Τα Απαραίτητα Λιπαρά
Οξέα είναι αναγκαία για
την ανάπτυξη των παιδιών
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Τα Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των
παιδιών

Είναι ευρέως γνωστό ότι η διατροφή και ο τρόπος ζωής επηρεάζουν την υγεία και την ευεξία

µας. Αυτό ξεκινάει από την παιδική ηλικία: Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών καθορίζουν
την ανάπτυξή τους, ενώ συµβάλλουν και στη µελλοντική τους υγεία.

Στις αναπτυγµένες χώρες, η ποσότητα των προσλαµβανοµένων διαιτητικών λιπαρών στα

παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη είναι σε γενικές γραµµές επαρκής. ∆υστυχώς όµως, η
ΠΟΙΟΤΗΤΑ των λιπαρών που καταναλώνουν δεν είναι σύµφωνη µε τις επιστηµονικές
συστάσεις.

Τα παιδιά που είναι στην ανάπτυξη χρειάζονται µια υγιεινή και
ισορροπηµένη διατροφή

Η υγιεινή, ισορροπηµένη και πλούσια σε ποικιλία διατροφή είναι σηµαντική για την πρόσληψη

των διατροφικών συστατικών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των παιδιών και τη
διασφάλιση της υγείας τους σήµερα αλλά και στο µέλλον. Τα παιδιά χρειάζονται ένα

συνδυασµό από Υδατάνθρακες, Πρωτεΐνες και Λιπαρά για την πρόσληψη της Αναγκαίας
Ηµερήσιας Ενέργειας.

Οι διεθνείς διατροφικές οδηγίες, όπως αυτές του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ)

(WHO/FAO 2003), συστήνουν για παιδιά άνω των 2 ετών και για ενήλικες µια ισορροπηµένη
διατροφή, στην οποία το 15% των ηµερησίων θερµίδων θα πρέπει να προέρχονται από
Πρωτεΐνες, το 30% από Λιπαρά και το υπόλοιπο από Υδατάνθρακες.

Θεωρείται ότι η ηλικία µεταξύ 2 και 5 ετών είναι η πιο ευαίσθητη χρονική περίοδος, κατά την
οποία τα παιδιά υιοθετούν συνήθειες σχετικές µε τα τρόφιµα και τη διατροφή. Την περίοδο
αυτή, είναι εξαιρετικά δεκτικά σε ότι αφορά στην αποδοχή τροφίµων και στην ανάπτυξη

προτιµήσεων για διάφορα φαγητά (Cashdan 1994). Συνεπώς, είναι σηµαντικό να εισάγουµε
σωστές διατροφικές συνήθειες ως µέρος ενός υγιεινού τρόπου ζωής στα µικρά παιδιά.

Τα Λιπαρά παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) συστήνει αποκλειστικά θηλασµό για τους
πρώτους 6 µήνες της ζωής (WHO 2001).

Μετά από τους πρώτους 6 µήνες, είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες

των βρεφών µόνο από το µητρικό γάλα (WHO/UN ICEF 1998). Τους πρώτους 6 µήνες της
ζωής, τα βρέφη χρειάζονται τη µεγαλύτερη ποσότητα λιπαρών που φτάνει το 50% των
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ηµερησίων αναγκών τους σε ενέργεια, όπως προκύπτει από τη σύσταση του µητρικού
γάλακτος. Μετά την ηλικία των 2 ετών, συνιστάται η σταδιακή µείωση της συνολικής

πρόσληψης λιπαρών στα επίπεδα που συνιστώνται και για τους ενήλικες, δηλαδή έως 30%

των ηµερησίων αναγκών σε ενέργεια.

Η ενέργεια που χρειάζεται κάθε παιδί εξαρτάται και από τα επίπεδα της φυσικής του
δραστηριότητας. Τα λιπαρά είναι µια πηγή ενέργειας και είναι απαραίτητα, προκειµένου να

καλυφθούν οι υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις των αναπτυσσόµενων κυττάρων και ιστών
(Butte 2000). Τροφές πλούσιες σε λιπαρά µπορούν να δώσουν την απαραίτητη ενέργεια που

χρειάζεται για τη σωστή ανάπτυξη σε µικρή ποσότητα τροφής, ποσότητα δηλαδή που µπορεί

να καταναλωθεί από ένα παιδί. Επιπλέον, τα λιπαρά δίνουν γεύση και καλύτερη υφή στις
τροφές, άρα τις κάνουν πιο εύγευστες (Gurr 2000). Τα λιπαρά είναι, επίσης, απαραίτητα για
την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταµινών.

Οι διαφορετικοί τύποι λιπαρών έχουν διαφορετική επίδραση στην υγεία

Τα λιπαρά είναι πολύ σηµαντικά για την ανάπτυξη των παιδιών. Πρέπει, όµως, να τονίσουµε
ότι η ποιότητα είναι εξίσου σηµαντική µε την ποσότητα.

Οι κύριοι τύποι λιπαρών οξέων είναι: τα κορεσµένα (SAFA), τα

τα πολυακόρεστα (PUFA) και τα trans (TFA) λιπαρά οξέα.

µονοακόρεστα (MUFA),
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Σχήµα 1: ∆ιαφορετικοί τύποι λιπαρών & λιπαρών οξέων

Τα πολυακόρεστα και µονοακόρεστα λιπαρά έχουν ευεργετική επίδραση στον οργανισµό,

ενώ τα κορεσµένα και τα trans µπορεί να έχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία. Τα
πολυακόρεστα αποτελούνται από δύο µεγάλες κατηγορίες λιπαρών οξέων: τα ω-3 και ω-6

λιπαρά, που είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη.
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Τα κορεσµένα και τα trans λιπαρά µπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση στην υγεία όταν
καταναλωθούν σε µεγάλες ποσότητες.

Αυξάνουν τα επίπεδα της «κακής» LDL

χοληστερόλης, πράγµα που αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης καρδιαγγειακών νοσηµάτων.

Ο οργανισµός µας δε µπορεί να συνθέσει τα Απαραίτητα Λιπαρά

Το ω-6, Λινολεϊκό οξύ (LA) και το ω-3, άλφα - Λινολενικό οξύ (ALA) είναι πολυακόρεστα

λιπαρά οξέα, που ανήκουν στα Απαραίτητα λιπαρά οξέα. Ονοµάζονται Απαραίτητα γιατί ο

οργανισµός µας δε µπορεί να τα συνθέσει και πρέπει οπωσδήποτε να τα προσλάβει από τη

διατροφή. Το LA µπορεί να µετασχηµατισθεί περαιτέρω στο σώµα σε Αραχιδονικό οξύ (ΑΑ),

ενώ το ΑLA µπορεί να µετασχηµατισθεί σε EPA και DHA, που είναι γνωστά σαν ω-3 λιπαρά
οξέα ιχθυελαίων.

Τα Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των
παιδιών

Τα Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των παιδιών, γιατί είναι δοµικά

στοιχεία για τη σύνθεση νέων ιστών: είναι βασικά συστατικά των φωσφολιπιδίων της
κυτταρικής µεµβράνης και παίζουν σηµαντικό ρόλο στη δοµή και τη λειτουργία των κυττάρων.

Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα κάνουν την κυτταρική µεµβράνη πιο εύκαµπτη και έτσι είναι πιο

εύκολο να εισχωρήσουν τα θρεπτικά συστατικά στο εσωτερικό του κυττάρου και παράλληλα
να αποβάλλονται τα περίσσεια συστατικά εκτός του κυττάρου (Stillwell 2003). Τα Απαραίτητα
Λιπαρά Οξέα παίζουν επίσης ρόλο στο νευρικό σύστηµα και στη σύνθεση των ορµονών, των

προσταγλανδινών και άλλων εικοσανοειδών (πρόκειται για ενώσεις, η δράση των οποίων

µοιάζει µε αυτή των ορµονών) (Brenner et al 1984, McMurchie et al 1988, Neuringer et al
1988, Spector and Yorek 1985, Finley et al 1985).

Μια άλλη σηµαντική λειτουργία των Απαραίτητων Λιπαρών Οξέων είναι ο θετικός τους ρόλος
στην καρδιαγγειακή υγεία.

Υπάρχουν συνεχώς αυξανόµενες ενδείξεις ότι ο κίνδυνος για χρόνια νοσήµατα ξεκινάει από
την εµβρυική περίοδο και συνεχίζει µέχρι τις µεγαλύτερες ηλικίες (WHO/FAO 2003). Η

διαιτητική πρόσληψη λιπαρών και η ποιότητα των λιπαρών ρυθµίζει τις τιµές των λιπιδίων στα

παιδιά µε τον ίδιο τρόπο που τις ρυθµίζει και στους ενήλικες (NCEP 1991). Υπάρχουν
αποτελέσµατα ερευνών που δείχνουν ότι η αντικατάσταση των κορεσµένων από

πολυακόρεστα λιπαρά στη διατροφή των παιδιών έχει παροµοίως ευνοϊκά αποτελέσµατα στα
επίπεδα της LDL-χοληστερόλης (Simell 2000). Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να διασφαλιστεί η

πρόσληψη της σωστής ποσότητας απαραίτητων λιπαρών, που αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, ώστε να τεθούν τα θεµέλια για τη µελλοντική
τους υγεία.
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Συστάσεις για την πρόσληψη απαραίτητων λιπαρών οξέων από παιδιά

Η συνιστώµενη ποσότητα απαραίτητων λιπαρών για να προληφθούν συµπτώµατα
ανεπάρκειας είναι 1% της ενέργειας να προέρχεται από πρόσληψη LA και 0,2 % της
ενέργειας να προέρχεται από ALA. Σε διεθνές επίπεδο, τα παιδιά επιτυγχάνουν αυτές τις

προσλήψεις µέσω της διατροφής, αφού τα συµπτώµατα ανεπάρκειας είναι σπάνια. Παρόλ’

αυτά, ένας αυξανόµενος αριθµός φορέων και αρχών υγείας, όπως η Ευρωπαϊκή Εταιρεία

Παιδιατρικής, Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και ∆ιατροφής (Aggett et al 1994) και το

Ινστιτούτο Ιατρικής (Institute of Medicine (IoM 2002] συνιστούν η πρόσληψη λιπαρών στα
παιδιά να είναι σύµφωνη µε τις γενικές διατροφικές οδηγίες του πληθυσµού για πρόληψη των
χρόνιων νοσηµάτων που σχετίζονται µε τη διατροφή.

Ο Πίνακας 1 δείχνει τις συστάσεις του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την

πρόσληψη λιπαρών οξέων από το γενικό πληθυσµό για βέλτιστη υγεία (WHO/FAO 2003). H

πρόσληψη κορεσµένων λιπαρών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% της συνολικής
ενέργειας,

ενώ

η

πρόσληψη

trans

λιπαρών

οξέων

και

κορεσµένων

πρέπει

να

ελαχιστοποιηθεί. Τα Πολυακόρεστα λιπαρά πρέπει να συνεισφέρουν το 6-10% της ενέργειας

και η υπόλοιπη ενέργεια από λιπαρά πρέπει να προέρχεται από Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.

Επιτυγχάνοντας αυτές τις συστάσεις θα δώσουµε στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτυχθούν

και να γίνουν υγιείς ενήλικες, που συνεπάγεται µείωση του κινδύνου για εµφάνιση χρόνιων
νοσηµάτων στο µέλλον.
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πρόσληψη λιπαρών

30% της ενέργειας, ανάλογα µε τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας

Κορεσµένα

<10% της ενέργειας

Τρανς

<13% της ενέργειας

Μονοακόρεστα

Χωρίς περιορισµό έως τη συνολική συνιστώµενη ποσότητα ολικών λιπαρών

Πολυακόρεστα

6-10% της ενέργειας

ω-6 (LA)

5-8% της ενέργειας

ω-3 (κυρίως ALA)

1-2% της ενέργειας

Πίνακας 1: Συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για πρόσληψη λιπαρών οξέων από
το γενικό πληθυσµό

Τα

παιδιά

δεν

καταναλώνουν

τις

συνιστώµενες

Απαραίτητων Λιπαρών Οξέων για τη διασφάλιση της

ποσότητες

βέλτιστης υγείας

Το LA είναι το πλέον διαθέσιµο απαραίτητο λιπαρό οξύ στη διατροφή. Οι πλουσιότερες πηγές

είναι φυτικά έλαια όπως το ηλιέλαιο, το σογιέλαιο, το καλαµποκέλαιο, οι ξηροί καρποί και οι
σπόροι. Παρ’ όλα αυτά, στις περισσότερες χώρες, που έχουν διαθέσιµα στοιχεία για την
πρόσληψη LA, βρέθηκε ότι η πρόσληψη από τα παιδιά είναι χαµηλότερη από της οδηγίες του
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FAO /WHO για βέλτιστη υγεία ((Elmadfa 2003, Lagstrom 1999, Gregory 1995 & 2000, Ocke
et al 2008, Mensink et al 2007, Swedish National Food Administration 2003) (Σχήµα 2).

Σχήµα 2: Πρόσληψη λινολεϊκού σε παιδιά 1-10 ετών στην Ευρώπη

Tα δεδοµένα, σχετικά µε την πρόσληψη ALA από τα παιδιά, δείχνουν ότι υπάρχει απόκλιση
µεταξύ της πραγµατικής πρόσληψης και της επιθυµητής. Η απόκλιση είναι µεγαλύτερη από

αυτή που παρατηρείται µεταξύ συστάσεων και πρόσληψης LA. Σε όλους τους πληθυσµούς,

όπου υπήρχαν σχετικά δεδοµένα, η µέση πρόσληψη ALA είναι χαµηλότερη από τις συστάσεις

του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) (Elmadfa 2003, Lagstrom 1999, Gregory 1995
& 2000, Ocke et al 2008, Mensink et al 2007, Swedish National Food Administration 2003).

Ένας λόγος µπορεί να είναι ότι τρόφιµα πλούσια σε ALA, όπως το λινέλαιο, το κραµβέλαιο και
τα καρύδια δεν καταναλώνονται συνήθως στη διατροφή δυτικού τύπου.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) συστήνει η µέγιστη πρόσληψη κορεσµένων

λιπαρών να είναι το 10% της ολικής ηµερήσιας ενέργειας που παίρνουµε από τη διατροφή.

Στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, τα επίπεδα πρόσληψης ποικίλουν από 13 σε 16%. Η

υψηλή πρόσληψη κορεσµένων λιπαρών συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης
καρδιαγγειακών νοσηµάτων.

Οι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήµατα εγκαθίστανται όσο περνούν τα χρόνια,

ξεκινώντας νωρίς από την παιδική ηλικία (Ohlund et al 2008, Uauy et al 2009).
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Σχήµα 3: Πρόσληψη α-λινολενικού σε παιδιά 1-10 ετών στην Ευρώπη

Σε όλους τους πληθυσµούς, όπου υπήρχαν σχετικά δεδοµένα, η µέση πρόσληψη ALA είναι
χαµηλότερη από τις συστάσεις του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) (Elmadfa 2003,

Lagstrom 1999, Gregory 1995 & 2000, Ocke et al 2008, Mensink et al 2007, Swedish

National Food Administration 2003). Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία για πρόσληψη LA &
ALA, όµως η γενική πρόσληψη πολυακόρεστων λιπαρών στα παιδιά είναι περίπου η µισή
από τη συνιστώµενη (Roma-Giannikou et al 1997, Magkos et al 2006). Ένας λόγος µπορεί να

είναι ότι τρόφιµα πλούσια σε ALA, όπως το λινέλαιο, το κραµβέλαιο και τα καρύδια δεν
καταναλώνονται συνήθως στη διατροφή δυτικού τύπου.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) συστήνει η µέγιστη πρόσληψη κορεσµένων

λιπαρών να είναι το 10% της ολικής ηµερήσιας ενέργειας που παίρνουµε από τη διατροφή.

Στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, τα επίπεδα
πρόσληψης ποικίλουν από 13 σε 16%.

Οι µαλακές και οι υγρές µαργαρίνες είναι σηµαντική πηγή απαραίτητων
λιπαρών οξέων

Οι πλουσιότερες πηγές απαραίτητων λιπαρών οξέων είναι φυτικά έλαια, όπως το ηλιέλαιο, το
σογιέλαιο, το καλαµποκέλαιο, το λινέλαιο, το κραµβέλαιο, καθώς και οι ξηροί καρποί και οι
σπόροι. Τα περισσότερα έλαια, όµως, είναι πλούσια µόνο σε

LA ή σε ALA, όχι και στα δύο.

Οι

σύγχρονες

µαλακές

και

υγρές

µαργαρίνες

παρασκευάζονται από ένα µίγµα διαφορετικών ελαίων και

είναι καλές πηγές και των δύο κατηγοριών απαραίτητων

λιπαρών οξέων. Επιπλέον, δεν περιέχουν trans λιπαρά, ενώ
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παράλληλα έχουν χαµηλά κορεσµένα και µάλιστα πολύ χαµηλότερα από αντίστοιχα προϊόντα
ζωικής προέλευσης.

Το γεγονός ότι οι µαργαρίνες είναι ένα τρόφιµο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί καθηµερινά για
επάλειψη και για µαγείρεµα καθιστά τη χρήση τους έναν εύκολο και προσιτό τρόπο αύξησης

της πρόσληψης απαραίτητων λιπαρών από τη διατροφή µας και µείωσης παράλληλα της
πρόσληψης «ανθυγιεινών» λιπαρών.

Συµπεράσµατα

•
•
•

•

•
•

Τα λιπαρά παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Περίπου το 30% της
προσλαµβανόµενης ηµερήσιας ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από λιπαρά
Η ποιότητα των λιπαρών είναι σηµαντική για τα παιδιά, όσο και για τους ενήλικες
Τα Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα LA και ALA είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, γιατί παίζουν
διάφορους ρόλους ζωτικής σηµασίας για τον οργανισµό. Πρέπει να προσλαµβάνονται
από τη διατροφή, αφού δε µπορεί να τα συνθέσει ο οργανισµός
∆ιαιτολογικές ανασκοπήσεις δείχνουν ότι τα παιδιά, σε παγκόσµιο επίπεδο, δεν
επιτυγχάνουν τις συστάσεις για την πρόσληψη των απαραίτητων λιπαρών οξέων και
ιδιαίτερα του ALA
Μια υγιής, ισορροπηµένη διατροφή, που παρέχει ικανοποιητικές ποσότητες
απαραίτητων λιπαρών οξέων, είναι πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη των παιδιών
Οι διαιτητικές πηγές των απαραίτητων λιπαρών δε συµπεριλαµβάνονται πάντα στα
τρόφιµα που καταναλώνονται καθηµερινά. Οι µαλακές και ρευστές µαργαρίνες είναι
ένας εύκολος και οικονοµικά προσιτός τρόπος για να ενισχυθεί η αύξηση της
καθηµερινής πρόσληψης λιπαρών οξέων
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