ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑ∆ΟΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ
1. ΝΟΣΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Νόσος

Αιτιολογικός
παράγοντας

Συµπτώµατα

Πηγή µόλυνσης

Τροφές που
ευθύνονται

διάροια,πυρετός, ρίγη,
κοιλιακός πόνος, µυαλγία

Κόπρανα µολυσµένων
ατόµων, υδατογενής
µετάδοση ( πιθανόν και
αερογενής )

διάφορα φαγητά,
νερό

Echerichia Coli
∆ιάρροια των
ταξιδιωτών

(διεισδυτικά και
εντεροπαθογόνα
στελέχη)

Εντεροκοκκοκ
ή τροφική
δηλητηρίαση

Streptococcus
Faecalis,
S.Facium

Λουκάνικα,
Κόπρανα ζώων και
συµπυκνωµένο
Ναυτία, κοιλιακός πόνος,
ανθρώπων. Τρόφιµα
διάρροια, εµετός
µολυσµένα από εκκρίσεις γάλα, κρεατοσκευνοσούντων ή φορέων
άσµατα, νερό

Καµπυλοβακτηριδίαση

Campylobacter
Jejuni

Πυρετός, ρίγη,
πονοκέφαλος,αρθραλγία,
µυαλγία

Λεπτοσπείρωση

Leptospira s.p.p.

Πυρετός, πονοκέφαλος,
ρίγη, αδιαθεσία,εµετός,
µυικός πόνος

Μολυσµένοι ιστοί και
Γάλα, κρέας, νεφρά,
ούρα ζώων. Κύρια οδός ζαµπόν, µολυσµένο
µετάδοσης υδατογενής µε ουρα ζώων νερό

Κόπρανα µολυσµένων
ζώων ή ανθρώπων.
Σκόνη, έδαφος, νερά
υπονόµων. Τρόφιµα

Μαγειρεµένο κρέας
θηλαστικών ή
πουλερικών που
έµεινε αρκετές ώρες
σε θερµοκρασία
δωµατίου. Νερό
µολυσµένο µε
βοθρολύµατα.

Νερό, βατράχια, ψάρια

Παστό σκουµπρί,
ψάρια, επιφανειακά
νερά

Λοίµωξη από
κλωστρίδιο

Clostridium
Perfigenes
(τύπος Α )

Οξύς κοιλιακός πόνος,
διάρροια, εξάντληση,
ναυτία,εµετός, πυρετός,
ρίγη

Λοίµωξη από
αεροµονάδα

A. hydrophila,
A.Salmonicida,
A.punctata

∆ιάρροια, κοιλιακός
πόνος, πυρετός

Λοίµωξη από
ψευδοµονάδα

Pseudomonas
Aeroginosa

∆ιάρροια, κοιλιακός
πόνος, εµετός,
αφυδάτωση, κυάνωση

Επαφή µε µολυσµένα
ζώα ή ιστούς τους

Ωµό κρέας, γάλα, µη
χλωριωµένο νερό

∆ερµατικές αλλοιώσεις,
κόπρανα ανθρώπων,
νερά υπονόµων, έδαφος, Ωµό γάλα, κουνέλι,
στάσιµα νερά
µη χλωριωµένα νερά
Ενδονοσοκοµειακές
λοιµώξεις

Νόσος

Αιτιολογικός
παράγοντας

Συµπτώµατα

Πηγή µόλυνσης

Τροφές που
ευθύνονται

Σαλµονέλλωση

Salmonella
enteritis

∆ιάρροια, πυρετός,
εµετός, κοιλιακός πόνος

Κόπρανα µολυσµένων
ζώων και ανθρώπων

Κρέας, αυγλα,
πουλερικά, καπνιστό
ψάρι, µολυσµένο
νερό

Τύφος

Σιγκέλλωση

Χολέρα

Υψηλός συνεχής πυρετός,
βήχας, ανορεξία, εµετός,
πονοκέφαλος,
βραδυσφυγµία, ρόζ
Κόπρανα και ούρα
Ωµές σαλάτες, νερό,
Salmonella typhi
κηλίδες στο θώρακα και πασχόντων και φορέων
γάλα και όστρακα
στο κορµό, ρινορραγία,
εντεροραγία,εφίδρωση,
παραλήρηµα

∆ιάφοροι ορότυποι
της Shigella

Vibrio Cholerae

Κοιλιακός πόνος, ρίγη,
πυρετός, διάρροια,
αφυδάτωση

Υγρές ανάµικτες
Κόπρανα µολυσµένων
τροφές, νερό, αβγά,
ατόµων, υδατογενής
λαχανικά, όστρακα,
µετάδοση και εξ επαφής (
γαλακτοκοµικά
από άτοµο σε άτοµο )
προιόντα

Αιφνίδια έναρξη, αθρόα
υδαρής διάρροια µε
βλένες (κόπρανα σαν
Υδταογενής µετάδοση Νερό, ωµά λαχανικά,
από κόπρανα νοσούντων ωµά µύδια, γαρίδες
ρυζόνερο). Κοιλιακός
πόνος, αφυδάτωση και στο στάδιο της επώασης και όλες οι τροφές
καταπληξία, κρύο δέρµα, της νόσου καθώς και στο που έχουν πλυθεί µε
στάδιο της ανάρρωσης
µολυσµένο νερό.
εντονη δίψα, µυικές
κράµπες, βυθισµένοι
οφθαλµικοί βολβοί.

2. ΝΟΣΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΙΟΥΣ

Γαστρεντερίτιδα
Ο ιός Norwalk και Ναυτία, εµετός, διάρροια,
επιδηµική
άλλοι αδενο- ή κοιλιακός πόνος, µυαλγία,
(οξεία
κορωναιοί
χαµηλός πυρετός
ιογενής)

Ηπατίτιδα Α

Ιός RNA της
ηπατίτιδας

Πυρετός, αδιαθεσία,
καταβολή, ανορεξία,
ναυτία, κοιλιακές
ενοχλήσεις. χολή στα
ούρα, ίκτερος

Τρόφιµα και νερό

Μολυσµένα τρόφιµα
και νερό

Κόπρανα, ούρα και αίµα
πασχόντων,
Οστακα, γάλα,
αναρρωνυόντων και
συντηρηµένος χυµός
ατόµων που βρίσκονται
πορτοκαλιού,
στην περίοδο επώασης
πατατοσαλάτα.
της νόσου. Κύρια οδός
κατεψυγµένες
µετάδοσης από άτοµο σε φράουλες, σάντουιτς,
άτοµο καθώς και
νερό
υδατογενής

Νόσος

Πολιοµυελίτιδα

Αιτιολογικός
παράγοντας

Συµπτώµατα

πυρετός, πονοκέφαλος,
γαστρεντερικές
Poliovirus τύποι 1, διαταραχές, αδιαθεσία,
2 και 3
δυσκαµψία του αυχένα και
της πλάτης, µε ή χωρίς
χαλαρή παράλυση

Πηγή µόλυνσης

Τροφές που
ευθύνονται

Κόπρανα, φαρυγγικές
εκκρίσεις µολυσµένων
ατόµων

Γάλα, πάστες και
υλικά που έχουν
µολυνθεία από
κόπρανα. Το νερό
σπάνια
ενοχοποιείται.

3. ΝΟΣΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Εχινοκοκκίαση

Echinococcus
granulosus

Κρυπτοσποριδίαση

Cryptosporidium
spp

Κυστικέρκωση

Η νύµφη της
Taenia solium
(Cysticercus
cellulosae)

Κόπρανα σαρκοφάγων
Τροφές που
Ποικίλα ανάλογα µε την
που περιέχουν αβγά του καταναλλώνονται
εντόπιση της κύστης. Οι
εγχινόκοκκου. Κύρια
ωµές, καθώς και το
κύστεις µπορεί να
οδός µετάδοσης η απαφή πόσιµο νερό που
εντοπίζονται στο ήπαρ,
µε σκύλους, βρώση
έχει µολυνθεί µε
πνεύµονες, νεφρούς,
ωµών φρούτων και
κόπρανα
πύελο, καρδιά, οστά ή
λαχανικών µολυσµένων
µολυσµένων
εγκέφαλο.
µε κόπρανα σκύλων
σκύλων.
∆ιάρροια που στα παιδιά
ακολουθείται από
ανορεξία και εµετό.
Κωλικοειδής κοιλιακός
πόνος.

Προσβάλλεται το Κ.Ν.Σ.

Κόπρανα ανθρώπου,
βοοειδών και άλλων
κατοικιδίων ζώων

Τροφές και νερό που
έχουν µολυνθεί από
κόπρανα ανθρώπου
ή ζώων.

Ανθρώπινα κόπρανα

Κάθε τρόφιµο ή νερό
µολυσµένο µε
ανθρώπινα
κόπαρανα που
περιέχουν αβγά του
παρασίτου.

