Hoofdstuk 7
Sporenelementen in enterale en parenterale voeding.
D van Zoeren-Grobben
Aanbevelingen
Hoewel sporenelementen slechts in kleine hoeveelheden voorkomen in het lichaam, zijn zij
belangrijke voedingsstoffen door hun functie als cofactoren van veel enzymen. Zij spelen een rol in
metabole processen en als antioxidant en zijn essentieel voor een normale groei en ontwikkeling.
Moedermelk bevat voldoende sporenelementen voor de a terme pasgeborene, echter bij prematuren
kan deficiëntie optreden door geringe stapeling in het 3e trimester en snelle groei.
A terme pasgeborene
Moedermelk en kunstvoeding bevatten voldoende sporenelementen en verdere suppletie is niet nodig.
Prematuur geboren kinderen
Prematuren gevoed met moedermelk krijgen een te geringe hoeveelheid van sommige
sporenelementen (zink, koper): suppletie in moedermelk fortifier is noodzakelijk. Bij extreme
prematuren kan de huidige suppletie onvoldoende zijn. Na ontslag bevatten moedermelk en
kunstvoeding voldoende sporenelementen voor de ex-prematuur.
Parenterale voeding
In Nederland worden sporenelementen aan parenterale voeding toegevoegd als een
standaardpreparaat: PeditraceR, andere preparaten zijn in Europa niet beschikbaar.
Parenterale voeding aangevuld met 1 ml/kg/d PeditraceR bevat voor a terme kinderen een goede
suppletie van sporenelementen. Bij prematuren is de suppletie van zink, koper en mogelijk jodium
lager dan de aanbevolen hoeveelheid, door jodium komt dit doordat geen jodiumhoudende
desinfectantia meer worden gebruikt. In tegenstelling tot eerdere richtlijnen is het veilig om bij
cholestase de koper suppletie te continueren, alleen bij zeer langdurige parenterale voeding wordt
geadviseerd om de koper spiegel te controleren. Gezien bovenstaande is het te overwegen om bij
prematuren de de inname van PeditraceR op te hogen naar 2 ml/kg/d.

Inleiding

Sporenelementen ontlenen hun naam aan het feit dat ze slechts in geringe hoeveelheden in het lichaam
voorkomen, ze zijn essentieel en kunnen niet door het lichaam zelf gesynthetiseerd worden. De meeste
zijn cofactoren van enzymen: zij spelen een rol in metabole processen en naast ijzer zijn vooral koper,
zink, selenium en jodium van belang voor de hersenontwikkeling (1,2,3,4,5,6). Tevens spelen de
meeste een rol in de immuniteit en als antioxidant beschermen zij het premature kind tegen ziekten
waarbij zuurstof toxiciteit een rol speelt zoals bronchopulmonale dysplasie (BPD) en retinopathie
(ROP). Ondanks hun metabole rol is van veel sporenelementen de juiste dosering voor pasgeborenen
nog niet bekend. Meestal wordt uitgegaan van de hoeveelheid die in moedermelk aanwezig is, doch dit
kan wisselen afhankelijk van de hoeveelheid sporenelementen die in het milieu voorkomen en de
voedingstoestand van de moeder. Voor prematuren is de hoeveelheid sporenelementen in moedermelk
vaak onvoldoende. In donormelk zijn dezelfde concentraties aanwezig als in moedermelk, bewerking
van de melk heeft geen invloed op de concentraties (7).
Juist bij prematuren is het risico op deficiëntie groot door de geringe voorraad die zij voor de geboorte
hebben kunnen opbouwen, de snelle postnatale groei, slechte absorptie door een onrijp maagdarm
stelsel en het feit dat zij vaak afhankelijk zijn van TPV. Daarnaast zijn prematuren extra kwetsbaar
door hun snelle hersenontwikkeling en het risico op vrij radicalen ziekten (1,2,3,4,5,6). Bij extreem
prematuren zijn deze risico’s nog groter en blijkt daarnaast dat de inname in enterale voeding
(moedermelk of donormelk met fortifier) en TPV lager is dan aanbevolen (8).

In het onderstaande overzicht zal de rol van de belangrijkste sporenelementen kort worden besproken,
de klinische verschijnselen bij deficiëntie en de benodigde hoeveelheid in parenterale en enterale
voeding. De ijzerstofwisseling zal in een apart hoofdstuk besproken worden.

Zink
Zink is als cofactor van > 300 enzymen betrokken bij eiwit-, koolhydraat- en vetmetabolisme en bij
de synthese van hormonen, DNA en RNA. Zink is belangrijk voor normale groei, ontwikkeling en
immuniteit (1,9). Al vanaf het eerste trimester vindt bij de foetus zinkstapeling plaats in lever en
spieren, de meeste accretie vindt echter plaats in het derde trimester (1,10). Na de geboorte wordt zink
geabsorbeerd in duodenum en jejunum, waarbij competitie bestaat tussen zink, ijzer en koper.
Uitscheiding vindt plaats via de faeces de huid en haren, bij TPV voornamelijk via de nieren. Zink
meting in plasma wordt beïnvloed door infecties: seriële meting van alkalische fosfatase is een andere
optie om de zinkstatus te bepalen.
De symptomen van zinkdeficiëntie zijn dermatitis, glossitis, groeivertraging, verminderde
eiwitsynthese, slechte wondgenezing en verminderde afweer. Subklinische zinkdeficiëntie is moeilijk
te diagnosticeren, maar kan wel effect hebben op de groei. Toxiciteit is zeldzaam, dit kan zich uiten in
gastrointestinale verschijnselen en spierkramp.
Prematuren hebben een groot risico op zinkdeficiëntie door hun geringe voorraad en snelle groei. Dit
geldt in nog hogere mate voor extreem prematuren (8) en ook voor (chirurgische) pasgeborenen met
gastrointestinale malabsorptie.
Hoewel de absorptie van zink uit moedermelk beter is dan die uit kunstvoeding, is de zinktoevoer met
de moedermelk voor prematuren en zeker voor extreme prematuren marginaal (1,8), reden waarom
zink is toegevoegd aan moedermelk fortifier. In TPV aangevuld met 1 ml/kg/d PeditraceR is de
hoeveelheid zink voor a terme kinderen voldoende, maar voor prematuren minder dan de aanbevolen
hoeveelheid (6). Overwogen kan worden om de hoeveelheid PeditraceR in TPV voor prematuren op te
hogen tot 2 ml/kg/d.

Koper
Koper is een cofactor van diverse enzymen als cytochroomoxidase, dopamine-β- hydroxylase,
neurotransmitters en steroïd hormonen en van de antioxidanten ceruloplasmine en
superoxidedismutase. Koper is essentieel voor de hematopoïese, bindweefsel- en botvorming,
myelinevorming, als antioxidant en in veel metabole functies (1,2,3,9). 90 % van koper is in plasma
aanwezig gebonden aan ceruloplasmine.
In het laatste trimester van de zwangerschap wordt koper voornamelijk gestapeld in de lever. Na de
geboorte nemen deze voorraden geleidelijk af om aan de koperbehoefte van de pasgeborene te
voldoen. Absorptie van koper vindt plaats in maag, duodenum en jejunum, waarbij de absorptie van
moedermelk beter is dan kunstvoeding. Absorptie wordt geremd door ijzer, zink en vitamine C.
Uitscheiding van koper vindt voornamelijk plaats via de gal.
Meting van de koper status is soms een probleem: koper waarden in plasma weerspiegelen niet altijd
de koper status van het kind, ceruloplasmine is een goede maat, maar ook een acuut fase eiwit: een
andere mogelijkheid is de meting van superoxidedismutase of cytochroomoxidase (1).
Deficiëntie uit zich als eerste met een neutropenie, klinische verschijnselen zijn vooral anemie,
groeivertraging, osteoporose, en afweerstoornissen. Doordat ook parenteraal koper wordt
uitgescheiden in de gal werd in het verleden geadviseerd om bij TPV gerelateerde cholestase de koper
inname te verminderen. Echter uit recente literatuur blijkt dat dit niet nodig is: een normale inname
van 20 µg/kg/d verergerd de cholestase niet en deze inname is bij prematuren van belang om
deficiëntie te voorkomen (11). Alleen bij zeer langdurige TPV wordt geadviseerd om koper waarden
te controleren.
Prematuren hebben bij de geboorte een lagere koper voorraad dan a terme kinderen en daarnaast een
verminderde synthese van eiwitten zoals ceruloplasmine (1,4,5), met als gevolg lagere plasma
waarden van koper en ceruloplasmine (12). Door het geven van voeding met voldoende koper

normaliseren deze waarden. Onvoldoende koperinname (zoals bij TPV zonder kopersuppletie, hoge
enterale inname van ijzer of zink, malabsorptie) leidt echter tot uitputting van de reserves en kan na 3
a 4 maanden leiden tot de klinische verschijnselen van koperdeficiëntie (13).
De koper in moedermelk wordt goed geabsorbeerd, maar omdat de concentratie van koper in
moedermelk na de geboorte daalt, kan het aanbod voor prematuren en zeker extreem prematuren tekort
schieten (8) en is koper suppletie in fortifier noodzakelijk. In TPV aangevuld met 1 ml/kg/d PeditraceR
is voldoende koper aanwezig voor het a terme kind, bij prematuren is dit echter minder dan de
aanbevolen hoeveelheid (6) en net als voor zink kan overwogen worden om de de hoeveelheid
PeditraceR in TPV voor prematuren op te hogen tot 2 ml/kg/d.
Selenium
Als onderdeel van het antioxidatieve enzym glutathioneperoxidase (GPx) heeft selenium een
belangrijke rol bij de bescherming tegen oxidatieve stress. Daarnaast is selenium door zijn functie in
het schildkliermetabolisme ook belangrijk in de hersenontwikkeling en heeft een rol bij de immuniteit.
Selenium wordt vooral in het derde trimester gestapeld in de lever. Selenium wordt geabsorbeerd in
het duodenum en uitgescheiden in urine en faeces. De seleniumstatus wordt bepaald door de plasma
selenium speigel te meten of het enzym GPx in rode bloedcellen, de plasma seleniumwaarden kunnen
verlaagd zijn bij acute infecties.
Seleniumdeficiëntie kan leiden tot cardiomyopathie, schildklierdysfunctie, hemolyse, groeivertraging
en afweerstoornissen: bij hoge doseringen kan selenium juist werken als een prooxidant en oxidatieve
stress verhogen (14).
Premature pasgeborenen met te lage seleniumsuppletie lopen een groter risico op vrij radicalen ziekte
en sepsis (12,15,16). Suppletie van selenium vermindert het risico op sepsis, echter hoge doseringen
selenium hebben geen additief effect en verminderen de incidentie van vrij radicalen ziekten zoals
BPD en ROP niet (15).
Ter voorkoming van seleniumdeficiëntie worden parenterale voeding en kunstvoeding gesuppleerd
met selenium. Als de moeder woont in een gebied met voldoende selenium in de bodem, bevat
moedermelk voldoende selenium. Voor Nederland is dit het geval, zodat aan BMF weinig extra
selenium is toegevoegd.

Mangaan
Mangaan is een cofactor van enkele glucogenese-enzymen (pyruvaatcarboxylase) en het
mitochondriale antioxidatieve enzym superoxidedismutase en is verder betrokken bij de
mucopolysaccharide synthese. Resorptie vindt plaats in de darmen, excretie voornamelijk via de gal.
Mangaandeficiëntie is bij mensen niet bekend: bij proefdieren ontstaat collageenschade en glucoseintolerantie. Mangaantoxiciteit is daarentegen wel een probleem: te hoge spiegels veroorzaken
neurotoxiciteit en cholestase. Omdat mangaan overal voorkomt en als contaminant in hoge dosering
aanwezig kan zijn in TPV-componenten wordt aanbevolen om af te zien van mangaansupletie in TPV
(6,17). Het onmisbare Peditrace® bevat echter wel mangaan.
In moedermelk en kunstvoeding is mangaan aanwezig, echter de absorptie van mangaan is zeer laag (8
en 2 % respectievelijk) (2). Omdat bij prematuren de serumconcentraties van mangaan in de eerste
maanden na de geboorte dalen, kan daardoor worden aangenomen dat orale voeding niet leidt tot
mangaanstapeling (12).

Jodium
Jodium is een essentieel onderdeel van de schildklierhormonen tri-jodothyroxine en thyroxine.
Absorptie van jodium vindt plaats in het duodenum, excretie in de urine.
Ernstige deficiëntie geeft aanleiding tot hypothyreoïdie, cretinisme en ernstige
ontwikkelingsstoornissen (1,18). Echter geringe deficiëntie antenataal en bij prematuren kan ook
aanleiding geven tot verminderde hersenontwikkeling, zich uitend als een verlaagd IQ of stoornissen

zoals ADHD (18). Jodiumoverdosering remt de schildklierfunctie met eveneens hypothyreoïdie tot
gevolg: hyperthyreoidie is zeldzaam. De jodium status wordt gemeten door de 24 uurs excretie van
jodium in urine te bepalen of de schildklierfunctie. Hoewel het jodiumaanbod in de Nederlandse
voeding laag is, is de inname meestal voldoende doordat het zout in brood is verrijkt met jodium.
Moedermelk bevat daardoor voldoende jodium, aan kunstvoeding wordt jodium toegevoegd. Bij de
samenstelling van TPV is indertijd rekening gehouden met de absorptie van jodium door het gebruik
van jodiumhoudende desinfectantia. Nu deze laatste niet meer worden gebruikt, bestaat bij langdurig
gebruik van TPV het risico van jodiumdeficiëntie (6,19).
Momenteel is er een studie gaande waarin het effect van hogere suppletie van parenteraal jodium (30
µg/kg/d) op de jodiumstatus van prematuren wordt geevalueerd (6).

Chroom
Chroom is een cofactor bij eiwit-, lipid- en koolhydraatmetabolisme en speelt een rol bij de
glucosetolerantie door de versterking van de werking van insuline (1). Bij deficiëntie vermindert de
glucose tolerantie met als gevolg hyperglycemie, te hoge chroomspiegel kan nierfunctiestoornissen
geven. Chroom komt alom in de natuur voor, ook in moedermelk, en is vaak als contaminant in
kunstvoeding en (in zeer wisselende mate) in de componenten van TPV aanwezig (6,20). A terme en
prematuren hebben bij de geboorte voldoende chroom in voorraad: suppletie is waarschijnlijk niet
nodig.
Chroom komt voor in moedermelk en in hogere concentratie in kunstvoeding, echter de absorptie uit
beide voedingen is zeer gering (0,4-2,5 %). (1). In parenterale voeding ( in het aminozuurmengsel en
in het vetmengsel) is de hoeveelheid zeer wisselend, per firma en zelfs per badge: extra suppletie in
TPV is niet nodig (6): aan Peditrace® is chroom ook niet toegevoegd.

Molybdeen
Over de functie van molybdeen en de behoefte bij pasgeborenen is nog weinig bekend (1,2,3,4,5,6).
Molybdeen is een cofactor van xanthineoxidase, sulfiteoxidase en aldehydeoxidase. Bij volwassenen
met molybdeendeficiëntie door langdurige TPV treden neurologische en cardiale symptomen op, maar
bij prematuren zijn geen gevolgen beschreven van deficiëntie of toxiciteit. De aanbevolen
hoeveelheid is gebaseerd op volwassenstudies of op de hoeveelheid in moedermelk (20).
Kunstvoeding bevat vaak meer molybdeen dan moedermelk, maar door de betere absorptie uit
moedermelk hebben juist borstgevoede kinderen hogere serumconcentraties. TPV en PeditraceR
bevatten geen molybdeen.

Antenatale suppletie
Deficiënties van micronutriënten in de zwangerschap komen veel voor in ontwikkelingslanden waarbij
het meestal gaat om een algehele deficiëntie aan voedingsstoffen en het moeilijk is om te
onderscheiden wat de invloed van 1 specifiek micronutriënt is op maternale en neonatale complicaties
(21).
Koper en zink lijken een rol te spelen bij preeclampsie en een laag geboortegewicht: bij preeclampsie
is de Cu/Zn ratio verhoogd ( 22) en in sommige studies is een laag geboortegewicht gerelateerd aan
lagere zink concentraties (21). Ook lagere selenium waarden zijn geassocieerd met een laag
geboortegewicht (23). Bij hogere mangaan waarden daarentegen komt juist meer prematuriteit voor
(23). Ernstige jodiumdeficientie bij de moeder kan aanleiding geven tot cretinisme, hypothyreoïdie en
mentale retardatie, echter ook bij geringe deficiëntie kan de hersenontwikkeling verstoord raken
hetgeen zich kan uiten in problemen als ADHD en verminderde intelligentie (24).
Suppletie van een mengsel van micronutriënten of een combinatie van zink, ijzer en foliumzuur geeft
een toename van het geboortegewicht (25). Alleen suppletie van zink heeft echter geen effect op het

geboortegewicht of zwangerschapscomplicaties (26). Er is nog weinig duidelijkheid over de voor en
nadelen van jodium suppletie in de zwangerschap (27).
Uit deze studies blijkt dat preventie van zwangerschapscomplicaties door suppletie met 1
micronutrient weinig effect heeft, maar dat mogelijk een combinatie van micronutriënten samen met
een gezonde dieet met voldoende voedingsstoffen veel effectiever is (27).

Tabel 1. Aanbevolen en gegeven hoeveelheden spoorelementen voor a terme geboren kinderen en ex-prematuren gedurende de eerste levensmaanden. Hoeveelheden per kg/dd. (1,2,3,4,5)
Enteraal
Parenteraal
spoorelement
aanbevolen
moedermelk
post discharge voeding#
zuigelingen voeding
aanbevolen
PeditraceR 1 ml/kg/dd
Zink µg
400-1300
110-540
900-1350
600-750
250
250
Koper µg
60
40-90
75-90
60
20
20
Selenium µg
1,3-4,5
1,3-3,1
2,5-3,9
1,8-2,3
2-3
2
Mangaan µg
0,75-7,5
1,1
15-26
6-8
geen
1
voorkeur laag
Jodium µg
2-15
10-27
15-30
15-20
1
1
Chroom µg
0,05-0,2
0,05-0,075
0-0,45
0
0,05-0,2
0
Molybdeen µg
0,3
0,3
0-1,0
0
0,25
0

Tabel 2. Aanbevolen en gegeven hoeveelheden spoorelementen voor prematuren. Hoeveelheden per kg/dd (referenties(1,2,3,4,5)
Enteraal
spoorelement
aanbevolen
moedermelk
moedermelk +fortifier
Prematuren kunstvoeding
aanbevolen
Zink µg
1000-3000
110-540
720-1150
900-1650
400-500
Koper µg
120-150
50-100
85-135
75-120
40
Selenium µg
1,3-10
1,3-3,1
3,0-4,8
3,9-6,7
7
Mangaan µg
0,7-7,5
0,9-1,1
9,0-9,9
15-26
0-1
voorkeur laag
Jodium µg
10-60
10-27
22-38
15-38
1-10
Chroom µg
0,1-2,25
0,05-0,5
0,05-0,5
0-0,45
0-0,3
Molybdeen µg
0,3-5
0,3
0,33
0-1,0
1

Parenteraal
PeditraceR 1 ml/kg/dd
250
20
2
1
1
0
0
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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26.
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