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Εισαγωγή
• Μητέρες που θηλάζουν αποκλειστικά μπορεί να χρειαστεί να αποθηκεύσουν γάλα (εργασία, εκδηλώσεις).
• Η γνώση της σωστής φύλαξης του γάλακτος είναι απαραίτητη για την επιτυχή θρέψη του νεογνού.
• Το ανθρώπινο γάλα είναι θρεπτική τροφή, με πολλές αντιοξειδωτικές, αντιβακτηριδιακές, προβιοτικές και
ανοσοδιεγερτικές ιδιότητες.

• Παρόλο που κάποια θρεπτικά συστατικά αλλάζουν με τη συντήρηση, η αποθήκευση του μητρικού
γάλακτος είναι μια ασφαλής εναλλακτική όταν ο μητρικός θηλασμός δεν είναι δυνατός.

Προετοιμασία για τη φύλαξη του μητρικού γάλακτος
• Οι γυναίκες πρέπει να πλένουν καλά τα χέρια τους με σαπούνι ή με ήπιο αντισηπτικό. Δε χρειάζεται
καθαρισμός του στήθους πριν την εξαγωγή.

• Η εξαγωγή μπορεί να γίνει με το χέρι ή με θήλαστρο. Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης του
γάλακτος με κάποιον από τους δύο τρόπους, εφ’όσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής των χεριών και
καθαριότητας του θήλαστρου. Δεν χρειάζεται να απορρίπτονται οι πρώτες σταγόνες γάλακτος.

• Τα δοχεία για τη φύλαξη του μητρικού γάλακτος και τα θήλαστρα πρέπει να αποσυναρμολογούνται
πλήρως, να πλένονται σε καυτό νερό με σαπούνι και να ξεπλένονται με νερό, και να στεγνώνουν καλά με
τον αέρα ή με χάρτινη πετσέτα πριν ή μετά από κάθε χρήση. Εναλλακτικά του σαπουνιού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί καυτό νερό. Η αποστείρωση για τα υγιή νεογνά δεν είναι απαραίτητη.

Επιλογή δοχείου για το μητρικό γάλα
Είδος

Δράση στο γάλα

Δοχεία από γυαλί, πολυαιθυλένιο (ΡΕΤ),
Σημαντική μείωση της συγκέντρωσης λίπους και αύξηση της ολικής
πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολυανθρακικό
πρωτεΐνης και των υδατανθράκων
(PC) & πολυαιθεροσουλφόνη (PES)
Δοχεία από πολυαιθυλένιο (ΡET)
Μεταλλικά δοχεία

Παρατηρείται μείωση στα IgA (60%) και στην αντιβακτηριδιακή ικανότητα
συγκριτικά με αυτά από γυαλί και ΡΡ
Μείωση στον αριθμό και στη βιωσιμότητα των κυττάρων συγκριτικά με το
γυαλί, το ΡΡ και το ΡΕΤ

Δοχεία που περιέχουν δισφαινόλη (BPA) Πρέπει να αποφεύγονται, καθώς ενοχοποιούνται για ενδοκρινικές διαταραχές

Αποθήκευση του μητρικού γάλακτος
• Μητρικό γάλα που έχει μόλις εξαχθεί μπορεί να παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου (10–29οC) με ασφάλεια για
μερικές ώρες. Για θερμοκρασίες 27–32οC, το γάλα μπορεί να παραμείνει σε αυτές τις συνθήκες έως και 4 ώρες,
αλλά είναι προτιμότερο να καταναλώνεται ή να τοποθετείται στο ψυγείο το συντομότερο δυνατόν.

• Αν τοποθετηθεί σε τσάντα με παγοκύστη (~15οC) το μητρικό γάλα παραμένει ασφαλές για 24 ώρες.
• Η τοποθέτηση του γάλακτος στο ψυγείο (4οC) είναι ασφαλής πρακτική, διότι:
✓ Η συγκέντρωση των βακτηριδίων στο γάλα παραμένει χαμηλή στις 48–72 ώρες εντός ψυγείου
✓ Δεν αλλάζει ιδιαίτερα η σύσταση (λίπη) και η δραστικότητα (λακτοφερρίνη, IgA, κυτοκίνες) των προϊόντων του
γάλακτος εντός 48–96 ωρών στο ψυγείο

Αποθήκευση του μητρικού γάλακτος (ΙΙ)
• Η ψύξη του γάλακτος σε θερμοκρασίες -4oC έως -20oC είναι ασφαλής για τουλάχιστον 3 μήνες.
• Η δράση και ο τύπος των προβιοτικών διατηρείται, ενώ εμποδίζεται η επιμόλυνση από άλλα βακτήρια. Οι ενζυμικές διεργασίες

συνεχίζονται και αλλάζει ελαφρώς η σύσταση του γάλακτος. Τα λίπη, οι πρωτεΐνες και οι θερμίδες είναι μειωμένες στο γάλα
που έχει ψυχθεί για 90 ημέρες συγκριτικά με το φρέσκο γάλα. Μειώνεται σημαντικά και η βιταμίνη C μετά από 1-5 μήνες
ψύξης, ενώ η βιταμίνη Ε παραμένει σταθερή.
• Η λακτοφερρίνη έχει σημαντική απώλεια ποσότητας και δραστικότητας σε γάλα που έχει ψυχθεί στους -20οC για 3 μήνες.
Αντίθετα, πολλές κυτοκίνες, τα IgA αντισώματα και αυξητικοί παράγοντες παραμένουν τουλάχιστον για 6 μήνες στους -20οC.
Γάλα που έχει ψυχθεί για 9 μήνες έχει χαμηλότερο pH και συγκέντρωση βακτηρίων, καθώς και αυξημένα λιπαρά οξέα, ενώ
άλλα θρεπτικά συστατικά και ανοσολογικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί.
• Το γάλα πρέπει να είναι σε δοχεία που αναγράφεται η ημερομηνία εξαγωγής και που κλείνουν καλά και να τοποθετούνται στο
πίσω μέρος του ψυγείου για να αποφεύγεται η θέρμανσή τους.

Αποθήκευση του μητρικού γάλακτος (ΙΙΙ)
• Το γάλα που έχει ψυχθεί μπορεί να μυρίζει διαφορετικά, λόγω της οξείδωσης των λιπαρών οξέων. Η συγκεκριμένη

μυρωδιά δεν αποτρέπει τα νεογνά να το καταναλώσουν. Η ψύξη στους -80οC οδηγεί σε μικρότερη αλλαγή της
μυρωδιάς σε σχέση με την ψήξη στους -19οC. Δεν συστήνεται το ζέσταμα του γάλακτος στους 40οC για να
απενεργοποιηθεί η λιπάση προ της ψύξης, καθώς έτσι καταστρέφονται πολλοί ανοσολογικοί παράγοντες.
• Γάλα που έχει μόλις εξαχθεί δεν πρέπει να προστίθεται σε ήδη κατεψυγμένο γάλα, αλλά πρώτα να ψύχεται κι αυτό.
• Οδηγίες ψύξης και κατάψυξης του μητρικού γάλακτος:

Χρησιμοποιώντας το αποθηκευμένο μητρικό γάλα
• Το γάλα που έχει μόλις εξαχθεί πρέπει να χρησιμοποιείται πρώτα από το γάλα που έχει αποθηκευθεί, διότι:
✓ Περιέχει IgA που έχει μόλις παράξει η μητέρα και προφυλάσσουν το νεογνό από τυχόν πρόσφατη λοίμωξη της ιδίας
✓ Έχει υψηλότερη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών, βιταμινών, πρωτεϊνών, λίπους και προβιοτικών
• Όταν το νεογνό τελειώσει το γεύμα, το γάλα που έχει παραμείνει μπορεί να καταναλωθεί εντός 1–2 ωρών και
στη συνέχεια απορρίπτεται, λόγω της επιμόλυνσης που υφίσταται από τα βακτήρια του στόματός του. Για να
αποφεύγεται η απόρριψη μεγάλης ποσότητας γάλακτος κάθε φορά, προτείνεται η τοποθέτηση του γάλακτος
σε δοχεία διαφόρων μεγεθών όπως 15, 30 ή 60 mL.
• Αν μια μητέρα έχει πόνο στο στήθος ή στη θηλή από λοίμωξη, δεν χρειάζεται το γάλα που έχει αποθηκεύσει να
απορριφθεί. Σε περίπτωση που το γάλα έχει ενδείξεις επιμόλυνσης, τότε μόνο απορρίπτεται.

Χρησιμοποιώντας το αποθηκευμένο μητρικό γάλα (ΙΙΙ)
• Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την απόψυξη του παγωμένου γάλατος:
➢ Τοποθέτηση στο ψυγείο για ένα βράδυ
➢ Κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό
➢ Σε ένα δοχείο με ζεστό νερό

➢ Χρησιμοποιώντας θερμαντική πηγή

• Προτιμητέα μέθοδος είναι η αργή απόψυξη εντός του ψυγείου, καθώς προκαλεί μικρότερη απώλεια λίπους.
• Μετά το πέρας των πρώτων 24 ωρών από την απόψυξη, το γάλα δεν πρέπει να παραμείνει σε θερμοκρασία
δωματίου για πάνω από 2 ώρες.

Χρησιμοποιώντας το αποθηκευμένο μητρικό γάλα (ΙΙ)
• Μετά την απόψυξη, το ζέσταμα του γάλακτος γίνεται ιδανικά σε μια χρονική περίοδο 20’ σε χλιαρό νερό.
Όμως, ακόμα κι αν η τελική θερμοκρασία του γάλακτος είναι 37οC, το περιεχόμενο σε λίπος είναι
χαμηλότερο από ότι στους 4οC, διότι το λίπος λιώνει και εναποτίθεται στα τοιχώματα.

• Στο γάλα που ζεσταίνεται εμβαπτιζόμενο σε καυτό νερό (80οC) έχει βρεθεί μειωμένο περιεχόμενο σε λίπος
και απενεργοποίηση δράσης πρωτεϊνών.

• Στον φούρνο μικροκυμάτων το γάλα ζεσταίνεται ανόμοια. Επίσης, παρόλο που μειώνει τα βακτήρια στο
γάλα, μειώνει πολύ και τη δράση των ανοσολογικών παραγόντων.

Ευχαριστώ πολύ!!

