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Υπάρχουσα γνώση: Παρά τον αδιαµφισβήτητο προστατευτικό ρόλο του µητρικού
θηλασµού στην ανάπτυξη αλλεργικών νοσηµάτων, παραµένει ισχυρή η παρατήρηση
πως τροφικά αλλεργιογόνα που διέρχονται από το µητρικό γάλα ενοχοποιούνται για
την ανάπτυξη τροφικής αλλεργίας σε θηλάζοντα βρέφη.
Σκοπός: Ο προσδιορισµός των συγκεντρώσεων των επιµέρους αλλεργιογόνων
συστατικών του ανθρώπινου γάλακτος στις θηλάζουσες µητέρες.
Υλικό-Μέθοδος: Κατά τη διάρκεια 3 µηνών συλλέχθηκαν 12 δείγµατα ώριµου
µητρικού γάλακτος (15-90 ηµέρες µετά τον τοκετό) από θηλάζουσες µητέρες. Όλες οι
µητέρες κατά τη διάρκεια του θηλασµού ακολουθούσαν ελεύθερη διατροφή. Στα
δείγµατα έγινε ανίχνευση και ποσοτικοποίηση β-γαλακτοσφαιρίνης και καζεΐνης µε
τη µέθοδο ELISA µε τα εµπορικά κιτ Veratox (Neogen Coorporation). Οι µετρήσεις
πραγµατοποιήθηκαν σε φωτόµετρο (Epoch, BioteK plate reader) στα 650nm. Επίσης,
έγινε προσδιορισµός της λακτοφερρίνης µε τη µέθοδο της υγρής χρωµατογραφίας
υψηλής απόδοσης (Ηigh Performance Liquid Chroma-tography).
Αποτελέσµατα: Από τα 12 δείγµατα, τα 10 είχαν συγκέντρωση ολικής καζεΐνης
µικρότερη από 2,5 mg/L. H συγκέντρωση των δειγµάτων κυµάνθηκε από 0,1 έως 1,5
mg/L. Τα υπόλοιπα δύο δείγµατα είχαν συγκεντρώσεις 2,8 και 3,5 mg/L ολικής
καζεΐνης. Η συγκέντρωση της β-γαλακτοσφαιρίνης σε 10 δείγµατα βρέθηκε
µικρότερη από 2,5 mg/L. Οι συγκεντρώσεις των δειγµάτων κυµάνθηκαν από 0,1 έως
2,0 mg/L. Σε δύο δείγµατα η συγκέντρωση ήταν 3,0 και 3,4 mg/L. Η µέση
συγκέντρωση της λακτοφερρίνης των παραπάνω δειγµάτων ήταν 512±102 mg/L.
Συµπεράσµατα: Αν και πρόκειται για πρόδροµες παρατηρήσεις, φαίνεται ότι οι
συγκεντρώσεις της ολικής καζεΐνης, της β-γαλακτοσφαιρίνης και της λακτοφερρίνης
στο µητρικό γάλα κινούνται σε ευρύ φάσµα. Η µελέτη συνεχίζεται προκειµένου να
διευκρινισθεί αν οι αυξηµένες συγκεντρώσεις ή / και η παρουσία αντίστοιχων
µεσολαβητών συνδυάζονται µε εκδήλωση αλλεργικής νόσου σε θηλάζοντα βρέφη.

