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Διζαγωγή

Μεθοδολογία

Η εληεξηθή δηαηξνθή απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ιήςεο ηξνθήο κέζσ
θαζεηήξα ζίηηζεο θαη δύλαηαη λα δηαζθαιίζεη ηελ επαξθή ζξέςε ηνπ
αζζελνύο. Η εληεξηθή δηαηξνθή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έηνηκα
ζθεπάζκαηα ζίηηζεο ή κε πνιηνπνηεκέλεο ηξνθέο.

Σπλνιηθά ζπιιέρζεθαλ 21 δείγκαηα πνιηνπνηεκέλσλ εληεξηθώλ δηαηηώλ από
7 λεπξνινγηθνύο αζζελείο (1 δείγκα αλά αζζελή ηελ εβδνκάδα γηα 3
ζπλερόκελεο εβδνκάδεο) πνπ ζηηίδνληαλ δηεληεξηθά ζην ζπίηη.

Τα πνιηνπνηεκέλα γεύκαηα παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο ζηελ σζκσηηθόηεηα
θαη ζηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά.
Η θύξηα πηζαλή επηπινθή ησλ πνιηνπνηεκέλσλ γεπκάησλ είλαη ε
κηθξνβηαθή επηκόιπλζε ηνπ δηαιύκαηνο, πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν
ηξνθηκνγελώλ ινηκώμεσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα δηάξξνηαο. Σηελ
πξαγκαηηθόηεηα, ε νμεία δηάξξνηα έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ θαηάζηαζε
ζξέςεο ηνπ αζζελνύο, απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν ππνζξεςίαο.

κοπός
Η παξνύζα κειέηε δηεξεπλά ην κηθξνβηαθό θνξηίν ησλ ζπηηηθώλ
πνιηνπνηεκέλσλ εληεξηθώλ δηαηξνθώλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ζξέςεο
ησλ αζζελώλ.

Γηα θάζε αζζελή ειήθζεζαλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαηηεηηθή
πξόζιεςε, θαζώο θαη πιήξεο ηαηξηθό ηζηνξηθό. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
θαηάζηαζεο ζξέςεο ησλ αζζελώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξώηε
επίζθεςε αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο, όπσο δεξκαηηθή πηπρή ηξηθεθάινπ
κπόο (Triceps Skinfold Thickness, ΤST) θαη πεξηθέξεηα κέζνπ βξαρίνλα
(Mid Arm Circumference, MAC).
Τα ζπιιερζέληα δείγκαηα θαιιηεξγήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά επηιεθηηθά θαη
δηαρσξηζηηθά θαιιηεξγεηηθά κέζα γηα ηελ απνκόλσζε Gram ζεηηθώλ (πρ
Staphylococcus spp) θαη Gram αξλεηηθώλ βαθηεξίσλ (εληεξνβαθηήξηα) πνπ
εκπιέθνληαη ζε ηξνθηκνγελείο ινηκώμεηο. Η ηαπηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ
βαθηεξηαθώλ ζηειερώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηάιιεια ηεζη
ηαπηνπνίεζεο όπσο ηεζη νμεηδάζεο, ηεζη θαηαιάζεο θαη ηεζη API 20E.
Επηπιένλ εμεηάζζεθε θαη αμηνινγήζεθε ε παξνπζία κπθήησλ ζηα ελ ιόγσ
δείγκαηα.
Όια ηα δείγκαηα επεμεξγάζηεθαλ ζύκθσλα κε ηηο πξόηππεο
κηθξνβηνινγηθέο κεζόδνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε ηα
παγθόζκηα πξόηππα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.
Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε SPSS 2.0 γηα
Windows.
Πίνακας 1: Σπζρεηηζκόο αλζξσπνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
αζζελώλ θαη κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ δεηγκάησλ

Γράθημα 1: Καηεγνξηνπνίεζε ζπιιερζέλησλ δεηγκάησλ αλάινγα
κε ηελ αζθάιεηα ή κε ηνπ κηθξνβηαθνύ ηνπο θνξηίνπ

Αποηελέζμαηα
Μόλν ην 28,6% ησλ αζζελώλ είραλ απνδεθηό κέζν κηθξνβηαθό θνξηίν
ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.
Η πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ (85.7%) παξνπζίαδαλ ζπρλά ζπκπηώκαηα
δηαξξντθνύ ζπλδξόκνπ (2-3 θνξέο ηελ εκέξα γηα πεξηζζόηεξεο από 3
εκέξεο.
Τν κέζν κηθξνβηαθό θνξηίν ησλ δεηγκάησλ εκθάληζε αξλεηηθή ζπζρέηηζε
(P=0,003) κε ηελ TST, αιιά όρη κε ηελ MUAC (P=0,482) ησλ αζζελώλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε TST ησλ αζζελώλ ήηαλ πςειόηεξε όηαλ ην κηθξνβηαθό
θνξηίν ησλ δεηγκάησλ θξίζεθε απνδεθηό ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.
Η θπξηόηεξε θαηεγνξία κηθξννξγαληζκώλ πνπ απνκνλώζεθαλ θαη
ηαπηνπνηήζεθαλ από ηα δείγκαηα ήηαλ εληεξνβαθηήξηα, όπσο E. coli θαη
ζηειέρε Klebsiella, θαζώο θαη δηάθνξα είδε κπθήησλ.

σμπεράζμαηα
Δικόνα 1: Παξαηήξεζε
Klebsiella κε κηθξνζθόπην

Δικόνα 2: Αλάπηπμε κπθήησλ
ζε δείγκα

TST (mm)
MUAC (cm)

Microbial Count (cfu/mL)
Spearman's rho
p-value
-0,929
,003
-0,321
,482

Τα ζπηηηθά πνιηνπνηεκέλα γεύκαηα έρνπλ πςειό κηθξνβηαθό θνξηίν, ην
νπνίν ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ TST ησλ αζζελώλ, απμάλνληαο ηνλ
θίλδπλν ππνζξεςίαο.
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