
 9

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 
 
 

 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

 

 

«ΠΡΩΤΕÏΝΙΚΟΘΕΡΜΙ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ» 

  
 

 
 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΛΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                          ΛΕΟΥΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 
                          ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ Χ. 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΤΕΙΑ, ΚΡΗΤΗ, 2006 

 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ‘’Η υγεία µας σε µεγαλύτερο βαθµό εξαρτάται από τις συνήθειες της 
διατροφής µας,  παρά από την ιατρική τέχνη’’ 
                                                                                      Ντ.Λέµποκ 
 
 
 
 
 
 

‘’Η τροφή σου είναι το φάρµακο σου’’ 
Ιπποκράτης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
 
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα όσους ανθρώπους συνέβαλαν  για να 

πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία. Ευχαριστούµε για την 

καθοδήγησή τους αλλά και για την συµπαράστασή τους στην ολοκλήρωση  

της µελέτης αυτής. Συγκεκριµένα ευχαριστούµε: 

 

 Το Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής Κ.Α.Τ, για την άδεια που µας 

παραχώρησε προκειµένου να ολοκληρωθεί το πειραµατικό 

µέρος της διπλωµατικής  µελέτης. 

 

 Το διαιτολογικό τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής Κ.Α.Τ 

και ιδιαίτερα τη διαιτολόγο ∆ώρα Λάππα για την πολύτιµη 

προσφορά της σε έγγραφο υλικό και για την παραχώρηση αυτού 

ως µέρος της µελέτης, καθώς και για την έµπρακτη βοήθεια και 

συµπαράσταση της. 

 

 Τον Κο Ευάγγελο Ατζολετάκη για την πολύτιµη βοήθεια και 

συµπαράσταση στις ώρες επεξεργασίας του υλικού καθώς και 

στην προσφορά του σε έγγραφο υλικό αλλά και στην στήριξη 

αυτής της προσπάθειας.  

 

 Τον Κο Γαλάνη Χρήστο για την συµβολή του στη διεξαγωγή της 

έρευνας και για την καθοδήγησή του έως την ολοκλήρωση της 

πτυχιακής εργασίας. 

 

 Τους ασθενείς που συµµετείχαν στη συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων του ερευνητικού µέρους. 

 

 Το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής 

Κ.Α.Τ. για την βοήθειά του και τις πληροφορίες που µας 

παρείχε. 



 12

 Eπίσης ευχαριστούµε τους: Αδάµο Γιώργο, Κουρή 

Τριανταφυλλιά, Μερτζιάνη Κωνσταντίνο για τη έµπρακτη 

βοήθεια τους στην ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας.  

 

Τέλος, θέλουµε να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα τις οικογένειές µας για την 

στήριξη που µας προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών αλλά και για 

την ηθική συµπαράσταση και κατανόηση που επέδειξαν κατά την διάρκεια της 

πραγµατοποίησης της εργασίας µας. 

 

 

                                                                                     Κάλφας Ιωάννης 

                                                                                     Λεουνάκη Ευανθία 

                                                                                     Παπάζογλου Γεωργία 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η εκτίµηση της 

κατάστασης θρέψης νοσηλευοµένων ασθενών άνω των 65 ετών και η 

εξεύρεση του ποσοστού υποσιτισµού στην ευπαθή αυτή οµάδα πληθυσµού 

κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 100 ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, οι 

οποίοι νοσηλεύονταν στην ορθοπεδική, καρδιολογική και παθολογική κλινική 

του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής ΚΑΤ. 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της κατάστασης θρέψης 

των ασθενών ήταν το ερωτηµατολόγιο Mini Nutritional Assessment (M.N.A.) 

και η περιφέρεια βραχίονα (Mid-Arm Circumference, Μ.Α.C.). 

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε τη βοήθεια του στατιστικού 

προγράµµατος SPSS 13˙. 

Από τα αποτελέσµατα της πτυχιακής µας καταδεικνύεται ότι το 19% των 

νοσηλευόµενων ασθενών είναι υποσιτισµένοι βάσει του ερωτηµατολογίου 

Μ.Ν.Α. και του ανθρωποµετρικού δείκτη Μ.A.C. Από αυτούς το 10% είναι 

γυναίκες και το 9% είναι άνδρες. Επίσης, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

υποσιτισµένων ασθενών (52,6%) προέρχεται από τις ορθοπεδικές κλινικές, 

ενώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχε σηµαντική θετική συσχέτιση ανάµεσα στον 

πρωτεïνικοθερµιδικό υποσιτισµό και τη παρουσία δυσφαγίας, νεοπλασίας, 

κατάγµατος, καρδιακής ανεπάρκειας, κίρρωση ήπατος, σύνδροµου 

δυσαπορρόφησης και ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Επιπρόσθετα, οι 

σηµαντικότεροι παράγοντες υποσιτισµού όπως προκύπτει από την παρούσα 

πτυχιακή είναι η ανεπαρκής πρόσληψη κρέατος και υποκατάστατων αυτού 

(52,5%), η µειωµένη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών (39%) και η 

πολυφαρµακία (50,7%). 

Τέλος, από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης προκύπτει ότι υπάρχει 

ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ ηµερών νοσηλέιας και υποσιτισµού. 
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SUMMARY 
 

 

 

The objective of the present study was: 1) to evaluate the nutritional status of 

hospitalized elderly patients and 2) to conduct conclusions as far as the 

percentage of malnutrition in this part of the population is concerned. 

Our sample was 100 patients >65 years old, who were hospitalized in the 

orthopaedic, cardiological and pathological wards of General Hospital of 

Athens KAT. 

The tools used were the Mini Nutritional Assessment (M.N.A) questionnaire 

and the Mid-Arm Circumference (M.A.C). 

The statistical analysis was made through the SPSS 13˙ statistical 

programme. 

Our results showed that 19% of the patients were malnourished. 10% were 

women and 9% were men. Moreover most of the patients (52.6%) came from 

the orthopaedic wards, while it was also shown that there was significant 

positive correlation between malnutrition and disphagia, cancer, fracture, 

heart failure, liver cirrhosis, malabsorption syndrome and hepatic 

encephalopathy. 

In addition, the main factors contributing to malnutrition were the dietary 

habits and use of drugs. 

Finally, the results of our study showed that there was significant positive 

relation between malnutrition and the days of hospitalization. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 
Η εκτίµηση της θρεπτικής κατάστασης σε νοσηλευόµενους ασθενείς, 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί τόσο 

σε πειραµατικό όσο και σε κλινικό επίπεδο η αξία εκτίµησης κατάστασης 

νοσηλευόµενων ασθενών και έχει αναγνωρισθεί ότι επηρεάζει τη νοσηρότητα, 

θνητότητα και διάρκεια νοσηλείας. 

 

Σε µελέτες προηγούµενων ετών έχει καταγραφεί αυξηµένη νοσηρότητα και 

θνητότητα σε ασθενείς άνω των 65 ετών που βρίσκονται σε κακή κατάσταση 

θρέψης. Είναι επίσης γνωστό ότι η πλειοψηφία των ασθενών αυτών είναι 

ελλιποβαρείς ή τουλάχιστον βρίσκονται σε υπολείπουσα θρεπτική κατάσταση. 

Αυτοί οι ασθενείς εµφανίζουν -ενδονοσοκοµειακά- έκπτωση των φυσικών 

ικανοτήτων τους, καθώς και µεγαλύτερη πιθανότητα επιπλοκών ανεξαρτήτου 

νόσου (π.χ. έλκη κατακλίσεως, λοιµώξεις του ουροποιητικού και του 

αναπνευστικού). Στη προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης υγείας των 

ασθενών και στην απάντησή τους στη θεραπεία, η εκτίµηση της θρεπτικής 

κατάστασης  µπορεί να είναι τόσο σηµαντική στο σχέδιο θεραπείας όσο και οι 

συνηθισµένες διαγνωστικές εξετάσεις.  

 

Η εκτίµηση της κατάστασης θρέψης είναι απαραίτητη σε οµάδες ατόµων, τα 

οποία θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη δυσθρεψίας. Τα άτοµα 

αυτά είναι είτε καχεκτικά άτοµα, όπου συνήθως είναι ψυχιατρικοί ασθενείς, είτε 

άρρωστοι µε κακοήθεις νόσους ή ακόµη και µε σύνδροµο δυσαπορρόφησης. 

Μία άλλη οµάδα ατόµων υψηλού κινδύνου για δυσθρεψία είναι οι ασθενείς µε 

χρόνιες παθήσεις, όπως είναι οι χρόνιοι αναπνευστικοί άρρωστοι, χρόνιοι 

νεφροπαθείς, διαβητικοί, άτοµα µε ορθοπεδικές παθήσεις, ενδοκρινολογικές 

διαταραχές ή και ασθενείς µε χρόνιες γαστρεντερικές παθήσεις. Επίσης άτοµα 

εθισµένα σε ουσίες, όπως αλκοολικοί, ναρκοµανείς και άλλες περιθωριακές 

οµάδες είναι υψηλού κινδύνου. ∆υσθρεψία όµως µπορεί να αναπτύξουν και 

έφηβοι οι οποίοι δεν σιτίζονται καλά ή ακόµη και άτοµα τα οποία µπορεί να 

αναπτύξουν δυσθρεψία εξ’ αιτίας µιας νέας µεταβολικής κατάστασης, όπως 
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είναι η εγκυµονούσα έφηβος, ο πολυτραυµατίας ή εγκαυµατίας και ο 

καρκινοπαθείς. Τέλος να αναφέρουµε τα ηλικιωµένα άτοµα τα οποία ζουν 

µόνα τους και αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα. Η επικινδυνότητα σε 

αυτά τα άτοµα να αποκτήσουν δυσθρεψία είναι µεγάλη και αυτό θα 

µελετήσουµε στην έρευνα αυτή. Έτσι, στην παρούσα πτυχιακή διερευνήθηκε 

η εκτίµηση της κατάστασης θρέψης σε ασθενείς άνω των 65 ετών, οι οποίοι 

έχουν νοσηλευτεί στην ορθοπεδική κλινική, παθολογική και καρδιολογική 

κλινική του Γενικoύ Νοσοκοµείου Αττικής Κ.Α.Τ. Μέχρι σήµερα στον ελληνικό 

χώρο, δεν υπάρχουν µελέτες που να εξειδικεύονται στην εκτίµηση της 

υποθρεψίας σε αυτή την οµάδα νοσηλευόµενων ασθενών.  

 
Στόχος της έρευνας είναι αρχικά η εκτίµηση της κατάστασης θρέψης από την 

πρώτη εώς την τρίτη ηµέρα νοσηλείας ώστε να γίνει καταγραφή και 

υπολογισµός των υποσιτισµένων ηλικιωµένων ασθενών κατά την εισαγωγή 

τους στο νοσοκοµείο. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να αναδειχθεί από 

τους επιστήµονες υγείας, η σηµαντικότητα του έγκαιρου εντοπισµού του 

υποσιτισµού, στους νοσηλευόµενους ασθενείς, και ειδικότερα στις ευπαθείς 

οµάδες, ώστε  να γίνεται και η ταχεία ανάταξή του, βελτιώνοντας έτσι την 

ποιότητα της παρεχόµενης προς τον ασθενή φροντίδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 

1.1 Θρέψη και µορφές κακής θρέψης 
1.1.α Θρέψη  

Οι γιατροί και ιδιαίτερα οι χειρούργοι, σπάνια και σήµερα ακόµη ασχολούνται 

µε την κατάσταση θρέψης των αρρώστων, ίσως γιατί η έννοια της κακής 

θρέψης είναι πολύ ευρεία και πολλές φορές δυσδιάκριτη. Θα πρέπει λοιπόν 

να δώσουµε, σε γενικές γραµµές, το περίγραµµά της. Γενικά ως κακή θρέψη 

θεωρούµε κάθε κατάσταση που δηµιουργείται από µερική ή παντελή έλλειψη 

όλων ή µερικών από τις βασικές θρεπτικές ουσίες που έχει ανάγκη ο 

οργανισµός. Η κατάσταση αυτή είτε είναι εµφανής, δηλ. τη βλέπει κανείς 

κλινικά (απώλεια π.χ. βάρους) είτε όχι. Στη τελευταία περίπτωση µπορεί να 

αναγνωρισθεί µόνο από ειδικές εξετάσεις (βιοχηµικές, ανθρωποµετρικές 

κ.λπ). Όµως παθολογική θρέψη είναι και η παχυσαρκία. Η ‘’σκάλα’’ συνεπώς 

µέσα στην οποία µπορεί να κινείται η παθολογική θρέψη είναι ευρεία. Βασικά 

διακρίνουµε επτά κατηγορίες [1]. 

 

1.1.β Μορφές κακής θρέψης 

I. Ο υποσιτισµός, δηλ. ανεπαρκής τροφή. Εδώ υπάγεται ο µαρασµός 

(marasmus), που σηµαίνει έντονο χρόνιο υποσιτισµό που έχει ως 

εξέλιξη την ελάττωση των θρεπτικών αποθεµάτων του οργανισµού, 

λειτουργικές διαταραχές και ανατοµικές βλάβες [1]. 

II. Η πλήρης στέρηση, δηλ. η ασιτία (starvation). Εδώ η κατάσταση είναι 

οξεία και η επιβίωση περιορισµένη (20-40 ηµέρες κατά µέσον όρο) 

ανάλογα µε τη λήψη ή όχι ύδατος και τη προηγούµενη κατάσταση της 

θρέψης [1]. 

III. Η ειδική ανεπάρκεια, δηλ. παθολογική κατάσταση που οφείλεται σε 

σχετική ή απόλυτη έλλεψη ορισµένης τροφής. Εδώ υπάγεται το 

σύνδροµο kwashiorkor, που παρατηρείται στις περιπτώσεις που 
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χορηγούνται επαρκείς θερµίδες, µε µορφή όµως υδατανθράκων και µε 

λίγες ή καθόλου πρωτεΐνες και λίπη. Αυτό συµβαίνει πχ, σε έναν 

άρρωστο µε αδυναµία λήψης τροφής, που τον αντιµετωπίζουµε µόνο 

µε µεγάλες και πυκνές ποσότητες γλυκόζης. Αυτοί οι άνθρωποι 

φαίνονται παχείς, γιατί είναι οιδηµατικοί ( έχουν ίσως και ασκήτη), από 

αύξηση του εξωκυττάριου υγρού και κατακράτηση αλάτων. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι λευκωµατίνες, τρανσφερίνες και οι 

δεσµευµένες µε θυροξίνη πρωτεΐνες-µεταφορείς, παρουσιάζουν 

χαµηλές τιµές, ότι χαµηλός είναι και ο ολικός αριθµός των 

λεµφοκυττάρων και ότι επηρεασµένα βρίσκονται και τα δερµατικά test 

στα κοινά αντιγόνα, ενώ η σκελετική µυϊκή µάζα έχει επηρεασθεί εδώ 

µόνο λίγο [1]. 

IV. Η έλλειψη βιταµινών, ιχνοστοιχείων και λιπαρών οξέων. Τις ανωµαλίες 

αυτές, µε επιπτώσεις στη θρέψη, τις συναντήσαµε στα πρώτα βήµατα 

της τεχνιτής διατροφής που τότε δεν υπήρχαν τα σηµερινά έτοιµα 

διαλύµατα που περιέχουν όλα αυτά τα στοιχεία [1].  

V. Το µικτό σύνδροµο. Μεγάλος αριθµός αρρώστων µπορεί να 

παρουσιάζει συµπτώµατα από περισσότερους τύπους κακής 

διατροφής. Προσοχή χρειάζεται µήπως τα προεξάρχοντα συµπτώµατα 

του ενός µας κάνουν να αγνοήσουµε την ύπαρξη του άλλου [1]. 

VI. Η αστάθεια (imbalance). Παθολογική κατάσταση από περιοδική 

δυσανάλογη λήψη των βασικών στοιχείων της διατροφής [1]. 

VII. Η παχυσαρκία. Είναι και αυτή παθολογική κατάσταση που 

δηµιουργείται όχι από στέρηση, αλλά από υπερβολική λήψη τροφής για 

πολύ καιρό [1].      

            

 
1.2 ∆ιατροφική αξιολόγηση 
Ο διατροφολόγος εξετάζει κατά πόσο η διατροφή είναι πλήρης και η 

πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών επαρκής. Η εργασία κατά την 

οποία ο διατροφολόγος µελετά την πληρότητα της διατροφής σε θρεπτικά 

συστατικά και ενέργεια ονοµάζεται διατροφική αξιολόγηση [2]. Με τη 

διατροφική αξιολόγηση ο διατροφολόγος µπορεί να αναγνωρίσει αν υπάρχει 

και σε τι βαθµό υποσιτισµός ή υπερσιτισµός. Με τη διατροφική αξιολόγηση 

εντοπίζονται τα άτοµα που χρειάζονται εντατική διατροφική υποστήριξη για να 
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ανακτήσουν µια υγιή κατάσταση θρέψης. Όταν εντοπιστεί ότι ένα άτοµο 

χρειάζεται εντατική διατροφική υποστήριξη διαµορφώνεται σχέδιο κατάλληλης 

διαιτητικής υποστήριξής του και στη συνέχεια παρακολουθείται η 

αποτελεσµατικότητα της. Η διατροφική αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο τµήµα 

της διαιτητικής υποστήριξης του ατόµου και των πληθυσµιακών οµάδων και 

εποµένως της προαγωγής της υγείας γενικώς [3].  

 

Η αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης είναι µια εργασία που πρέπει να γίνεται 

για κάθε άτοµο και αποτελεί βασικό στοιχείο της διαιτητικής πράξης. Λόγω 

διαφόρων περιορισµών είναι ανέφικτο να πραγµατοποιηθεί η διατροφική 

αξιολόγηση για όλους τους ασθενείς ενός νοσοκοµείου ή για όλους τους 

κατοίκους µιας πληθυσµιακής οµάδας.  

Για το λόγο αυτό, ο διατροφολόγος πρέπει να πραγµατοποιεί, αρχικά, τη 

διαδικασία της ‘ταυτοποίησης’ (screening) των ατόµων που χρίζουν 

διαιτητικής φροντίδας. Με την ταυτοποίηση αναγνωρίζονται τα άτοµα που 

βρίσκονται, ή υπάρχει υποψία ότι βρίσκονται, σε διατροφικό κίνδυνο λόγω της 

διατροφής τους, ή της νόσου τους, ή της φαρµακευτικής αγωγής που 

ακολουθούν [4]. Η ταυτοποίηση πραγµατοποιείται µέσω απλών 

ερωτηµατολογίων όπως αυτό του σχήµατος 1. 

 

Σχήµα 1: ∆ιατροφικό ερωτηµατολόγιο ταυτοποίησης  
(Πηγή: J.S. Garrow, W.P.T.James: Human Nutrition and Dietetics) 
             

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
1. Ύψος_________ Σύνηθες βάρος___________ Σωµατικό βάρος___________ 
2. Είχατε απώλεια βάρους µεγαλύτερη από 5 κιλά τις τελευταίες 30 µέρες; 
3. Ακολουθείτε κάποιο πρόγραµµα απώλειας βάρους; ______ ναι ______όχι 
4. Είχατε µεταβολές στην όρεξη σας τελευταία; _______ναι _______όχι 
5. Έχετε προβλήµατα: κατάποσης;          ________ναι _________όχι 

        µάσησης;      ________ναι _________όχι 
         ναυτίας;               ________ναι _________όχι 
        διάρροιας;            ________ναι _________όχι 

            εµετού;                ________ναι _________όχι 
           δυσκοιλιότητας;  ________ναι _________όχι 
6. Ακολουθείτε κάποιο συγκεκριµένο διαιτολόγιο; Αν ναι, ποιο; ________________________ 
7. Είσαστε αλλεργικός σε κάποιο τρόφιµο; 
8. Χρησιµοποιείται κάποιο συµπλήρωµα διατροφής (βιταµίνες/µέταλλα); ________ναι 

_________όχι 
        Αν ναι, ποια;____________________________________________ 
9. Χρησιµοποιείται κάποια φαρµακευτική αγωγή; ________ναι _________όχι 
        Αν ναι, ποια;____________________________________________           
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Στη συνέχεια και αφού εντοπισθούν τα άτοµα µε διατροφικό κίνδυνο, ο 

διατροφολόγος πρέπει να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο της κύριας 

διατροφικής αξιολόγησης. Επισηµαίνεται ότι µε τον όρο διατροφικός κίνδυνος 

νοείται ότι ο διατροφολόγος εκτιµά ότι το άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση κακής 

θρέψης. 

 

 

1.2.1 ∆ιατροφική αξιολόγηση σε πληθυσµούς 
Η διατροφική αξιολόγηση παρέχει στο διατροφολόγο τη δυνατότητα να 

εκτιµήσει την κατάσταση θρέψης ενός ατόµου. Πολύ συχνά όµως ο 

διατροφολόγος καλείται να χρησιµοποιήσει τη διατροφική αξιολόγηση για να 

εξάγει πολύτιµα συµπεράσµατα για την κατάσταση θρέψης όχι µόνο ενός 

ατόµου αλλά µιας οµάδας ατόµων. Η οµάδα ατόµων µπορεί να περιλαµβάνει 

άτοµα που µένουν στον ίδιο δήµο ή άτοµα που µένουν στον ίδιο νοµό ή άτοµα 

που µένουν στην ίδια χώρα [4]. Επιπλέον, η οµάδα ατόµων µπορεί να 

περιλαµβάνει άτοµα όχι µόνο µε κριτήριο τον τόπο διαµονής τους αλλά µε 

βάση άλλα κριτήρια όπως το φύλλο και την ηλικία της. Έτσι για παράδειγµα 

είναι πιθανό ο διατροφολόγος, ή η οµάδα διατροφολόγων να κληθεί να 

εκτιµήσει την κατάσταση θρέψης των γυναικών άνω των 60 ετών που 

διαµένουν π.χ. στην Αττική. Η εκτίµηση της κατάστασης θρέψης ενός ατόµου, 

µέσω της διατροφικής αξιολόγησης είναι, συνήθως, µία κατά το δυνατόν 

ολοκληρωµένη διαδικασία που περιλαµβάνει όλα ή σχεδόν όλα τα βασικά 

θρεπτικά συστατικά. Όταν όµως η οµάδα διατροφολόγων καλείται να 

µελετήσει όχι µόνο ένα άτοµο αλλά µια πληθυσµιακή οµάδα τότε συχνά 

αναγκάζεται να προσδιορίσει, εκ των προτέρων, τα θρεπτικά συστατικά που 

την ενδιαφέρουν και χρησιµοποιεί από το σύνολο των µεθόδων διατροφικής 

αξιολόγησης εκείνες που µετρούν τα συγκεκριµένα θρεπτικά συστατικά. Για 

παράδειγµα µία οµάδα επαγγελµατιών υγείας µπορεί να κληθεί να µελετήσει 

το δείκτη µάζας σώµατος µόνο στον ελληνικό πληθυσµό και όχι παράλληλα 

την πρόσληψη µικροθρεπτικών συστατικών όπως το ασβέστιο ή το σίδηρο 

[5]. 
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Οι µέθοδοι διατροφικής αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση 

της κατάστασης θρέψης µιας πληθυσµιακής οµάδας δε διαφέρουν από 

εκείνες που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της κατάστασης θρέψης 

ατόµων. Και για τους πληθυσµούς χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι αξιολόγησης 

που έχουν πιο πάνω αναλυθεί: το ιστορικό, η ανθρωποµετρία, η σωµατική 

εξέταση και οι βιοχηµικές αναλύσεις.  

 

 

1.2.2 Είδη µελετών κατάστασης θρέψης πληθυσµιακών οµάδων 
Η µελέτη της κατάστασης θρέψης πληθυσµιακών οµάδων µέσω της 

διατροφικής αξιολόγησης µπορεί να έχει δύο διαφορετικές µορφές. ∆ηλαδή 

δύο τύποι έρευνας πραγµατοποιούνται σε πληθυσµιακές οµάδες σε ό,τι 

αφορά τη διατροφή τους: η έρευνα κατανάλωσης τροφίµων και  η έρευνα 

κατάστασης θρέψης [5].  

 

Η έρευνα κατανάλωσης τροφίµων προσδιορίζει το είδος και τις ποσότητες 

τροφίµων που καταναλώνει ο υπό εξέταση πληθυσµός, δηλαδή 

χρησιµοποιώντας κάποια από τις µεθόδους λήψης διατροφικού ιστορικού 

υπολογίζει τι και πόσο τρώει η πληθυσµιακή οµάδα. Στη συνέχεια οι 

ερευνητές µε βάση το τι τρώει η πληθυσµιακή οµάδα υπολογίζουν την 

ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά των τροφίµων που καταναλώνονται από 

τα µέλη του πληθυσµού. Κατόπιν συγκρίνονται η ενέργεια και η ποσότητα των 

καταναλισκόµενων θρεπτικών συστατικών από την πληθυσµιακή οµάδα στη 

συνέχεια συγκρίνεται µε τις Συνιστώµενες Ηµερήσιες Προσλήψεις 

(Recommended Daily Allowances) για τα υπό εξέταση θρεπτικά συστατικά. 

Με την έρευνα αυτής της µορφής ο διατροφολόγος είναι σε θέση να εξάγει 

πολύτιµα συµπεράσµατα για το αν ο υπό εξέταση πληθυσµός διατρέφεται 

επαρκώς ή αν ο µέσος άνθρωπος του πληθυσµού αυτού χρειάζεται να 

αυξήσει ή να µειώσει τις ποσότητες που τρώει σε κάποιο ή κάποια τρόφιµα 

προκειµένου να καλύπτει τις ανάγκες του σε όλα τα θρεπτικά συστατικά και να 

έχει πλήρη και ισορροπηµένη διατροφή [5].  

 

Το δεύτερο είδος έρευνας η έρευνα κατάστασης θρέψης έχει διαφορετικό 

στόχο. Στόχος αυτής της µορφής έρευνας είναι για κάθε άτοµο του 

εξεταζόµενου πληθυσµού να εκτιµηθεί η κατάσταση θρέψης. ∆ηλαδή στις 
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έρευνες αυτές η ερευνητική οµάδα εφαρµόζει περισσότερες από µία µεθόδους 

διατροφικής αξιολόγησης. Π.χ. διατροφικό ιστορικό, ανθρωποµετρία, 

σωµατική εξέταση ή/και βιοχηµικές αναλύσεις και µε βάσει τα δεδοµένα τους 

εκτιµά την κατάσταση θρέψης των µελών του εξεταζόµενου πληθυσµού. Στη 

συνέχεια τα δεδοµένα αυτά συσχετίζονται µε την εµφάνιση χρόνιων 

εκφυλιστικών νοσηµάτων. Για παράδειγµα µε µία έρευνα κατάστασης θρέψης 

µπορεί να συσχετιστεί η διατροφική πρόσληψη ασβεστίου σε µία 

πληθυσµιακή οµάδα µε την εµφάνιση οστεοπόρωσης στη συγκεκριµένη 

πληθυσµιακή οµάδα [4], [5].   

 

Τα στοιχεία από πληθυσµιακές µελέτες διατροφικής αξιολόγησης µπορούν να 

αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο τόσο για το σχεδιασµό διατροφικής 

πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και για την 

παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων αυτής. Για παράδειγµα τα 

αποτελέσµατα της παραπάνω µελέτης πρόσληψης ασβεστίου- 

οστεοπόρωσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να καθοριστούν 

διατροφικές οδηγίες για την πρόσληψη γαλακτοκοµικών προϊόντων σε 

ενήλικες στο συγκεκριµένο πληθυσµό.  

 
1.3 Μέθοδοι διατροφικής αξιολόγησης 
Η εκτίµηση της κατάστασης θρέψης δεν πραγµατοποιείται µε µία και µοναδική 

απλή µέθοδο εκτίµησης της κατάστασης θρέψης. Η διατροφική αξιολόγηση 

αποτελεί µία δυναµική διαδικασία, που καταγράφει και συσχετίζει τις 

φυσιολογικές ανάγκες του ατόµου, τη διατροφική πρόσληψη του και τη 
σύσταση του σώµατός του. Υπάρχει µία ποικιλία µετρήσεων και εξετάσεων 

µέσω των οποίων ο διατροφολόγος µπορεί να συλλέξει τα απαραίτητα 

στοιχεία και στη συνέχεια µε την κατάλληλη ερµηνεία τους να  προβεί στον 

εντοπισµό των διαφόρων προβληµάτων και στην εκτίµηση της κατάστασης 

θρέψης ενός ατόµου. Οι επαγγελµατίες υγείας που ασχολούνται µε τη 

διατροφική αξιολόγηση χωρίζουν τα στοιχεία που συλλέγουν σε τέσσερις 

κατηγορίες: α) ιστορικό, β) σωµατική εξέταση, γ) ανθρωποµετρία και δ) 

βιοχηµικές αναλύσεις. Τα συλλεγόµενα στοιχεία ερµηνεύονται όχι µεµονωµένα 

αλλά σε συνδυασµό προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα 

της κατάστασης θρέψης του ασθενούς [2], [3]. 
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Στη συνέχεια του κειµένου ακολουθεί µια συνοπτική αναφορά στα στοιχεία και 

τις παραµέτρους που περιλαµβάνει η διαδικασία της διατροφικής 

αξιολόγησης. 
 
 
 

1.3.1 Ιστορικό 

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη συζήτηση µε το εξεταζόµενο άτοµο  

αποτελούν βασικά στοιχεία στη διαδικασία της εκτίµησης της κατάστασης 

θρέψης. Υπάρχουν τέσσερα είδη ιστορικών: το ιατρικό ιστορικό, το ιστορικό 

φαρµακευτικής αγωγής, το κοινωνικοοικονοµικό ιστορικό και το διατροφικό 

ιστορικό [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.α Ιατρικό ιστορικό  

Το ιατρικό ιστορικό στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες καλύπτουν 

τους τοµείς: 

α) Της όρεξης και της λήψης τροφής. Για παράδειγµα αν ο εξεταζόµενος έχει 

προβλήµατα κατάποσης ή µάσησης; Προβλήµατα αυτής της µορφής 

επηρεάζουν έµµεσα την κατάσταση θρέψης του. 

β) Της πέψης και της απορρόφησης. Ορισµένες παθολογικές καταστάσεις 

(π.χ. αλκοολισµός) επηρεάζουν τη διαδικασία της πέψης και της 

απορρόφησης µε αποτέλεσµα ο ασθενής ενώ µπορεί να προσλαµβάνει τη 

συνιστώµενη ποσότητα από ένα θρεπτικό συστατικό π.χ. βιταµίνες, το 

θρεπτικό αυτό συστατικό δεν απορροφάται από τον οργανισµό του. 
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γ) Του µεταβολισµού. Ορισµένα νοσήµατα (π.χ. πυρετός, εγκαύµατα κ.α.) 

προκαλούν υπέρ-µεταβολισµό. ∆ηλαδή ο οργανισµός χρειάζεται περισσότερη 

ενέργεια και θρεπτικά συστατικά , κυρίως πρωτεΐνες, προκειµένου να καλύψει 

τις µεταβολικές ανάγκες του.  

δ) Της απέκκρισης.  Ορισµένα νοσήµατα (π.χ. ανοιχτές πληγές, χρόνια 

νεφρική διάλυση κ.α.) αυξάνουν τις απώλειες σε θρεπτικά συστατικά του 

οργανισµού. Στην περίπτωση αυτή ο διατροφολόγος πρέπει, κατά τον 

σχεδιασµό της παρέµβασής του, να υπολογίζει επιπλέον απαιτούµενη  

ενέργεια, πρωτεΐνες κτλ.  

 

 

 



 28

 
Σχήµα 2: Παράδειγµα επίδρασης νοσήµατος σε κατάσταση θρέψης 
(Πηγή: J.S. Garrow, W.P.T.James: Human Nutrition and Dietetics) 
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Στο σχήµα 2 φαίνεται διαγραµµατικά πώς µια ασθένεια, όπως είναι ο 

καρκίνος, επηρεάζει την κατάσταση θρέψης του ασθενή επηρεάζοντας τόσο 

τη λήψη τροφής, όσο και την πέψη και απορρόφηση, το µεταβολικό ρυθµό και 

την απέκκριση των θρεπτικών συστατικών [5], [6]. 

 
 
1.3.1.β  Ιστορικό φαρµακευτικής αγωγής 
Το ιστορικό φαρµακευτικής αγωγής στοχεύει στη µελέτη της αλληλεπίδρασης 

τροφής-φαρµάκων. Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ της τροφής και των φαρµάκων 

µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την κατάσταση θρέψης του ατόµου και 

αντίστροφα να επηρεάσουν την αποτελεσµατικότητα της φαρµακευτικής 

αγωγής [2], [4]. Η φαρµακευτική αγωγή µπορεί να επηρεάσει: 

Α) τη λήψη τροφίµων, προκαλώντας για παράδειγµα µείωση της όρεξης ή 

ναυτία στη θέα του φαγητού αλλά και µε πολλούς άλλους τρόπους. 

Β) την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Τα φάρµακα µπορούν να 

προκαλέσουν αλλαγή της χλωρίδας του εντέρου και έτσι να εµποδίζουν την 

απορρόφηση κάποιου θρεπτικού συστατικού. 

Γ) το µεταβολισµό, αυξάνοντας το µεταβολικό ρυθµό. 

∆) την απέκκριση θρεπτικών συστατικών. Για παράδειγµα τα διουρητικά, που 

είναι συνηθισµένη αγωγή για την υπέρταση και στοχεύουν στην αυξηµένη 

απέκκριση νατρίου προκειµένου να ρυθµιστεί η αρτηριακή πίεση, προκαλούν 

παράλληλα και αυξηµένη απέκκριση ασβεστίου και ψευδαργύρου.  

 
 
1.3.1.γ Κοινωνικοοικονοµικό ιστορικό  
Το κοινωνικοοικονοµικό ιστορικό αποκαλύπτει πολύτιµα στοιχεία για τον 

διατροφολόγο. Μπορεί να καταδείξει οικονοµικές δυσκολίες στην προµήθεια 

τροφίµων ή ακατάλληλες συνθήκες σίτισης στο σπίτι. Το µειωµένο εισόδηµα, 

η αδυναµία παρασκευής φαγητού, η φυσική ή η πνευµατική αναπηρία, η 

προχωρηµένη ηλικία, οι ψυχολογικοί παράγοντες και ο εθισµός στο αλκοόλ ή 

άλλες ουσίες αποτελούν ορισµένα µόνο από τα προβλήµατα που µπορεί να 

παρεµποδίζουν την εφαρµογή ενός ισορροπηµένου διαιτολογίου και 

εποµένως αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης υποσιτισµού  [5]. 
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1.3.1.δ ∆ιατροφικό ιστορικό 

Το διατροφικό ιστορικό βοηθάει στη συλλογή στοιχείων που αφορούν τη 

διαιτητική πρόσληψη. Ο διατροφολόγος µέσω του διατροφικού ιστορικού 

επιδιώκει να συλλέξει και να αναλύσει πληροφορίες σχετικά µε  το τι τρώει το 

εξεταζόµενο άτοµο. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται µε δύο µεθόδους: τη 

µέθοδο καταγραφής και τη µέθοδο ανάκλησης. Κάθε µέθοδος έχει 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα [4].  

 

Με τη µέθοδο καταγραφής ζητείται από το άτοµο να καταγράψει µε ακρίβεια τι 

τρώει για χρονικό διάστηµα τριών ηµερών, µίας εβδοµάδας ή και περισσότερο 

εάν χρειάζεται. Το εξεταζόµενο άτοµο καταγράφει σε ηµερολόγιο τι τρώει. Ο 

διατροφολόγος θα πρέπει να ζητήσει από τον εξεταζόµενο να καταγράψει στο 

ηµερολόγιο ακριβείς πληροφορίες  σε ό,τι αφορά τις µερίδες που 

καταναλώνει. Το να καταγράψει κανείς τι τρώει δεν είναι δύσκολο είναι όµως 

δύσκολο να καταγράψει πόσο τρώει. Ένας τρόπος για να προσδιοριστεί µε 

ακρίβεια η ποσότητα, που τρώει ο εξεταζόµενος, είναι να του χορηγηθεί 

ζυγαριά  προκειµένου να ζυγίζει οτιδήποτε καταναλώνει. Η διαδικασία αυτή 

παρέχει ακριβή αποτελέσµατα,  όµως το άτοµο πρέπει να είναι 

συνειδητοποιηµένο και υψηλού µορφωτικού επιπέδου, προκειµένου να 

µπορεί να αντεπεξέλθει στην ακρίβεια και συνέπεια που απαιτεί από αυτόν η 

µέθοδος καταγραφής.                      

 

Για τους παραπάνω λόγους, η µέθοδος καταγραφής µε ζυγαριά  έχει 

εφαρµογή κυρίως στην έρευνα και λιγότερο στην κλινική πράξη. Εκτός από τη 

ζυγαριά µπορεί να χρησιµοποιηθούν προπλάσµατα (πλαστικά οµοιώµατα 

τροφίµων που αναπαριστούν  τα 90γρ. για παράδειγµα ψητού κοτόπουλου 

στήθος)  ή φωτογραφίες που εξυπηρετούν την ίδια λογική έτσι ώστε ο 

εξεταζόµενος να απαλλαγεί από την κουραστική χρήση της ζυγαριάς. Η 

µέθοδος καταγραφής µε τον τρόπο αυτό παύει να είναι απόλυτα ακριβής 

γίνεται όµως πιο εύκολη στην εφαρµογή και έτσι χρησιµοποιείται και στην 

κλινική  πράξη [5]. 

 

Στη µέθοδο ανάκλησης ο διατροφολόγος ρωτά τον εξεταζόµενο τι τρόφιµα 

τρώει συνήθως, σε τι ποσότητα και πώς τα µαγειρεύει. Η µέθοδος ανάκλησης 

στηρίζεται στη µνήµη του εξεταζόµενου. Για παράδειγµα ο διατροφολόγος 
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ζητά από τον εξεταζόµενο να του περιγράψει τι έφαγε το προηγούµενο 24ωρο 

µε τη µεγαλύτερη ακρίβεια που το άτοµο θυµάται. Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται 

ανάκληση 24-ώρου. Ένας άλλος τρόπος της µεθόδου ανάκλησης είναι τα 

ερωτηµατολόγια συχνότητας τροφίµων, όπου ο διατροφολόγος ρωτάει τον 

εξεταζόµενο τι τρόφιµα τρώει, σε τι ποσότητα συνήθως και µε ποια 

συχνότητα. Για παράδειγµα ο διατροφολόγος ρωτάει τον εξεταζόµενο αν 

τρώει αυγά, πόσες φορές την εβδοµάδα και πόσα αυγά τρώει κάθε φορά.  

 

 

Ανεξάρτητα από τη µέθοδο καταγραφής ή ανάκλησης που χρησιµοποιήθηκε, 

µετά τη συλλογή των στοιχείων ακολουθεί η ανάλυσή τους. Ο διατροφολόγος 

‘’περνάει’’ τα δεδοµένα του ηµερολογίου που τήρησε το υπό εξέταση άτοµο, 

δηλαδή τα τρόφιµα και τις ποσότητες τους σε πρόγραµµα διατροφικής 

ανάλυσης Η/Υ. Το πρόγραµµα διατροφικής ανάλυσης επεξεργάζεται τα 

δεδοµένα και προσδιορίζει την ποσότητα από τα διάφορα θρεπτικά συστατικά 

που προσέλαβε ο εξεταζόµενος. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµο 

πρόγραµµα διατροφικής ανάλυσης Η/Υ, η διαδικασία του προσδιορισµού 

θρεπτικών συστατικών από το καταναλισκόµενο τρόφιµο µπορεί να γίνει µε τη 

βοήθεια  απλών πινάκων σύστασης τροφίµων. Στόχος του διατροφολόγου 

είναι να αξιολογήσει την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από τον 

εξεταζόµενο. Η διαδικασία αυτή γίνεται ως εξής: ο διατροφολόγος συγκρίνει 

την πρόσληψη του κάθε θρεπτικού συστατικού µε βάση τη Συνιστώµενη 

Ηµερήσια Πρόσληψη (R.D.A) για το συστατικό αυτό. Έτσι µπορεί να κρίνει αν 

το διαιτολόγιο του εξεταζόµενου είναι ανεπαρκές σε κάποια θρεπτικά 

συστατικά ή αν αντίστροφα προσλαµβάνει µεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας 

ή κάποιου θρεπτικού συστατικού από τις αναγκαίες και ιδεατές [2]. 

 

Η εκτίµηση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών µε βάσει το διαιτητικό 

ιστορικό του εξεταζόµενου, σε συνδυασµό µε άλλες πηγές πληροφοριών, 

µπορεί να βοηθήσει στην  επιβεβαίωση ή τον αποκλεισµό του ενδεχόµενου ο 

εξεταζόµενος να έχει διατροφικά προβλήµατα. Στο σηµείο αυτό είναι 

σηµαντικό να επισηµανθεί ότι η επαρκής πρόσληψη ενός θρεπτικού 

συστατικού από τον εξεταζόµενο δεν εξασφαλίζει την καλή θρέψη του και 

αντίστροφα η ανεπαρκής πρόσληψη ενός θρεπτικού συστατικού δεν 

σηµατοδοτεί αυτόµατα έλλειψη. Ένας παράγοντας που παρεµβάλλεται 
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ανάµεσα στην επαρκή πρόσληψη ενός θρεπτικού συστατικού και στην καλή 

θρέψη, σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριµένο θρεπτικό συστατικό, µπορεί να είναι 

π.χ. κάποιο νόσηµα, το οποίο  παρεµποδίζει την απορρόφηση του από τον 

οργανισµό και το οποίο εντοπίζεται µέσω του ιατρικού ιστορικού. Εντούτοις η 

ανεπαρκής πρόσληψη ενός ή περισσοτέρων θρεπτικών συστατικών, όπως 

προκύπτει από το διατροφικό ιστορικό, είναι µια ισχυρή ένδειξη πιθανού 

προβλήµατος.  
 
Το ιστορικό αποτελεί σηµαντική πηγή πολύτιµων πληροφοριών για τη 

διατροφική αξιολόγηση. Ο διατροφολόγος είναι σηµαντικό να διεξάγει µε 

τέτοιο τρόπο τη συνέντευξη του εξεταζόµενου ατόµου ώστε οι πληροφορίες 

που θα λάβει να είναι αξιόπιστες και ακριβείς. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές 

επικοινωνίας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το διατροφολόγο ώστε 

ο εξεταζόµενος να νιώθει άνετα και να αισθάνεται ελεύθερος να συζητήσει όλα 

τα θέµατα τα σχετιζόµενα µε τη διατροφή του. Η λήψη ιστορικού είναι η πρώτη 

επικοινωνία του διατροφολόγου µε τον εξεταζόµενο. Οι τεχνικές επικοινωνίας 

χρησιµεύουν όχι µόνο για τη συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών, αλλά 

παρέχουν και τη δυνατότητα να τεθούν οι βάσεις µίας καλής ‘’σχέσης’’ µε τον 

ασθενή. Η ποιότητα της σχέσης αυτής θα επηρεάζει όλες τις επακόλουθες 

επικοινωνίες του διατροφολόγου µε το συγκεκριµένο άτοµο, οι οποίες 

αποσκοπούν στη διατροφική εκπαίδευσή του [2]. 

 
 
1.3.2 Ανθρωποµετρία 
Η ανθρωποµετρία είναι η δεύτερη κατηγορία µεθόδων συλλογής στοιχείων και 

µπορεί και αυτή µε τη σειρά της να βοηθήσει στην αποκάλυψη διατροφικών 

προβληµάτων. Με τον όρο ανθρωποµετρία αναφερόµαστε σε διάφορες 

µεθόδους. Οι πιο απλές και συνήθεις µέθοδοι είναι η µέτρηση του ύψους και 

του βάρους. Ο διατροφολόγος µετρά το βάρος και το ύψος µε στόχο να 

συγκρίνει τις τιµές, που θα προκύψουν, µε παλαιότερες µετρήσεις του 

εξεταζόµενου, ή µε τις τιµές  µέσου ύψους-βάρους τις αντίστοιχες για το φύλο 

και την ηλικία του εξεταζόµενου, που περιέχονται στους καθιερωµένους 

πίνακες, προκειµένου να προσδιορίσει κατά πόσο ο εξεταζόµενος είναι 

υπέρβαρος, παχύσαρκος ή ελλιποβαρής [6].  
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1.3.2.α Ύψος-βάρος 
Οι µετρήσεις ύψους και βάρους, που λαµβάνονται για τον εξεταζόµενο σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα, παρέχουν τη δυνατότητα στον διατροφολόγο να 

έχει ιστορικό βάρους για τον εξεταζόµενο. Έτσι ο διατροφολόγος µπορεί να 

εντοπίσει αυξοµειώσεις σωµατικού βάρους και κατά συνέπεια τάσεις 

υποσιτισµού σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε περίπτωση που ο εξεταζόµενος 

παρουσιάζει απώλεια βάρους και τάσεις υπερσιτισµού πάλι σε ό,τι αφορά την 

ενέργεια σε περίπτωση αύξησης βάρους. Οι µετρήσεις ύψους-βάρους έχουν 

το πλεονέκτηµα ότι πραγµατοποιούνται εύκολα και γρήγορα και δίνουν µια 

πρώτη εικόνα κατάστασης θρέψης. Όµως τα αποτελέσµατα των δύο αυτών 

µετρήσεων είναι περιορισµένης  αξίας, όταν χρησιµοποιούνται µόνα τους, 

αφού δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε µεταβολές στη σύσταση του 

σώµατος, δηλαδή δε µας δείχνουν αν η απώλεια βάρους είναι απώλεια µυϊκής 

µάζας ή λιπώδους ιστού [4]. Επιπλέον η παρουσία νόσου επηρεάζει την 

παράµετρο βάρος (για παράδειγµα οι χρήστες κορτιζόνης είναι πιθανό να 

εµφανίσουν οιδήµατα που στις ζυγίσεις καταγράφονται σαν αυξήσεις βάρους, 

ενώ µετά τον τερµατισµό της θεραπείας µε κορτιζόνη και την πάροδο µερικών 

ηµερών τα οιδήµατα αποµακρύνονται) χωρίς ο ασθενής να έχει αυξοµείωση 

µυϊκού ή λιπώδους ιστού.  Κύριες χρήσεις των µετρήσεων βάρους και ύψους 

σε ό,τι αφορά τον υγιή πληθυσµό είναι η παρακολούθηση της σωµατικής 

ανάπτυξης για τα παιδιά, ο έλεγχος της οµαλής και σταδιακής αύξησης 

βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, ο εντοπισµός παχυσαρκίας στους 

ενήλικες και ο προσδιορισµός του βαθµού παχυσαρκίας (υπέρβαρος, 

παχύσαρκος και κακοηθώς παχύσαρκος) στους ενήλικες. Στους 

ενδονοσοκοµειακούς ασθενείς οι µετρήσεις βάρους πραγµατοποιούνται για 

διαφορετικούς συνήθως στόχους. Οι αυξοµειώσεις συνδέονται και µε 

παθολογικές καταστάσεις [5].   

 

Οι µετρήσεις ύψους είναι πολύτιµες. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνονται 

ακόµα και για άτοµα όπου δεν µπορεί να µετρηθεί το ύψος τους, απ’ ευθείας, 

γιατί δεν µπορούν να σταθούν όρθιοι. Π.χ. για παραπληγικούς, για ασθενείς 

σε κωµατώδη κατάσταση, οι οποίοι δεν µπορούν να σταθούν όρθιοι, 

υπάρχουν µέθοδοι έµµεσης µέτρησης του ύψους τους. ∆ηλαδή ο 

διατροφολόγος µπορεί για παράδειγµα µετρώντας µόνο το µήκος του 
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βραχίονα του ασθενούς να υπολογίσει µε βάση αναγωγικές σχέσεις το ύψος 

του ασθενούς.   

 

 

1.3.2.β ∆είκτης µάζας σώµατος  
 Ο δείκτης µάζας σώµατος προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους του ατόµου 

(σε κιλά) δια του τετραγώνου του ύψους (σε µέτρα). Ο τύπος του Β.Μ.Ι είναι ο 

εξής: 

 

Β.Μ.Ι = βάρος (κιλά) / ύψος² (µέτρα) 

 

Ο δείκτης µάζας σώµατος σχετίζεται πολύ καλά µε το ποσοστό λίπους στους 

ενήλικες και λόγω ότι τα µεγέθη που ενέχει µετριούνται εύκολα και µε 

ακρίβεια, συστήνεται για τη διάγνωση και θεραπεία της παχυσαρκίας στους 

ενήλικες. Στον παιδικό πληθυσµό η χρήση του Β.Μ.Ι δεν έχει αξιολογηθεί 

επαρκώς. Αντίθετα συστήνεται η χρήση των εκατοστιαίων θέσεων παρά η 

απόλυτη τιµή, διότι η τιµή αυτή µεταβάλλεται συνεχώς κατά την ανάπτυξη [7]. 

Όσον αφορά στα άτοµα άνω των 65 ετών ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 

προτείνει τη χρήση των τιµών της 10ης εκατοστιαίας στήλης, όπως αυτή 

προκύπτει από την έρευνα NHANES III [8].   Παρακάτω βλέπουµε το πίνακα 

τιµών που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση του δείκτη µάζας σώµατος σε 

ενήλικες [7].  

 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ 
∆ΜΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ∆ΜΣ 

19-24 19-24 Υποθρεψία <18,5 

25-34 20-25 Φυσιολογικός  19-24,9 

35-44 21-26 1ος βαθµός παχυσαρκίας 25-29,9 

45-54 22-27 2ος  βαθµός παχυσαρκίας 30-39,9 

55-65 23-28 

 

3ος βαθµός παχυσαρκίας >40 

Πίνακας 1: Πίνακας τιµών που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση του δείκτη 
µάζας σώµατος σε ενήλικες (Πηγή: Αλεξίου Ελένη, Σηµειώσεις από το µάθηµα 
Κλινική ∆ιαιτολογία I) 
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1.3.2.γ ∆ερµατοπτυχοµετρία  
Σε φυσιολογικές συνθήκες τα συνολικά αποθέµατα λίπους στον οργανισµό 

αποτελούν ποσοστό 10-22% του σωµατικού βάρους στους άνδρες και 20-

32% στις γυναίκες. Σε άτοµα ιδανικού βάρους περίπου το 1/3 του σωµατικού 

λίπους κατανέµεται στον υποδόριο ιστό, στα ιδιαίτερα αδύνατα άτοµα 

περίπου το 1/4 του συνολικού ποσού ή λιγότερο, ενώ στους παχύσαρκους τα 

2/3 ή και περισσότερο. Γενικά η σχέση του υποδόριου λίπους και του λίπους 

των εσωτερικών διαµερισµάτων του σώµατος δεν είναι γραµµική. Φαίνεται 

όµως, ότι στις λιπαποθήκες αναπτύσσονται ανάλογες µεταβολές όταν 

επηρεάζεται το θρεπτικό ισοζύγιο [9].  

  

Το πάχος της δερµατικής πτυχής αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της κατανοµής 

λίπους στον υποδόριο ιστό. Η µέτρηση πραγµατοποιείται µε ειδικά 

παχύµετρα. Η δερµατική πτυχή υπεγείρεται µεταξύ του δείκτη και του 

αντίχειρα του εξεταστή και το παχύµετρο τοποθετείται σε απόσταση 1 cm από 

τη θέση των δαχτύλων του. Οι µετρήσεις δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται 

αµέσως µετά από φυσική άσκηση ή έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες, επειδή 

η συνοδός µετακίνηση υγρών από τα εσωτερικά διαµερίσµατα προς το δέρµα 

έχει ως συνέπεια την πλασµατική αύξηση του πάχους της δερµατικής πτυχής.  

 

Επειδή η κατανοµή λίπους στο σώµα διαφέρει στα δύο φύλα, 

πραγµατοποιήθηκαν έρευνες και επιλέχθηκαν επτά διαφορετικές θέσεις ως 

πλέον αντιπροσωπευτικές για την εκτίµηση του ολικού σωµατικού λίπους 

(δερµατική πτυχή τρικεφάλου, στήθους, µασχάλης, υποπλατίου χώρας, 

κοιλιακής χώρας, λαγονίου ακρολοφίας, µηρού). Το άθροισµα των όλων των 

επιµέρους µετρήσεων δεν παρουσιάζει σηµαντική διαφορά µεταξύ των δυο  

φύλων. Σηµειώνεται όµως, ότι η µέτρηση του πάχους της δερµατικής πτυχής 

σε τρεις διαφορετικές θέσεις µόνο πιθανώς να αρκεί για τον υπολογισµό µε 

ικανοποιητική ακρίβεια του συνολικού ποσού λίπους, καθώς το άθροισµα των 

τριών τιµών παρουσιάζει υψηλό βαθµό συσχέτισης µε το συνολικό άθροισµα 

των µετρήσεων και στις επτά περιοχές. Στους άνδρες ο συνδυασµός των 

τιµών του πάχους της δερµατικής πτυχής του στήθους, της κοιλιάς και του 

µηρού αποτελεί τον καλύτερο δείκτη του µεγέθους των λιπαποθηκών, αφού το 

άθροισµα των τιµών των τριών συγκεκριµένων επιµέρους µετρήσεων 
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παρουσιάζει πολύ µεγάλη συσχέτιση µε το συνολικό άθροισµα και των επτά 

τιµών [9].   

 

∆ερµατική πτυχή τρικέφαλου: Η δερµατική πτυχή υπογείρεται κατακόρυφα στο 

µέσο της απόστασης ακρωµίου-ωλεκράνου στην οπίσθια επιφάνεια του 

βραχίονα, ενώ ο ασθενείς είναι καθήµενος µε το άνω άκρο κρεµάµενο 

χαλαρά. Για τον υπολογισµό του πάχους της δερµατικής πτυχής (Tricept 

Skinfold Thickness) πραγµατοποιούνται τρεις διαδοχικές µετρήσεις και 

λαµβάνεται ο µέσος όρος. Η ποσοστιαία διαφορά της τιµής από εκείνη η 

οποία θεωρείται ως ιδανική καθορίζει το βαθµό υποθρεψίας [9].       

 

 

1.3.2.δ Περιφέρεια µυών βραχίονα 

Μας χρησιµεύει για να προσδιορίσουµε τη µυϊκή σκελετική µάζα και έµµεσα 

και την πρωτεϊνική κατάσταση όλου του σώµατος. Και εδώ, για τη µέτρηση, 

καλύτερα είναι να χρησιµοποιείται η µεταλλική µεζούρα που εµποδίζει την 

αναδίπλωση του δέρµατος. Με αυτή προσδιορίζουµε την περίµετρο, στη 

µεσότητα πάλι του βραχίονα (Mid-Arm Circumference, MAC) [1]. Έπειτα 

αφαιρούµε τα χιλιοστά που είχαµε βρει µετρώντας την πτυχή του δέρµατος, 

δηλ. το υποδόριο λίπος, και έχουµε το πάχος των µυών βραχίονα (Mid-Arm 

Muscle Circumference, MAMC).  

 

Ακολούθως η περιφέρεια των µυών του βραχίονα προσδιορίζεται από την 

εξίσωση: 

MAMC (cm) = MAC (cm) – [3,14*TSF (cm)] 

 

Ο προσδιορισµός αυτός χαρακτηρίζεται σαν πολύ καλός δείκτης της 

πρωτεϊνικής κατάστασης του οργανισµού και επί πλέον είναι και απλός. ∆ε 

µας δείχνει όµως πρόσφατη και εν ενεργεία πρωτεϊνόλυση. Σήµερα όµως και 

αυτό επιτυγχάνεται µε τις βιοχηµικές µεθόδους και µε τον προσδιορισµό της 

µεθυλιστιδίνης [9].    
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1.3.2.ε Μέθοδος ∆υναµοµετρίας 
Η δυναµοµετρία είναι µέθοδος µε την οποία ελέγχεται η ισχύς των µυών του 

αντιβραχίου και αποτελεί έµµεσο δείκτη εκτίµησης του µεγέθους της 

σκελετικής πρωτεϊνικής µάζας. Σηµειώνεται, ότι το µέγεθος του πρωτεϊνικού 

κλάσµατος των µυών συνδέεται άµεσα µε τη µυϊκή ισχύ. Η υποθρεψία 

συνοδεύεται από αύξηση του ρυθµού πρωτεόλυσης, κυρίως των πρωτεϊνών 

των σκελετικών µυών, και κατά συνέπεια, η µυική ισχύς συνήθως επηρεάζεται 

πρωιµότερα των υπολοίπων ανθρωποµετρικών παραµέτρων εκτίµησης των 

διαταραχών θρέψης [9]. 

Η µέτρηση της µυικής ισχύος πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ενός ειδικού 

ελαστικού ασκού (50mm) σχετικά ανένδοτων τοιχωµάτων, ο οποίος συνδέεται 

µε µια στήλη υδραργύρου. Καθήµενος ο ασθενής συµπιέζει τον ασκό στην 

παλάµη του χεριού µε τη µικρότερη µυική ισχύ, καταβάλοντας όλη του τη 

δύναµη. Η µυική ισχύς καταγράφεται σε ειδικά βαθµολογηµένη κλίµακα 

(kilopascals). Πραγµατοποιούνται τρείς διαδοχικές µετρήσεις, µε 

µεσοδιάστηµα ανάπαυσης 15sec, αξιολογείται η καλύτερη προσπάθεια. Ο 

συντελεστής µεταβλητότητας (cv) είναι 5,45% και τα φυσιολογικά όρια για 

τους άνδρες είναι 100-180 KPa και για τις θηλείς 55-100 KPa. Η οριακή τιµή 

στις ασθενείς υψηλού κινδύνου ανάπτυξης επιπλοκών, λόγω της συνοδού 

υποθρεψία, τοποθετείται πέραν των τριών σταθερών αποκλίσεων κάτω από 

τη µέση τιµή. Για τους άνδρες η τιµή αυτή είναι <80 KPa και για τις γυναίκες 

<40 KPa.  

∆ιάφοροι παράγοντες είναι δυνατό να επηρεάσουν τις παραπάνω µετρήσεις, 

όπως η ηλικία, το φύλο, η θέση και η στάση του ασθενούς, η ψυχολογική 

διάθεση την ώρα της εξέτασης, η λήψη ηρεµιστικών φαρµάκων, η παρουσία 

καρδιοαναπνευστικής ανεπάρκειας, η υποκείµενη νόσος, βλάβες του 

µυοσκελετικού συστήµατος (αρθρίτιδες, µυικές θλάσεις, κατάγµατα), αγγειακές 

και νευρολογικές παθήσεις. 

Συµπερασµατικά, η δυναµοµετρία προσδίδει µία νέα διάσταση στις 

υπάρχουσες ανθρωποµετρικές µετρήσεις, καθώς η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων της µε τα αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από άµεσους 

προσδιορισµούς του συνολικού ποσού αζώτου του σώµατος (‘’in vivo’’ 

ανάλυση µε νετρονιακή ενεργοποίηση), αποδεικνύει ότι είναι απλή, 

οικονοµική, ακίνδυνη, ευαίσθητη και αξιόπιστη δοκιµασία ελέγχου του 

µεγέθους της σκελετικής πρωτεϊνική µάζας [9]. 



 38

1.3.2.στ Μεταβολές Βάρους 
Η απώλεια του σωµατικού βάρους, εφόσον δεν είναι αποτέλεσµα απώλειας 

λιπώδους ιστού µετά από δίαιτα, σχετίζεται ευθέως ανάλογα µε την απώλεια 

της πρωτεϊνικής µάζας του οργανισµού. Απώλεια βάρους στους τελευταίους 6 

µήνες µικρότερη από 10% του συνήθους βάρους θεωρείται ήπια κακή θρέψη, 

εάν είναι 10-15% θεωρείται µέτρια κακή θρέψη, ενώ εάν είναι µεγαλύτερη από 

15% θεωρείται σοβαρή κακή θρέψη. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελούν 

οι ασθενείς µε συστηµατική φλεγµονώδη αντίδραση όπου, λόγω της 

παρουσίας σηµαντικού βαθµού οιδήµατος, η µέτρηση του σωµατικού βάρους 

δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της κατάστασης θρέψης [9].     

 

                                                                                                                                                      

1.3.3 Φυσική εξέταση 

Τρίτη κατηγορία συλλεγόµενων στοιχείων είναι η φυσική εξέταση. Η φυσική 

εξέταση πραγµατοποιείται από τον ιατρό. ∆ιάφορα ευρήµατα της φυσικής  

εξέτασης, τα οποία αναφέρονται στο πίνακα 2, αποτελούν σηµάδια 

διατροφικών ανεπαρκειών. Τα µαλλιά, τα ούλα, η στάση του σώµατος, το 

δέρµα, η γλώσσα, τα νύχια κ.α. αποτελούν σηµεία του σώµατος των οποίων η 

όψη επηρεάζεται από την έλλειψη µικροθρεπτικών συστατικών, δηλαδή από 

την έλλειψη βιταµινών και µετάλλων. Για παράδειγµα ούλα που µατώνουν 

συχνά µπορεί να οφείλεται  σε έλλειψη βιταµίνης C ή απλά σε κάποιο 

πρόβληµα της τεχνητής οδοντοστοιχίας. Η φυσική εξέταση έχει όµως 

ορισµένους περιορισµούς σε ό,τι αφορά τη χρησιµότητά της στη διατροφική 

αξιολόγηση, διότι τα διάφορα σωµατικά ευρήµατα µπορεί να αντανακλούν 

έλλειψη περισσότερων του ενός θρεπτικών συστατικών (π.χ. έλλειψη όχι µίας 

αλλά περισσοτέρων βιταµινών) ή µπορεί να αντανακλούν κάποιο νόσηµα µη 

σχετιζόµενο µε τη διατροφή. Γι’ αυτό η σωµατική εξέταση πρέπει να γίνεται µε 

πολύ προσοχή και απαιτεί ειδικές δεξιότητες. Π.χ. τα δερµατικά εξανθήµατα, η 

τριχόπτωση και γενικώς η πλειοψηφία των κλινικών συµπτωµάτων, τα οποία 

έχουν αναφερθεί προηγουµένως ως συµπτώµατα κακής θρέψης µπορεί να 

είναι συµπτώµατα άλλων νοσηµάτων µη σχετιζόµενων µε τη διατροφή. Όµως 

ο επαγγελµατίας υγείας που έχει εκπαιδευτεί να αξιολογεί σωστά τα διάφορα 

συµπτώµατα είναι σε θέση να αναγνωρίζει την κακή θρέψη και να λαµβάνει 

µέτρα για τη διόρθωση της [2]. 
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Όπως και οι υπόλοιπες µέθοδοι αξιολόγησης, η φυσική εξέταση από µόνη της 

δεν οδηγεί σε οριστικά συµπεράσµατα. Μπορεί όµως να αποκαλύψει πιθανές 

διατροφικές ανισορροπίες, τις οποίες κάποιες άλλες µέθοδοι διατροφικής 

αξιολόγησης να τις επιβεβαιώσουν. Και αντίστροφα  επιβεβαιώνει δεδοµένα 

που προέρχονται από άλλες µεθόδους διατροφικής αξιολόγησης [10].  

 

 

 
 

Μαλλιά 

Απουσία λάµψης 

Λέπτυνση και αραίωµα 

Ίσιωµα(σε νέγρους) 

∆υσµελάχρωση 

Σηµείο επιπέδωσης 

Εύκολη εκρίζωση  

 
Πρόσωπο 

∆ιάχυτος αποχρωµατισµός 

Ανώµαλες ρινοχειλικές εκκρίσεις σµήγµατος 

Σεληνοειδές προσωπείο 

 
 

Μάτια 

Ωχρός επιπεφυκότας 

Κηλίδες του Bitot  

Ξήρανση επιπεφυκότων 

Ξήρανση κερατοειδούς 

Κερατοµαλακία 

Γωνιαία βλεφαρίτιδα 

 
Χείλη 

Γωνιαία στοµατίτιδα 

Γωνιαίες ουλές 

Χείλωση (ξήρανση χειλών) γωνιών σε  

         αριβοφλαβίνωση 

 
Γλώσσα 

Ανωµάλως λεία ή κόκκινη 

Οίδηµα 

Ατροπική θηλή 

∆όντια ∆ιάστικτη αδαµαντίνη 

Ούλα Σπογγώδη και αιµορραγούντα 

Αδένες ∆ιόγκωση θυρεοειδούς 

∆ιόγκωση παρωτίδας 

Νύχια Κοιλονυχία 
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∆έρµα 

 
 
 

       Υποδόριος ιστός 

Ξηροδερµία  

Θηλακώσης υπερκεράτωση 

Πετέχειες 

Πελαγρική δερµατοπάθεια 

Χρωµο-αποφολιδωτική δερµατοπάθεια 

Οσχεϊκή και αιδοιική δερµατοπάθεια 

Οίδηµα 

Ποσότητα υποδόριου λίπους 

 
 
Σκελετικό σύστηµα 

Κρανιόφθιση 

Μετωπιαία και βρεγµατική κύρτωση 

∆ιόγκωση επιφύσεων 

Ραχιτικό κοµβολόγιο 

Επίµονα ανοιχτή πρόσθια πηγή 

Παραµορφώσεις θώρακα 

 
 

Μυϊκό και νευρικό 
σύστηµα 

Απώλεια µυϊκού ιστού 

Κινητική αδυναµία 

Αισθητηριακές ανωµαλίες 

Απώλεια αντανακλαστικών 

(αχίλλειου & επιγονατίδας) 

Απώλεια αίσθησης της θέσης 

Απώλεια αίσθησης δονήσεων 

Ευαισθησία κνηµιαίων 

Γαστρεντερικό Ηπατοµεγαλία 

Καρδιαγγειακό Μεγαλοκαρδία 

Ταχυκαρδία 

Ψυχολογικά σηµεία Απάθεια 

∆ιανοητική σύγχυση 

Πίνακας 2: Κλινικά σηµεία πρωτογενών διατροφικών νοσηµάτων (Πηγή: ∆ιατροφή 
και ∆ηµόσια Υγεία,  ∆. Μπαρµπάκας, 2003)  
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1.3.4 Βιοχηµικές Αναλύσεις 
Τέταρτη κατηγορία µεθόδων συλλογής στοιχείων είναι οι βιοχηµικές αναλύσεις 

µε τις οποίες ο διατροφολόγος στοχεύει να εντοπίσει ελλείψεις, ανισορροπίες 

ή καταστάσεις υπερπρόσληψης και εποµένως τοξικότητας. Στις βιοχηµικές 

αναλύσεις λαµβάνεται δείγµα σωµατικού ιστού ή υγρών (αίµατος ή ούρων), το 

δείγµα αναλύεται στο µικροβιολογικό εργαστήριο και τα αποτελέσµατα 

συγκρίνονται µε τις φυσιολογικές τιµές. Για παράδειγµα εάν µία γυναίκα 

εξεταζόµενη πραγµατοποιήσει γενικές εξετάσεις αίµατος και βρεθεί ότι ο 

αιµατοκρίτης της είναι 34 ενώ τα φυσιολογικά όρια είναι από 35 έως 45 τότε ο 

ιατρός αναγνωρίζει ότι ο εξεταζόµενος έχει αναιµία και προσπαθεί και µε τη 

βοήθεια των υπολοίπων µελών της θεραπευτικής οµάδας να προσδιορίσει 

την αιτιολογία της που µπορεί να οφείλεται και σε περιορισµένη πρόσληψη 

σιδήρου µέσω της διατροφής, δηλαδή η αναιµία µπορεί να είναι σιδηροπενική 

[6]. 

 

Σε πληθυσµούς στους οποίους κυριαρχούν τα προβλήµατα του υποσιτισµού, 

δύο είναι οι πλέον χρησιµοποιούµενες εργαστηριακές εξετάσεις. Η πρώτη 

είναι η µέτρηση της αλβουµίνης του πλάσµατος που χρησιµοποιείται για το 

προσδιορισµό της ανεπαρκούς πρωτεϊνικής διατροφής και η δεύτερη, η 

µέτρηση της αιµοσφαιρίνης του αίµατος, ως εξέταση για το προσδιορισµό της 

αναιµίας [10]. Πέρα από τις δύο βασικές αυτές εξετάσεις, άλλες εργαστηριακές 

µετρήσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της 

ενδεχόµενης ανεπάρκειας διαφόρων βιταµινών ή ιχνοστοιχείων, παρατίθεται 

στο πίνακα 3. 

Στις αναπτυγµένες χώρες, περισσότερο χρησιµοποιούµενες εργαστηριακές 

εξετάσεις είναι ο προσδιορισµός της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων του 

πλάσµατος, η µέτρηση της γλυκόζης και ο προσδιορισµός της καµπύλης 

ανοχής της γλυκόζης, η µέτρηση της ουρίας, της κρεατινίνης και του ουρικού 

οξέος και ο προσδιορισµός των ηπατικών ενζύµων.    
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∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 

∆ΕΙΧΝΟΥΝ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
∆ΕΙΧΝΟΥΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ(ΑΛ) Η 
ΜΕΙΩΣΗ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ(ΜΑ) 

Σίδηρος Σίδηρος ορού & ολική 

ικανότητα δέσµευσης 

σιδήρου 

Αιµοσφαιρίνη 

Όγκος ερυθρών 

Ασβέστιο Ασβέστιο ορού Ασβέστιο ούρων 

Ιώδιο Ιώδιο (σταθερό) ούρων Τ3,Τ4,ΤSH ορού 

Πρωτεΐνες Άζωτο ούρων Λευκωµατίνη ορού(ΑΛ) 

Λιπίδια Χοληστερόλη ορού Λιποπρωτεΐνες ορού 

 

Βιταµίνη Α Ρετινόλη ορού 

Καροτίνη ορού 

 

Θειαµίνη Θειαµίνη ούρων Τρανσκετολάση 

ερυθρών µετά από 

επίδραση ΤΡΡ*(ΑΛ) 

Ριβοφλαβίνη Ριβοφλαβίνη ούρων Γλουταθειόνη-

αναγωγάση ερυθρών 

µετά από επίδραση 

FAD**(ΑΛ) 

Νικοτιναµίδη Ν-µεθυλ-νικοτιναµίδη 

και 2-πυριδόνη ούρων 

 

 

Πυριδοξίνη 4-πυριδοξικό οξύ ούρων Γλουταµική οξαλοξική 

τρανσαµινάση ερυθρών 

µετά από επίδραση 

ΡΡ***(ΑΛ) 

 

Φυλλικό οξύ Φυλλικό οξύ ορού Φυλλικό ερυθρών(ΜΑ) 

Αιµοσφαιρίνη, όγκος 

ερυθρών & 

επίχρισµα(ΑΛ) 
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Βιταµίνη Β12 Β12 ορού Αιµοσφαιρίνη,όγκος 

ερυθρών & 

επίχρισµα(ΑΛ) 

Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό οξύ ορού Ασκορβικό οξύ 

λευκοκυττάρων(ΜΑ) 

Βιταµίνη D 2,5-διυδροξυ-χολεκαλσι-

φερόλη ορού 

Αλκαλική φωσφατάση 

ορού(ΑΛ) 

Βιταµίνη Ε Τοκοφερόλη ορού Αιµόλυση ερυθρών µε 

Η2Ο2 

Βιταµίνη Κ  Προθροµβίνη ορού(ΑΛ) 

 

Νάτριο Νάτριο ούρων Νάτριο ορού 

Κάλιο Κάλιο ούρων Κάλιο ορού 

Πίνακας 3: Κύριες βιοχηµικές εξετάσεις για την εκτίµηση του διατροφικού επιπέδου 
του οργανισµού. (Πηγή: ∆ιατροφή και δηµόσια υγεία, ∆.Μπαρµπάκας, 2003)  
 

*Πυροφωσφορική θειαµίνη 

**Φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο 

***Φωσφορική πυριδοξάλη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΘΕΡΜΙ∆ΙΚΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 
 

2.1 Ορισµός πρωτεϊνικοθερµιδικού υποσιτισµού και οι εκφράσεις του 
Ως πρωτεϊνικοθερµιδικό υποσιτισµό καλείται η κατάσταση κατά την οποία η 

πρωτεϊνικοθερµιδική πρόσληψη είναι ελλιπής για τον οργανισµό, µε συνέπεια 

την ελάττωση της σωµατικής µάζας. Όταν η ελάττωση αυτή γίνεται 

παρατεταµένα ή σε σοβαρό βαθµό καταλήγουµε σε καχεξία µε απώλεια 

µυϊκής µάζας και λιπώδους ιστού [1]. Οι ανάγκες στις πρωτεΐνες επηρεάζονται 

από τους εξής παράγοντες:  

Α) Τροφικός παράγοντας. Όταν η ποιότητα της προσλαµβανόµενης 

πρωτεΐνης είναι χαµηλή, τόσο οι ανάγκες αυξάνουν. Επίσης, εάν η πρόσληψη 

πρωτεϊνών είναι ελλιπής τότε χρησιµοποιούνται και οι πρωτεΐνες ως πηγή 

ενέργειας που αυτό σηµαίνει και αυξηµένες ανάγκες σε πρωτεΐνη.  

Β) Παράγοντες ως προς το άτοµο δηλ. η ηλικία, το φύλο και γενετικοί 

παράγοντες. 

 Γ) Η διατροφική κατάσταση του ατόµου π.χ. ένα άτοµο µε πρωτεϊνική 

ανεπάρκεια έχει µεγαλύτερη ανάγκη τροφικών πρωτεϊνών. 

 ∆) Η φυσιολογική κατάσταση του ατόµου. Σε περίπτωση εγκυµοσύνης, 

θηλασµού και ανάπτυξης οι πρωτεϊνικές ανάγκες αυξάνουν. 

 Ε) Σε παθολογικές καταστάσεις π.χ. σε περίπτωση εγκαύµατος, τραύµατος, 

καρκίνου, µόλυνσης και χειρουργικών επεµβάσεων οι  πρωτεϊνικές ανάγκες 

αυξάνουν [1]. 
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Ο πρωτεϊνικοθερµιδικός  υποσιτισµός περιλαµβάνει µια ευρεία έκταση 

κλινικών εκδηλώσεων ανάλογα µε το σχετικό µέγεθος της ανεπάρκειας 

πρωτεϊνης ή /και ενέργειας, τη διάρκεια τους, την ηλικία του ασθενούς, την 

υποκείµενη αιτιολογία και τη παρουσία συνοδών νοσηµάτων [2]. Ο 

πρωτεϊνικοθερµιδικός  υποσιτισµός στη σοβαρή του µορφή εκδηλώνεται µε: 

 

 Kwashiorkor → κυρίως ανεπάρκεια πρωτεϊνών. 

 Marasmus → κυρίως ανεπάρκεια ενέργειας. 

 Marasmic kwashiorkor → συνδυασµός χρόνιας ανεπάρκειας 

ενέργειας και χρόνιας ή οξείας ανεπάρκειας πρωτεϊνών. 

 

Στις ανεπτυγµένες χώρες ο πρωτογενής πρωτεϊνικοθερµιδικός  υποσιτισµός 

εµφανίζεται σε µικρές ηλικίες, σε ηλικιωµένους και σε χρήστες ναρκωτικών 

ουσιών ή αλκοόλ. Σε άτοµα άνω των 65 ετών οφείλεται κυρίως σε µείωση 

πρόσληψης τροφής [3]. 
 
2.2 Επιδηµιολογικές έρευνες 
Από έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί γίνεται φανερό ότι ο 

πρωτεϊνικοθερµιδικός υποσιτισµός αποτελεί ένα συνηθισµένο, σοβαρό, και 

συχνά µη διαγνωσµένο εύρηµα ανάµεσα στους νοσηλευόµενους 

ηλικιωµένους ασθενείς. Μεταξύ αυτών των ασθενών το φαινόµενο του 

υποσιτισµού εντοπίζεται ανεξάρτητα από την ηλικία, τη διάγνωση και την 

πρόγνωση, χωρίς να περιορίζεται µόνο στους ασθενείς µε καρκίνο ή µε 

τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνου. Αντίθετα, η πλειοψηφία των 

ηλικιωµένων ασθενών µε πρωτεϊνικοθερµιδικό υποσιτισµό πάσχουν από 

ιάσιµες µορφές νόσου και έχουν καλή πρόγνωση. 

 

Πολλοί ηλικιωµένοι ασθενείς δεν υπόκεινται σε εκτίµηση της κατάστασης 

θρέψης τους κατά την παραµονή τους στο νοσοκοµείο. Επιπλέον, σε πολλές 

περιπτώσεις οι ασθενείς αυτοί χρειάζεται να παραµείνουν σε δίαιτες (υδρική, 

µόνο υγρά) µε πολύ χαµηλό ενεργειακό περιεχόµενο, λόγω επικείµενων 

εξετάσεων ή χειρουργείου, ενώ ακόµη και όταν τα προβλήµατα θρέψης του 

ασθενούς εντοπίζονται, σπάνια παρέχεται επαρκής διατροφική υποστήριξη 

και συνήθως αµελούνται, αφού προτεραιότητα δίδεται συνήθως στο 

χειρουργείο και στη φαρµακευτική αγωγή του ασθενούς.  
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2.2.1 Συχνότητα εµφάνισης πρωτεϊνικοθερµιδικού υποσιτισµού 
Μέχρι πρόσφατα ο πρωτεϊνικοθερµιδικός υποσιτισµός δεν θεωρούνταν 

σηµαντικό πρόβληµα για τους ενδονοσοκοµειακούς ασθενείς. 

Ωστόσο, το 1974 µελέτες έδειξαν ότι το φαινόµενο του υποσιτισµού έφτανε το 

59% των νοσηλευόµενων ασθενών, ενώ στη διάρκεια των 2 τελευταίων 

δεκαετιών ερευνητές έχουν καταλήξει ότι το 30 – 60% των ασθενών είναι 

πρωτεινικοθερµιδικά υποσιτισµένοι κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο, 

ενώ το 25 – 30% πρόκειται να εµφανίσουν υποσιτισµό κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους [4].  

 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Constans και τους συνεργάτες του 

[5] σε 324 νοσηλευόµενους ασθενείς µε µέσο όρο ηλικίας τα 78 έτη, βρέθηκε 

ότι το 41% των γυναικών και 30% των ανδρών ήταν υποσιτισµένοι, ενώ ο 

Μowe και οι συνεργάτες του [6] σε 121 νοσηλευόµενους ηλικιωµένους 

ασθενείς διαπίστωσαν ότι το 55% ήταν πρωτεϊνικοθερµιδικά υποσιτισµένοι.  

 

 
 

Constans et al 
 
Προοπτική µελέτη σε 
325 ασθενείς>65 
ετών κατά την 
εισαγωγή τους  
 

 
MAC< 10Ο εκατοστηµόριο 
του δείγµατος ελέγχου 
 
Αλβουµίνη< 35g/L 

 
Άνδρες: 30% 
 
Γυναίκες: 41% 

 

Mowe et al 
 
Προοπτική µελέτη σε 
121 ασθενείς>70 
ετών κατά την 
εισαγωγή τους 
 

 
Βάρος<90% του ιδανικού 
έτσι όπως έχει οριστεί για τον 
υγιή πληθυσµό >75 ετών  

 
Συνολικά: 54.5% 
Άνδρες: 44% 
Γυναίκες: 62% 

 

Reilly et al 
 
Προοπτική µελέτη σε 
771 ασθενείς>65 
ετών κατά την 
εισαγωγή τους 
 

 
Αλβουµίνη< 35g/L 
 
TLC<1.5 κύτταρα/mm3 

 

Βάρος<80% του ιδανικού 
 

 
Συνολικά: 55% 
 
Παθολογικοί ασθενείς: 59% 
 
Χειρουργικοί ασθενείς: 62% 

Πίνακας 4: Συχνότητα εµφάνισης πρωτεϊνικοθερµιδικού υποσιτισµού σε 
ηλικιωµένους ενδονοσοκοµειακούς ασθενείς (Πηγή: Clin Geriatr  Med. 1995 
Nov;11(4):661-74) 
 
Όπως φαίνεται τα ηλικιωµένα άτοµα διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης 

υποσιτισµού, γεγονός που ερµηνεύεται από ποικίλους φυσιολογικούς και 

ιατρικούς λόγους. Η µειωµένη φυσική δραστηριότητα καθώς και η απώλεια 

µυϊκής µάζας και η αύξηση του λιπώδους ιστού, λόγω ηλικίας έχουν σαν 
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αποτέλεσµα τη µείωση της διατροφικής πρόσληψης [5]. Η προκαλούµενη 

ανεπάρκεια σε θρεπτικά συστατικά επιδρά αρνητικά στη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήµατος αυξάνοντας τον κίνδυνο εµφάνισης νόσου σε 

αυτή την κατηγορία ατόµων. Η κατάσταση γίνεται περισσότερο δυσχερής για 

τους νοσηλευόµενους ηλικιωµένους ασθενείς αφού το stress της νόσου 

προκαλεί έντονο καταβολισµό και µεγάλες απώλειες ισχνής µάζας σώµατος, 

οι οποίες, εφόσον δεν ανατάσσονται µε την ορθή διατροφική υποστήριξη του 

ασθενούς, είναι ικανές να προκαλέσουν µεγαλύτερες µυϊκές απώλειες, 

εντείνοντας το ήδη υπάρχον πρόβληµα υποσιτισµού [6].  

 

Από το σύνολο των ασθενών, αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης 

πρωτεϊνικοθερµιδικού υποσιτισµού έχουν, επίσης, όσοι εµφανίζουν σύνδροµο 

δυσαπορρόφησης, είναι σε υπερµεταβολική κατάσταση, πάσχουν από AIDS ή 

έχουν υποστεί κάταγµα ισχύου ή µεταµόσχευση µυελού των οστών [4]. Σε 

έρευνα των Reilly και των συνεργατών του [7], διαπιστώθηκε  ότι το 48% των 

χειρουργικών ασθενών και το 59% των ασθενών της παθολογικής κλινικής 

είχαν επίπεδα αλβουµίνης χαµηλότερα από 35 g/L και είχαν υποστεί 

σηµαντική απώλεια βάρους το τελευταίο τρίµηνο πριν την είσοδό τους στο 

νοσοκοµείο. 

 

Τα αυξηµένα ποσοστά εµφάνισης πρωτεϊνικοθερµιδικού υποσιτισµού έχουν 

σαν αποτέλεσµα η διαδικασία της  διατροφικής υποστήριξης να έχει γίνει 

πλέον ρουτίνα για πολλούς ενδονοσοκοµειακούς ασθενείς, αφού φαίνεται να 

έχει επίδραση στην πορεία της νόσου του ασθενούς και τη διάρκεια νοσηλείας 

τους [4].   

 
 
2.2.2 Επίδραση της κατάστασης θρέψης στη νοσηρότητα και τη  
θνησιµότητα ατόµων άνω των 65 ετών  
Πρόσφατες έρευνες επισηµαίνουν ότι οι διαστάσεις του πρωτεϊνικοθερµιδικού 

υποσιτισµού στον ηλικιωµένο πληθυσµό είχαν υποτιµηθεί [4], [7].  

Ωστόσο, αναγνωρίζεται πλέον ότι ο υποσιτισµός διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στην νοσηρότητα και τη θνησιµότητα των ηλικιωµένων ατόµων, αφού 

συσχετίζεται θετικά µε την αυξηµένη διάρκεια νοσηλείας, την καθυστερηµένη 

επούλωση των πληγών, την εµφάνιση περισσότερων επιπλοκών καθώς και 
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µε τις αυξηµένες πιθανότητες επανεισαγωγής του ατόµου στο νοσηλευτικό 

ίδρυµα [8]. Συγκεκριµένα, οι υποσιτισµένοι ασθενείς µπορεί να έχουν 

διπλάσιο χρόνο νοσηλείας, και 2- 20 φορές περισσότερες πιθανότητες 

εµφάνισης επιπλοκών σε σύγκριση µε τους ασθενείς εκείνους, οι οποίοι 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση θρέψης. 

   

Όπως προαναφέρθηκε σηµαντικό ποσοστό των νοσηλευόµενων ηλικιωµένων 

ασθενών είναι πρωτεϊνικοθερµιδικά υποσιτισµένοι κατά την εισαγωγή τους 

στο νοσοκοµείο ή µπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους [4], 

γεγονός που εξηγείται από την συσχέτιση του πρωτεϊνικοθερµιδικού 

υποσιτισµού αφενός µε την παρουσία χρόνιας νόσου, χαµηλού εισοδήµατος 

και διαµονής σε οίκους ευγηρίας πριν την εισαγωγή στο νοσοκοµείο, και 

αφετέρου µε τη µειωµένη διατροφική πρόσληψη εντός του νοσοκοµείου [8].  

 

Ο Sullivan και οι συνεργάτες [9] σε προοπτική µελέτη, που 

πραγµατοποιήθηκε από το 1994 έως το 1997 σε 497 ασθενείς άνω των 65 

ετών,  διαπίστωσε ότι το 21% των ασθενών αυτών είχε κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας του ενεργειακή πρόσληψη µικρότερη από το 50% των βασικών 

ενεργειακών του αναγκών (BMR). Οι Older και Edwards [10], επίσης, 

διαπίστωσαν ότι η διατροφική πρόσληψη σε γυναίκες που έχουν υποστεί 

υποκεφαλικό κάταγµα ισχύου είναι επίσης µειωµένη κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους, γεγονός που επιβαρύνει την κατάσταση θρέψης τους. 

 

Σε άλλη µελέτη των Sullivan και των  συνεργατών [11] διαπιστώθηκε ότι το 

36% των ασθενών µε πρωτεϊνικοθερµιδικό υποσιτισµό εµφάνισαν 

τουλάχιστον µία επιπλοκή, το 26% εµφάνισε λοίµωξη, το 8% των ατόµων της 

µελέτης αποβίωσε πριν την έξοδό τους από το νοσοκοµείο, ενώ από το 

σύνολο των ατόµων που πήρε τελικά εξιτήριο, το 20% αποβίωσε εντός ενός 

έτους. Μετά από αυτά τα αποτελέσµατα οι ερευνητές διατύπωσαν το 

συµπέρασµα ότι  ο πρωτεϊνικοθερµιδικός υποσιτισµός αποτελεί ανεξάρτητο 

παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας, ενώ ο βαθµός σοβαρότητάς του, 

όπως αυτός καταδεικνύεται από τα χαµηλά επίπεδα αλβουµίνης και την 

πρόσφατη ακούσια απώλεια βάρους, συσχετίζεται θετικά µε τον κίνδυνο 
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εµφάνισης επιπλοκών, ακόµη και στους ασθενείς µε καλή πρόγνωση πορείας 

της νόσου τους [11].  

 

Παράλληλα οι Pirlich και Schutz διαπίστωσαν ότι υπήρχε σηµαντική θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στον πρωτεϊνικοθερµιδικό υποσιτισµό και την παρουσία 

νεοπλασίας,  φλεγµονώδους νόσου του εντέρου, καρδιακής ανεπάρκειας και 

πνευµονικής ανεπάρκειας [12].  

 

Οι ίδιοι µελετητές, σε άλλη έρευνα [13] που πραγµατοποίησαν σε 586 

ασθενείς µε µέσο όρο ηλικίας τα 74 έτη, διαπίστωσαν ότι η απώλεια βάρους 

και ο χαµηλός δείκτης µάζας σώµατος έθεταν τον ασθενή σε υψηλό κίνδυνο 

για εµφάνιση επιπλοκών, και µάλιστα ανεξάρτητα από την σοβαρότητα της 

ασθένειας του. Τα ίδια αποτελέσµατα επιβεβαιώνει και έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε 5000 περίπου ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

[14]. Σύµφωνα µε την τελευταία, οι υποσιτισµένοι ασθενείς µε ιστορικό 

νεφρικής ανεπάρκειας και  καρδιαγγειακής νόσου, διέτρεχαν 27% µεγαλύτερο 

κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο σε σχέση µε αυτούς που ήταν σε 

καλή κατάσταση θρέψης, ενώ ο κίνδυνος αύξανε µε την µείωση των επιπέδων 

της αλβουµίνης αίµατος των ασθενών [14].   

 

Στην έρευνα του Keller [15] σε σύνολο 152 ηλικιωµένων ασθενών το 57% 

ήταν πρωτεϊνικοθερµιδικά υποσιτισµένοι, γεγονός που συσχετίζονταν θετικά 

µε αυξηµένο χρόνο νοσηλείας, αυξηµένη θνησιµότητα και αυξηµένη 

πιθανότητα κατάληξης σε κάποια κλινική. Επιπλέον, µια προοπτική µελέτη 

που πραγµατοποιήθηκε σε 110 ασθενείς κατά την εισαγωγή τους στο 

νοσοκοµείο, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο κίνδυνος εµφάνισης 

ενδονοσοκοµειακών επιπλοκών σε αυτούς τους ασθενείς συσχετίζονταν 

ισχυρά θετικά µε τα επίπεδα αλβουµίνης κατά την εισαγωγή τους, τον βαθµό 

απώλειας βάρους κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την εισαγωγή τους, καθώς 

και µε την παρουσία νεφρικής ή πνευµονολογικής νόσου [16]. 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης FOOD [17], που 

πραγµατοποιήθηκε σε 3000 περίπου ηλικιωµένους ασθενείς, οι υποσιτισµένοι 

ασθενείς διέτρεχαν µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης πνευµονίας, λοίµωξης και 

γαστρεντερικής αιµορραγίας κατά την παραµονή τους στο νοσοκοµείο σε 
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σχέση µε τους ασθενείς που ήταν σε καλή κατάσταση θρέψης, ενώ στο τέλος 

της εξάµηνης παρακολούθησης µετά την έξοδό τους από το νοσοκοµείο, το 

37% των υποσιτισµένων ασθενών είχε αποβιώσει, ενώ µόλις το 20% των 

καλά σιτισµένων ασθενών είχε την ίδια κατάληξη. 

 

Ο Liu και οι συνεργάτες µετά από έρευνα που πραγµατοποίησαν σε 660 

ηλικιωµένους ασθενείς, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο κίνδυνος 

θνησιµότητας (εντός 1 έτους από την έξοδό τους από το νοσοκοµείο) αυξάνει 

σηµαντικά σε ηλικιωµένους ασθενείς που έχουν υποστεί χρόνια απώλεια 

ισχνής µάζας σώµατος. Συγκεκριµένα, το 13% των ασθενών µε BMI < 20 

απεβίωσε εντός ενός έτους από την έξοδο τους από το νοσοκοµείο, ενώ ο 

σχετικός κίνδυνος θνησιµότητας µειώνονταν κατά 71% για του ασθενείς που 

ήταν σε καλή κατάσταση θρέψης [18]. 

 

Επιπρόσθετα, όπως επιβεβαιώνεται και από άλλη µελέτη, οι ασθενείς µε 

πρωτεϊνικοθερµιδικό υποσιτισµό έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

επανεισαχθούν στο νοσοκοµείο περισσότερες από 1 φορές µέσα σε ένα 

τρίµηνο από το πρώτο τους εξιτήριο [19]. Αλλά και κατά τη διάρκεια της 

παραµονής των ασθενών αυτών στο νοσοκοµείο, φαίνεται ότι το BMI, ο 

βαθµός απώλειας σωµατικού βάρους ένα χρόνο πριν την εισαγωγή τους στο 

νοσοκοµείο, τα χαµηλά επίπεδα αλβουµίνης και η παρουσία αυξηµένων 

επιπέδων ουρίας, αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου εµφάνισης 

ενός θανατηφόρου συµβάντος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους [20]. 

 

 

2.2.3 Σχέση του πρωτεϊνικοθερµιδικού υποσιτισµού µε τον κίνδυνο 
εµφάνισης ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων 
Τόσο η διατροφή όσο και ή κατάσταση θρέψης µπορούν να επιδράσουν 

σηµαντικά στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος και κατά συνέπεια 

στην αντίσταση του οργανισµού στη λοίµωξη καθώς και στην αυτοανοσία. 

Αποτελέσµατα ερευνών [21], [22] φανερώνουν ότι ο πρωτεϊνικοθερµιδικός 

υποσιτισµός και τα µειωµένα επίπεδα συγκεκριµένων θρεπτικών συστατικών, 

όπως η βιταµίνη Α, η βιταµίνη Ε, η πυριδοξίνη, το φυλλικό οξύ και ο 

ψευδάργυρος, συσχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης 

ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. Μάλιστα, όπως φάνηκε από τις έρευνες 
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αυτές οι ηλικιωµένοι που λάµβαναν πολυβιταµινούχα σκευάσµατα είχαν 

µικρότερο κίνδυνο εµφάνισης κάποιας λοίµωξης σε σύγκριση µε την οµάδα 

ελέγχου [21].  

 

Ο βαθµός ανεπάρκειας στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος δεν 

εξαρτάται µόνο από τον βαθµό του πρωτεϊνικοθερµιδικού υποσιτισµού και την 

ανεπάρκεια σε µικροθρεπτικά συστατικά, αλλά και από την ηλικία και την 

παρουσία νόσου. Σε αναπτυγµένα κράτη η λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήµατος φαίνεται να περιορίζεται σε ενδονοσοκοµειακούς υποσιτισµένους 

ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών [21], καθώς η έλλειψη πρωτεϊνών και 

αµινοξέων, βιταµινών, µετάλλων και ιχνοστοιχείων αποτελεί ιδιαίτερα σύνηθες 

φαινόµενο στους ασθενείς αυτής της κατηγορίας.  

 

Ο Covinsky και οι συνεργάτες του [22], σε προοπτική µελέτη που 

πραγµατοποιήθηκε σε 369 ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών, διαπίστωσαν 

ότι το 25% βρίσκονταν σε κίνδυνο υποσιτισµού, ενώ το 17% των ασθενών 

αυτών ήταν ήδη σοβαρά υποσιτισµένοι. Οι σοβαρά υποσιτισµένοι ασθενείς 

διέτρεχαν µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων, 

ενώ είχαν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν εντός ενός έτους από την 

έξοδό τους από το νοσοκοµείο σε σύγκριση µε τους ασθενείς που βρίσκονταν 

σε κίνδυνο υποσιτισµού ή ήταν σε καλή κατάσταση θρέψης. Προφανώς, οι 

πρωτεϊνικοθερµιδικά υποσιτισµένοι ασθενείς είχαν και περισσότερες ηµέρες 

νοσηλείας, λόγω των επιπλοκών [22].  

 

 

2.2.4 ∆ιατροφική παρέµβαση και επιπτώσεις στην πορεία της νόσου και   
την ποιότητα ζωής του ηλικιωµένου ασθενούς  
Ο έγκαιρος εντοπισµός του πρωτεϊνικοθερµιδικού υποσιτισµού και η ανάταξή 

του µειώνει τις ηµέρες νοσηλείας, περιορίζει την εµφάνιση επιπλοκών και 

µειώνει τη θνησιµότητα, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα ζωής του 

ηλικιωµένου ατόµου [23].  

Μία από τις πρώτες µελέτες που αφορούσαν στην διατροφική παρέµβαση και 

υποστήριξη του ηλικιωµένου ασθενούς µέσω της χορήγησης κάποιου 

συµπληρώµατος ήταν αυτή του Bastow και των συνεργατών του [24]. Στη 

µελέτη αυτή 744 γυναίκες άνω των 65 ετών µε υποκεφαλικό κάταγµα 
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υποβλήθηκαν σε εκτίµηση της κατάστασης θρέψης τους και όσες βρίσκονταν 

σε υψηλό κίνδυνο υποσιτισµού (122) τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λαµβάνουν 

κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιο διατροφικό συµπλήρωµα. Πράγµατι, οι 

ερευνητές κατέληξαν στη διαπίστωση ότι η χορήγηση συµπληρώµατος 

συσχετίζονταν µε µείωση της θνησιµότητας, µείωση του χρόνου 

αποκατάστασης και βελτίωση όλων των ανθρωποµετρικών µετρήσεων. 

 

Σε µελέτη που ακολούθησε [25], η χορήγηση συµπληρώµατος διατροφής είχε 

σαν αποτέλεσµα τη µείωση των επιπλοκών και της θνησιµότητας, καθώς και 

τη µείωση του χρόνου νοσηλείας σε ασθενείς µε κάταγµα του ισχύου. Σε 

αντίστοιχα αποτελέσµατα καταλήγουν και άλλοι ερευνητές [26], οι οποίοι 

επισηµαίνουν ότι η χορήγηση πολυµερούς σκευάσµατος διατροφής µειώνει 

τον κίνδυνο εµφάνισης µετεγχειρητικών επιπλοκών, περιορίζει το χρόνο 

νοσηλείας και επιταχύνει τη φυσική αποκατάσταση των ασθενών µε κάταγµα 

ισχύου. 

 

Ωστόσο, σε µια πιο πρόσφατη µελέτη από τον Espaulella και τους συνεργάτες 

του [27], διαπιστώθηκε ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στα ποσοστά θνησιµότητας µεταξύ της οµάδας ελέγχου 

και της οµάδας παρέµβασης, η τελευταία είχε χαµηλότερα ποσοστά 

εµφάνισης ενδονοσοκοµειακών επιπλοκών.   

 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 501 ηλικιωµένους µη ορθοπεδικούς 

ασθενείς, ο Larson και οι συνεργάτες του [28] διαπίστωσαν ότι όσοι από 

αυτούς λάµβαναν συµπλήρωµα διατροφής εκτός από το καθιερωµένο γεύµα 

του νοσοκοµείου αντιµετώπιζαν µικρότερο κίνδυνο θνησιµότητας, µακράς 

νοσηλείας και εµφάνισης ελκών κατάκλισης. Ακόµη, οι Aptaker και οι 

συνεργάτες του [29], αφού εντόπισαν ότι οι ηλικιωµένοι ασθενείς µε αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο, που εµφανίζουν παράλληλα και χαµηλά επίπεδα 

αλβουµίνης, έχουν χειρότερη πρόγνωση, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

άµεση και επιθετική διατροφική παρέµβαση µπορεί να βελτιώσει την 

πρόγνωση για αυτή την οµάδα ασθενών.   

 

Ο Cragen και οι συνεργάτες του σε έρευνα που πραγµατοποίησαν σε 311 

ηλικιωµένα άτοµα διαπίστωσαν ότι ο πρωτεϊνικοθερµιδικός υποσιτισµός 
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συσχετίζονταν αρνητικά µε την ποιότητα ζωής των ατόµων αυτών [23]. 

Συγκεκριµένα, τα άτοµα µε χαµηλότερο δείκτη µάζας σώµατος αντιµετώπιζαν 

περισσότερες λειτουργικές (ικανότητα να τρώνε µόνα τους, η φροντίδα της 

προσωπικής τους υγιεινής και η χρήση τουαλέτας) και ψυχολογικοκοινωνικές 

(κοινωνικές σχέσεις, πρωτοβουλία) δυσκολίες, έχοντας έτσι χειρότερη 

ποιότητα ζωής. Παράλληλα, ο Volkert και οι συνεργάτες του [30] διαπίστωσαν 

ότι οι ασθενείς που λάµβαναν συµπληρώµατα διατροφής είχαν περισσότερες 

πιθανότητες να ξεκινήσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους και να παραµείνουν ανεξάρτητοι και µετά από έξι µήνες µετά 

το εξιτήριό τους σε σχέση µε αυτούς που δεν έλαβαν κανένα συµπλήρωµα.   

 

Η έγκαιρη αναγνώριση του υποσιτισµένου ασθενούς και η άµεση διατροφική 

του υποστήριξη επιδρά σηµαντικά στη βελτίωση της κατάστασης θρέψης του, 

στην αύξηση του σωµατικού του βάρους και στον ρυθµό επούλωσης των 

πληγών [31]. Η επιθετική διατροφική παρέµβαση και η κατανόηση της 

σηµασίας της διατροφής στην πορεία της νόσου του ασθενούς, συµβάλλει 

στην βελτίωση της φροντίδας που του παρέχεται και κατά συνέπεια στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του µεταγενέστερα [31].  

 

 

Σε έρευνα των Gazzotti και των συνεργατών της [32], διαπιστώθηκε ότι η 

χορήγηση συµπληρώµατος διατροφής σε 80 ασθενείς ηλικίας άνω των 75 

ετών, οι οποίοι βρίσκονταν σε κίνδυνο υποσιτισµού, τόσο κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους όσο και για διάστηµα 2 µηνών µετά το εξιτήριό τους συντελεί 

στη διατήρηση του σωµατικού τους βάρους και στην αύξηση του σκορ όπως 

αυτό προκύπτει από το Mini Nutritional Assessment.  

 

Επιπλέον, οι McWhirter και Pennington [33] µετά από έρευνα που 

πραγµατοποίησαν σε 500 ηλικιωµένους ασθενείς του χειρουργικού τοµέα, του 

παθολογικού και του ορθοπεδικού τοµέα, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι 

200 από αυτούς ήταν υποσιτισµένοι κατά την εισαγωγή τους, ενώ κατά την 

έξοδό τους η απώλεια βάρους ήταν της τάξεως του 5.4% για όλους τους 

ασθενείς µε µεγαλύτερα ποσοστά απώλειας για τους ασθενείς που ήταν ήδη 

υποσιτισµένοι κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο. Από τους ασθενείς 
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αυτούς, όσοι δέχτηκαν διατροφική υποστήριξη αύξησαν το σωµατικό τους 

βάρος κατά 7.9%.   

 

 Σε τρεις κλινικές µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε ασθενείς 

µεγαλύτερους των 65 ετών, έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς που λάµβαναν 

παρεντερικά απαραίτητα αµινοξέα σαν πηγή αζώτου είχαν καλύτερη 

πρόγνωση σε σύγκριση µε αυτούς που δεν είχαν καµία διατροφική 

υποστήριξη [34].  Επιπλέον, σε άλλες µελέτες φαίνεται ότι η χορήγηση 

συµπληρώµατος µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση θρέψης των 

υποσιτισµένων ηλικιωµένων ασθενών, χωρίς όµως να περιγράφεται η 

επίδραση µιας τέτοιας παρέµβασης στην θνησιµότητα αυτών των ατόµων 

[34]. 

 

Η  βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγµατοποιήθηκε από τον Gariballa [35] 

υποστηρίζει ότι η επιθετική διατροφική παρέµβαση κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας των ηλικιωµένων ασθενών βελτιώνει την κατάσταση θρέψης τους, 

βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσµατα, περιορίζει τον κίνδυνο επανεισαγωγής 

τους, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών µετά την 

έξοδό τους από το νοσηλευτικό ίδρυµα.  

Ωστόσο, επειδή οι έρευνες αυτές εµφανίζουν αρκετά µειονεκτήµατα όσον 

αφορά στο µέγεθος του δείγµατος τη µεθοδολογία και τον σχεδιασµό, είναι 

αναγκαία η πραγµατοποίηση περισσότερων και µεγαλύτερων 

τυχαιοποιηµένων κλινικών ερευνών, προκειµένου να επιβεβαιωθεί ή όχι η 

επίδραση της διατροφικής παρέµβασης στους δείκτες νοσηρότητας και 

θνητότητας των ηλικιωµένων υποσιτισµένων ασθενών [36].  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
ΣΗΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
3.1 Σηµασία διατροφικής αξιολόγησης  
 

 Η παρουσία κακής θρέψης στον πληθυσµό του τρίτου κόσµου και σε 

αναπτυσσόµενες χώρες είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και αποτελεί 

σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα. Η διαδικασία της διατροφικής αξιολόγησης 

κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία και η σηµασία της έχει πλέον αναγνωριστεί όχι 

µόνο για τον πληθυσµό των χωρών του τρίτου κόσµου, αλλά και για τον 

πληθυσµό των αναπτυγµένων χωρών, όπου ο υποσιτισµός ή ο υπερσιτισµός 

υφίσταται. Η παρουσία κακής θρέψης στους νοσοκοµειακούς ασθενείς 

αξιολογήθηκε και εκτιµήθηκε µόλις τα τελευταία 30 χρόνια ως παράγοντας 

που συµβάλλει στη νοσηρότητα και θνητότητα της κύριας πάθησης των 

ασθενών [1]. 

 

Τόσο, λοιπόν, στην προληπτική ιατρική όσο και στην κλινική πράξη, η 

διατροφική αξιολόγηση αποτελεί ουσιαστικό βήµα στον εντοπισµό και την 

ταυτοποίηση των ατόµων εκείνων που χρίζουν διατροφικής φροντίδας, 

προκειµένου να ικανοποιήσουν τις διατροφικές τους ανάγκες. Η διαδικασία 

της αξιολόγησης είναι αναγκαία και άκρως απαραίτητη στη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά µε την κατανάλωση τροφής τόσο στον γενικό 

πληθυσµό όσο και στους ενδονοσοκοµειακούς ασθενείς και σχηµατίζεται, 
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έτσι, µια εικόνα όσον αφορά την κατάσταση θρέψης του γενικού πληθυσµού, 

αλλά και των ασθενών των νοσηλευτικών ιδρυµάτων [1]. 

 

3.1.1 Σηµασία της διατροφικής αξιολόγησης στην κλινική πράξη 
 Η διαδικασία της διατροφικής αξιολόγησης είναι απαραίτητο στοιχείο για την 

εκτίµηση της κατάστασης θρέψης όχι µόνο των υγιών ατόµων µίας κοινωνίας 

αλλά και των ασθενών και πρέπει να αποτελεί ρουτίνα κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους.  

 

Στην κλινική πράξη, η διατροφική αξιολόγηση των αναγκών του ασθενούς 

µπορεί να εντοπίσει διατροφικές συνήθειες που συσχετίζονται µε την εξέλιξη 

της νόσου του και να συντελέσει στην αλλαγή τους, προκειµένου να ελέγξει ή 

να αναστείλει την εξέλιξή της. Μέσω της αξιολόγησης µπορεί το σχήµα της 

διατροφικής φροντίδας να είναι ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο, ακριβές και 

αποτελεσµατικό.  

 

Η έγκαιρη αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης του ασθενούς συσχετίζεται 

θετικά µε τον µειωµένο χρόνο νοσηλείας και κατά συνέπεια µε το µειωµένο 

κόστος των νοσηλίων. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι η αναγκαιότητα της 

διατροφικής αξιολόγησης έχει και οικονοµικές προεκτάσεις, γεγονός ιδιαίτερα 

σηµαντικό για την κοινωνική και οικονοµική πολιτική ενός κράτους [2].  

 

 

3.1.1.α  Σηµασία της διατροφικής αξιολόγησης στον εντοπισµό του 
υποσιτισµού 
Η κακή θρέψη αναπτύσσεται συχνά κατά τη διάρκεια της παραµονής στο 

νοσοκοµείο σε πολλούς ασθενείς και ιδιαίτερα σε χειρουργικούς ασθενείς, 

ασθενείς µε φλεγµονώδεις νόσους του εντέρου και σε ασθενείς µε καρκίνο.  
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Σχήµα 3: Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται το ποσοστό αύξησης του βασικού 
µεταβολισµού των ασθενών µε εγκαύµα, πολλαπλά τραύµατα, ασθενών µε 
αναπνευστήρα, µε βαριά φλεγµονή, κατάγµατα, περιτονίτιδα, ασθενών σε 
µετεγχειρητική φάση και ασθενείς σε ασιτία. Γίνεται κατανοητό ότι χωρίς διατροφική 
αξιολόγηση αυτών των ασθενών αυξάνει ο κίνδυνος υποσιτισµού, λόγω ανεπάρκειας 
διατροφικής πρόσληψης (Πηγή: Σ.Ν.Γεωργιαννός: Φυσιολογία της θρέψης, 
µεταβολισµός και τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή, Επιστηµονικές 
εκδόσεις Γρ. Παρισιανός, Αθήνα 1988). 
 

Σηµαντικό ποσοστό ασθενών που εισάγονται στο νοσοκοµείο και έχει κακή 

θρέψη δε διαγιγνώσκεται. Οι λόγοι που συµβαίνει αυτό είναι είτε η κακή 

ενηµέρωση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και η αδυναµία 

καταγραφής ύψους και βάρους ασθενών, είτε η αδυναµία παρακολούθησης 

της πρόσληψης τροφής των ασθενών και αναγνώρισης των πραγµατικών 

θρεπτικών αναγκών. Η παρουσία κακής θρέψης, σοβαρής µορφής, 

συναντάται σε νοσοκοµειακούς ασθενείς µε συχνότητα 5-10% και συνοδεύεται 

µε αύξηση των ηµερών νοσηλείας, αυξηµένο αριθµό λοιµώξεων, και 

ανεπαρκή επούλωση τραυµάτων. Προσθέτει δε στην κύρια πάθηση του 

ασθενούς αύξηση της νοσηρότητας κατά 10-25% και της θνητότητας κατά 2-

5%. Η κακή θρέψη αναπτύσσεται σαν αποτέλεσµα γενικευµένης ανεπάρκειας 

πρόσληψης ή απορρόφησης των απαραίτητων µακροθρεπτικών συστατικών 
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ή σαν αποτέλεσµα ανεπάρκειας συγκεκριµένου µικροθρεπτικού συστατικού 

του οποίου οι ανάγκες πρόσληψης ή οι απώλειες αλλάζουν κατά την διάρκεια 

συγκεκριµένης χρόνιας πάθησης, τραυµατισµού ή λοίµωξης [3].  

 

Το πρόβληµα εκτίµησης της θρεπτικής κατάστασης συγκεκριµένου ασθενή και 

η απόφαση για θεραπεία της κακής θρέψης σε δεδοµένη χρονική στιγµή, 

µπορεί να γίνει κατανοητή από το παρακάτω σχήµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4: Επιδράσεις κακής θρέψης στη λειτουργία του οργανισµού (Πηγή: Φ. 
Καλφαρέντζος & συνεργάτες του: τεχνητή διατροφή-βασικές αρχές & πρακτική 
εφαρµογή) 
 

 

Ο κύκλος Α αναπαριστά τη σύνθεση και τη λειτουργία των οργάνων ενός 

φυσιολογικού ατόµου. Καθώς η κακή θρέψη αναπτύσσεται, υπάρχει αρνητικό 

µεταβολικό ισοζύγιο και οι λειτουργίες των οργάνων του σώµατος εκτρέπονται 

του φυσιολογικού προοδευτικά. Ο κύκλος Β αναπαριστά στο ακραίο σηµείο 

                           

 

 
Α 

                          
                                                                                                -     Ενέργεια 

-                                                                               Πρωτεΐνη 
-                                                                               Νερό                  
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ελάττωσης των µεταβολικών αποθεµάτων. Ο κύκλος Γ αναπαριστά τη θέση 

του ασθενή µεταξύ των κύκλων Α και Β στη δεδοµένη στιγµή εκτίµησης της 

θρεπτικής κατάστασης. Η θρεπτική εκτίµηση πρέπει να καθορίσει τη θέση, τη 

διεύθυνση και την ταχύτητα που κινείται ο ασθενής µεταξύ των κύκλων Α και 

Β ώστε να εκτιµηθεί σωστά η ύπαρξη της κακής θρέψης, το µέγεθος και η 

ταχύτητα ανάπτυξης της κακής θρέψης και να αποφασιστεί η ανάγκη ή όχι 

θεραπείας της [3]. Μια σειρά ανθρωποµετρικών και βιοχηµικών µετρήσεων 

µπορεί να βοηθήσει στην εκτίµηση της κατάστασης θρέψης. Η καθηµερινή 

κλινική πρακτική και ο εντοπισµός ασθενών µε κακή θρέψη µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µέσω της διατροφικής αξιολόγησης µε σηµαντική ακρίβεια 

και χαµηλό κόστος [3].  

 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι η διατροφική αξιολόγηση αποτελεί 

διαδικασία ιδιαίτερα αναγκαία για το εντοπισµό και την πρόληψη ή την 

αντιµετώπιση των τριών ευδιάκριτων τύπων κακής θρέψης σε ασθενείς, που 

αναφέρονται ως µαρασµός, υπολευκωµατιναιµική κακή θρέψη ή σύνδροµο 

kwashiorkor και µικτές καταστάσεις, χαρακτηριστικά των οποίων αναφέρονται 

στον πίνακα που ακολουθεί [3], [4]. 

 

Τύποι και χαρακτηριστικά κακής θρέψης  
Πληθυσµιακές οµάδες  Μαρασµός Kwashiorkor  Μικτές 

καταστάσεις  
Νοσοκοµειακοί 
ασθενείς  

Ασιτία/ηµιασιτία Υπολευκωµατιναιµική 
κακή θρέψη 

Μικτές 
καταστάσεις  

Θρεπτική πρόσληψη ↓ θερµιδική 
πρόσληψη 

↓ πρωτεινική 
πρόσληψη και 
συστηµατική 
φλεγµονώδης 
απάντηση  

↓ θερµιδική 
πρόσληψη, ↓ 
πρωτεινική 

πρόσληψη και 
συστηµατική 
φλεγµονώδης 
απάντηση  

Χρόνος για την 
ανάπτυξη 
 

Μήνες/έτη Εβδοµάδες/µήνες  Εβδοµάδες  

Φυσική εξέταση Καχεξία, απώλεια 
λιπώδους ιστού, 
ελάττωση µυικής 

µάζας 
 
 

 

Μπορεί να φαίνεται ότι 
έχει καλή θρέψη, 

οίδηµα 

Καχεξία, 
πιθανά 

οιδήµατα, 
µπορεί να δίνει 
την εντύπωση 
ότι έχει καλή 

θρέψη 
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Ανθρωποµετρικές 
µετρήσεις  
Βάρος/ύψος  
Πάχος δερµατικής 
πτυχής  
Μυική µάζα  

 
 
↓ 
↓ 
↓ 

 
 
- 
- 
- 

 
 

-, ↓, ↑ 
-, ↓, ↑ 
-, ↓, ↑ 

Βιοχηµικές µετρήσεις  
Λευκωµατίνη 
Τρανσφερίνη 
Προαλβουµίνη 
 
 
 

 
Συνήθως 

φυσιολογική 
Συνήθως 

φυσιολογική 
Συνήθως 

φυσιολογική 

 
↓ 
↓ 
↓ 

 
↓ 
↓ 
↓ 

Ανοσολογικοί δείκτες  
Αριθµός 
λεµφοκυττάρων 
∆ερµατικά τέστ 

 
Συνήθως 

φυσιολογικά 
Φυσιολογικά ή 

αρνητικά 

 
↓ 
↓ 

 
↓ 
↓ 
 
 

Κλινικά παραδείγµατα Ψυχογενής 
ανορεξία, καρδιακή 
καχεξία, σύνδροµα 
δυσαπορρόφησης, 

καρκίνος 
οισοφάγου 

Σοβαρό τραύµα, 
λοιµώξεις, σοβαρή 
παγκρεατίτιδα, 

έγκαυµα, 
προχωρηµένοι καρκίνοι 

Μικτές 
καταστάσεις  

Πίνακας 5: Τύποι και χαρακτηριστικά της κακής θρέψης (Πηγή:Φ. Καλφαρέντζος & 
συνεργάτες του: τεχνητή διατροφή-βασικές αρχές & πρακτική εφαρµογή) 
 

 

Η παρουσία κακής θρέψης οδηγεί σε σωµατική αδυναµία και εν γένει στην 

υποβάθµιση της ποιότητας ζωής. Κατά συνέπεια µέσω της διατροφικής 

αξιολόγησης µπορεί να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής του ασθενούς, όπως 

φαίνεται στο σχήµα [3]. 
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0 
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2 
 
 
3 
4 

 
Σχήµα 5: Επιπτώσεις της κακής θρέψης στην ποιότητα ζωής (Πηγή:Φ. Καλφαρέντζος 
& συνεργάτες του: τεχνητή διατροφή-βασικές αρχές & πρακτική εφαρµογή) 
 
 

Επιπτώσεις της κακής θρέψης στη λειτουργία των οργάνων του σώµατος 
και στην ποιότητα ζωής 

 

Π
οι
ότ
ητ
α 
ζω

ής
 

 Μείωση µυικής µάζας: 
Σκελετικής, Καρδιακής 

 Μείωση των κυκλοφορούντων 
πρωτεϊνών:  
Αλβουµίνη, τρανσφερίνη και 
άλλες σπλαχνικές πρωτεΐνες 

 Βλάβη της ανοσολογικής 
απάντησης: 
Λεµφοκύτταρα, 
Πολυµορφοπύρηνα 
λευκοκύτταρα 
Συµπλήρωµα, Αντισώµατα, 
Πρωτεΐνες οξείας φάσης 

 Αδυναµία επούλωσης τραυµάτων 
και αναστοµώσεων 

 ∆υσλειτουργία οργάνων: 
Πνεύµονες, ΓΕΣ, Ήπαρ, Καρδιά 

 Κυτταρική βλάβη- Μη 
αναστρέψιµος ανεπάρκεια 
οργάνων 

Πρωτεϊνικός θάνατος 
                           Steffee WP: JAMA, 
1980 

 

100%

Καθαρή 
σωµατική 
µάζα 

70%

*WHO Performance Status (κατά ECOG- Zubrod): 
 
0 Φυσιολογική φυσική δραστηριότητα, δεν χρειάζεται ειδική φροντίδα 
1 Ελαφρώς περιορισµένη φυσική δραστηριότητα, δυνατή ελαφριά  
εργασία, όχι  κλινοστατισµός 
2 Αδύνατον να εργαστεί, αρκετή ανεξαρτησία στη ζωή του, χρειάζεται 
ειδική φροντίδα και υποστήριξη, κατακεκλιµένος <50% µιας  
φυσιολογικής ηµέρας 
3 ∆εν µπορεί να φροντίσει τον εαυτό του, συνεχής φροντίδα ή  
νοσοκοµειακή νοσηλεία, κατακεκλιµένος >50% µίας φυσιολογικής  
ηµέρας 
4 Κατάκοιτος εξαιτίας της ασθένειας 
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3.1.1.β Σηµασία της διατροφικής αξιολόγησης στη δράση της 
φαρµακευτικής αγωγής   
Σηµειώνεται ότι η κακή θρέψη επιφέρει σηµαντικές αλλαγές και στο 

µεταβολισµό των φαρµάκων στον οργανισµό. Οι φυσιολογικοί µηχανισµοί, 

σύµφωνα µε τους οποίους σταµατά η δραστικότητα των φαρµάκων και άλλων 

χηµικών δραστηριοτήτων αλλάζουν από την παρουσία κακής θρέψης. Έτσι 

µειώνεται ο µεταβολισµός του φαρµάκου, αυξάνεται η φαρµακολογική του 

δραστικότητα και αυξάνεται η τοξικότητά του. Μέσω, λοιπόν, της διατροφικής 

αξιολόγησης και της έγκαιρης διαπίστωσης της κατάστασης θρέψης του 

ασθενούς είναι εφικτή και η βελτίωση της απόκρισης του στη φαρµακευτική 

αγωγή, που του εφαρµόζεται [2]. 

 

Άρα η αξία της διατροφικής αξιολόγησης έχει σηµασία αφενός για τον 

εντοπισµό της κακής θρέψης των ασθενών και αφετέρου για την διαµόρφωση 

της κλινικής φροντίδας κατά τέτοιο τρόπο που να την ανατάσσει και άρα να 

περιορίζει και τον κίνδυνο εµφάνισης όλων των δυσµενών επακόλουθων 

αυτής. 

 
 
3.1.2 Σηµασία της διατροφικής αξιολόγησης σε άτοµα άνω των 65 ετών 
Τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθµός και το ποσοστό των υπερηλίκων αυξάνεται 

συνεχώς. Στην Ελλάδα σήµερα υπολογίζεται ότι το 18% περίπου του 

συνολικού πληθυσµού υπερβαίνει την ηλικία των 65 ετών. Είναι εποµένως 

απαραίτητο να επιδιώκεται γι’αυτή την αυξανόµενη πληθυσµιακή οµάδα το 

καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας [5]. 

          

Η διατροφή είναι ένας από τους παράγοντες  από τους οποίους εξαρτάται η 

πρόοδος της γήρανσης. Παράγοντες υγείας που επηρεάζουν τη διατροφή των 

ηλικιωµένων είναι ο ελαττωµένος µεταβολισµός, η αυξηµένη συχνότητα 

χρονίων νοσηµάτων, η ύπαρξη πολλαπλών νοσηµάτων, η περιοδοντίτιδα, η 

ελαττωµένη κινητικότητα του πεπτικού, οι διαταραχές στη γεύση, όσφρηση και 

όραση, η απώλεια µνήµης κ.α [5].   
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Οι διατροφικές απαιτήσεις των υπερηλίκων έχουν σχέση µε τις ανάγκες σε 

µακροθρεπτικά και µικροθρεπτικά συστατικά. Από τα µακροθρεπτικά 

συστατικά, οι ηµερήσιες ανάγκες σε ενέργεια είναι 30 θερµίδες ανά κιλό 

σωµατικού βάρους για άτοµα άνω των 70 ετών, για τη διατήρηση ενεργειακού 

ισοζυγίου. Οι ανάγκες σε πρωτεΐνες είναι 0,8-1,0 gr /kg σωµατικού βάρους, σε 

υδατάνθρακες 55-60% των θερµιδικών αναγκών και σε λίπος 30% της 

συνολικής ενέργειας.  

          

Από τα µικροθρεπτικά συστατικά η δίαιτα των υπερηλίκων πρέπει να καλύπτει 

τις απαιτήσεις σ ε βιταµίνη  D, φολικό οξύ, βιταµίνη Β12 και βιταµίνη Β6, 

όπως επίσης και σε ασβέστιο, σίδηρο, ψευδάργυρο και µαγνήσιο. Ειδικότερα, 

οι απαίτησεις σε ασβέστιο είναι αυξηµένες και ανέρχονται στα 1500mg 

ηµερησίως. Στα άτοµα της τρίτης ηλικίας, είναι σηµαντική η ισορροπία 

πρόσληψης και αποβολής υγρών. Συνήθως απαιτείται πρόσληψη 30ml 

νερού/kg σωµατικού βάρους. 

          

Νοσήµατα µε αυξηµένη συχνότητα κατά τη τρίτη ηλικία είναι η αρτηριακή 

υπέρταση, η οστεοπόρωση, η αθηρωµάτωση και ο καρκίνος. Οι διατροφικές 

παρεµβάσεις στις παθήσεις αυτές συµβάλλουν σηµαντικά στη πρόληψη και 

στη θεραπεία τους [5].   

 

 Η εκτίµηση της κατάστασης θρέψης είναι απαραίτητη σε οµάδες ατόµων τα 

οποία θεωρούνται  υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη δυσθρεψίας. Μέσα στα 

άτοµα αυτά περιλαµβάνονται και τα ηλικιωµένα άτοµα τα οποία ζούν µόνα 

τους και αντιµετωπίζουν οικονοµικά και ψυχολογικά προβλήµατα. Η 

υποθρεψία µπορεί να επιβαρύνει µια προϋπάρχουσα χρόνια πάθηση όπως 

υπέρταση, αρτηριοσκλήρωση, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παχυσαρκία  

και σακχαρώδη διαβήτη µε όλες τις δυσµενής συνέπειες. Ωστόσο, µπορεί να 

είναι και συνέπεια µιας κακοήθους ή χρόνιας πάθησης του γαστρεντερικού 

συστήµατος. Επίσης, µπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια βάρους, 

αδυναµία, απάθεια και µεταβολικές διαταραχές που προστίθενται 

οποιαδήποτε υποκείµενη νόσο, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται ορµονικές 

διαταραχές, διαταραχές του ανοσολογικού και αναπνευστικού συστήµατος, 

της πρωτεϊνικής κατανοµής και της επούλωσης των τραυµάτων [6].         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

 

Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 
 

4.1 Φυσιολογικές αλλαγές µε την ηλικία 
Η βαθµιαία εξέλιξη του ατόµου προς τη γεροντική ηλικία, είναι µία φυσιολογική 

εξεργασία. Το γήρας αρχίζει µε τη σύλληψη και τελειώνει µε το θάνατο, αλλά η 

πρόοδος του ποικίλει, εξαρτώµενη από διαφόρους παράγοντες, µεταξύ των 

οποίων η διατροφή κατέχει πρωτεύουσα θέση. Η καλύτερη προετοιµασία για 

τον υγιή ενήλικο αρχίζει από τη στιγµή της σύλληψης και συνεχίζεται κατά την 

παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή [1]. 

 

Από τη σύλληψη και κατά τη διάρκεια της αύξησης, οι αναβολικές 

επεξεργασίες ξεπερνούν τις καταβολικές ή και τις εκφυλιστικές µεταβολές. 

Όταν το σώµα φθάσει στη φυσιολογική του ωριµότητα, ο βαθµός της 

εκφυλιστικής µεταβολής  γίνεται µεγαλύτερος από τη λειτουργία της αύξησης. 

Η µειωµένη αυτή αποδοτικότητα του οργανισµού οφείλεται σε κυτταρική 

απώλεια ή και σε λειτουργική έκπτωση των κυττάρων που αποµένουν. Έτσι 

το γήρας χαρακτηρίζεται ως την ηλικία στην οποία συµβαίνει (α) µείωση του 

αριθµού των κυττάρων στους ιστούς των διαφόρων οργάνων, και (β) µείωση 

του µεταβολισµού των κυττάρων των ιστών [1]. 

 

Η µείωση του αριθµού των κυττάρων εδείχθη µε ιστολογικές µελέτες σε ιστούς 

που δεν έχουν αναπλαστικές ικανότητες, όπως είναι η καρδιά, οι σκελετικοί 

µύες, ο εγκέφαλος, ο χόνδρινος ιστός και το νεφρικό παρέγχυµα. Έτσι, 

µείωση του όγκου των µυών µε την ηλικία  είναι και η µείωση του αριθµού των 

µυϊκών τους ινών. Στην περίπτωση των κυττάρων του φλοιού του εγκεφάλου, 
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η µείωση του αριθµού τους  µε την ηλικία παρουσιάζει τη µεγαλύτερη πτώση 

της µεταξύ 45 και 50 ετών. Η µείωση της λειτουργίας των νεφρών µε την 

ηλικία παρατηρείται σε άτοµα 30 µε 90 ετών, είναι γραµµική και οφείλεται στη 

µειωµένη λειτουργικότητα των νεφρώνων [1]. 

Εξ άλλου  η µειωµένη απόδοση της λειτουργικότητας των ιστών και των 

οργάνων οφείλεται εν µέρει στη µείωση του µεταβολισµού των κυττάρων. 

Αυτό αποδείχθηκε µε ενζυµικές µελέτες, στις οποίες διεπιστώθηκε αυξηµένη 

δραστικότητα ορισµένων ενζύµων, όπως της καθεψίνης και της θρυπτοφανο-

υπεροξειδάσης. Ακόµη, βρέθηκε ελάττωση των µιτοχονδρίων των κυττάρων ή 

συσσώρευση σωµατικών αλλαγών µεταλλαγών στο DNA, που οδηγεί σε 

ελαττωµατικό RNA, µη ικανό να παράγει ένζυµα τα οποία µπορούν να 

συνθέσουν πρωτεΐνες από διαθέσιµα αµινοξέα. Όταν τα λειτουργικά ένζυµα 

ενός κυττάρου µειωθούν κάτω από ένα κρίσιµο επίπεδο, τότε το κύτταρο αυτό 

δεν µπορεί να επιζήσει και επέρχεται κυτταρικός θάνατος, το οποίο µας 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο θάνατος των κυττάρων συνεχίζει να αποτελεί το 

σπουδαιότερο φαινόµενο, το οποίο είναι η αιτία για τη λειτουργική έκπτωση , 

η οποία συνοδεύει το γήρας [1].   

 

 

Γενικά οι λειτουργίες του οργανισµού που επηρεάζονται περισσότερο µε την 

ηλικία, σαν αποτέλεσµα των διαταραχών σε κυτταρικό επίπεδο, που πρέπει 

να έχουν σχέση και µε τη µείωση των αναβολικών ορµονών οιστρογόνων και 

ανδρογόνων, είναι: 

 Η ελάττωση της κυτταρικής µάζας, µε αποτέλεσµα την ελάττωση της 

δεξαµενής Κ και την ελάττωση του ενδοκυττάριου υγρού 

 Η αύξηση του εξωκυττάριου υγρού που συνεπάγεται και την αύξηση 

του ανταλλαξίµου Na+ και του όγκου του πλάσµατος. 

 Η µείωση του καρδιακού δείκτη (30% περίπου) 

 Η µείωση της αναπνευστικής ικανότητας (κατά 70% περίπου), από 

προοδευτική ελάττωση της ελαστικότητας του πνεύµονα  

 Η µείωση της πρόσληψης οξυγόνου από πάχυνση του µέσου 

τοιχώµατος της πνευµονικής αρτηρίας [1]. 
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4.1.α Σπειραµατονεφρική διήθηση  
Στα άτοµα προχωρηµένης ηλικίας παρατηρείται ελάττωση του ρυθµού 

σπειραµατονεφρικής διήθησης από την ηλικία των 40 ετών και πέρα κατά 

µέσο όρο 1% το χρόνο ή από των 39 ετών κατά 7% για κάθε 10 χρόνια. Στην 

ηλικία δηλαδή των 80 χρόνων µόνο 40 µε 50 % των νεφρώνων βρίσκονται σε 

λειτουργία (οι υπόλοιποι έχουν υποστεί υαλινοποίηση). Παράλληλα έχουµε 

και ελάττωση της συµπυκνωτικής και αραιωτικής ικανότητας των νεφρών ( 

από 1109mOsm/L στα νεαρά άτοµα η οσµωτική πίεση πέφτει στα ηλικιωµένα 

στα 882 mOsm/L), από απώλεια των νεφρώνων, αύξηση της αγγειοτασίνης 

και από περιορισµό του νατρίου για ιατρικούς λόγους [1]. Ενώ όµως έχουµε 

µείωση της λειτουργικότητας του νεφρού, η κρεατινίνη του ορού του αίµατος 

παραµένει ίδια, γιατί η άλΙπη δηλ. η πρωτεϊνική µάζα φθίνει σιγά σιγά µε την 

ηλικία και σε ρυθµό όµοιο µε εκείνο της σπειραµατονεφρικής διήθησης. ∆εν 

πρέπει λοιπόν, για την εκτίµηση της νεφρικής λειτουργίας σε έναν ηλικιωµένο, 

να στηριζόµαστε στην κρεατινίνη του ορού ούτε στη τιµή της ουρίας του 

αίµατος, που έχει εδώ σχέση όχι τόσο µε τη νεφρική λειτουργία όσο µε τον 

καταβολισµό. Τέλος να αναφέρουµε ότι οι υπερήλικοι είναι πολύ ευπαθείς 

στην αφυδάτωση [1]. 

 

4.1.β Μη ανοχή στους υδατάνθρακες 
Στους ηλικιωµένους παραβλέπεται και η ανοχή προς τη ζάχαρη, από 

προοδευτική απώλεια της ευαισθησίας του παγκρέατος προς την 

υπεργλυκαιµία, µε αποτέλεσµα την ανεπαρκή έκκριση ινσουλίνης. Σε µια 

δοκιµασία λοιπόν ανοχής προς τη ζάχαρη µπορεί να έχουµε παθολογική 

καµπύλη, ενώ η ποσότητα του ζαχάρου στο αίµα το πρωί, µε νηστικό δηλ. τον 

ηλικιωµένο, να είναι φυσιολογική [1]. Το ίδιο χαµηλό µπορεί να παραµένει το 

σάκχαρο και κατά τη διάρκεια του 24ώρου, εάν δεν δοθεί πολύ ζάχαρη. 

Παράλληλα όµως είναι γεγονός ότι έχουµε αυξηµένο ποσοστό πραγµατικών 

διαβητικών στις προχωρηµένες ηλικίες. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή ο 

διαχωρισµός αυτών των δύο καταστάσεων. Η παραγνώριση της ηλικιο-

εξαρτηµένης παρακµής στο µεταβολισµό της γλυκόζης θα έχει σαν 

αποτέλεσµα λανθασµένη διάγνωση διαβήτη και την επιζήµια ελάττωση των 

προσλαµβανοµένων υδατανθράκων ή τη χορήγηση αντιδιαβητικών 

φαρµάκων [1]. 
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4.1.γ Βιολογική υποστροφή  
Η βιολογική υποστροφή, που παρακολουθεί τα προχωρηµένα γηρατειά, 

εκφράζεται µε σωµατική αδυναµία, πτώση της σεξουαλικής δραστηριότητας 

και µείωση του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Όλα αυτά αποτελούν το 

πρωταρχικό στοιχείο για την αιτιοπαθογένεια του άγχους της γεροντικής 

ηλικίας. Η διαταραχή όµως αυτή του θυµικού αποτελεί και τη βασική αιτία για 

την εµφάνιση της καταβολής που εκδηλώνεται µε ανορεξία, εξάντληση, 

καχεξία, διαταραχές του ύπνου και της µνήµης, ευερεθιστότητα κτλ. Υπάρχει 

δηλαδή άµεση σχέση θυµικού και καταβολισµού. Η ανορεξία όµως, που είναι 

βασικός αιτιολογικός παράγοντας αυτού του αρνητικού ισοζυγίου Ν, δεν 

πρέπει να συγχέεται µε τη µειωµένη λήψη τροφής από τη µείωση των 

ενεργειακών αναγκών που έχουν οι γέροντες [1]. Εφ΄ όσον λοιπόν η ανορεξία 

δεν οδηγεί σε απώλεια βάρους, µπορούµε να θεωρήσουµε σαν φυσιολογικό 

σύµπτωµα της γεροντικής ηλικίας. 

Παθολογική ανορεξία. Το κέντρο της όρεξης που τοποθετείται στον 

υποθάλαµο δραστηριοποιείται, εκτός από τα ψυχικά, πεπτικά κλπ ερεθίσµατα, 

βασικά από τα µεταβολικά, δηλ. από τη πτώση της γλυκόζης στο αίµα και τη 

µεταβολή στο αίµα του επιπέδου ορισµένων λιπιδίων και αµινοξέων. Οι 

ουσίες αυτές επηρεάζουν το µηχανισµό ελέγχου της όρεξης δια µέσου των 

νευροµεταβιβαστών. Σήµερα ξέρουµε, πχ, ότι: α) το αδρενεργικό σύστηµα 

σχετίζεται µε τη πείνα, ενώ αντίθετα το β αδρενεργικό σχετίζεται µε το 

κορεσµό και β) ότι οι κατεχολαµίνες ασκούν και αυτές διεγερτική επίδραση στο 

κέντρο της όρεξης [1]. Έτσι η µακρά χορήγηση χλωροπροµαζίνης (Largactil), 

που προκαλεί απελευθέρωση κατεχολαµινών, αυξάνει την όρεξη και το 

βάρος, ενώ αντίθετα η αµφεταµίνη έχει ανορεξιογόνο δράση, µε τη 

δραστηριοποίηση του κέντρου κορεσµού. Και άλλες όµως ουσίες όπως η 

ντοπαµίνη, η νοραδρεναλίνη, οι επινεφρίνες και η σεροτονίνη επηρεάζουν 

τους νευροϋποδοχείς  των κέντρων πείνας και κορεσµού. Πιο ειδικά 

µπορούµε να πούµε ότι ενώ οι αδρενεργικοί  νευροµεταβιβαστές διεγείρουν το 

κέντρο της όρεξης, οι σεροτονινεργικοί το καταστέλλουν. Τα σηµαντικότερα 

όµως είναι τα µεταβολικά ερεθίσµατα. Είπαµε ότι τα χαµηλά επίπεδα 

γλυκόζης στο αίµα διεγείρουν την όρεξη. Επάνω σε αυτό στηρίζεται και η 

χρήση ινσουλίνης σε µικρές δόσεις σαν ορεκτικού. Το ίδιο και µε τα ελεύθερα 

λιπαρά οξέα. Όταν αυξάνουν στο αίµα (λιπόλυση) διεγείρουν το κέντρο της 

όρεξης. Τέλος έχουµε και τις διάφορες ορµόνες του πεπτικού συστήµατος. Η 
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χολοκυστίνη, πχ, και η γαστρίνη έχουν κάποια αρνητική δράση στο κέντρο της 

όρεξης, ενώ η σεκρετίνη καµία [1].  

 
4.2 ∆ιατροφικές διαταραχές στους υπερήλικους και αιτιολογία τους 
Ο ατοµικός τύπος της δίαιτας, για τη πλειονότητα των ηλικιωµένων, 

παραµένει όµοιος µε εκείνον που καθιερώθηκε από αποκτηµένες συνήθειες 

σε µια νεαρότερη ηλικία. Παρ’όλα αυτά όµως, πολλοί παράγοντες συνεργούν 

µε τη πάροδο της ηλικίας, µε αποτέλεσµα τελικά το ηλικιωµένο άτοµο συχνά 

να οδηγείται σε διατροφική ανεπάρκεια [2]. 

 

Κακή διατροφή χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε διαταραχή της µορφής ή της 

λειτουργίας του οργανισµού, που οφείλεται στην έλλειψη ή την υπερβολική 

πρόσληψη θερµίδων ή ενός ή περισσοτέρων θρεπτικών στοιχείων και ως 

αποτέλεσµα τελικά έχει την εκδήλωση κάποιας µορφής διατροφικής 

ανεπάρκειας [2]. 

 

Υπάρχουν δύο κύριες οµάδες παραγόντων που οδηγούν τους ενήλικους σε 

διατροφική ανεπάρκεια. Οι πρωτοπαθής παράγοντες και οι δευτεροπαθής 

όπως φαίνονται στο πίνακα 6. 

 

Πρωτοπαθής ∆ευτεροπαθής 

Άγνοια Περιορισµένη όρεξη 

Κοινωνική αποµόνωση Ανεπαρκής µάσηση 

Φυσική ανικανότητα ∆υσαπορρόφηση 

∆ιανοητικές διαταραχές Αλκοολισµός 

Ιατρογενείς Φάρµακα 

Φτώχεια Αυξηµένες απαιτήσεις 

Πίνακας 6: Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής παράγοντες που οδηγούν σε διατροφική 
ανεπάρκεια. (Πηγή: Γ.Παπανικολάου: Σύγχρονη ∆ιατροφή και ∆ιαιτολογία, Εκδόσεις 
Θυµάρι, Αθήνα 2002) 
 
 

α) άγνοια 

Αυτή αποτελεί µία από τις σπουδαιότερες αιτίες, γιατί οι διατροφικές 

αντιλήψεις των ηλικιωµένων έχουν διαµορφωθεί πριν από πολλά χρόνια, όταν 

οι γνώσεις γύρω από τη διατροφή ήταν περιορισµένες, ενώ οι οικονοµικές 
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δυνατότητες τους ήταν πολύ πιο βελτιωµένες. Ιδιαίτερα µάλιστα στους χήρους 

η εικόνα είναι πιο δραµατική λόγω της µερικής ή πλήρης άγνοιας όχι µόνο του 

τρόπου παρασκευής φαγητών αλλά και των απαιτήσεων τους [2]. 

 

β) κοινωνική αποµόνωση 

Άτοµα αποµονωµένα χάνουν προοδευτικά το ενδιαφέρον τους και για το 

φαγητό, µερικές φορές µάλιστα µέχρι απάθειας και τα κύρια γεύµατά τους 

αποτελούνται από πρόχειρα φαγητά. 

 
γ) φυσική ανικανότητα 

Ηλικιωµένα άτοµα µε ηµιπληγία, αρθρίτιδα και µείωση της όρασης 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά τροφίµων και στη παρασκευή φαγητών 

[2]. 

 
δ) διανοητικές διαταραχές 
Η ιατρική και κοινωνική φροντίδα πρέπει να είναι µεγαλύτερη για τους 

ψυχασθενείς, όχι µόνο εκείνους που πάσχουν από σχιζοφρένεια και άλλα 

παρεµφερή σύνδροµα, αλλά και από µαλάκυνση εγκεφάλου ή σύνδροµα 

κατάθλιψης. 

 
ε) ιατρογενείς 
∆ιατροφικές ανεπάρκειες συχνά οφείλονται σε εσφαλµένες διαιτητικές 

συµβουλές π.χ. εµφάνιση σκορβούτου από δίαιτα για την αποθεραπεία του 

πεπτικού έλκους, που συνήθως είναι ανεπαρκής σε βιταµίνη C [2].    

 

στ) φτώχεια 

Γενικά, οι δίαιτες που ακολουθούνται από τους συνταξιούχους χωρίς άλλους 

οικονοµικούς πόρους, εκτός από τη σύνταξη είναι µονότονες, άγευστες και 

άνοστες για λόγους καθαρά οικονοµικούς. 

 

ζ) ελάττωση της όρεξης  

Η σχετικά κακή κατάσταση της τεχνητής οδοντοστοιχίας ή των δοντιών συχνά 

υποχρεώνουν το άτοµο στην επιλογή µαλακών τροφών, που αποτελούνται 

κυρίως από υδατάνθρακες, ώστε τελικά είναι δυνατόν να το οδηγήσουν σε 

πρωτεϊνική ανεπάρκεια [2]. 
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η) δυσαπορρόφηση 

Ήπιες µορφές δυσαπορρόφησης δεν είναι σπάνιες στους ηλικιωµένους και 

οφείλονται σε ισχαιµία του λεπτού εντέρου, στην εµφάνιση ευαισθησίας σε 

γλουτένη ή άλλες αιτίες. Η απορρόφηση λιπών, λιποδιαλυτών βιταµινών, 

φυλλικού οξέος και βιταµίνης Β12 είναι πολύ µειωµένη. 

 
ι) αλκοόλη και φάρµακα   

Όταν η πρόσληψη της αλκοόλης είναι υπερβολική, οι θερµιδικές απαιτήσεις 

καλύπτονται κατά ένα µέρος από τη πηγή αυτή, αλλά µε αντίστοιχο 

περιορισµό στα άλλα θρεπτικά στοιχεία. Ιδιαίτερα συχνή είναι η ανεπάρκεια 

σε φυλλικό οξύ µε επακόλουθη εµφάνιση µεγαλοβλαστικής αναιµίας [2]. 

 

ια) αυξηµένες απαιτήσεις 

Αρνητικό ισοζύγιο αζώτου και καταβολισµός ιστικών πρωτεϊνών συµβαίνει σε 

ασθενείς ακινητοποιηµένους στο κρεβάτι τους, ιδιαίτερα σοβαρά αν 

εµφανίζουν υπερπυρεξία και κατακλίσεις 

 
 

4.3 ∆ιατροφή για άτοµα τρίτης ηλικίας. 
Η σωστή διατροφή έχει τη θέση της και στην τρίτη ηλικία και βοηθά τόσο τη 

γηριατρική, όσο και τη γεροντολογία που µελετούν το γήρας και τη θεραπεία 

των παθήσεων των ηλικιωµένων ατόµων. Τα άτοµα της ηλικίας αυτής, για να 

είναι καλά , πρέπει να λαµβάνουν µια καλά ισορροπηµένη διατροφή [2]. 

 

Βασικό ρόλο στη διατροφή των ηλικιωµένων είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε 

πρωτεΐνες, άλατα, βιταµίνες. Ο λόγος που πρέπει να χορηγούνται σε 

µεγαλύτερες ποσότητες από το κανονικό είναι η µειωµένη απορρόφησή τους, 

και κυρίως των πρωτεϊνών µε αντίκτυπο στην υγεία τους. Όταν η έλλειψη σε 

πρωτεΐνες είναι µικρή, εκδηλώνεται µε αίσθηση αδυναµίας και κόπωσης. Όταν 

είναι µεγάλη, έχει σαν αποτέλεσµα τη φθορά των ιστών και τη βλάβη των 

οργάνων, τη µείωση των λειτουργιών του σώµατος και αυξηµένη ευαισθησία 

στις διάφορες λοιµώξεις. 
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Οι ανάγκες σε πρωτεΐνες, ασβέστιο και σίδηρο καλύπτονται µε τη λήψη 

ηµερησίως της απαιτούµενης ποσότητας κρέατος. Έτσι, µε το ασβέστιο 

προλαµβάνεται η ευθραυστότητα και η παραµόρφωση των οστών και µε το 

σίδηρο η αναιµία που παρατηρείται στα ηλικιωµένα άτοµα, γιατί δεν τρώνε 

επαρκή ποσότητα κρέατος. Ένας από τους λόγους  που τα άτοµα αυτά δεν 

τρώνε κρέας είναι γιατί δεν µπορούν να το µασήσουν εύκολα. Γι’ αυτό πρέπει 

να τους δίδεται κρέας πολύ µαλακό ή  αλεσµένο. Η δυσκολία παρακάµπτεται 

µε κρέας βραστό ή της κατσαρόλας. Πάντως, ένα από τα γεύµατα της ηµέρας 

πρέπει να καταλαµβάνει κρέας, ψάρι ή πουλερικά, ενώ µία φορά την 

εβδοµάδα να δίδεται συκώτι. Οι πρωτεΐνες του κρέατος πρέπει να 

συµπληρώνονται µε γάλα, αυγά και τυρί. Τα γάλα και τα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα αποτελούν και πηγές πλούσιες σε ασβέστιο και σε ορισµένες 

βιταµίνες.  

 

Αυξηµένες είναι και οι απαιτήσεις σε βιταµίνες, γιατί µε τα χρόνια είναι 

µειωµένη και η απορρόφησή τους  ( µειωµένη πρόσληψη από τις τροφές ) και 

συγχρόνως εµφανίζεται και µειωµένη ανεκτικότητα στα λίπη. 

 

Η διατροφή πρέπει να περιέχει άφθονη ποσότητα γάλακτος, αβγών, φρούτων, 

δηµητριακών από ολόκληρους κόκκους και λαχανικών ώστε να διατηρείται το 

µέγιστο µέρος του περιεχοµένου τους σε βιταµίνες. Γλυκά µπορούν να 

χορηγούνται, αλλά δεν πρέπει αυτά να αντικαταστήσουν τροφές που δίνουν 

στο σώµα τις απαραίτητες πρωτεΐνες, άλατα και βιταµίνες [2], [3]. 

 

Το ποσό των θερµίδων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να διατηρούν  το κανονικό 

τους βάρος που ταυτίζεται µε εκείνο της ηλικίας των 25 ετών. Σηµειώνεται ότι 

όσο αυξάνεται η ηλικία, πρέπει να ελαττώνεται το ποσό των θερµίδων, 

δηλαδή να µη λαµβάνονται οι θερµίδες που λαµβάνονταν προηγούµενα, γιατί 

ελαττώνεται ο µεταβολισµός. Αν το άτοµο είναι παχύσαρκο, τότε πρέπει να 

αρχίσει να ελαττώνει προοδευτικά το ηµερήσιο ποσό των προσλαµβανόµενων 

θερµίδων µε τις τροφές ώστε να φθάσει στο κανονικό του βάρος και αντίθετα 

αν είναι ισχνό να το αυξήσει. Η παχυσαρκία ή η απίσχνανση στους 

υπερήλικες οφείλεται συνήθως σε µοναξιά ή άγχος [3]. 
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Συνιστάται η λήψη µαγειρευµένων φρούτων ή λαχανικών που τρώγονται, 

καταπίνονται και πέπτονται ευκολότερα σε σχέση µε τα αµαγείρευτα. Σκοπός 

αυτού είναι να αντιµετωπίσουµε την τάση για δυσκοιλιότητα όπου οφείλεται σε 

µειωµένη έκκριση  βλέννης στο παχύ έντερο, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη 

αυξηµένου και µαλακού υπολειπόµενου περιεχοµένου τροφών στο έντερο. 

∆ιατροφή περιέχουσα µε καρυκεύµατα και αρωµατικές ουσίες, καθιστούν τα 

γεύµατα εύγεστα. Αυτό θα ήταν καλό διότι οι άγευστες απλές τροφές δεν 

διεγείρουν την όρεξη ούτε ικανοποιούν γευστικά. Σύµφωνα πάντα µε τις 

απαιτήσεις, επιθυµίες και την ανεκτικότητα του ατόµου.  

 

Οι τροφές θα πρέπει να είναι εύπεπτες. Το περιεχόµενο των γευµάτων της 

ηµέρας καθορίζεται: το πρόγευµα και το γεύµα σύµφωνα µε τις επιθυµίες του 

ατόµου και το βραδινό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διατροφής για την 

ηλικία αυτή. Το βραδινό πρέπει να είναι περιεκτικό για να προλαµβάνει την 

πείνα κατά τις νυχτερινές ώρες. Ακόµη, µπορεί να ληφθεί και γάλα σκέτο ή µε 

φρυγανιές. Πολλές φορές, όµως, ικανοποιούνται καλύτερα οι απαιτήσεις του 

ατόµου µε µικρά συχνά γεύµατα που δίδονται συχνότερα από ό,τι τα 

κανονικά.    

 

Ακόµη σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι οι ηλικιωµένοι πρέπει να 

καταναλώνουν σηµαντικές ποσότητες υγρών, διότι σε αυτήν την ηλικία η 

αίσθηση της δίψας µειώνεται γιατί τα αγγεία σκληραίνουν και δεν εκδηλώνουν 

σήµατα κινδύνου αφυδάτωσης. Ο εγκέφαλος δεν λαµβάνει σήµατα 

αντικατάστασης υγρών και ο κίνδυνος αφυδάτωσης είναι µεγάλος. Έτσι η η 

αίσθηση της δίψας µειώνεται όπως µειώνεται και το σωµατικό υγρό ανά 

τετραγωνικό µέτρο σωµατικής επιφάνειας. Ακόµη είναι αναγκαίο γιατί για να 

αποβληθούν τα προϊόντα του µεταβολισµού, απαιτούνται και αυξηµένες 

ποσότητες  ούρων, τουλάχιστον 2,8 λίτρα την ηµέρα. Τα ούρα αυτά 

αντιστοιχούν σε ποσότητα προσλαµβανόµενων υγρών περίπου 1,9 λίτρα υπό 

κανονικές καιρικές συνθήκες και σε 2,8 λίτρα, όταν ο καιρός είναι ζεστός. 

 

Τα υγρά αυτά µπορεί να είναι τσάι, χαµοµήλι, χυµός, σούπα κ.α. κατά τα 

γεύµατα και είναι προτιµότερο να δίνονται σε µικρές ποσότητες και σε συχνά 

διαστήµατα, παρά σε µεγάλες ποσότητες και αραιά, γιατί απορροφούνται και 
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κυκλοφορούν ευκολότερα. Πολλοί ηλικιωµένοι προτιµούν να προσλαµβάνουν 

το µεγαλύτερο µέρος των υγρών τους ζεστό [3].   

Θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση της πίεσης για τη λήψη τροφής, εκτός 

από  την περίπτωση που ο ηλικιωµένος υποσιτίζεται ή είναι πολύ 

καταβεβληµένος, δεν πρέπει να παρακαλείται για να φάει περισσότερο από 

ό,τι χρειάζεται. Όταν η όρεξή του είναι ελαττωµένη, που µπορεί να επιτείνεται 

σε περιπτώσεις απαισιοδοξίας για τη ζωή, είναι προτιµότερο να χορηγούνται 

τροφές που τρώγονται εύκολα και σε µικρά συχνά γεύµατα και µε µικρή 

προσπάθεια. Μπορεί να δοθούν καλύτερα υπό υγρή  µορφή, ωραία 

παρουσιασµένες, σε ένα ευχάριστο και ήρεµο περιβάλλον. Όλα αυτά µπορεί 

καµιά φορά να του διεγείρουν την όρεξή. 

 

Τέλος, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι επιθυµίες και οι αρνήσεις στη λήψη 

ορισµένων τροφών. Αν οι συνθήκες του φαγητού δεν είναι ευχάριστες, καλό 

είναι να αρχίσουν να βελτιώνονται προοδευτικά. Επίσης, προοδευτικά να 

χορηγούνται οι τροφές που δίδονται για πρώτη φορά ή οι συνηθισµένες, αλλά 

παρασκευασµένες µε διαφορετικό τρόπο [2], [3].      

 

 
4.4 Βιοχηµεία ηλικιωµένων 
Μέχρι το 2050 περισσότερο από το 20% του πληθυσµού του κόσµου θα είναι 

ηλικίας πάνω από τα 65 έτη. Καθώς ο πληθυσµός γερνά, περισσότερα 

βιοχηµικά µέσα θα χρειασθεί να κατευθύνουν στα προβλήµατα του 

ηλικιωµένου πληθυσµού. Υπάρχει µια σηµαντική διακύµανση στην έναρξη 

των λειτουργικών αλλαγών στα συστήµατα του σώµατος λόγω της ηλικίας. 

Πολλά όργανα δείχνουν µια βαθµιαία εξασθένιση της λειτουργίας ακόµη και µε 

απουσία νόσου, αλλά αφού υπάρχει συχνά σηµαντική λειτουργική εφεδρεία, 

δεν υπάρχουν κλινικές συνέπειες. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο κλινικός 

βιοχηµικός είναι πως θα διαφοροποιήσει τις βιοχηµικές και φυσιολογικές 

αλλαγές οι οποίες είναι συνέπειες της γήρανσης από τους παράγοντες οι   

οποίοι δείχνουν ότι υπάρχει νόσος. Λόγω του ότι το αποτέλεσµα µιας 

βιοχηµικής δοκιµασίας σε ένα ηλικιωµένο ασθενή είναι διαφορετικό από αυτό 

ενός νέου ατόµου δεν σηµαίνει ότι υπάρχει κάποια παθολογική κατάσταση. Η 

κρεατινίνη του ορού είναι ένα παράδειγµα. Η νεφρική λειτουργία επιδεινώνεται 

µε την ηλικία αλλά το εύρηµα µιας κρεατινίνης 140µmol\l σε µια γυναίκα 80 
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ετών δεν θα πρέπει να είναι αιτία συναγερµού . Πραγµατικά, αυτό το 

αποτέλεσµα της κρεατινίνης µπορεί να αντιπροσωπεύει ένα ασυνήθιστα καλό 

ρυθµό σπειραµατικής διήθησης ανάλογα µε την ηλικία της ασθενούς. 

Η ερµηνεία των βιοχηµικών µετρήσεων στους ηλικιωµένους απαιτεί το 

εργαστήριο να καθιερώσει διακυµάνσεις αναφοράς σχετικές µε την ηλικία για 

πολλές από τις δοκιµασίες που αναλαµβάνει [4]. 

 
 
4.4.1 Νόσος στη µεγάλη ηλικία 
Μερικές νόσοι απαντώνται συνηθέστερα στους ηλικιωµένους  παρά στους 

νέους. Επιπροσθέτως, συνήθεις νόσοι µπορεί να εµφανιστούν µε διαφορετικό 

τρόπο από ότι στους νέους. Οι ηλικιωµένοι ασθενείς µπορεί να έχουν 

περισσότερες της  µιας νόσους ή µπορεί να παίρνουν µερικά φάρµακα τα 

οποία να µιµούνται ή να συγκαλύπτουν τη φυσιολογική εµφάνιση της νόσου. 

Η εισαγωγή ενός ασθενούς για γηριατρική εκτίµηση περιλαµβάνει ένα βαθµό 

«προσυµπτωµατικής ανιχνευτικής» βιοχηµείας η οποία µπορεί να στοχεύσει 

στην παρουσία διαταραχών για τις οποίες δεν υπάρχει υποψία. 

Οι µεταβολικές νόσοι οι οποίες συµβαίνουν συνηθέστερα στους ηλικιωµένους 

και µπορεί να εµφανιστούν µε ασυνήθη τρόπο περιλαµβάνουν: 

• Θυρεοειδική νόσος                                                 

• Ζακχαρώδης διαβήτης                                                     

• Νεφρική νόσος  

• Υποφυσιακή νόσος 

• Ελαττωµένη γοναδική λειτουργία 

• Οστική νόσος 

 
 
4.4.1.α Θυρεοειδική νόσος 
Η θυρεοειδική δυσλειτουργία είναι συνήθης στους ηλικιωµένους. Η διάγνωση 

µπορεί να παραβλεφθεί αφού πολλές φορές από τις κλινικές  εκδηλώσεις της 

θυρεοειδικής νόσου µπορεί να παρερµηνευθούν ως φυσιολογικές διαδικασίες 

της γήρανσης. Ασυνήθεις εκδηλώσεις είναι συνηθισµένες π.χ. ηλικιωµένοι 

ασθενείς µε υπερθυρεοειδισµό είναι πιθανότερο από τους νεότερους 

ασθενείς να παρουσιάσουν επιδράσεις, σχετιζόµενες µε την καρδιά, της 

αυξηµένης θυρεοειδικής ορµόνης [4]. 
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Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της TSH, T4 και Τ3 µπορεί να µην είναι 

απλή στον ηλικιωµένο πληθυσµό καθώς αυτοί οι ασθενείς συνήθως έχουν 

περισσότερες της µίας ενεργούς νόσους. Ένας ασθενείς µε µια σοβαρή µη 

θυρεοειδική νόσο µπορεί να δείξει χαµηλή Τ4, Τ3 και  TSH. 

Η θυρεοειδική λειτουργία ενός ασθενούς µπορεί να ερευνηθεί ικανοποιητικά 

µόνο µε την απουσία µη-θυρεοειδικής πάθησης. Οι ηλικιωµένοι  ασθενείς 

µπορεί επίσης να παίρνουν φάρµακα τα οποία επηρεάζουν τη θυρεοειδική 

λειτουργία. 

Υποθερµία απαντάται συχνά στον ηλικιωµένο ασθενή. Είναι σηµαντικό να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει µια υποκείµενη ενδοκρινική διαταραχή όπως 

θυρεοειδική νόσος ή ακόµα επινεφριδιακή ή υποφυσιακή υπολειτουργία [4]. 

 

 

4.4.1.β Σακχαρώδης ∆ιαβήτης  
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι συνηθισµένος στη µεγάλη ηλικία. Γενετικοί 

παράγοντες και η παχυσαρκία συµβάλλουν στην αντίσταση της ινσουλίνης η 

οποία υπόκειται της ανάπτυξης του µη ινσουλινοεξαρτώµενου διαβήτη. 

Η ανοχή της γλυκόζης µειώνεται µε την ηλικία ακόµα και µε την απουσία 

ζαχαροδιαβήτη και ο νεφρικός ουδός για τη γλυκόζη ανεβαίνει. Αυτές οι 

παρατηρήσεις µπορούν να κάνουν δύσκολη τη διάγνωση του διαβήτη σε ένα 

ηλικιωµένο ασθενή [4].  

 

 

4.4.1.γ Νεφρική νόσος 
Η νεφρική λειτουργία βαθµιαία επιδεινώνεται  κατά τη διάρκεια της ζωής  

όπως φαίνεται από τις αυξήσεις του ανωτέρου ορίου των σχετιζόµενων µε την 

ηλικία  διακυµάνσεων αναφοράς για την ουρία και την κρεατινίνη. Η κάθαρση 

της κρεατινίνης πέφτει αν και το ποσό της παραγόµενης κρεατινίνης µειώνεται 

και η µυïκή µάζα. Ένας  βαθµός καρδιακής ανεπάρκειας µπορεί να ενισχύσει 

αυτήν τη πτώση. Η ικανότητα των νεφρών να συµπυκνώσουν τα ούρα και να 

απεκκρίνουν αραιά ούρα µειώνεται µε την ηλικία [4]. 
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4.4.1.δ Υποφυσιακή νόσος 
Με την αύξηση της ηλικίας η υπόφυση µειώνεται σε µέγεθος και η συχνότητα 

εµφάνισης µικροαδενωµάτων και τοπικής νέκρωσης αυξάνεται. Η έκκριση 

γοναδοτροπίνης και AVP αυξάνεται και η έκκριση αυξητικής ορµόνης 

µειώνεται. Η σηµασία της τελευταίας είναι αντικείµενο ευρείας σύγχρονης 

έρευνας [4]. 

 

 
4.4.1.ε Γοναδική λειτουργία  
Η έκκριση τόσο των ωοθηκικών όσο και των ορχικών ορµονών µειώνεται µε 

την ηλικία. Η εµµηνόπαυση στις γυναίκες µπορεί να προκαλέσει ενοχλητικά 

συµπτώµατα βραχυπρόθεσµα και σοβαρή οστική νόσο µακροπρόθεσµα. Τα 

πλεονεκτήµατα της µετεµµηνοπαυσιακής ορµονικής θεραπείας αναπλήρωσης 

(HRT) έχουν σαφώς επιβεβαιωθεί σε σχέση µε τα εµµηνοπαυσιακά 

συµπτώµατα και τη διατήρηση της οστικής δοµής και µπορεί σηµαντικά να 

µειώσει τον κίνδυνο στεφανιαίας καρδιακής νόσου [4]. 

 

 

4.4.1.στ Οστική νόσος 
Γενικά η οστική νόσος είναι συνηθέστερη στους ηλικιωµένους ασθενείς παρά 

στους νέους. Η οστεοπόρωση είναι η συνηθέστερη οστική νόσος η οποία 

συµβαίνει στους ηλικιωµένους. Ο κίνδυνος κατάγµατος του ισχίου αυξάνεται 

δραµατικά µε την αύξηση της ηλικίας λόγω µείωσης της οστικής πυκνότητας 

ανά µονάδα όγκου. Η οστική απώλεια επιταχύνεται όταν η παραγωγή 

οιστρογόνων πέφτει µετά την εµµηνόπαυση στις γυναίκες αλλά αµφότερα τα 

φύλα παρουσιάζουν µία βαθµιαία οστική απώλεια κατά τη διάρκεια της ζωής. 

Οι συνήθεις βιοχηµικοί δείκτες του µεταβολισµού του ασβεστίου είναι 

φυσιολογικοί σε ασθενείς ακόµα και µε σοβαρή πρωτοπαθή οστεοπόρωση 

και σήµερα προσφέρουν µικρή βοήθεια στη διάγνωση και θεραπεία, εκτός του 

ότι εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν άλλες επιπλέκουσες καταστάσεις. 

 

Η ανεπάρκεια της βιταµίνης D παραµένει µία αιτία οστεοµαλάκυνσης στους 

ηλικιωµένους και τους ιδρυµατοποιηµένους ασθενείς. Η κατάσταση της 
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βιταµίνης D µπορεί να εκτιµηθεί µε µέτρηση του κύριου κυκλοφορούντος  

µεταβολίτη, της 25-υδροξυχοληκαλκιφερόλης. Στη σοβαρή οστεοµαλάκυνση 

που οφείλεται σε ανεπάρκεια της  βιταµίνης D, το ασβέστιο του ορού πέφτει 

και µπορεί και µπορεί να υπάρξει µία ανάλογη αύξηση της έκκρισης PTH. Η 

αλκαλική φωσφατάση αυξάνεται. 

 

Η νόσος του Paget χαρακτηρίζεται από αυξηµένη οστεοκλαστική 

δραστηριότητα η οποία οδηγεί σε αυξηµένη οστική διάσπαση. Οι οστικοί 

πόνοι µπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαροί. Η αλκαλική φωσφατάση του ορού 

είναι πολύ υψηλή και η απέκκριση της υδροξυπρολίνης στα ούρα αυξάνεται. 

 

Το µυέλωµα απαντάται συχνά στους ηλικιωµένους ασθενείς. Εντούτοις, ένα 

αρκετό µεγάλο ποσοστό του ηλικιωµένου πληθυσµού έχει µία ταινία 

παραπρωτεΐνης στην ηλεκτροφόρηση, αλλά µόνο µία µειοψηφία θα έχει 

ανοικτό µυέλωµα [4]. 

 

 

4.5 Κλινικές ενδείξεις 
Οι κλινικές ενδείξεις τόσο της υποθρεψίας όσο και της αυξηµένης θρέψης 

ποικίλλουν ευρύτατα, αφορούν όλα τα οργανικά συστήµατα και δεν είναι 

πάντοτε ειδικές. Τα περισσότερα συµπτώµατα µπορούν να προκύψουν από 

τα αίτια σχετικά µε τη θρέψη ή τελείως άσχετα µε αυτή. Σπάνια µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί διάγνωση του υποσιτισµού µε µία µοναδική ένδειξη. Όσο 

περισσότερες ενδείξεις υπάρχουν, τόσο πιθανότερο είναι να αντικατοπτρίζουν 

την κατάσταση του υποσιτισµού, ιδιαίτερα όταν τα κλινικά ευρήµατα 

συµφωνούν µε τις πληροφορίες που αποκοµίστηκαν από το ιστορικό του 

ασθενούς, τα ειδικά ερωτηµατολόγια που ανιχνεύουν τον υποσιτισµό και τη 

σωµατική εξέταση. 

Έτσι οι εργαστηριακές δοκιµασίες βοηθούν στην επιβεβαίωση των ενδείξεων 

του υποσιτισµού που προέκυψαν από το ιστορικό της κατάστασης θρέψης, το 

απότέλεσµα του ερωτηµατολογίου και τη σωµατική εξέταση του ασθενούς. 

Σπάνια, ωστόσο , µπορούν µόνα τους να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη 

διάγνωση. Επειδή οι θρεπτικές ουσίες πρέπει να καταναλωθούν, να 

απορροφηθούν, να µεταφερθούν, να µεταβολισθούν, να αποθηκευτούν και να 

εκκριθούν, οι µετρήσεις των επιπέδων θρεπτικών ουσιών στον ορό και τα 
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ούρα αντανακλούν µάλλον το ισοζύγιο µεταξύ αυτών των γεγονότων παρά 

την πραγµατική πρόσληψη ή το βαθµό αποθήκευσης τούς. Τα επίπεδά τους 

µπορεί να ανταποκρίνονται αργά στον υποσιτισµό ή την επανασίτιση και να 

δείχνουν µάλλον την πρόσφατη πρόσληψη παρά την πραγµατική τους 

διαθεσιµότητα. Οι εργαστηριακές µετρήσεις µπορεί να παρουσιάζουν 

ελάχιστη αντιστοιχία προς άλλα µέτρα υποσιτισµού. Με σχολαστική εξέταση 

αποδεικνύεται ότι κανένα εργαστηριακό τεστ µόνο του δεν µπορεί να 

αποτελέσει επαρκές µέτρο εκτίµησης της κατάστασης θρέψης του ατόµου. Τα 

αποτελέσµατα, λοιπόν , του εργαστηρίου πρέπει να συνεκτιµώνται µε άλλους 

παράγοντες [5]. 

 
 
4.5.1 Κατάσταση σωµατικού λευκώµατος   
Λόγω του ότι η απώλεια του σωµατικού λευκώµατος είναι η σοβαρότερη 

συνέπεια του υποσιτισµού, η εκτίµηση της µάζας των υπολοίπων ιστών (εκτός 

του λίπους ) αποτελεί σπουδαιότατο στόχο. Παρακάτω θα αναλυθούν κάποιες 

από τις εξετάσεις όπου µπορούµε να προσδιορίσουµε  την κατάσταση των 

σωµατικών αποθεµάτων λευκώµατος [5]. 

Λευκωµατίνη στον ορό. Πρόκειται για µία ενιαία πρωτεΐνη. Ονοµάζεται και 

ορολευκωµατίνη ή (ορό) αλβουµίνη. Έχει το ρόλο του µεταφορέα 

µικροµοριακών ουσιών, όπως ορµονών, λιπιδίων, χρωστικών, φαρµάκων και 

βιταµινών. Με την κατανοµή της µέσα και έξω από το αγγειακό σύστηµα 

ρυθµίζει την ωσµωτική πίεση του πλάσµατος, άρα και του νερού µέσα στο 

σώµα , και διατηρεί τον όγκο του αίµατος σταθερό. Συνήθως παρακολουθεί 

τις αυξοµειώσεις των ολικών πρωτεϊνών. Αποτελεί τη δεξαµενή αµινοξέων για 

τον οργανισµό. Επίπεδο λευκωµατίνης στον ορό που βρίσκεται κάτω από 3,0-

3,2gm/100ml (φυσιολογικές τιµές 3,5-5,5gm/100ml για ενήλικες και 3,4-

4,8gm/100ml για άτοµα άνω των 60 ετών ). Πάντως η ηµιπερίοδος αυτού του 

λευκώµατος είναι 14-18 µέρες, τα επίπεδα µπορεί να µην αντανακλούν την 

παρούσα σωµατική σύσταση. Τα επίπεδα λευκωµατίνης , εκτός από τον 

υποσιτισµό , επηρεάζονται επίσης από ορισµένες ασθένειες , ανεπαρκή 

ενυδάτωση, ορµονικές αλλαγές και άλλες καταστάσεις. Εποµένως το τεστ 

αυτό δεν είναι ούτε αρκετά σαφές ούτε αρκετά ευαίσθητο ώστε να είναι το 

µοναδικό κριτήριο καθορισµού της κατάστασης του λευκώµατος [1], [5]. 
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Τρανσφερίνη στον ορό. Είναι η πρωτεΐνη που δεσµεύει το σίδηρο των 

τροφών, µόλις αυτός διαβεί τον εντερικό βλεννογόνο και εισέλθει στο αίµα, 

αλλά και το σίδηρο που αποδεσµεύει η φερριτίνη. Λέγεται και σιδηροφιλίνη, 

όπου µε η βοήθειά της διακινείται µέσα στο σώµα ο σίδηρος, κατευθυνόµενος 

προς, άλλα και αποµακρυνόµενος από, τα σηµεία εναποθήκευσής του. Έχει 

βραδύτερη ζωή από τη λευκωµατίνη (περίπου 8-10 µέρες), αποτελεί 

σαφέστερο δείκτη των πρόσφατων αλλαγών στην κατάσταση του 

λευκώµατος. Επίπεδα χαµηλότερα από 150mg/100ml (φυσιολογικές τιµές 

200-400mg/100ml για ενήλικες και 160-340mg/100ml για άτοµα άνω των 60 

ετών) αν και εµπνέουν τις ίδιες ανησυχίες που προκαλούν και οι µετρήσεις 

των επιπέδων λευκωµατίνης, υποδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω εξέτασης 

της κατάστασης θρέψης. Αν και η µέτρηση της τρανσφερίνης δεν είναι 

εύχρηστη µπορεί να αντικατασταθεί από τη µέτρηση της ολικής ικανότητας 

δέσµευσης σιδήρου. Έτσι υπολογίζεται εµµέσως µε τη  µέτρηση της ολικής 

σιδηροδεσµευτικής ικανότητας (TIBC) του πλάσµατος . Υπολογίζεται ότι 1mg 

σιδηροφιλίνης µπορεί να δεσµεύσει 1,25 µg σιδήρου. Εποµένως µία 

συγκέντρωσή της στον ορό ίση µε 300mg/ml ισοδυναµεί µε TIBC 300*1,25= 

375mg/ml [1], [5]. 

Άλλες πρωτεΐνες µεταφοράς. Τα επίπεδα της προλευκωµατίνης που δεσµεύει 

τη θυροξίνη (ηµιπερίοδος ζωής 2-3 µέρες) και της πρωτεΐνης που δεσµεύει τη 

ρετινόλη (ηµιπερίοδος ζωής 12 ώρες) θα έπρεπε κανονικά να απηχούν τις 

πρόσφατες µεταβολές στη σωµατική σύσταση, αλλά επηρεάζονται από 

πολλές καταστάσεις εκτός από τον υποσιτισµό, ώστε δεν συνιστούν ακριβή 

τρόπο εξέτασης των απωλειών του λευκώµατος. Τα φυσιολογικά όρια για 

αυτές τις πρωτεΐνες εξαρτώνται από τις µεθόδους εξέτασης και πρέπει να 

θεσπίζονται για ειδικές πληθυσµιακές οµάδες ασθενών. Αυτά τα τεστ 

χρησιµοποιούνται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς και δεν αποτελούν 

εύχρηστα τεστ ρουτίνας [1]. 

Απέκκριση κρεατινίνης. Η απέκκριση της κρεατινίνης είναι ανάλογη µε τη 

συνολική σωµατική µυϊκή µάζα. Κατά τη διάρκεια της ασιτίας οι µύες 

εξαντλούνται και η αποβολή της κρεατινίνης ελαττώνεται. Η ποσότητα που 

απεκκρίνεται (συλλογή ούρων 24ωρου) παρέχει ενδείξεις της απώλειας της 

άλιπης µάζας σώµατος σε σύγκριση µε τις πρότυπες τιµές: 23(20-26)mg/Kg 

ιδεώδους σωµατικού βάρους για τους άνδρες και 18(14-22) mg/Kg για τις 

γυναίκες. Απέκκριση κρεατινίνης χαµηλότερη από το 80% αυτών των τιµών 
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δείχνει µία µέτρια έκπτωση της µυϊκής µάζας. Όταν είναι χαµηλότερη από το 

60% των πρότυπων τιµών, η απώλεια θεωρείται σοβαρή. Η σωστή χρήση 

αυτού του τεστ απαιτεί από τον ασθενή φυσιολογική παραγωγή ούρων και 

αποφυγή κρέατος στη διατροφή του. Οι τιµές πρέπει να διορθώνονται 

ανάλογα µε την ηλικία , την πιθανή ύπαρξη νοσηρών καταστάσεων που 

προκαλούν σύγχυση (π.χ.νεφροπάθεια) και τη σωµατική κατασκευή. 

∆είκτης κρεατινίνης –ύψους. Τα επίπεδα επέκκρισης της κρεατινίνης 

αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία όταν σχετίζονται µε το ύψος και το µέγεθος 

του σκελετού. Ακόµα και µε αυτές τις προϋποθέσεις, το τεστ αυτό είναι τόσο 

ευαίσθητο σε σφάλµατα της συλλογής ούρων, στις συνυπάρχουσες ασθένειες 

και τη λήψη φαρµάκων, που σπάνια χρησιµοποιείται σε βάση ρουτίνας [1]. 

 

 

4.5.2 Ανοσολογική λειτουργία. 
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι κυτταρικές ανοσολογικές λειτουργίες των 

υποσιτισµένων ασθενών εξασθενούν. ∆υο σηµαντικά τεστ χρησιµοποιούνται 

κλινικά για να εκτιµηθεί η ανοσολογική ικανότητα: µέτρηση του συνολικού 

αριθµού των λεµφοκυττάρων και αντιδράσεις µελέτης της όψιµης δερµατικής 

υπερευαισθησίας µε αντιγόνα όπως αυτά της παρωτίδας ή της candida. Έχει 

αποδειχθεί ότι η απώλεια αυτών λειτουργιών έχει στενότατη σχέση µε 

αυξηµένη νοσηρότητα και θνησιµότητα. Και τα δύο τεστ, όµως, σηµειώνουν 

κάµψη όχι µόνο λόγω υποσιτισµού αλλά επίσης λόγω ασθένειας, τραύµατος, 

σηψαιµίας, ακτινοβολίας, χηµειοθεραπείας καρκίνου και λήψης άλλων 

φαρµάκων. Οι όψιµες αντιδράσεις υπερευαισθησίας είναι ιδιαίτερα επιδεκτικές 

σε τεχνικά σφάλµατα. Οι ανοσολογικές λειτουργίες µπορούν µερικές φορές να 

αποκατασταθούν µε την ιατρικά ή χειρουργική θεραπεία ανεξάρτητα από 

τυχόν υποσιτισµό των ασθενών. Γι’ αυτούς τους λόγους, τα τεστ 

ανοσολογικής ικανότητας είναι επισφαλείς δείκτες της κατάστασης θρέψης και 

πρέπει να χρησιµοποιούνται και να ερµηνεύονται µε προσοχή πολύ 

µεγαλύτερη από τη συνήθως απαιτούµενη [1]. 

 

 

 

 

 



 89

4.5.3 Ερωτηµατολόγια ανίχνευσης υποσιτισµού 
Τα ερωτηµατολόγια σχετικά µε τις διαιτητικές συνήθειες χρησιµεύουν ως ένας 

καλός δείκτης για την αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης των ηλικιωµένων 

νοσηλευόµενων ασθενών. Υπάρχουν τρία ερωτηµατολόγια που 

χρησιµοποιούνται ως δείκτες υποσιτισµού σε νοσηλευόµενους ασθενείς : το 

Mini Nutritional Assessment (ΜΝΑ), το Subjective Global Assessment (SGA) 

και το Nutritional Risk Screening (NRS) [6].  

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Beuer JM, Vogl T, 

Wicklein S, Trogner J, Muhlberg W και Sieber CC διαπιστώθηκε ότι το ΜΝΑ 

είναι το πιο εύχρηστο, γρήγορο και αξιόπιστο ερωτηµατολόγιο σε σύγκριση µε 

τα υπόλοιπα δύο. Χρησιµοποιώντας τα τρία ερωτηµατολόγια και 

συσχετίζοντας τα µε το ΒΜΙ, τη λευκωµατίνη ορού και τις ηµέρες νοσηλείας 

διαπιστώθηκε ότι το ΜΝΑ συσχετίζεται ισχυρά µε τα παραπάνω, ενώ το SGA 

και το NRS  συσχετίζεται ήπια [6]. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έρχεται να επιβεβαιώσει και η µελέτη 

των Barone L, Milosavlejevic M και Gazibarich B που πραγµατοποιήθηκε για 

να αξιολογήσει την εγκυρότητα των ΜΝΑ και SGA ως δείκτες υποσιτισµού σε 

ηλικιωµένους ασθενείς. Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι το ΜΝΑ  είναι 

ο καταλληλότερος τρόπος για την αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης των 

ασθενών και το καλύτερα ικανό να προσδιορίζει τους ασθενείς που βρίσκονται 

σε κακή κατάσταση θρέψης [7]. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 

ΕIΣΑΓΩΓΗ 
 

Είναι ευρύτερα γνωστό και επιδηµιολογικά αποδεδειγµένο ότι ένας από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες αύξησης της νοσηρότητας και θνησιµότητας στα 

άτοµα της τρίτης ηλικίας είναι η κακή κατάσταση θρέψης. Έχει δε περιγραφεί 

σε διάφορες κλινικές – επιδηµιολογικές µελέτες ότι ηλικιωµένοι ασθενείς κατά 

την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο, πιθανότατα βρίσκονται ήδη σε κακή 

κατάσταση θρέψης.  

 

Μέχρι πρόσφατα ο πρωτεïνικοθερµιδικός υποσιτισµός δεν θεωρούνταν 

σηµαντικό πρόβληµα για τους ενδονοσοκοµειακούς ασθενείς. 

Ωστόσο, έπειτα από  µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν 

αποδείχθηκε ότι το φαινόµενο του υποσιτισµού έφτανε το 59% των 

νοσηλευόµενων ασθενών, ενώ στη διάρκεια των 2 τελευταίων δεκαετιών 

ερευνητές έχουν καταλήξει ότι το 30 – 60% των ασθενών είναι 

πρωτεïνικοθερµιδικά υποσιτισµένοι κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο, 

ενώ το 25 – 30% πρόκειται να εµφανίσουν υποσιτισµό κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους .  

 

Ο πρωτεϊνικοθερµιδικός υποσιτισµός των νοσηλευόµενων ασθενών είναι ένας 

από τους παράγοντες εκείνους που αυξάνουν τον κίνδυνο µετεγχειρητικών 

επιπλοκών, µειώνουν την αντίσταση του οργανισµού σε λοιµώξεις, 

προκαλούν διαταραχές των φυσιολογικών και πνευµατικών λειτουργιών και 

καθυστερούν την αποκατάσταση του ασθενούς. Επιπλέον ο 

πρωτεϊνικοθερµιδικός υποσιτισµός είναι ένας από τους παράγοντες εκείνους 

που έχουν συσχετιστεί µε αύξηση των ηµερών νοσηλείας του ασθενούς, µε 

αυξηµένο ποσοστό ασθενών που εµφάνισαν έλκη κατάκλισης, µε αύξηση της 

έκπτωσης λειτουργικότητας στις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής του 

ασθενούς καθώς και µε αυξηµένο ποσοστό θνησιµότητας. Τα ανωτέρω 
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στοιχεία αφορούν εντοπισµένες µελέτες στις ΗΠΑ όσο και σε Ευρωπαϊκές 

χώρες. ∆υστυχώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για τον Ελληνικό 

πληθυσµό. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο δεδοµένων των ιδιαίτερων 

διατροφικών συνθηκών που βιώνει η τρίτη ηλικία στην Ελλάδα, η διενέργεια 

έρευνας για το σκοπό αυτό.    

 

ΣΚΟΠΟΣ 
 

Στόχος της έρευνας είναι αρχικά η εκτίµηση της κατάστασης θρέψης από την 

πρώτη εώς την τρίτη ηµέρα νοσηλείας ώστε να γίνει καταγραφή και 

υπολογισµός των υποσιτισµένων ηλικιωµένων ασθενών κατά την εισαγωγή 

τους στο νοσοκοµείο. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να αναδειχθεί από 

τους επιστήµονες υγείας, η σηµαντικότητα του έγκαιρου εντοπισµού του 

υποσιτισµού στους νοσηλευόµενους ασθενείς, και ειδικότερα στις ευπαθείς 

οµάδες, ώστε  να γίνεται και η ταχεία ανάταξή του, βελτιώνοντας έτσι την 

ποιότητα της παρεχόµενης προς τον ασθενή φροντίδα. 

 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατόπιν άδειας του Γενικού Νοσοκοµείου 

Αττικής Κ.Α.Τ. και µε άµεση συνεργασία µε το διαιτολογικό τµήµα. 

Συµµετείχαν σε εθελοντική βάση ηλικιωµένοι ασθενείς άνω των 65 ετών, 

µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος τα τελευταία 15 έτη, οι οποίοι εισήχθαν στο Γενικό 

Νοσοκοµείο Αττικής Κ.Α.Τ. στις τρείς παρακάτω κλινικές: ορθοπεδική, 

καρδιολογική και παθολογική. Το δείγµα µας περιλαµβάνει συνολικά  100 

ασθενείς, εκ των οποίων  26 άτοµα  νοσηλεύονταν στην παθολογική κλινική, 

25 στην καρδιολογική και 49  στην ορθοπεδική κλινική. 

∆εδοµένου ότι στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή της κατάστασης 

θρέψης των ηλικιωµένων ασθενών στον Ελλαδικό χώρο, και ο συσχετισµός 

των διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων µε τον κίνδυνο υποσιτισµού,  

συµµετείχαν  άτοµα µε διατροφικές συνήθειες που αντικατοπτρίζουν τις 

αντίστοιχες του Ελλήνικου πληθυσµού. Για το λόγο αυτό  οι συµµετέχοντες 

στην έρευνα είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας τα τελευταία 15 έτη.  
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Στο δείγµα πραγµατοποιήθηκε προσδιορισµός της κατάστασης θρέψης 

κάνοντας χρήση  ανθρωποµετρικών δεδοµένων. Επιπλέον συµπληρώθηκε 

ερωτηµατολόγιο από τους συµµετέχοντες στην έρευνα για την εκτίµηση της 

κατάστασης θρέψης τους. 

Αναλυτικά η διατροφική αξιολόγηση στηρίζεται στις πληροφορίες που 

συλλέχθησαν από το διαιτητικό ιστορικό και την  ανθρωποµετρία.  

Α)Το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο διαιτητικό ιστορικό που χρησιµοποιήθηκε 

για εκτίµηση κατάστασης θρέψης σε άτοµα τρίτης ηλικίας είναι το Mini 

Nutritional Assessment (M.N.A.) [50], [51]. Το M.N.A. [Παράρτηµα Ι]  

περιλαµβάνει δεκαοκτώ ερωτήσεις που περιλαµβάνουν στοιχεία 

ανθρωποµετρίας, παράγοντες κινδύνου, διατροφικές ερωτήσεις και ατοµική 

εκτίµηση κατάστασης υγείας. Η µέγιστη βαθµολογία είναι 30 και το όριο καλής 

κατάστασης θρέψης είναι 23. Βαθµολογία <17,5 είναι ένδειξη υποσιτισµού και 

ενδιάµεσες τιµές ανάµεσα σε 17,5 και 23 είναι ενδείξεις κινδύνου υποσιτισµού. 

Είναι ένα σχετικά απλό και γρήγορο τεστ. Τα τελευταία έτη διάφορες ερεύνες 

που έχουν ασχοληθεί µε ηλικιωµένα άτοµα είτε υγιή είτε ασθενείς έχουν 

χρησιµοποιήσει το Μ.Ν.Α. και έχουν εκτιµήσει την αξιοπιστία του σε σύγκριση 

µε  άλλους δείκτες κατάστασης θρέψης. Επισυνάπτεται το πλήρες 

ερωτηµατολόγιο Mini Nutritional Assessment (Παράρτηµα I). 

Β) Οι ανθρωποµετρικές µετρήσεις που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση 

της σωµατικής σύστασης στο δείγµα είναι οι ακόλουθες: 

 Ο δείκτης µάζας σώµατος που υπολογίζεται µε βάση τον αριθµητικό 

τύπο βάρος/ύψος². Σε ότι αφορά τις ανθρωποµετρικές µετρήσεις στο 

δείγµα το σωµατικό βάρος µετρήθηκε σε ηλεκτρονικό ανθρωποζυγό-

αµαξίδιο (ώστε να µην απαιτείται ο ασθενής να ορθοστατεί), µοντέλο 

SECA 959, χωρίς ο ασθενής να φοράει υποδήµατα. Η µέτρηση ύψους 

πραγµατοποιήθηκε µέσω της αναγωγής από το µήκος κνήµης. Για τη 

µετατροπή του µήκους κνήµης σε ύψος χρησιµοποιήθηκε ο 

αριθµητικός τύπος: 

Άντρες: 64,19-(0,04*ηλικία)+(2,02*µήκος κνήµης) 

Γύναικες: 84,88-(0,24*ηλικία)+(1,83*µήκος κνήµης)  [52], [53] 

 Η µέτρηση δερµατικής πτυχής τρικεφάλου (Τricept Skinfold Thickness) 

που είναι δείκτης λιπώδους ιστού, πραγµατοποιήθηκε µε βάσει 

καθορισµένη µεθοδολογία σε κατακεκλιµένη θέση και µε 

δερµατοπτυχόµετρο µοντέλου AccuFitness Digital. Η µέτρηση 
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πραγµατοποιήθηκε δύο φορές στο µη κυρίαρχο µέρος και 

χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος των δύο µετρήσεων.  

 Η µέτρηση περιµέτρου βραχίονα, η οποία γίνεται στο µέσο αυτού µε 

µεζούρα (Mid upper Arm Circumference, M.A.C.).
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΜΕΡΟΣ 1Ο  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

Αρχικά χρησιµοποιήθηκε το τεστ συσχετίσεων του SPSS 13˙, προκειµένου να 

διαπιστωθεί ποιά από τα δεδοµένα µας µπορούν να συσχετιστούν. 

 

   age bmi mac tsf mnscore days 
age Pearson Correlation 1 -,349(**) -,424(**) -,252(*) -,375(**) ,318(**)
  Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,011 ,000 ,001
  N 100 100 100 100 100 100
bmi Pearson Correlation -,349(**) 1 ,699(**) ,509(**) ,587(**) -,427(**)
  Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000
  N 100 100 100 100 100 100
mac Pearson Correlation -,424(**) ,699(**) 1 ,591(**) ,592(**) -,350(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000
  N 100 100 100 100 100 100
tsf Pearson Correlation -,252(*) ,509(**) ,591(**) 1 ,237(*) -,097
  Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,000   ,018 ,339
  N 100 100 100 100 100 100
mnscore Pearson Correlation -,375(**) ,587(**) ,592(**) ,237(*) 1 -,629(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,018   ,000
  N 100 100 100 100 100 100
days Pearson Correlation ,318(**) -,427(**) -,350(**) -,097 -,629(**) 1
  Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,339 ,000  
  N 100 100 100 100 100 100

**Σηµαντική συσχέτιση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

 Όπως φαίνεται υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στην 

ηλικία και το B.M.I., M.A.C., M.N.A. score και ηµέρες νοσηλείας. 

Επίσης, τόσο το B.M.I. όσο και το M.N.A. score συσχετίζονται αρνητικά 

µε τη διάρκεια νοσηλείας και θετικά τόσο µε το M.A.C. όσο και µε το 

T.F.S. Παρακάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιµέρους συσχετίσεις 

και το επίπεδο στο οποίο είναι στατιστικά σηµαντικές. 



 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ∆.Μ.Σ. ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 
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Dot/Lines show Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
 

Correlations  
 
  age bmi 

Pearson Correlation 1 -,349(**)

Sig. (2-tailed)  ,000age 

N 100 100

Pearson Correlation -,349(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000  bmi 

N 100 100

** Correlation is significant at the  

    

    ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 Ο δείκτης µάζας σώµατος (Β.Μ.Ι.) όσο η ηλικία των νοσηλευόµενων 

ασθενών αυξάνεται, σε γενική εικόνα, µειώνεται και µάλιστα υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση. 

 

 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 
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Dot/Lines show Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 

  age mac 

Pearson Correlation 1 -,424(**)

Sig. (2-tailed)  ,000age 

N 100 100

Pearson Correlation -,424(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000  mac 

N 100 100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

 Καθώς αυξάνεται η ηλικία, η περίµετρος του βραχίονα (M.A.C) 

µειώνεται.  

 

 

 

 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ∆ΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 
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Dot/Lines show Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

 

  age tsf 

Pearson Correlation 1 -,252(*)

Sig. (2-tailed)  ,011age 

N 100 100

Pearson Correlation -,252(*) 1

Sig. (2-tailed) ,011  tsf 

N 100 100

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 

 Εδώ βλέπουµε ότι υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις, αλλά κατά γενική 

εικόνα όσο µεγαλύτεροι σε ηλικία είναι οι νοσηλευόµενοι ασθενείς, τόσο 

η δερµατική πτυχή τρικεφάλου µειώνεται.  

 

 
 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Μ.Ν.Α. ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 
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Dot/Lines show Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

 

  age mnscore

Pearson Correlation 1 -,375(**)

Sig. (2-tailed)  ,000age 

N 100 100

Pearson Correlation -,375(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000  mnscore 

N 100 100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 Όσο η ηλικία των νοσηλευόµενων ασθενών αυξάνεται, το Μ.Ν.Α. score  

µειώνεται. 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ∆.Μ.Σ. 
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Dot/Lines show Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 

 

  bmi mac 

Pearson Correlation 1 ,699(**)

Sig. (2-tailed)  ,000bmi 

N 100 100

Pearson Correlation ,699(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000  mac 

N 100 100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 

 Υπάρχει σηµαντικά ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ της περιµέτρου 

του βραχιόνα (Μ.Α.C.) και του δείκτη µάζας σώµατος (B.M.I.). 

 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ∆.Μ.Σ. ΜΕ ∆ΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
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Dot/Lines show Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 

 

  bmi tsf 

Pearson Correlation 1 ,509(**)

Sig. (2-tailed)  ,000bmi 

N 100 100

Pearson Correlation ,509(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000  tsf 

N 100 100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 

 Όσο ο δείκτης µάζας σώµατος αυξάνεται (Β.Μ.Ι), αυξάνεται και η 

δερµατική πτυχή τρικεφάλου (T.S.F.), και µάλιστα υπάρχει σηµαντικά 

ισχυρή θετική συσχέτιση. 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Μ.Ν.Α. ΚΑΙ ∆.Μ.Σ. 
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Dot/Lines show Means
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 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 
 

  bmi mnscore

Pearson Correlation 1 ,587(**)

Sig. (2-tailed)  ,000bmi 

N 100 100

Pearson Correlation ,587(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000  mnscore 

N 100 100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

 
 Υπάρχει σηµαντικά ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ του δείκτη µάζας 

σώµατος και του M.N.A score. 

 

 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ∆.Μ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
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Dot/Lines show Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 

 

  bmi days 

Pearson Correlation 1 -,427(**)

Sig. (2-tailed)  ,000bmi 

N 100 100

Pearson Correlation -,427(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000  days 

N 100 100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

 
 
 

 Ο δείκτης µάζας σώµατος (Β.Μ.Ι.) είναι ένας δείκτης υποσιτισµού, που 

βλέπουµε ότι σχετίζεται θετικά µε τις µέρες νοσηλείας. 
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 Όσο καλύτερη είναι η θρεπτική κατάσταση του ασθενούς τόσο 

ελαττώνονται οι µέρες νοσηλείας. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ Μ.Ν.Α.  
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Dot/Lines show Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

 

Correlations  
 
  mac mnscore

Pearson Correlation 1 ,592(**)

Sig. (2-tailed)  ,000mac 

N 100 100

Pearson Correlation ,592(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000  mnscore 

N 100 100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

 

 Όσο το Μ.Ν.Α. score αυξάνεται, αυξάνεται και η περίµετρος του 

βραχίονα (Μ.Α.C.). 

 

 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ∆ΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΗΣ KAI M.N.A. 
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Dot/Lines show Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 

 

  mnscore tsf 

Pearson Correlation 1 ,237(*)

Sig. (2-tailed)  ,018mnscore 

N 100 100

Pearson Correlation ,237(*) 1

Sig. (2-tailed) ,018  tsf 

N 100 100

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

 

 Όσο το Μ.Ν.Α. score αυξάνεται, αυξάνεται και η δερµατική πτυχή 

τρικεφάλου. 

 
 
 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ∆ΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 

 

  mac tsf 

Pearson Correlation 1 ,591(**)

Sig. (2-tailed)  ,000mac 

N 100 100

Pearson Correlation ,591(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000  tsf 

N 100 100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
 

 Από το διάγραµµα και το πινακάκι διακρίνουµε ότι έχουµε σηµαντικά 

ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ M.A.C. και T.S.F. 

 Όσο η περίµετρος βραχίονα αυξάνεται, αυξάνεται και  η δερµατική 

πτυχή τρικέφαλου. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Μ.Ν.Α. ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
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Dot/Lines show Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 

 

  mnscore days 

Pearson Correlation 1 -,629(**)

Sig. (2-tailed)  ,000mnscore 

N 100 100

Pearson Correlation -,629(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000  days 

N 100 100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 
ΠΙΝΑΚΑΣ13 

 
 Υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση µεταξύ του Μ.Ν.Α και των ηµερών 

νοσηλείας. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2Ο  
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Αφού δεν υπάρχουν στοιχεία για τον ελληνικό πληθυσµό και  προκειµένου να 

αξιολογηθούν οι ανθρωποµετρικοί δείκτες στο υπό µελέτη δείγµα, 

χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της έρευνας NHANES III (National 

Health and nutrition examination survey)  η οποία πραγµατοποιήθηκε σε 6000 

άτοµα άνω των 65 ετών και η οποία έθετε σαν έναν από τους αντικειµενικούς 

σκοπούς της, την παροχή στους διαιτολόγους, τιµών αναφοράς προκειµένου 

να είναι σε θέση να ερµηνεύουν ανθρωποµετρικά στοιχεία στις ηλικίες άνω 

των 65. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  14 
National Centre for Health Statistics. Analytic and reporting guidelines: The Third 
National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES III (1988-1994). 
Hyattsville, Md: National Centre for Health Statistics; 1996  
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Έτσι λοιπόν, σαν οριακές τιµές για τη περίµετρο του βραχίονα, για τη δερµατική πτυχή 

και για το ∆.Μ.Σ. χρησιµοποιούµε το µέσο όρο των τριών τιµών της 10ης εκατοστιαίας 

στήλης από τον παραπάνω πίνακα, σύµφωνα και µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Υγείας. 
 
 
 

Ανθρωποµετρικός 
δείκτης 

Κατώτερη τιµή για 
γυναίκες 

Κατώτερη τιµή για 
άντρες  

B.M.I 20 21 
M.A.C (cm) 25 27 
T.S.F (mm) 12 7 

M.N.A score 17,5 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Οι κατώτερες τιµές που χρησιµοποιούνται στη παρούσα πτυχιακή   
για τους ανθρωποµετρικούς δείκτες είναι συγκεντρωτικά οι παραπάνω. 

 
 

ΑΝΤΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΜΕ ∆.Μ.Σ (B.M.I.)<=21 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 

 

 Το 7% των νοσηλευόµενων αντρών έχουν ∆.Μ.Σ. µικρότερο ή ίσο του 

21 ενώ το υπόλοιπο 93% έχουν πάνω από 21. 

 

 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ∆.Μ.Σ.<=20 
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Bars show percents
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 

 

 Το 16% των νοσηλευόµενων γυναικών έχουν ∆.Μ.Σ µικρότερο ή ίσο 

του 20 ενώ το υπόλοιπο 86% έχουν πάνω από 20. 

 
 
 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ M.N.A. SCORE<=17,5 
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Bars show percents
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 

 

 Σύµφωνα µε το Μ.Ν.Α score ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (30%) των 

ασθενών  έχουν χαµηλό score στο ερωτηµατολόγιο υποδηλώνοντας κακή 

κατάσταση θρέψης. 

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΡΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ M.N.A. 
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Εµφανιση υπσοδιτσµού
Κίνδυνος εµφάνισης υποσιτισµ
Καλή καράσαση θρέψης

55,79

31,58

12,63

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 

 
 Βάση το ερωτηµατολόγιο Μ.Ν.Α., το 31,58% των ασθενών είχαν Μ.Ν.Α 

score <=17.5, το 12,63% των ασθενών είχαν Μ.Ν.Α score µεταξύ 17,5-

23 και το 55,79% των ασθενών είχαν Μ.Ν.Α score µεγαλύτερο απο 23. 

 

 

 

ΑΝΤΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ M.A.C.<=27 
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Bars show percents
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 

 

 Στο διάγραµµα 17 βλέπουµε ότι το 12% των αντρών έχουν περίµετρο 

βραχίονα µικρότερη ή ίση του 27cm, δηλαδή βρίσκονται κάτω από το µέσο 

όρο των τιµών της 10ης εκατοστιαίας στήλης.  

 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ M.A.C.<=25 
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Bars show percents
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 

 
 Το 13% των νοσηλευόµενων γυναικών έχουν περίµετρο βραχίονα 

µικρότερη ή ίση του 25cm. 

 
 

 
 

ΑΝΤΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ  T.S.F.<=7 
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Bars show percents
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 

 
 Στο διάγραµµα 19 παρατηρούµε ότι το 82 % των νοσηλευόµενων 

ασθενών µετρήθηκε ότι είχε δερµατική πτυχή πάνω από 7mm ενώ µόνο 

το 18% µετρήθηκε να έχει δερµατική πτυχή µικρότερη ή ίση του 7mm. 
 Για να γίνει σωστή µέτρηση της δερµατικής πτυχής θα πρέπει ο 

εξεταζόµενος, όταν είναι κλινήρης, να είναι σε πλάγια θέση και το χέρι του 

σε ορθή γωνία. Επίσης για να είναι έγκυρη ή τιµή, γίνονται τρεις µετρήσεις 

από τις οποίες βγάζουµε το µέσο όρο. Τα παραπάνω βήµατα δεν ήταν 
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εφικτό να γίνουν σε ορισµένους ασθενείς που είχαν δύσκολία να 

µετακινηθούν (π.χ. κατάγµατα ισχίου, υπερήλικες) γι’αυτό παρατηρούνται 

κάποιες αποκλίσεις στη στατιστική ανάλυση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ T.S.F.<=12 
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Bars show percents
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 

 
 Στο διάγραµµα 20 παρατηρούµε ότι το 70 % των νοσηλευόµενων 

ασθενών µετρήθηκε ότι είχε δερµατική πτυχή πάνω από 12mm ενώ το 

30% µετρήθηκε µε δερµατική πτυχή µικρότερη ή ίση του 12mm. 
 

 

 



 121

ΜΕΡΟΣ 3Ο  

 

 
Αφού παρουσιάστηκαν τα κατώτερα όρια για το B.M.I, M.N.A, M.A.C και 

T.S.F, επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο των Tommy Cederholm, 
Kjell Hellostrom: ‘’Nutritional status in recently hospitalized and free-
living elderly subjects’’, Gerontology 1992;32:108-110, το οποίο 

υποστηρίζει ότι ένας ασθενής θεωρείται υποσιτισµένος όταν ικανοποιεί δύο 

από τα παραπάνω κριτήρια εκ των οποίων το ένα θα πρέπει να είναι 

ανθρωποµετρικό. 

Εµείς έχουµε στη διάθεση µας τέσσερα κριτήρια, εκ των οποίων τα τρία είναι 

ανθρωποµετρικά (δείκτης µάζας σώµατος, δερµατική πτυχή τρικεφάλου και η 

περίµετρος του βραχίονα). Έτσι τα δύο κριτήρια που θα χρησιµοποιήσουµε, 

προκειµένου να υπολογίσουµε το ποσοστό υποσιτισµού είναι: 

α) το ερωτηµατολόγιο Μini Νutritional Αssessment (M.N.A) και 

β) τον ανθρωποµετρικό δείκτη περίµετρος του βραχίονα (Μ.Α.C). 

Ο λόγος που επιλέγεται το Μ.Α.C είναι αφενός γιατί η τιµή του είναι λιγότερο 

ευµετάβλητη στο διάστηµα των τριών ηµερών από την εισαγωγή του 

ασθενούς κατά το οποίο πραγµατοποιήσαµε την µέτρηση (σε αντίθεση π.χ. µε 

το βάρος που χρησιµοποιείται στο ∆.Μ.Σ) και αφετέρου γιατί η τιµή είναι 

περισσότερο αξιόπιστη (σε αντίθεση µε τη µέτρηση του T.S.F) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΡΕΣ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΣΕΙ M.N.A SCORE ΚΑΙ M.A.C. 
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Μη υποσιτισµένοι
Υποσιτισµένοι

mnscore <= 17.5 & mac <= 27 & sex = 1

Pies show  counts
9%

91%

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 
 

 Το 9% των υποσιτισµένων ασθενών είναι άντρες. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΑΝΤΡΕΣ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ∆ΥΣΦΑΓΙΑ 
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0
1

ypositismenoi_antres & dysphagi = 1

Pies show percents

7%

93%

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 

 
 Το 7% των υποσιτισµένων αντρών έχουν και δυσφαγία. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΑΝΤΡΕΣ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
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ortopedic
pathologic
kargiologic

clinic

Pies show  Sums of ypositismenoi_antres
11,11%

33.33%

53,56%

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 
 

 Το 53,56% των νοσηλευόµενων αντρών που προέρχονται από τη 

παθολογική κλινική είναι υποσιτισµένοι, το 33,33% προέρχονται 

την ορθοπεδική κλινική και το 11,11% από την καρδιολογική 

κλινική. 
 

 

 

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙ M.N.A. SCORE ΚΑΙ M.A.C. 
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Μη υποσιτισµένες
Υποσιτισµένες

mnscore <= 17.5 & mac<= 25 & sex = 0

Pies show  counts10%

90%

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 

 
 Το 10% των υποσιτισµένων ασθενών είναι γυναίκες. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ∆ΥΣΦΑΓΙΑ 
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0
1

ypositismenes_gynaikes & dysphagi = 1

Pies show percents

9%

91%

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 

 
 Το 9% των υποσιτισµένων γυναικών έχουν και δυσφαγία. 

 

 

 

 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
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ortopedic
pathologic
kargiologic

clinic

Pies show  Sums of ypositismenes_gynaikes

10%

70%

20%

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 
 

 Το 20% των νοσηλευόµενων γυναικών που προέρχονται από τη 

παθολογική κλινική είναι υποσιτισµένες, το 70% προέρχονται από 

την ορθοπεδική κλινική και το 10% στην καρδιολογική κλινική. 
 

 

 

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΣΕΙ Μ.Ν.Α. SCORE ΚΑΙ M.A.C. ΣΥΝΟΛΙΚΑ 



 128

Μη υποσιτισµένοι
Υποσιτισµένοι

sum

Pies show  percents

19%

81%

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 

 
 
 
 

 Συνολικά το 19% των ασθενών εισήχθησαν στο νοσοκοµείο, υποσιτισµένοι. 
 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
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Ορθοπεδική
Παθολογική
Καρδιολογική

Κλινική

Pies show  Sums of sum

36.8%
52.6%

10.6%

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 
 

 Το 52,6% των υποσιτισµένων ασθενών βρίσκονται στη 

ορθοπεδική κλινική, το 36,8% στη παθολογική και το 10,6% στη 

καρδιολογική κλινική. 
 
 
 
 

ΥΠΟΣΙΤΙΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕ ∆ΥΣΦΑΓΙΑ 
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mh ypositismenoi
ypositismenoi

ypisitismenoi_dys_synolika

Pies show  counts

16%

84%

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 

 
 Το 16% των υποσιτισµένων ασθενών έχουν δυσφαγία.  

 
 
 
 
 
 
 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
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Bars show percents
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 

 
 ‘Οπως προκύπτει από το διάγραµµα το µεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών 

(49%) προέρχεται από ορθοπεδικές κλινικές, γεγονός που ερµηνεύεται από τον 

χαρακτήρα του νοσοκοµείου (πρόκειται για νοσοκοµείο ατυχηµάτων). 
 
 

  
 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
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Pies show  Sums of sum
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 

 
 Σύµφωνα µε τη παρούσα έρευνα, αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης 

πρωτεïνικοθερµιδικού υποσιτισµού, έχουν όσοι εµφανίζουν κάταγµα ισχίου, 

κάταγµα γόνατου, κίρρωση του ήπατος, καρκίνο, καρδιακή ανεπάρκεια, 

σύνδροµο δυσαπορρόφησης, ηπατική εγκεφαλοπάθεια και κάταγµα κνήµης.  

 
 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΩΝ (ΒΑΣΕΙ Μ.Ν.Α. ΚΑΙ Μ.Α.C.) ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
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Dot/Lines show  Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 32 

 
                                  Correlations 
  

    days sum 
days Pearson Correlation 1 ,504(**)
  Sig. (2-tailed)  ,000
  N 100 100
sum Pearson Correlation ,504(**) 1
  Sig. (2-tailed) ,000  
  N 100 100

      **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
 

 Ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ ηµερών νοσηλείας και υποσιτισµένων 

(βάση Μ.Ν.Α και M.A.C). 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΩΝ (ΒΑΣΕΙ Μ.Ν.Α. ΚΑΙ Μ.Α.C.) ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 
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Dot/Lines show  Means
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 33 

 
      Correlations 
 

    sum age 
sum Pearson Correlation 1 ,274(**)
  Sig. (2-tailed)  ,006
  N 100 100
age Pearson Correlation ,274(**) 1
  Sig. (2-tailed) ,006  
  N 100 100

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 
 

 Θετική συσχέτιση µεταξύ υποσιτισµένων (βάση Μ.Ν.Α και M.A.C) και την 

ηλικία των νοσηλευόµενων ασθενών. 
  

‘’At risk’’ παράγοντες υποσιτισµού 
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‘’at risk’’ παράγοντες υποσιτισµού % εµφάνισης 

σοβαρή µείωση όρεξης 16,3% 

απώλεια βάρους >3kg 22,7% 

κλινήρης 1,4% 

στρες 19,1% 

πολυφαρµακία (>3) 50,7% 

παρουσία ελκών κατάκλισης 14,2% 

αριθµός γευµάτων (1 γεύµα) 10,6% 

χαµηλή πρωτεïνική πρόσληψη 52,5% 

χαµηλή πρόσληψη φρούτων & λαχανικών 39% 

χαµηλή πρόσληψη υγρών 27,1% 

υποκειµενική εκτίµηση θρέψης 14,9% 

υποκειµενική εκτίµηση υγείας 14,2% 

αδυναµία σίτισης χωρίς υποβοήθηση 4,3% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

 
 Βλέπουµε από τα άτοµα που είναι υποσιτισµένα, οι διατροφικές συνήθειες 

και η πολυφαρµακία είναι οι πιο σηµαντικοί παράγοντες για εµφάνιση 

υποσιτισµού.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 
Το 1974 µελέτες έδειξαν ότι το φαινόµενο του υποσιτισµού έφτανε το 59% των 

νοσηλευόµενων ασθενών, ενώ στη διάρκεια των 2 τελευταίων δεκαετιών 

ερευνητές έχουν καταλήξει ότι το 30 – 60% των ασθενών είναι 

πρωτεïνικοθερµιδικά υποσιτισµένοι κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο, 

και το 25 – 30% πρόκειται να εµφανίσουν υποσιτισµό κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους. 

Χρησιµοποιώντας σαν οριακή τιµή το µέσο όρο των τιµών της 10ης 

εκατοστιαίας στήλης για το M.A.C και το T.S.F και σκορ <17,5 για το Μ.Ν.Α.,  

στη παρούσα έρευνα βρέθηκε οτι το 19% των ασθενών ηταν 

πρωτεïνικοθερµιδικά  υποσιτισµένοι  κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο. 

Αυτό διαπιστώθηκε µέσω της διατροφικής τους αξιολόγηση κατά την 1η εως 

3η  µέρα νοσηλείας τους. Το ποσοστό των υποσιτισµένων του δείγµατος είναι 

εµφανώς µικρότερο σε σύγκριση µε έρευνες του εξωτερικού.  

Το γεγονός αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί από τους στενούς δεσµούς της 

οικογένειας που υπάρχουν στην Ελλάδα (95% ζει µε την οικογένεια του και 

5% σε οίκο ευγηρίας). Πολλοί είναι οι παράγοντες που µπορούν να 

επιδράσουν στις διατροφικές συνήθειες των ατόµων της τρίτης ηλικίας και 

ορισµένοι από αυτούς, όπως η άγνοια, η φυσική ανικανότητα, και οι 

διανοητικές διαταραχές,  µπορούν να συσχετιστούν άµεσα µε το θεσµό της 

οικογένειας. Έτσι, οι ηλικιωµένοι που ζούν κοντά στα παιδιά τους τυγχάνουν 

µεγαλύτερης φροντίδας και καλύτερης διατροφικής υποστήριξης, σε σύγκριση 

µε συνοµήλικους τους που ζούν σε ιδρύµατα. 

 

 

 

 

 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι όλοι οι ασθενείς του δείγµατος οι οποίοι ζούσαν σε 

οίκο ευγηρίας (5% του δείγµατος µας) εισήχθησαν στο νοσοκοµείο µε 

σηµαντικό υποσιτισµό. Αυτό φαίνεται και στο πίνακα 19. Στο ίδιο συµπέρασµα 
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κατέληξε και ο Sullivan et al ο οποίος συµπέρανε ότι ο πρωτεïνικοθερµιδικός 

υποσιτισµός σχετίζεται αµεσα µε την διαµονή των υπερηλίκων σε οίκους 

ευγηρίας πριν την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο. 

 

 

 
Μ.Ν.Α. Μ.Α.C 

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ 
ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

ΑΣΘΕΝΗΣ 1 7,5 20 ΝΑΙ 

ΑΣΘΕΝΗΣ 2 8 21 ΝΑΙ 

ΑΣΘΕΝΗΣ 3 7 21 ΝΑΙ 

ΑΣΘΕΝΗΣ 4 11 24 ΝΑΙ 

ΑΣΘΕΝΗΣ 5 10 24 ΝΑΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

 

Από τα αποτελέσµατα της µελέτης µας προκύπτει ακόµη ότι από το σύνολο 

των υποσιτισµένων ασθενών, το 9% είναι άνδρες και το 10% είναι γυναίκες, 

υποδηλώνοντας ισορροπία µεταξύ των 2 φύλων. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των ασθενών µε υποσιτισµό προέρχονταν από τις ορθοπεδικές κλινικές του 

νοσοκοµείου, γεγονός που ερµηνεύεται από τον χαρακτήρα του νοσοκοµείου. 

Ακολουθούν οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στην παθολογική κλινική και την 

καρδιολογική.  

 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ένας παράγοντας που έχει συµβάλλει 

σηµαντικά στη δηµιουργία υποσιτισµού είναι η ελάττωση της όρεξης λόγω 

δυσφαγίας. Το 16% επί του συνόλου των υποσιτισµένων ασθενών εµφανίζει 

και δυσφαγία, γεγονός που τη καθιστά σηµαντικό παράγοντα υποσιτισµού. Η 

κακή κατάσταση της τεχνητής οδοντοστοιχίας ή των δοντιών συχνά 

υποχρεώνουν το άτοµο στην επιλογή µαλακών τροφών, που αποτελούνται 

κυρίως από υδατάνθρακες (π.χ. πουρέ, ζελέ, µακαρόνια), µε αποτέλεσµα  να 

το οδηγήσουν σε πρωτεϊνική ανεπάρκεια. Εκτός όµως από τη δυσφαγία, από 

τη µελέτη µας φάνηκε ότι ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες υποσιτισµού είναι 

η µειωµένη κατανάλωση κρέατος, φρούτων και λαχανικών και η αυξηµένη 
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λήψη φαρµάκων. Οι κακές διατροφικές συνήθειες συνήθως απορρέουν από 

το χαµηλό εισόδηµα που έχει η πλειοψηφία των ηλικιωµένων ατόµων, ενώ ο 

µεγάλος αριθµός φαρµάκων που λαµβάνουν σχετίζεται µε την πληθώρα 

προβληµάτων υγείας που χαρακτηρίζουν την τρίτη ηλικία, προκαλώντας 

δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών, εντείνοντας το πρόβληµα 

υποσιτισµού.  

 

Οι Tomailo PP και οι συνεργάτες από το σύνολο των ασθενών του δείγµατος 

τους, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης  

πρωτεïνικοθερµιδικού υποσιτισµού είχαν όσοι εµφάνιζαν σύνδροµο 

δυσαπορρόφησης ή ήταν σε υπερµεταβολική κατάσταση, έπασχαν από aids 

ή είχαν υποστεί κάταγµα ισχίου ή µεταµόσχευση του µυελού των οστών. 
Παράλληλα οι Pirlich και Schutz διαπίστωσαν ότι υπήρχε σηµαντική θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στον πρωτεϊνικοθερµιδικό υποσιτισµό και την παρουσία 

νεοπλασίας,  φλεγµονώδους νόσου του εντέρου, καρδιακής ανεπάρκειας και 

πνευµονικής ανεπάρκειας. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη µας, εκτός από τους ασθενείς που εισέρχονται µε 

κάταγµα ισχίου, µεγαλύτερο κίνδυνο υποσιτισµού εµφανίζουν οι ασθενείς που 

έπασχαν από καρκίνο, κίρρωση ήπατος ή καρδιακή ανεπάρκεια, γεγονός που 

ερµηνεύεται από την µειωµένη όρεξη αυτών των ασθενών καθώς και τους 

διαιτητικούς περιορισµούς που έχουν λόγω της υποκείµενης νόσου. 
Πιο συγκεκριµένα, από τους  υποσιτισµένους ασθενείς του δείγµατος, το 

36.64% είχε από κάταγµα του ισχίου , το 15,79% είχε κάταγµα γόνατος, το 

10.53 % έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια ,το 10,53% από καρκίνο, το 

10,53% έπασχε από κίρρωση του ήπατος, το 5,26 % από σύνδροµο 

δυσαπορρόφησης, το 5,26%, από ηπατική εγκεφαλοπάθεια, ενώ το 5,29% 

είχε κάταγµα κνήµης. 
Όπως φαίνεται οι έρευνες των Tomailo PP, Pirlich και Schutz έρχονται σε 

συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι υπήρχε θετική συσχέτιση µεταξύ ηµερών 

νοσηλείας και υποσιτισµού, δηλαδή όσο αυξανόταν ο βαθµός υποσιτισµού, 

τόσο αυξανόταν και η διάρκεια νοσηλείας του ασθενούς, ενώ παράλληλα όσο 

µεγαλύτερος σε ηλικία ήταν ο ασθενής τόσο µεγαλύτερος κίνδυνος 

υποσιτισµού υπήρχε. 
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 Η διατροφική αξιολόγηση των ασθενών έγινε την 1η έως 3η ηµέρα για 

διαπιστωθεί σε τι κατάσταση µπαίνουν στο νοσοκοµείο. Το νοσηλευτικό 

προσωπικό µας ενηµέρωνε για τον αριθµό ηµερών που νοσηλευτήκαν οι 

ασθενείς. 

Η αύξηση της διάρκειας νοσηλείας του υποσιτισµένου ασθενούς είναι 

απόλυτα λογικό να συµβεί αφού ο υποσιτισµός οδηγεί σε καθυστερηµένη 

επούλωση των πληγών, αυξάνει την εµφάνιση ενδονοσοκοµειακών 

λοιµώξεων και επιπλοκών και καθυστερεί την αποκατάσταση του ασθενούς, 

αυξάνοντας ακόµη και τις πιθανότητες επανεισαγωγής του στο νοσηλευτικό 

ίδρυµα.  
 
Κλείνοντας σηµειώνεται ότι όλοι οι υπό εξέταση παράγοντες ηλικία, δείκτης 

µάζας σώµατος, δερµατική πτυχή τρικεφάλου, περιφέρεια βραχίονα, M.N.A. 

score και διάρκεια νοσηλείας συσχετίζονται µεταξύ τους είτε θετικά είτε 

αρνητικά και µάλιστα όλες οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές.   
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΚΗ            
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΡΕΨΗΣ 

 
Ο υποσιτισµός είναι συνήθως το τελευταίο στοιχείο που απασχολεί το ιατρικό 

προσωπικό ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε από 

τη µελέτη µας τα ποσοστά του υποσιτισµού  δεν είναι καθόλου αµελητέα και οι 

επιπτώσεις του στην πορεία της υγείας του ασθενούς καθόλου 

ευκαταφρόνητες. Στόχος, λοιπόν όλων των επιστηµόνων υγείας θα πρέπει να 

είναι ο έγκαιρος εντοπισµός του και η ταχεία ανάταξή του, βελτιώνοντας έτσι, 

την ποιότητα της παρεχόµενης προς τον ασθενή φροντίδα. Παρακάτω 

αναλύονται τα στάδια της διατροφικής φροντίδας του ασθενούς καθώς και η 

σηµασία της συνεργασίας µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας στην επίλυση 

του προβλήµατος του υποσιτισµού και στην τελική έκβαση της νοσηλείας του 

υποσιτισµένου ηλικιωµένου ασθενούς. 

 
1. Τα 4 βήµατα της διατροφικής φροντίδας 
 
Η επιστήµη της διατροφής στοχεύει στην προαγωγή της υγείας µέσω της 

σωστής διατροφής, δηλαδή της επαρκούς πρόσληψης των βασικών 

θρεπτικών συστατικών. Για να επιτευχθεί η σωστή και επαρκής διατροφή ο 

διατροφολόγος παρέχει διατροφική φροντίδα. Η διαδικασία της διατροφικής 

φροντίδας είναι η τελική οργανωµένη µορφή διαιτητικής παρέµβασης. 

Προκειµένου ο διατροφολόγος να εξασφαλίσει πλήρη και επαρκή πρόσληψη 

θρεπτικών συστατικών είναι απαραίτητο να αξιολογήσει τις ανάγκες του 

εξεταζόµενου ατόµου µέσω της διατροφικής αξιολόγησης. Εποµένως η 

διατροφική αξιολόγηση είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας διατροφικής 

φροντίδας. Η διαδικασία διατροφικής φροντίδας αποτελείται από 4 βήµατα: τη 

διατροφική αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης µέσω της συλλογής στοιχείων 

µε τις µεθόδους που προαναφέρθηκαν, την ερµηνεία των συλλεγόµενων 

στοιχείων και την εύρεση διατροφικών προβληµάτων, τη διαµόρφωση σχεδίου 

διατροφικής φροντίδας και εφαρµογή του σχεδίου και τέλος την επανεκτίµηση 
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της αποτελεσµατικότητας του σχεδίου διατροφικής φροντίδας. Τα παραπάνω 

φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5: Βήµατα διατροφικής φροντίδας 

 
 
 
 
α. ∆ιατροφική αξιολόγηση 
Η διατροφική αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης µέσω της συλλογής 

στοιχείων µε την ανθρωποµετρία, τη σωµατική εξέταση, τις βιοχηµικές 

αναλύσεις αναλύθηκε σε προηγούµενες σελίδες του κεφαλαίου αυτού. 

 
β. Ερµηνεία των συλλεγόµενων στοιχείων και εύρεση διατροφικών 
προβληµάτων 
Μετά την διατροφική αξιολόγηση ακολουθεί η µελέτη των στοιχείων, που 

έχουν συλλεγεί, προκειµένου να σχεδιαστεί το πλάνο της διατροφικής 

φροντίδας του ατόµου ή του πληθυσµού.  Ποια είναι τα πιθανά διατροφικά 

Βήµατα διατροφικής φροντίδας

1. ∆ιατροφική αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης µέσω της 
συλλογής στοιχείων µε την ανθρωποµετρία, τη σωµατική 
εξέταση, τις βιοχηµικές αναλύσεις και το ιστορικό 

2. Ερµηνεία των συλλεγόµενων στοιχείων και εύρεση 
διατροφικών προβληµάτων

3. Εφαρµογή του σχεδίου διατροφικής φροντίδας 

4. Επανεκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του σχεδίου 
διατροφικής φροντίδας
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προβλήµατα; Είναι το σωµατικό βάρος φυσιολογικό ή µήπως το άτοµο είναι 

υπέρβαρο; Οι βιοχηµικοί δείκτες είναι όλοι εντός φυσιολογικών ορίων ή 

µήπως προέκυψε κάποια παθολογική τιµή σε κάποιο δείκτη; π.χ. στην ολική 

χοληστερόλη ορού; Υπάρχουν κλινικά συµπτώµατα υποσιτισµού όπως 

κοιλονυχία ή τριχόπτωση; Έχουν οι διατροφικές ανάγκες αλλάξει λόγω 

ασθένειας; Π.χ. ο ασθενής έχει εκτεταµένο έγκαυµα οπότε έχει αυξηµένες 

ανάγκες σε ενέργεια ; Το άτοµο χρειάζεται να λάβει διαιτητικές συµβουλές; Οι 

απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα βοηθούν τον διατροφολόγο να 

διαµορφώσει ένα κατάλογο διατροφικών προβληµάτων που θα αποτελέσει τη 

βάση του σχεδιασµού διατροφικής φροντίδας. Η διατροφική φροντίδα έχει δύο 

σκέλη 

1. Τον καθορισµό του σωστού και επαρκούς διαιτολογίου του ατόµου 

2. Τη διατροφική εκπαίδευση του ατόµου προκειµένου να µπορεί να 

εφαρµόζει το προτεινόµενο διαιτολόγιο 

 

Στο πρώτο σκέλος της διατροφικής φροντίδας ο διατροφολόγος υπολογίζει τις 

ανάγκες του ατόµου σε θρεπτικά συστατικά. Πιο αναλυτικά υπολογίζει πόση 

ενέργεια χρειάζεται στο ηµερήσιο διαιτολόγιο του το άτοµο και καθορίζει τις 

αναλογίες σε µακροθρεπτικά συστατικά ( πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπος) 

που θα πρέπει να περιλαµβάνει. Επιπλέον υπολογίζει την ιδανική πρόσληψη 

µικροθρεπτικών συστατικών όπως το ασβέστιο, ο σίδηρος, οι βιταµίνες κ.α. Ο 

διατροφολόγος εκτιµά τις ανάγκες του ατόµου σε θρεπτικά συστατικά και έτσι 

διαµορφώνει το σωστό και επαρκές διαιτολόγιο του ασθενούς για την κάλυψη 

των διατροφικών αναγκών του. 

 

Στο δεύτερο σκέλος της διατροφικής φροντίδας ο διατροφολόγος 

προγραµµατίζει σχέδιο διατροφικής εκπαίδευσης του ατόµου. Η διατροφική 

εκπαίδευση του ατόµου είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζεται από οργάνωση . Η 

διατροφική εκπαίδευση ατόµου προκειµένου αυτό να εφαρµόσει στην πράξη 

το σωστό διαιτολόγιο πρέπει να λαµβάνει υπ’όψην της πληροφορίες που 

συλλέγονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Από τη συνέντευξη ο 

διατροφολόγος µπορεί και πρέπει να προσδιορίσει το µορφωτικό επίπεδο το 

ατόµου και το κίνητρο του για µάθηση και τροποποίηση διατροφικών 
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συνηθειών. Από τα παραπάνω δεδοµένα ο διατροφολόγος είναι σε θέση να 

καθορίσει το καλύτερο τρόπο παρουσίασης του προτεινόµενου διαιτολογίου 

και τον ρυθµό µε τον οποίο το άτοµο µπορεί να αφοµοιώσει το περιεχόµενο 

της διατροφικής εκπαίδευσης. Ο διατροφολόγος θα πρέπει να είναι ευέλικτος 

και σε θέση να προσαρµόσει το πρόγραµµα διατροφικής εκπαίδευσης στα 

παραπάνω δεδοµένα. Για παράδειγµα ένας άνθρωπος ηλικιωµένος µε 

δυσκολίες στην ακοή και αφοµοίωση νέων πληροφοριών ίσως χρειάζεται 

περισσότερο χρόνο, µεγαλύτερο αριθµό συναντήσεων και απλή γλώσσα µε 

ξεκάθαρα παραδείγµατα προκειµένου να µπορέσει να καταλάβει τις βασικές 

διαιτητικές συστάσεις για την υπερχοληστερολαιµία. 

 

Ο διατροφολόγος, εποµένως, συνοπτικά στο δεύτερο αυτό βήµα της 

διαδικασίας διατροφικής φροντίδας αναλύει τα συλλεγόµενα δεδοµένα 

προκειµένου να δηµιουργήσει λίστα προβληµάτων, εκτιµά ανάγκες σε 

θρεπτικά συστατικά, εκτιµά την ανάγκη για διατροφική εκπαίδευση και 

προσδιορίζει κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές. 

 
 

γ. Εφαρµογή του σχεδίου διατροφικής φροντίδας 

Το σχέδιο διατροφικής φροντίδας καθορίζει τις διαιτητικές συστάσεις, το 

περιεχόµενο των συµβουλευτικών συναντήσεων και το χρονοδιάγραµµα 

επίτευξης στόχων. 

 

Η εφαρµογή προγράµµατος που σχεδιάστηκε στο προηγούµενο στάδιο 

γίνεται µε διάφορες µεθόδους. Σε περίπτωση ενός ενδονοσοκοµειακού 

ασθενή τα κατάλληλα τρόφιµα σερβίρονται απ’ευθείας στον ασθενή, δηλαδή ο 

διατροφολόγος καθορίζει το διαιτολόγιο και η οδηγία αυτή εκτελείται από το 

προσωπικό σίτισης του νοσοκοµείου ( µάγειρας, τραπεζοκόµος). Όµως ο 

σωστός δίσκος δεν πρέπει µόνο να σερβιριστεί στον ασθενή αλλά και να 

καταναλωθεί από αυτόν, εποµένως ο διατροφολόγος θα πρέπει να επισκεφτεί 

τον ασθενή κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο νοσοκοµείο, να του 

επεξηγήσει γιατί ο δίσκος που του σερβίρεται έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο 

και να του δώσει οδηγίες διατροφής για να τις ακολουθήσει µετά από το 
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εξιτήριο από το νοσοκοµείο. Στην περίπτωση ενός εξωνοσοκοµειακού ασθενή 

οι διαιτητικές συστάσεις θα πρέπει να εφαρµοστούν εκτός του νοσοκοµείου 

εποµένως ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθήσει το πρόγραµµα διατροφικής 

εκπαίδευσης (µε συγκεκριµένο αριθµό συναντήσεων και συγκεκριµένο 

περιεχόµενο συµβουλευτικών συναντήσεων) που καθορίστηκαν στο 

προηγούµενο βήµα διαδικασίας διατροφικής φροντίδας.  

 
δ. Επανεκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του σχεδίου διατροφικής 
φροντίδας 
Κατά το χρόνο που η προγραµµατισµένη διατροφική παρέµβαση βρίσκεται σε 

εξέλιξη, ο διατροφολόγος είναι αναγκαίο να ελέγχει την αποτελεσµατικότητα 

της. Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του σχεδίου διατροφικής φροντίδας 

πραγµατοποιείται πάλι µε µία ή περισσότερες από τις µεθόδους διατροφικής 

αξιολόγησης. Σε περίπτωση που οι ανάγκες του ατόµου δεν καλύπτονται 

πλήρως το σχέδιο διατροφικής φροντίδας θα πρέπει να τροποποιηθεί. 

Επιπλέον σε περίπτωση που η κατάσταση υγείας του ασθενούς µεταβληθεί, 

τότε αλλάζει και η κατάσταση θρέψης του και οι ανάγκες του σε θρεπτικά 

συστατικά, εποµένως χρειάζεται να τροποποιηθεί το σχέδιο διατροφικής 

φροντίδας του ατόµου. 
 

Η διαδικασία της διατροφικής φροντίδας είναι απαραίτητο να είναι 

οργανωµένη. Βασικό συστατικό κάθε οργανωµένης προσπάθειας είναι η 

καταγραφή των κεντρικών αποφάσεων και σχεδίων που λαµβάνει σε κάθε 

στάδιο ο διατροφολόγος. Η καταγραφή των αρχικών συλλεγόµενων στοιχείων 

µέσω της διατροφικής αξιολόγησης, του σχεδίου δράσης, των διαδικασιών και 

της προόδου είναι σηµαντική. Η τήρηση αρχείων για κάθε στάδιο της 

διατροφικής φροντίδας καθοδηγεί τις περαιτέρω ενέργειες του διατροφολόγου.  

 

 

2. Συνεργασία µεταξύ επαγγελµατιών υγείας στη διατροφική φροντίδα 
του ασθενούς 
Η διατροφική αξιολόγηση είναι µια διαδικασία, η οποία δεν πραγµατοποιείται 

µόνο από το διατροφολόγο, αλλά από διάφορους επαγγελµατίες υγείας. Οι 

επαγγελµατίες υγείας είναι σηµαντικό να συνεργάζονται και να µοιράζονται τις 
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γνώσεις της ειδικότητας τους και τις δεξιότητες τους ώστε να παρέχουν την 

καλύτερη εφικτή κλινική φροντίδα στον ασθενή. Η δηµιουργία οµάδων από 

επαγγελµατίες υγείας εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση της κλινικής φροντίδας 

του ασθενούς. Η οµαδική εργασία συµβάλλει στην ακριβή και πλήρη 

διατροφική αξιολόγηση και στη συνέχεια διατροφική παρέµβαση. Μέλη της 

οµάδας εργασίας είναι ο ιατρός, ο νοσηλευτής, ο διατροφολόγος και ο 

φαρµακοποιός. 

 

Βασικό µέληµα των µελών της οµάδας είναι να διατηρούν φακέλους, 

ατοµικούς αλλά και συνολικούς σαν οµάδα για τον ασθενή και να 

επανεκτιµούν τακτικά την πορεία του.  

 

Ο ιατρός πραγµατοποιεί την κλινική σωµατική εξέταση από την οποία µπορεί 

να εντοπισθούν συµπτώµατα κακής θρέψης όπως η κοιλονυχία, που είναι 

ένδειξη έλλειψης ορισµένων βιταµινών. Επιπλέον ο ιατρός λαµβάνει το ιατρικό 

ιστορικό και έτσι µπορεί να εντοπίσει ένα νόσηµα του παρελθόντος που 

παρεµβαίνει στη δυνατότητα πρόσληψης τροφής του ατόµου ή χρήσης των 

θρεπτικών συστατικών από το σώµα του (για παράδειγµα η αφαίρεση 

τµήµατος του γαστρεντερικού σωλήνα κατά το παρελθόν µειώνει την 

απορρόφηση αρκετών θρεπτικών συστατικών). Τέλος  δίνει την οδηγία για την 

πραγµατοποίηση βιοχηµικών εξετάσεων. Ο ιατρός πραγµατοποιεί τη 

διάγνωση, συνταγογραφεί τη φαρµακευτική αγωγή, διευθύνει και επιβλέπει 

την οµάδα. 

 

Ο νοσηλευτής πραγµατοποιεί νοσηλεία, επεξηγεί τις ιατρικές διαδικασίες και 

τη θεραπεία, δίνει οδηγίες στον ασθενή και δρα ως πολύτιµος συνδετικός 

κρίκος ανάµεσα στην οµάδα και τον ασθενή αφού έρχεται σε επαφή, την 

περισσότερη ώρα, µε τον ασθενή. Ο νοσηλευτής λόγω της ιδιότητάς του να 

βρίσκεται δίπλα στον ασθενή εντοπίζει προβλήµατα κατά την εφαρµογή του 

σχεδίου διατροφικής παρέµβασης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο 

στάδιο της επανεξέτασης της διατροφικής αξιολόγησης. Ο νοσηλευτής είναι σε 

θέση να γνωρίζει την προσαρµογή του ασθενή στην διαιτητική παρέµβαση και 

είναι ο άµεσος αποδέκτης των παραπόνων και των ανησυχιών του αναφορικά 
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µε τη σίτιση του. Τα παραπάνω ενισχύουν το ρόλο του νοσηλευτή στη 

διατροφική φροντίδα του ασθενούς. 

 

Ο διατροφολόγος λαµβάνει υπ’όψην τη διάγνωση, τα αποτελέσµατα των 

βιοχηµικών αναλύσεων που αφορούν και τη διατροφή π.χ. ολική χοληστερόλη 

αίµατος, το ιατρικά προβλήµατα τα σχετιζόµενα µε υπό- ή υπερσιτισµό που 

του επισηµαίνει ο ιατρός, τις ανθρωποµετρικές µετρήσεις που πραγµατοποιεί 

ο ίδιος,  και έτσι εκτιµά την κατάσταση θρέψης του ασθενούς. Στη συνέχεια 

υπολογίζει τις ανάγκες του ασθενούς σε θρεπτικά συστατικά, προτείνει 

διατροφική παρέµβαση και επιµελείται της εφαρµογής του σχεδίου 

διατροφικής παρέµβασης και της εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας του. Ο 

διατροφολόγος είναι σε διαρκή επαφή µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας 

ενηµερώνοντάς τα για τα τµήµατα της διατροφικής αξιολόγησης που 

πραγµατοποιεί και το σχέδιο διατροφικής παρέµβασης που ακολουθεί. Ο 

νοσηλευτής που έρχεται σε διαρκή επαφή µε τον ασθενή λειτουργεί και σαν 

συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο διατροφολόγο και τον ασθενή επισηµαίνοντας 

στον πρώτο τα προβλήµατα εφαρµογής του διαιτολογίου καθώς και τυχόν 

απορίες του ασθενούς. Τέλος ο διατροφολόγος συνεργάζεται στενά µε τον 

ιατρό αφού το όποιο σχέδιο διατροφικής παρέµβασης και τα αποτελέσµατα 

της διατροφικής αξιολόγησης είναι υπό την επίβλεψη του τελευταίου ο οποίος 

είναι ο συντονιστής της οµάδας κλινικής φροντίδας. 

 

Ο φαρµακοποιός διαδραµατίζει και αυτός το ρόλο του στη διατροφική 

αξιολόγηση και κλινική φροντίδα του ασθενούς αφού επισηµαίνει στην οµάδα 

κλινικής φροντίδας τις πιθανές αλληλεπιδράσεις φαρµακευτικής αγωγής και 

τροφίµων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
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Ερωτηµατολόγιο 

 
Mini Nutritional Assessment (*) 

Επώνυµο:………………………Όνοµα:…………………… Φύλο….. 
Ηµερ/νία:…………….. 
Ηλικία:………….. Βάρος(kg):………….. Ύψος(cm):…………… 
 
Α) Έχει η πρόσληψη τροφής του ασθενούς µειωθεί τους 
τελευταίους 3 µήνες λόγο µείωσης της όρεξης, λόγο 
γαστρεντερικών  ενοχλήσεων,  λόγο δυσκολίας κατάποσης ή 
µάσησης; 
0=σοβαρή µείωση της όρεξης 
1=µέτρια µείωση της όρεξης 
2=φυσιολογική όρεξη                                       

Ι) Πόσα πλήρη γεύµατα τρώει καθηµερινά ο ασθενής; 
0= 1 γεύµα 
1= 2 γεύµατα 
2= 3 γεύµατα     
 
                                                                                                  

Β) Έχει ο ασθενής απώλεια  βάρους κατά τη διάρκεια των  
τελευταίων µηνών 
0=απώλεια βάρους µεγαλύτερη από 3 κιλά 
1=δε γνωρίζει 
2=απώλεια βάρους ανάµεσα σε 1 και 3 κιλά 
3= καµία απώλεια βάρους                                
 
 
 
 
                                                              

ΙΑ)Επιλεγµένοι δείκτες πρωτεϊνικής πρόσληψης 
• τουλάχιστον 1 γαλακτοκοµικό (γάλα, γιαούρτι, 

τυρί) ηµερησίως 
             ναι….. όχι…… 

• 2 ή περισσότερες µερίδες αυγού ή οσπρίων ανά 
εβδοµάδα 

             ναι….. όχι….. 
• κρέας, ψάρι, κοτόπουλο καθηµερινά 

             ναι….. όχι…... 
             0.0=εάν είναι 0 ή 1 ναι 
             0.5= εάν 2 ναι 
             1.0= εάν 3 ναι                                                            

Γ) Ο ασθενής είναι κλινήρης ή όχι; 
0= κλινήρης 
1= µη κλινήρης αλλά χωρίς να βγαίνει έξω από το  
σπίτι 
2=βγαίνει εκτός σπιτιού                                     

ΙΒ) Καταναλώνετε 2 ή περισσότερες µερίδες φρούτων ή 
λαχανικών καθηµερινά 
0=όχι      1=ναι                                                   
 
                                                                          

∆) Έχει ο ασθενής υποστεί ψυχολογικό στρες ή οξύ νόσηµα 
τους  τελευταίους τρεις µήνες 
0=ναι     1=όχι                                                 
 
                                                                          

ΙΓ) Πόσα ποτήρια υγρών (νερό, χυµοί, καφέ, τσάι, γάλα) 
πίνετε καθηµερινά; 

0.0=λιγότερο από 3 ποτήρια 
0.5=3 µε 5 ποτήρια 
1.0=περισσότερο από 5 ποτήρια                      

Ε) έχει ο ασθενής νευρολογικά/ ψυχιατρικά νοσήµατα; 
0=σοβαρή άνοια ή κατάθλιψη 

Ι∆) Προβλήµατα σίτισης 
0=αδυναµία σίτισης χωρίς βοήθεια 
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1=µέτρια άνοια 
2=χωρίς νευρολογικά/ ψυχολογικά προβλήµατα    
                                                                                                   

1= σιτίζεται µόνος του µε σχετική δυσκολία 
2= σιτίζεται µόνος του χωρίς δυσκολία       
 
                                                                                 

ΣΤ) Ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος του ασθενούς είναι: 
0=∆ΜΣ<19               2=21<∆ΜΣ<23 
1= 19<∆ΜΣ<21        3=∆ΜΣ>23                        
 
 
                                                                            

ΙΕ) Ο ασθενής πώς εκτιµά την κατάσταση θρέψης του; 
0=νιώθει υποσιτισµένος 
1=δε µπορεί προσδιορίσει την κατάσταση θρέψης  
του 
2=δεν αισθάνεται ότι έχει προβλήµατα µε τη  
διατροφή του                                                     

Ζ) Ο ασθενής ζει ανεξάρτητος ( όχι σε οίκο ευγηρίας ή 
κλινική) 

0=όχι        1=ναι                                                  

 

    χώρος διαµονής;…………………………                            

IΣΤ)Σε σχέση µε άλλα συνοµήλικα άτοµα πως νιώθει  
ο ασθενής την κατάσταση της υγείας του; 
0.0=όχι τόσο καλή 
0.5=δε γνωρίζει 
1.0=εξίσου καλή 
2.0= καλύτερη                                                           

Η) Ο ασθενής χρησιµοποιεί περισσότερα από 3 χάπια την 
ηµέρα 
0=ναι        1=όχι                                                  
                                                                      

Ζ) Περίµετρος βραχίονα σε cm του ασθενούς 
0.0=ΠΒ<21 
0.5=21<ΠΒ<22 
1.0=ΠΒ>22                                                        
 

Θ) Ο ασθενής έχει έλκη κατάκλισης; 
0=ναι        1= όχι                                                 
                                                                      

Η)Περίµετρος κνήµης σε cm του ασθενούς 
0=ΠΚ<31 
1=ΠΚ>31                                                                              

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (max 30 πόντοι)       
∆είκτης Υποσιτισµού 
17,5<∆Υ<23  κίνδυνος υποσιτισµού                            ∆Υ<17,5  παρουσία υποσιτισµού 

 
 
 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΡΕΨΗΣ (*) 
 
Κωδ. Ασθενούς…..…………. 
Ηµεροµηνία…………………. 
Ον/µο ασθενούς……………………………………………………………………. 
 

Ανθρωποµετρία 

Σωµατικό βάρος (σε kg)  
Μήκος κνήµης( σε cm)  
Ύψος ( σε cm)  
∆ΜΣ (kg/m²)  
Περιφέρεια βραχιονίου (σε cm)  
Πάχος δερµατικής πτυχής τρικεφάλου (σε 
mm) 

 

 
 
Mini Nutritional Assessment Score:………. 
□                      □                     □ 
υποσιτισµός           κίνδυνος         καλή κατάσταση θρέψης 

     υποσιτισµού 
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Συνοδά νοσήµατα που επηρεάζουν τις διαιτητικές οδηγίες: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
∆υσφαγία: Ναι……….        Όχι………... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
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Εικόνα 1: ∆ερµαπτυχοµέτρηση τρικεφάλου (Πηγή: Σ.Ν.Γεωργιαννός: Φυσιολογία 
της θρέψης, µεταβολισµός και τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή, 
Επιστηµονικές εκδόσεις Γρ. Παρισιανός, Αθήνα 1988) 
 
 

 
Εικόνα 2: Μέτρηση περιµέτρου βραχίονα (Πηγή: Σ.Ν.Γεωργιαννός: Φυσιολογία της 
θρέψης, µεταβολισµός και τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή, Επιστηµονικές 
εκδόσεις Γρ. Παρισιανός, Αθήνα 1988) 
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Εικόνα 3: ∆υναµοµετρία. Ο ασθενής συµπιέζει τον ασκό στην παλάµη του χεριού µε 
τη µικρότερη µυική ισχύ, καταβάλοντας όλη του τη δύναµη (Πηγή: Σ.Ν.Γεωργιαννός: 
Φυσιολογία της θρέψης, µεταβολισµός και τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή, 
Επιστηµονικές εκδόσεις Γρ. Παρισιανός, Αθήνα 1988) 
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Εικόνα 4: Υποσιτισµένος ηλικιωµένος ασθενής (Πηγή: Σ.Ν.Γεωργιαννός: 
Φυσιολογία της θρέψης, µεταβολισµός και τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή, 
Επιστηµονικές εκδόσεις Γρ. Παρισιανός, Αθήνα 1988) 
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Εικόνα 5: Υποσιτισµένος ηλικιωµένος ασθενής (Πηγή: Σ.Ν.Γεωργιαννός: 
Φυσιολογία της θρέψης, µεταβολισµός και τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή, 
Επιστηµονικές εκδόσεις Γρ. Παρισιανός, Αθήνα 1988) 
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Εικόνα 6: Υποσιτισµένος ηλικιωµένος ασθενής (Πηγή: Σ.Ν.Γεωργιαννός: Φυσιολογία της 
θρέψης, µεταβολισµός και τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή, Επιστηµονικές εκδόσεις 
Γρ. Παρισιανός, Αθήνα 1988) 
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Εικόνα 7: Ηλικιωµένοι ασθενείς µε καρκινική καχεξία (Πηγή: Σ.Ν.Γεωργιαννός:     
Φυσιολογία της θρέψης, µεταβολισµός και τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή, 
Επιστηµονικές εκδόσεις Γρ. Παρισιανός, Αθήνα 1988) 
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