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Hvad er problemet og hvad vides om det på nuværende tidspunkt?
Det vanskeligt at ernære børn, der fødes for tidligt. Tilsyneladende tolererer mave-tarmkanalen og
andre organer dårligt mælkeernæring, men det er ukendt hvorfor. Dette leder ofte til mavetarmsygdomme i disse følsomme præmature børn. Der findes meget få resultater fra studier på tidligtfødte dyr, som kan hjælpe med at forstå og løse problemerne for tidligt-fødte børn. Det er også svært at
tolke resultaterne, fordi udviklingen af dyr og mennesker kan være meget forskellig.
Hvorfor gennemførte forskerne netop dette studium?
Vi vil afdække på hvilken måde mave-tarmkanalen er umoden, når mennesker fødes for tidligt, og
hvordan den reagerer på den første mælk. Til dette sammenligner vi resultater fra børn født for tidligt
med de eksisterende resultater fra tidligt fødte får, kalve og grise. På denne måde kan vi få et samlet
overblik over resultaterne og få et indtryk af, hvordan vi skal ernære præmature nyfødte børn.
Hvad blev undersøgt?
I studiet blev udviklingen af en række forskellige egenskaber i tyndtarmen undersøgt lige før den
normale fødsel. Dernæst blev det vist, hvordan disse egenskaber reagerer på indtag af den allerførste
mælk efter fødsel.
Hvordan blev det undersøgt?
Studiet var et sammenlignende litteraturstudium, som inddrog den tilgængelige videnskabelige viden
på området.
Hvad fandt forskerne?
En række egenskaber i tyndtarmen udvikler sig relativt sent i graviditeten og er derfor særligt udsatte,
når fostret fødes for tidligt. Andre egenskaber er overraskende nok ganske veludviklede lang tid før
fødsel. Når den nyfødte indtager den første mælk reagerer tyndtarmen med en voldsom vækst og
udvikling, men denne er meget afhængig af mælketype. Det er således efter en tidlig fødsel særligt
vigtigt at modermælkens beskyttende faktorer hurtigt tilføres den nyfødte. En række af disse resultater
har fundet støtte og udvikling i parallelle studier på dyr. Særligt grise anses for at være optimale
modeller for børn.
Hvilke begrænsninger blev foretaget i studiet?
Antallet af detaljerede studier på tidligt-fødte børn er stadig begrænset. Derfor er dette følsomme
forskningsområde stadig meget afhængig af relevante dyremodeller. Omvendt er det vigtigt at
resultater opnået på dyr ikke overføres ukritisk til ernæring af følsomme, syge børn.
Hvad kan man udlede af studiet?
At perioden omkring den normale fødsel er en ekstrem ernæringsfølsom periode. Det er endnu
vigtigere, end først antaget, at den nyfødte tilføres modermælk umiddelbart efter fødslen. Det har
betydning både for tarmens udvikling og dens modstandsdygtighed mod infektioner og diarreer.

