγεννητική ασφυξία, εγκεφαλική 
παράλυση, καλοήθης συγγενής υποτονία



Υποτονικό νεογνό



Δυσκολίες σίτισης στο υποτονικό 
νεογνό/βρέφος

 Αναποτελεσματική προσκόλληση χειλιών

 Ασθενείς θηλαστικές κινήσεις, ανεπαρκής ανάπτυξη 
αρνητικής πίεση, αναποτελεσματική απομύζηση 
γάλακτος

 Αναποτελεσματικές κινήσεις γλώσσας

 Μειωμένα αντανακλαστικά θηλασμού και κατάποσης

 Ανεπαρκής στήριξη κεφαλής



Δυσκολία σίτισης στο νεογνό με 
σύνδρομο Down

 >90% υποτονία 

 οδοντική ασυμμετρία 

 μικρογναθία 

 προπέτεια γλώσσας



Πλεονεκτήματα ΜΘ στο υποτονικό 
νεογνό

 ↓ ωτίτιδων , ↓ λοιμώξεων αναπνευστικού συστήματος 

 Καλύτερη σύγκλειση γνάθων

 ↓ νευροαναπτυξιακών διαταραχών 

 ↓ νοσηρότητα

 ↑ κορεσμό αιμοσφαιρίνης σε Ο2 σε νεογνά με 
συγγενή καρδιοπάθεια



Χαρακτηριστικά θηλαστικών κινήσεων

 Πίεση, συχνότητα, διάρκεια, περισταλτικές κινήσεις 
της γλώσσας

 Σημαντική βελτίωση θηλαστικών κινήσεων στους 3-
4 μήνες ζωής σύμφωνα με τις μητέρες των νεογνών 
με υποτονία

 Επίτευξη βέλτιστων θηλαστικών κινήσεων στο 1ο

έτος ζωής



Πρακτικές προαγωγής ΜΘ στο 
υποτονικό νεογνό περιγεννητικά

 Εκπαίδευση και υποστήριξη της εγκύου από 
επαγγελματίες υγείας εξειδικευμένους στο ΜΘ

 Παραπομπή σε ειδικούς επαγγελματίες υγείας με 
εμπειρία στα υποτονικά βρέφη

 Στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιτυχούς 
εμπέδωσης/εγκατάστασης ΜΘ



Τεχνικές υποστήριξης του υποτονικού 
νεογνού για τον ΜΘ

 Έναρξη του θηλασμού όσο το δυνατόν νωρίτερα, εφόσον το νεογνό είναι 
σταθερό (αίθουσα τοκετού)

 Εάν η κατάσταση του νεογνού δεν το επιτρέπει συστήνεται άμεση έναρξη 
αντλήσεων για την εξασφάλιση ικανοποιητικής παραγωγής γάλακτος

 Τοποθέτηση του νεογνού στο στήθος τουλάχιστον κάθε τρεις ώρες (8-12 
φορές την ημέρα)

 Συχνή εκτίμηση ικανότητας του νεογνού εάν θηλάζει ικανοποιητικά (κάθε 8 
ώρες) και επαναξιολόγηση θηλαστικών κινήσεων του νεογνού από το 
προσωπικό υγείας

 Τακτική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του θηλασμού με 
ζύγισμα του νεογνού στο μαιευτήριο, πριν και αμέσως μετά τον θηλασμό, 
και μέτρηση ικτέρου και κατάστασης ενυδάτωσης



Τεχνικές υποστήριξης του υποτονικού 
νεογνού για τον ΜΘ

 Ενθάρρυνση επαφής δέρμα με δέρμα (kangaroo care). Με τον τρόπο 
αυτό ενισχύεται ο συναισθηματικός δεσμός μητέρας-νεογνού, 
αυξάνεται η παραγωγής γάλακτος και η διέγερση του νεογνού να 
θηλάσει

 Ταυτόχρονη άντληση γάλακτος μηχανικά (θήλαστρο) και με το χέρι 
για να ξεκινήσει να ρέει το γάλα με μεγαλύτερη ευκολία (let down), 
ώστε να μπορέσει το νεογνό να θηλάσει πιο εύκολα

 Χρήση συμπληρωματικών ουσιών στο ΜΓ με σκοπό να γίνει πιο 
παχύρευστο

 Χρήση εναλλακτικών μεθόδων σίτισης (π.χ. σύριγγα, κουτάλι, κούπα)



Προτεινόμενες στάσεις ΜΘ σε νεογνά με 
υποτονία

 Υποστήριξης της κεφαλής και του σώματος του 
νεογνού, χρήση μαξιλαριού 



Προτεινόμενες στάσεις ΜΘ σε νεογνά με 
υποτονία



Προτεινόμενες στάσεις ΜΘ σε νεογνά με 
υποτονία



Προτεινόμενες στάσεις ΜΘ σε νεογνά με 
υποτονία

 Η χρήση μαρσίπου, εκτός από τη διατήρηση του νεογνού σε 
σταθερή κάμψη, επιτρέπει στη μητέρα  να έχει ελεύθερα τα 
χέρια της, ώστε τα δάκτυλα να υποστηρίζουν το σαγόνι και το 
πηγούνι του νεογνού και να τα πιέζουν προς το στήθος. Ο τρόπος 
αυτός που τοποθετούνται τα δάκτυλα της μητέρας ονομάζεται 
«θέση χορευτή» (Dancer hand position)

 Εναλλακτικά, μερικές μητέρες προτιμούν αντί να 
χρησιμοποιήσουν τον αντίχειρα και το δείκτη για τη στήριξη 
γνάθου ,να τοποθετήσουν τα δάκτυλα αυτά στη θηλαία άλω για 
να διευκολύνουν την άντληση γάλακτος



Dancer hand position



Συντήρηση γαλουχίας

 Ο συνδυασμός μηχανική άντληση γάλακτος και άντλησης με 
τα χέρια μπορεί να αυξήσει τόσο τον όγκο όσο και το 
θερμιδικό περιεχόμενο του γάλακτος

 Εκτίμηση όγκου παραγόμενου μητρικού γάλακτος. Η ελάχιστη 
ποσότητα που απαιτείται για την μετάβαση από τη χορήγηση 
συμπληρώματος στη σίτιση του νεογνού με αποκλειστικό ΜΘ 
είναι περίπου 500 ml/ 24ωρο

 Καταγραφή διαγράμματος σίτισης  για παρακολούθηση της 
συχνότητας, της διάρκειας και του όγκου του παραγόμενου 
γάλακτος



Αντιμετώπιση μη επιτυχούς ΜΘ

 Επανεκτίμηση της ικανότητας του νεογνού να θηλάσει

 Επανεκπαίδευση της μητέρας για τον τρόπο και τα οφέλη 
του θηλασμού

 Έλεγχος άλλων αιτιών μειωμένης ικανότητας του νεογνού 
να θηλάσει (π.χ. αγκυλογλωσσία) 

 Χορήγηση γαλακτογόνων σε μειωμένη παραγωγή 
γάλακτος




