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Ο επηπνιαζκόο ηεο ππνζξεςίαο ζε λνζειεπόκελνπο αζζελείο κε Κάθσζε Νσηηαίνπ Μπεινύ (ΚΝΜ), θαηά ηελ ππνμεία θάζε ηεο

λόζνπ, αλέξρεηαη ζην 45%. Μεηά ηελ ΚΝΜ παξαηεξείηαη απώιεηα κπτθήο θαη νζηηθήο κάδαο θαη αύμεζε ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ, εηδηθά

θάησ από ην επίπεδν ηεο θάθσζεο. Μεησκέλε δηαηηεηηθή πξόζιεςε θαη απμεκέλεο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο είλαη νη θύξηνη ιόγνη πνπ

νδεγνύλ ζε ππνζξεςία. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη εμαζζέληζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, κεησκέλε ηθαλόηεηα επνύισζεο

ηξαπκάησλ, απμεκέλνο θίλδπλνο λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ θαη ειθώλ πίεζεο, κεησκέλε εληεξηθή απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ

ζπζηαηηθώλ θαη ζπλεπώο, κεγαιύηεξε δηάξθεηα θαη θόζηνο λνζειείαο, θαη έηζη, απμεκέλε ρξήζε ππεξεζηώλ πγείαο.

Η δηαηξνθηθή αμηνιόγεζε ησλ αζζελώλ κε ΚΝΜ, ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο ππνζξεςίαο θαη ε

δηεξεύλεζε ύπαξμεο ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ζξέςεο θαη α) ειθώλ πίεζεο, β) θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θαη γ) ηαηξηθώλ

παξακέηξσλ (π.ρ. επίπεδν ΚΝΜ).
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Από ην ππάξρνλ δείγκα πξνθύπηεη όηη ζηελ ππνμεία θάζε ν επηπνιαζκόο ηεο ππνζξεςίαο (θξηηήξην Cederholm 2015) ζε αζζελείο κε

ΚΝΜ αληαλαθιά ην 23,5% θαη απμάλεη όζν πςειόηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο θάθσζεο.

Η αμηνιόγεζε ησλ αζζελώλ πεξηιακβάλεη: αλίρλεπζε δηαηξνθηθνύ θηλδύλνπ κε ην εξγαιείν Spinal Nutrition Screening Tool

(SNST), ππνθεηκεληθή ζθαηξηθή εθηίκεζε ζξέςεο κε ην εξγαιείν Subjective Global Assessment (SGA), ζπκπιήξσζε ad-hoc

εξσηεκαηνινγίνπ κε θνηλσληθννηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, ηαηξηθό ηζηνξηθό, αλάθιεζε 24h γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαη

πξσηετληθήο πξόζιεςεο, αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο (πεξηθέξεηα κέζεο, ζώξαθνο, βξαρίνλα, ππνσκνπιαηηαία δεξκαηηθή πηπρή,

δεξκαηηθή πηπρή ηξηθέθαινπ κπόο), πξνζδηνξηζκό ΔΜΣ θαη πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη έιεγρν βηνρεκηθώλ

δεηθηώλ.

Μέρξη ζήκεξα εθηηκήζεθαλ 20 άλδξεο θαη γπλαίθεο, ειηθίαο 48,3±12,8 έηε. Τν 25%

ησλ αζζελώλ εκθάληζαλ έιθε πίεζεο.

Πίνακας 1: Παράμεηροι διαηροθικής καηάζηαζες Μεηρήζεις

% απώιεηα ζσκαηηθνύ βάξνπο 9,1%+6,6%

<10ε εθαη. ζέζε δεξκαηηθή πηπρή ηξηθέθαινπ κπόο (ζεκαληηθή 

κείσζε ιηπώδνπο κάδαο)
11,8%

< 10ε εθαη. ζέζε πεξίκεηξνο βξαρίνλα (εμάληιεζε κπτθώλ 

απνζεκάησλ)
18,75%

Ελεξγεηαθέο ή πξσηετληθέο αλάγθεο < ελεξγεηαθή ή πξσηετληθή 

πξόζιεςε ( κε βάζε αλάθιεζε 24h & εμηζώζεηο ππνινγηζκνύ)
44%

Πίνακας 2: Δείκηες Μάδας ώμαηος (ΔΜ)

Ειιηπνβαξείο

Φπζηνινγη-

θνύ ζσκαηη-

θνύ βάξνπο

Υπέξβαξνη
Παρύζαξ-

θνη

18,75% 31,25% 25% 25%

Πίνακας 3: Αποηελέζμαηα SNST

Μέηξηνο Κίλδπλνο 

Υπνζξεςίαο

Φακειόο Κίλδπλνο 

Υπνζξεςίαο

31,6% 68,4%


