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Καηάινγνο Οξνινγίαο, πκβνιηζκώλ θαη Αθξώλπκσλ 

 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΟΡΟΛΟΓΕΏ      ΏΓΓΛΕΚΔ ΟΡΟΛΟΓΕΏ   ΏΚΡΧΝΤΜΟ 
 

 
Μεηαβνιηθφ χλδξνκν  Metabolic Syndrome    Μ / MS 

Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα Physical Activity   ΑΦ / PA 

Αείθηεο Μάδαο ψκαηνο  Body Mass Index   ΑΜ / ΐΜΕ  

αθραξψδεο Αηαβήηεο II Type 2 diabetes mellitus  Α II  / T2DM 

Ώξηεξηαθή Τπέξηαζε       ΏΤ 

πζηνιηθή Ώξηεξηαθή Πίεζε      ΏΠ  

Αηαζηνιηθή Ώξηεξηαθή Πίεζε     ΑΏΠ 

ΛηπνπξσηεΎλε Υακειήο Ππθλφηεηαο     LDL-C 

ΛηπνπξσηεΎλε Τςειήο Ππθλφηεηαο     Δ DL-C  

Σξηγιπθεξίδηα        TGL 

Μεηαηξεπηηθφ Έλδπκν  Ώγγεηνηαζίλεο     ΜΒΏ  

Σειηθά Πξντφληα Πξνρσξεκέλεο -Γιπθνδπιίσζεο Advanced Glycation Endproducts -AGEs 

Αηαηαξαγκέλε αλνρή γιπθφδεο -  Impaired Glucose Tolerance IGT    

Βθαηνζηηαία Θέζε        ΒΘ 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

 World Health Organisation    ΠΟΤ / WHO 

Βζληθφ Πξφγξακκα Βπηκφξθσζεο γηα ηε Υνιεζηεξφιε -  

  National Cholesterol Education Program - NCEP   

Βηδηθή Βπηηξνπή αληηκεηψπηζεο Βλειίθσλ  - Adult Treatment Panel III  - ATP III 

Βπξσπατθή Έλσζε Μειέηεο Ελζνπιηλναληνρήο  

 European Group for the Study of Insulin Resistance - EGIR  

Ώκεξηθάληθε Έλσζε Κιηληθψλ Βλδνθξηλνιφγσλ 

 American Association of Clinical Endocrinologist - AACE 

Αηεζλήο Οκνζπνλδία γηα ην Αηαβήηε  

 International Diabetes Federation - IDF 

Αηεζλήο Βπηηξνπή Αξάζεο γηα ηελ Παρπζαξθία   

 International Obesity Task Force -  Ε0TF 

Αηεζλήο Οκνζπνλδία γηα ην Αηαβήηε  

 American Diabetes Association - ADA 

Πξνζσξηλή Βλσηηθή Αήισζε  

 Joint Interim Statement - JIS 
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Πεξίιεςε 

 

Δηζαγσγή: Σν Μεηαβνιηθφ χλδξνκν (Μ) αλαθέξεηαη ζηελ άζξνηζε δηαηαξαρψλ κεηαβνιηθήο 

αηηηνινγίαο νη νπνίεο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα απφ ζαθραξψδε 

δηαβήηε ηχπνπ 2, θαξδηαγγεηαθέο λφζνπο θαη ζλεζηκφηεηα αλεμαξηήησο αηηίσλ. Σν Μ θαζνξίδεηαη 

απφ ηε ζπλχπαξμε ηξηψλ ή πεξηζζνηέξσλ παξαγφλησλ, θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία, απμεκέλα 

ηξηγιπθεξίδηα, απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, ρακειή HDL ρνιεζηεξφιε θαη πςειφ ζάθραξν λεζηείαο. 

Ώξθεηέο κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ κεησκέλνπ 

θηλδχλνπ αλάπηπμεο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. 

θνπόο: Δ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ Μ κε ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (ΦΑ), ε θαηαγξαθή ηεο 

ζπρλφηεηαο ηεο εκθάληζεο ηνπ Μ, θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ζε παηδηά θαη 

γνλείο ηνπ Αήκνπ Νφηηαο Κπλνπξίαο. 

Μεζνδνινγία: πκκεηείραλ ζπλνιηθά 133 άηνκα. Σα 65 ήηαλ παηδηά θαη έθεβνη (44,8%) θαη 68 

ελήιηθεο (55,2%). Γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηε κειέηε ζπκπιεξψζεθε εξσηεκαηνιφγην (πεξηειάκβαλε 

ηξεηο ελφηεηεο, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηνλ χπλν, ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην αηνκηθφ – 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ), πξαγκαηνπνηήζεθε κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (ΏΠ), ζσκαηνκεηξηθέο 

κεηξήζεηο θαη ζπιιέρζεθε δείγκα αίκαηνο (βηνρεκηθέο, γεληθή). 

Απνηειέζκαηα: Ο επηπνιαζκφο ηνπ Μ ζην δείγκα καο ήηαλ 14,2 % (n=19). πγθεθξηκέλα άηνκα κε 

πςειή ΦΑ έρνπλ πάλσ απφ 90% ιηγφηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζε ζρέζε 

κε άηνκα κε ρακειή-θαζφινπ ΦΑ. Σν δείγκα καο ήηαλ ηζνθαηαλεκεκέλν αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο 

θπζηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο (32% ήπηα, 36,1% κέηξηα, 32% έληνλε).  

πκπεξάζκαηα: Δ κειέηε έδεημε φηη, φζν απμάλεη ε ΦΑ έρνπκε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο έλα άηνκν 

λα αλαπηχμεη κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε ρξεηάδεηαη γηα ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ 

Μ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΦΑ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Μ. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη 

ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ζα πξέπεη απφ θνηλνχ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ πξσηνγελή πξφιεςε ηνπ 

κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ επηπνιαζκνχ. 

 

 

 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Μεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα, Παξάγνληεο Κηλδχλνπ 
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Abstract 

 

Background: The Metabolic Syndrome (MS) mentions the summation of the metabolic cause’s 

disorders that increase the danger of morbidity and mortality from type 2 diabetes meliteous, 

cardiovascular diseases and mortality without reasons. The MS is determined from the coexistence of 

three or more factors, central obesity, elevated triglycerides, elevated blood pressure, low HDL 

cholesterol and high fasting blood glucose. Many studies have related associations between the 

physical activity and the declining danger of the metabolic syndrome’s development. 

Aim: The investigation of the connection of the MS and the physical activity (PA), the registration of 

the frequency of the metabolic syndrome’s appearance, and the individual’s characteristics in children 

and parents of Notia Kynouria’s municipality. 

Methods: Participated 133 people overall. The children and the teenagers were 65 (44,8%) and the 

adults were 68 (55,2%). Every participant in the study had completed a questionnaire (in which three 

units were included, the eating habits, the sleep, the physical activity and the individual and the 

family’s medical history). Blood pressure’s measurement, anthropometric measurements and blood 

test (biochemical and general test) took place. 

Results: The prevalence of MS in our sample was 14,2% (n=19). Specifically, individuals with high 

physical activity have more than 90% less possibility to develop metabolic syndrome than the 

individuals with low or no PA. Our sample was evenly distributed considering the intensity of its 

physical activity (32% mild, 36,1% medium, 32% intense). 

Conclusion: Σhe study showed that as the PA increases, the possibility of an individual to develop the 

metabolic syndrome decreases. In order to confront the metabolic syndrome, more information about 

the prevalence of MS and the effectiveness of PA is needed. The health professionals and the policy 

makers together have to focus on the primary prevention of metabolic syndrome and controlling the 

prevalence. 

 

 

 

Key words: Metabolic Syndrome, Physical Activity, Risk factors 
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Δηζαγσγή 

 

Δ παγθφζκηα επίπησζε ηνπ Μ είλαη 23% ζε λεαξνχο ελήιηθεο θαη απμάλεηαη κε ηελ ειηθία. Σν 

Μεηαβνιηθφ χλδξνκν (Μ) θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε ηξηψλ ή πεξηζζνηέξσλ παξαγφλησλ, 

θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία, απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα, απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, ρακειή HDL 

ρνιεζηεξφιε θαη πςειφ ζάθραξν λεζηείαο (International Diabetes Federation IDF, 2005). Δ άζξνηζε 

απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ κεηαβνιηθήο αηηηνινγίαο θαίλεηαη φηη, πξνσζνχλ ηφζν ηελ αλάπηπμε 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ φζν θαη ηνλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε δηαβήηε ηχπνπ ΕΕ. Δ 

παζνγέλεζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ είλαη πνιχπινθε θαη πξνθχπηεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηελ αιιειεμάξηεζε πνιιψλ γνληδίσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 

(Ώγγεινπνχινπ Θ. 2006). Ώιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αχμεζε ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. Ώθφκα αλεζπρεηηθά είλαη ηα 

δεδνκέλα απφ κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη, ε δηαδηθαζία ηεο αζεξνζθιήξσζεο αξρίδεη λσξίο ζηε δσή 

θαη ζπλδέεηαη κε ηε παρπζαξθία, ε νπνία έρεη πάξεη επηδεκηθέο δηαζηάζεηο, θαζψο θαη κε ηα ππφινηπα 

ζπζηαηηθά ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ήδε ζηε παηδηθή ειηθία (Κψλζηα Ο. 2007).   

Δ βαζηθή ζεξαπεία ηνπ Μ παξακέλεη ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο κε άζθεζε θαη ζσζηή δηαηξνθή 

ψζηε λα έρνπκε απψιεηα βάξνπο θαη θαξκαθνινγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε ζεξαπεία αζεξσκάησζεο, 

δπζιηπηδαηκίαο, ππέξηαζεο θαη ππεξγιπθαηκίαο (Samson S. 2014). Με ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη 

βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηφζν ζηελ Ώκεξηθή φζν θαη ζηελ Βπξψπε, δηεζλείο νξγαληζκνί 

θαζφξηζαλ σο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο α) ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη β) 

ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. Βίλαη θνηλά απνδεθηφ, ζχκθσλα κε έλα κεγάιν αξηζκφ 

επηδεκηνινγηθψλ θαη θιηληθψλ εξεπλψλ, φηη ε ζπζηεκαηηθή άζθεζε είλαη απφ κφλε ηεο ηθαλή λα 

ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγείαο, ζε ελήιηθεο θαη παηδηά, φπσο επίζεο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο γεληθφηεξα (Σάκπαιεο Κ. θαη ζπλ. 2011). 

Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή θίλεζε πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο ζθειεηηθνχο 

κχεο θαη απμάλεη ηηο ελεξγεηαθέο δαπάλεο (US Department of Health and Human Services, 1996). 

Ώξθεηέο κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ κεησκέλνπ 

θηλδχλνπ αλάπηπμεο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Δ αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θαη ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ, 

φπσο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ. Μηθξέο 

απμήζεηο ησλ επηπέδσλ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

ηλζνπιηλνεπαηζζεζία θαη λα καηαηψζνπλ ή λα κεηαζέζνπλ ρξνληθά ηελ έλαξμε ηνπ Μεηαβνιηθνχ 
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πλδξφκνπ ζηα παηδηά, αθφκε θαη απνπζία ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο. 

(Σάκπαιεο Κ. θαη ζπλ. 2011). 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη, ην Μ θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (ΦΑ) θαη λα θαηαγξάςεη ηε ζπρλφηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ Μ, 

θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ζε παηδηά θαη γνλείο ηνπ Αήκνπ Νφηηαο Κπλνπξίαο. 
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Γεληθό Μέξνο 

 

1.1 Μεηαβνιηθφ χλδξνκν 

 

 
1.1.1 Οξηζκνί Μεηαβνιηθνύ πλδξόκνπ 

 

Ώπφ θαηξφ έρεη παξαηεξεζεί, ηφζν ζε θιηληθφ φζν θαη ζε επηδεκηνινγηθφ επίπεδν, φηη νη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, δειαδή ε παρπζαξθία, ε ππεξιηπηδαηκία, νη δηαηαξαρέο ζην 

κεηαβνιηζκφ ηα γιπθφδεο, θαη ε ππέξηαζε, ηείλνπλ λα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην άηνκν. Δ ζπλχπαξμε 

ησλ παξαγφλησλ απηψλ, πνπ απμάλεη θαηαθφξπθα ηνλ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν, είρε αξρηθά ζεσξεζεί 

ηπραία, επεηδή πξφθεηηαη γηα θαηαζηάζεηο αξθεηά ζπλεζηζκέλεο ζνπο ελήιηθεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ζπδεηείηαη έληνλα ε ππφζεζε φηη ε ζπλχπαξμε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί ηδηαίηεξε 

λνζνινγηθή νληφηεηα κε ζπγθεθξηκέλν παζνγελεηηθφ κεραληζκφ (Μπηηζψξε Μ. 2009). Σν 

Μεηαβνιηθφ χλδξνκν (Μ) είλαη φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άζξνηζε δηαηαξαρψλ κεηαβνιηθήο 

αηηηνινγίαο, νη νπνίεο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα απφ ζαθραξψδε 

δηαβήηε ηχπνπ ΕΕ, θαξδηαγγεηαθέο λφζνπο θαη ζλεζηκφηεηα αλεμαξηήησο αηηίσλ (Pyykkönen A. et al 

2010).  

 Δ ππφζεζε φηη ε αζξνηζηηθή δξάζε απφ ηε ζπλχπαξμε κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο απνηεινχλ 

παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ην 1920 απφ ηνλ 

νπεδφ ηαηξφ Kylin, σο ν ζπλδπαζκφο ππέξηαζεο, ππεξγιπθαηκίαο θαη νπξηθήο αξζξίηηδαο. Ώξθεηά 

ρξφληα αξγφηεξα, ν ελδνθξηλνιφγνο Gerald Reaven ην 1988, πξνζδηφξηζε κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ην 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Μ) κε ηνλ φξν ζχλδξνκν Υ, βάζεη ηεο ζρέζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

ηλζνπιίλε κε ηελ ππεξγιπθαηκία, ηηο δηαηαξαρέο ζηα ιηπίδηα θαη ηελ ππέξηαζε, θαη ην ζπζρέηηζε κε 

απμεκέλν αζεξνζθιεξσηηθφ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν ζηνπο ελήιηθεο, γεγνλφο πνπ είρε ηεξάζηηα 

απήρεζε, θαζψο άλνημε λένπο δξφκνπο ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε κειέηε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

λνζεκάησλ. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε απηή, ην αξρηθφ παζνθπζηνινγηθφ γεγνλφο είλαη ε αληίζηαζε 

ζηελ ηλζνπιίλε, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηηο ππφινηπεο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ηνπ 

ζπλδξφκνπ (Μπηηζψξε Μ. 2009, ηεθαλάθε Β. θαη ζπλ. 2009, Federspil G. et al 2006). 

Αηάθνξνη φξνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε λέα λνζνινγηθή νληφηεηα. ηελ αξρή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο «ζχλδξνκν Υ», πνπ εκπεξηείρε ην άγλσζην ηεο αηηηνινγίαο, ζηελ ζπλέρεηα ν 

πεξηγξαθηθφο φξνο «ζχλδξνκν αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε», ηνλ νπνίν ζπλαληνχκε ζε παιηφηεξε 

βηβιηνγξαθία αξθεηά ζπρλά αθφκε θαη ν κεηαθνξηθφο φξν «θνπαξηέην ηνπ ζαλάηνπ» (deadly quartet) 
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αλαθεξφκελνο ζηελ ηεηξάδα παρπζαξθία, δπζιηπηδαηκία, ππέξηαζε θαη δηαβήηεο, ελψ ηειηθά 

επηθξαηνχλ φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζην παζνθπζηνινγηθφ ππφβαζξν ησλ κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ, 

φπσο «πνιιαπιφ κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν», «δπζκεηαβνιηθφ ζχλδξνκν» θαη ηειεπηαία απιψο 

«κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν» (Μπηηζψξε Μ.  2009 θαη ηεθαλάθε Β. θαη ζπλ. 2009). 

πλνςίδνληαο κέρξη ζήκεξα έρνπλ δηαηππσζεί νη αθφινπζνη νξηζκνί γηα ην Μ: 

• Δ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (ΠΟΤ, 1999) φξηζε ην Μ σο ηε ζπλχπαξμε ηεο ηλζνπιηλναληνρήο 

ή/θαη δηαηαξαρήο αλνρήο ζηε γιπθφδε, κε δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο δηαηαξαρέο: 

ππέξηαζε, ππεξηξηγιπθεξηδαηκία θαη/ή ρακειή HDL, θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία, 

κηθξνιεπθσκαηηλνπξία. 

• Δ Βπξσπατθή Οκάδα γηα ηε κειέηε ηεο Ελζνπιηλναληνρήο (European Group for the Study of Insulin 

Resistance EGIR 1999) φξηζε ην ≪ ζχλδξνκν αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε (IRS)≫ σο θαηάζηαζε πνπ 

ζπλδπάδνληαη ε ππεξηλζνπιηλαηκία καδί κε δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο δηαηαξαρέο: 

ππεξγιπθαηκία, ππέξηαζε, δπζιηπηδαηκία, θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία. 

Σν Βζληθφ Πξφγξακκα Βπηκφξθσζεο γηα ηε Υνιεζηεξφιε – Βηδηθή Βπηηξνπή αληηκεηψπηζεο 

Βλειίθσλ, (National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III NCEP-ATP III 2001) 

νξίδεη ζηελ ηξίηε αλαθνξά ηεο ην Μ σο ηελ θαηάζηαζε πνπ ζπλδπάδνληαη νη αθφινπζνη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ: αλδξνεηδνχο ηχπνπ παρπζαξθία, αζεξνγφλνο δπζιηπηδαηκία (απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα, κηθξά 

κφξηα LDL ρνιεζηεξφιεο, ρακειή HDL ρνιεζηεξφιε), ππέξηαζε, ηλζνπιηλναληνρή (κε ή ρσξίο 

αλνρή ζηελ γιπθφδε), πξνζξνκβσηηθή θαη πξνθιεγκνλψδε θαηάζηαζε. 

• Δ Ώκεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Βηαηξεία θαη ην Βζληθφ Ελζηηηνχην Καξδηάο Πλεπκφλσλ θαη Ώίκαηνο 

(American Heart Association AHA θαη National Heart Lung and Blood Institute NHLBI 2005) 

πξνηείλεη ε δηάγλσζε ηνπ Μ λα ηίζεηαη αλ ζπλππάξρνπλ 3 απφ ηα 5 αθφινπζα θξηηήξηα: απμεκέλα 

ηξηγιπθεξίδηα, απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, απμεκέλε πεξηθέξεηα κέζεο, πςειφ ζάθραξν λεζηείαο, 

ρακειή HDL ρνιεζηεξφιε. 

• Δ Αηεζλήο Οκνζπνλδία γηα ην αθραξψδε Αηαβήηε (International Diabetes Federation IDF 2005) 

ζπζηήλεη ε δηάγλσζε ηνπ Μ λα ηίζεηαη αλ ζπλππάξρνπλ ε θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία κε 

νπνηνπζδήπνηε δχν απφ ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο: απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα, απμεκέλε 

αξηεξηαθή πίεζε, ρακειή HDL ρνιεζηεξφιε, πςειφ ζάθραξν λεζηείαο (Federspil G. et al 2006). 

• Οη πην πξφζθαηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, εθδφζεθαλ ην 2009 φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

ζπλάληεζε κεηαμχ κεξηθψλ πνιχ κεγάισλ νξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, 

ζε κηα πξνζπάζεηα λα ελνπνηήζνπλ ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Οη 

νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ νη: 1) International Diabetes Federation Task Force on 

Epidemiology and Prevention, 2) National Heart, Lung, and Blood Institute, 3) American Heart 

Association, 4) World Heart Federation, 5) International Atherosclerosis Society, θαη ν 6) 

International Association for the Study of Obesity. Οη επηζηήκνλεο πνπ έιαβαλ κέξνο θαηέιεμαλ ζε 

http://www.medscape.org/viewarticle/514644_2
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κηα θνηλή δήισζε / ζπκθσλία Πξνζσξηλή Βλσηηθή Αήισζε (Joint Interim Statement - JIS), γηα ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ζπλδξφκνπ. Ο ηειηθφο νξηζκφο, ζε αληίζεζε κε απηφλ ηνπ IDF ηνπ 2005, δελ ιάκβαλε ηελ 

θεληξηθή παρπζαξθία σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα έρεη θάπνηνο ην ζχλδξνκν, ελψ απφ ηελ άιιε 

πηνζεηνχζε ηα πην απζηεξά θξηηήξηα γηα ηελ πεξίκεηξν κέζεο ηνπ IDF (Πεξηνδηθή Βπηζηεκνληθή 

Βλεκέξσζε ηεο Βιιεληθήο Βηαηξείαο Παρπζαξθίαο, 2012). Βπίζεο, ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε λα 

πηνζεηεζνχλ εηδηθέο ηηκέο αλαθνξάο αλάινγα ηηο εζληθφηεηεο (ethnic-specific) γηα ην θξηηήξην ηεο 

θεληξηθήο παρπζαξθίαο, κεηξψληαο ηε πεξηθέξεηαο κέζεο (ΠΜ). Γηα κηα δεδνκέλε ηηκή πεξηθέξεηαο 

κέζεο, νη Ώζηάηεο, νη καχξνη, νη Καπθάζηνη παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ελδνθνηιηαθνχ 

ιίπνπο, θαη σο εθ ηνχηνπ, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα θηλδχλνπ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ θαη δηαβήηε 

(Alkerwi A. et al 2011). 

ήκεξα δελ ππάξρεη νκνθσλία φηη φινη νη αλσηέξσ νξηζκνί είλαη ηαπηφζεκνη. Ώξθεηνί ζπγγξαθείο 

ζεσξνχλ φηη ηα θξηηήξηα πνπ ππάξρνπλ γηα ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Μ) είλαη ≪αηειή≫ ή 

≪αζαθή≫. Κάπνηνη άιινη πηζηεχνπλ φηη ν νξηζκφο ηνπ Μ απνηειεί κηα αιεζηλή πξφθιεζε 

(Federspil G. et al  2006 θαη ηεθαλνπνχινπ Β. θαη ζπλ. 2009). 

 

1.1.2 Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα Μεηαβνιηθνύ πλδξόκνπ 

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, σζηφζν, γηα ηελ επηινγή ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ζηε παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε ν 

νξηζκφο ηνπ NCEP-ATP III. Ώξρηθά, δηφηη είλαη ν πιένλ εχθνινο ζηε ρξήζε ηνπ, αθνχ ρξεζηκνπνηεί 

θαζεκεξηλά θιηληθά ζηνηρεία θαη αθεηέξνπ είλαη ν ζπρλφηεξα εθαξκφζηκνο. Βπηπξφζζεηα, κειέηεο 

έρνπλ δείμεη φηη νη νξηζκνί NCEP-ATP III θαη AHA / NHLBI είραλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο 

ηνπ θηλδχλνπ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ απφ ην λέν νξηζκφ JIS.(Athyros V. et al 2010)  
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Πίλαθαο 1: Κξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηνπ Μεηαβνιηθνχ πλδξφκνπ ζηνπο ελειίθνπο 

 

 

 

Γηα ην Μ ζηα παηδηά θαη εθήβνπο, δελ ππάξρνπλ αθφκα ζαθή θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη ν νξηζκφο NCEP-ATP III γηα ην Μ πξνζαξκνζκέλνο ζηα παηδηά θαη εθήβνπο, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

 

 

 

 

 

 

 JIS (2009) IDF (2006) AACE (2003) NCEP – ATP 

III (2001) 
EGIR (1999) WHO (1998) 

Απαξαίηεην 

θξηηήξην 
Καλέλα 

Κεληξηθή 

παρπζαξθία 

ΠM ≥94cm (A)    

ΠM ≥80cm (Γ) 

Καλέλα Καλέλα 

Τπεξηλζνπιηλαηκία 

(ηλζνπιίλε >  

75ε εζ) 

Ώληίζηαζε ζηελ 

ηλζνπιίλε  

(Α ΕΕ,↑HOMAir) 

Αξηζκόο 

θξηηεξίσλ 

Οπνηαδήπνηε 

3/5 

Παρπζαξθία θαη 

2/4 

Βμαξηάηαη απφ ηελ 

θιηληθή εθηίκεζε 

(Τπάξρεη αζάθεηα) 

Οπνηαδήπνηε 3/5 
Τπεξηλζνπιηλαηκία 

θαη 2/4 

Ώληίζηαζε ζηελ 

ηλζνπιίλε ή 

T2DΜ θαη 2/5 

Παρπζαξθία 
ΠM ≥ 94cm (A) 

ΠΜ ≥80 cm (Γ) 

ΠM ≥ 94cm (A) 

ΠΜ ≥80 cm (Γ) 

ΑΜ ≥ 25 kg/m2 

ΠM > 102cm (A) 

ΠΜ > 88 cm (Γ) 

ΠM > 102cm (A) 

ΠΜ > 88 cm (Γ) 

ΠM ≥ 94cm (A) 

ΠΜ ≥80 cm (Γ) 

ΑΜ > 30 kg/m2 ή 

WHR > 0,90 (Ώ) 

WHR > 0,85 (Γ) 

Τπεξγιπθαηκία 
Γιπθφδε 

λεζηείαο  

> 100 mg/dL 

Γιπθφδε λεζηείαο  

> 100 mg/dL 

πκπεξηιακβα- 

λνκέλνπ Α 

Γιπθφδε λεζηείαο   

100-125 mg/dL ή 

IGT 

Γιπθφδε λεζηείαο  

> 110 mg/dL 

πκπεξηιακβα- 

λνκέλνπ Α 

Τπεξηλζνπιηλαηκία 

Γιπθφδε λεζηείαο  

> 110 mg/dL 

Ώληίζηαζε ζηελ 

ηλζνπιίλε 

ΑΏΓ,ΑΓΝ ή Α ΕΕ 

Γπζιηπηδαηκία 
(mg/dL) 

TG ≥ 15O  

HDL < 40 (A) 

HDL < 50 (Γ) 

TG ≥ 15O  

HDL < 40 (A) 

HDL < 50 (Γ) 

TG ≥ 15O  

HDL < 40 (A) 

HDL < 50 (Γ) 

TG ≥ 15O  

HDL < 40 (A) 

HDL < 50 (Γ) 

TG > 177  

HDL < 39  

TG ≥ 15O  

HDL < 35 (A) HDL 

< 39 (Γ) 

Τπέξηαζε 
(mmHg) 

ΏΠ ≥ 130/85  ΏΠ ≥ 130/85  ΏΠ  ≥  130/85  ΏΠ  ≥  130/85 ΏΠ ≥ 140/90 ΏΠ ≥ 140/90 

Άιια θξηηήξηα - - 

Παξνπζία 

παξαγφλησλ 

θίλδπλνπ 

(νηθνγ/θφ ηζηνξηθφ 

Α2, ΚΏΝ, 

απμεκέλε ειηθία, 

ΠΧ θιπ) 

- - Μηθξνιεπθσκαηηλν

πξία > 20 mg/min 
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Πίλαθαο 2: Πξνζαξκνζκέλα θξηηήξηα NCEP-ATP III (2005) γηα ηε δηάγλσζε ηνπ Μεηαβνιηθνχ 

πλδξφκνπ ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

1. Αείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΑΜ) /(ΐΜΕ) >90ή  ή >95ή ή 97ε εθαηνζηηαία ζέζε (ΒΘ) ή πάλσ 

απφ ηελ θακπχιε, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ΑΜ 30 ησλ ελειίθσλ ή πεξίκεηξνο κέζεο >90ή 

εθαηνζηηαία ζέζε, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ εζληθφηεηα 

2. Βπίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ >90ή ή 95ε ΒΘ ή ≥110 mg/dl ζε εθήβνπο 

3. Βπίπεδα πςειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηετλψλ (HDL-C) <5ε εθαηνζηηαία ζέζε ή ≤40 mg/dl ζε 

εθήβνπο 

4. πζηνιηθή (Π)  ή Αηαζηνιηθή πίεζε (ΑΕΕ) αίκαηνο >90ή ή 95ε εθαηνζηηαία ζέζε, αλάινγα κε 

ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ εζληθφηεηα 

5. Βπίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο > 100 ή 110 mg/dl (5,6 mmol/L) ή επεξεαζκέλε αλνρή ζηε 

γιπθφδε, ε νπνία νξίδεηαη σο επίπεδν γιπθφδεο > 140 mg/dl (7,8 mmol/L), αιιά <200 mg/dl 

(11,1 mmol/L) ζηηο δχν ψξεο κεηά απφ ηνπ ζηφκαηνο θφξηηζε κε γιπθφδε. 

 

* Γηα ηε δηάγλσζε ηνπ Μ απαηηείηαη ε παξνπζία 3 ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα 

 

 

Πίλαθαο 3: Οξηζκφο νκάδαο πςεινχ θηλδχλνπ θαη Μ γηα παηδηά θαη εθήβνπο (IDF 2007) 

Ζιηθίεο 6 σο < 10 εηώλ 

1. Παρπζαξθία: >90ή εθαηνζηηαία ζέζε εθηηκψκελε κε ηελ πεξίκεηξν κέζεο θαη 

2. Αελ κπνξεί λα ηεζεί δηάγλσζε Μ, αιιά πξέπεη λα γίλνπλ πεξαηηέξσ κεηξήζεηο, αλ ππάξρεη          

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ Μ, ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2, δπζιηπηδαηκίαο, θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, 

ππέξηαζεο ή παρπζαξθίαο. 

Ζιηθίεο 10 σο < 16 εηώλ 

Μ, αλ έρνπκε παρπζαξθία + ≥2 θξηηήξηα 

1. Παρπζαξθία: >90ή εθαηνζηηαία ζέζε (ή πάλσ απφ ην φξην ησλ ελειίθσλ αλ είλαη 

ρακειφηεξν) εθηηκψκελε κε ηελ πεξίκεηξν κέζεο 

2. Σξηγιπθεξίδηα ≥ 1,7 mmol/L = 150 mg/dl 

3. HDL-C < 1,03 mmol/L = 40 mg/dl 

4.  Π ≥ l 3 0 mmH g  ή  Α Π ≥ 8 5 mmH g  

5. Γιπθφδε λεζηείαο >5,6 mmol/L = 100 mg/dl (ζπληζηάηαη δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο) ή ήδε         

γλσζηφο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2. 

Ζιηθίεο >16 εηώλ 

Βθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ IDF γηα ελήιηθεο 
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1.1.3 Δπηπνιαζκόο Μεηαβνιηθνύ πλδξόκνπ 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, αλακθηζβήηεηα εμειίζζεηαη κηα παγθφζκηα επηδεκία παρπζαξθίαο θαη 

δηαβήηε κε παξάιιειε άλνδν θαη ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Δ παγθφζκηα επίπησζε ηνπ Μ είλαη 

23 % ζε λεαξνχο ελήιηθεο θαη απμάλεηαη κε ηελ ειηθία. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ν επηπνιαζκφο ηνπ 

Μ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ιφγσ ηεο απφθηεζεο αλζπγηεηλψλ ζπλεζεηψλ 

φπσο ε θαζηζηηθή δσή, ην θάπληζκα, ε αλζπγηεηλή δηαηξνθή (Palomo I. et al 2010). ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ε επίπησζε ηνπ Μ ζηα παηδηά θπκαίλεηαη απφ 18-50% ζηα παρχζαξθα θαη 1% ή 

ιηγφηεξν ζηα άηνκα θπζηνινγηθνχ ΐ, ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ππάξρνληεο 

νξηζκνχο. (ηεθαλάθε Β. θαη ζπλ. 2009, Φηιίππνπ Ο. θαη ζπλ. 2010) 

Ακεξηθή 

ηηο ΔΠΏ, 34% ησλ ελειίθσλ πάζρνπλ απφ Μ. Παξφκνηνο είλαη θαη ν επηπνιαζκφο ηνπ Μ θαη 

ζηνλ Καλαδά, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο  NHANES (National Health and Nutritional Examination 

Survey) 2003-2006 (Μπηηζψξε Μ. 2009).  Δ αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα ηεο παρπζαξθίαο αθνξά φκσο 

θαη ηα λέα άηνκα θάζε ειηθηαθήο νκάδαο θαη εζληθφηεηαο, ζηηο ΔΠΏ, έλα ζηα 5 παηδηά είλαη ππέξβαξν 

(ηεθαλάθε Β. θαη ζπλ. 2009). Οη Ford θαη ζπλ., ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ηελ NHANES 

(National Health and Nutritional Examination Survey) ππνιφγηζαλ φηη πεξίπνπ 1εθαηνκκχξην έθεβνη 

ειηθίαο 12-19 εηψλ λνζνχλ απφ Μ ζηηο ΔΠΏ, 4,2 % ζπλνιηθά (6,1 % ησλ αγνξηψλ θαη 2,1 % ησλ 

θνξηηζηψλ), ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ATP III (Φηιίππνπ Ο. θαη ζπλ. 2010, Cook S. et al 2003). Σν 

Μ είλαη ζπρλφηεξν ζηηο γπλαίθεο ηεο καχξεο θπιήο θαη ιαηηληθήο πξνέιεπζεο θαη ιηγφηεξν ζπρλφ 

ζηνπο καχξνπο άλδξεο. Βθηφο απφ ηε θπιή, ηελ ειηθία θαη ην ΑΜ άιινη παξάγνληεο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ φηη ζρεηίδνληαη κε αχμεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ Μ απνηεινχλ ην θάπληζκα, ε απμεκέλε 

θαηαλάισζε πδαηαλζξάθσλ, ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη ην ρακειφ εηζφδεκα (Μπηηζψξε Μ. 

2009). 

Δπξώπε 

ηελ Βπξψπε ε επίπησζε γηα ηα ππέξβαξα παηδηά αλέξρεηαη ζηηο 400.000 πεξηπηψζεηο ηνλ ρξφλν θαη 

ήδε αθνξά 1 ζηα 4 παηδηά ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε. ε κηα Βπξσπατθή κειέηε 1.241 παρχζαξθσλ 

παηδηψλ απφ πέληε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ν επηπνιαζκφο ηνπ M ήηαλ: 35,7% ζηελ Γαιιία  (n = 283), 

31,4% ζηελ Βιιάδα  (n = 145), 20,3% ζηελ Εηαιία (n = 274) θαη 16,4% ζηελ Πνισλία (n = 90) 

(Bokor S. 2008). Ώθφκα θαη άιιεο κειέηεο έρνπλ εληνπίζεη πςειφηεξε ζπρλφηεηα Μ ζηηο ρψξεο ηεο 

Νφηηαο Βπξψπεο (20-35%), (ηεθαλάθε Β. θαη ζπλ. 2009). 

Μηα κειέηε ζηελ Κχπξν 341 εθήβσλ ειηθίαο 12‐18 εηψλ (ρξεζηκνπνίεζε ηα ηξνπνπνηεκέλα θξηηήξηα 

ηνπ NCEP ATP III) έδεημε φηη ε ζπρλφηεηα ηνπ Μεηαβνιηθνχ πλδξφκνπ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Palomo%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036940
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είλαη 17%. Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη ε ζπρλφηεηα ηνπ Μ ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξε 

ζηα αγφξηα (26,0%) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (9,6%) (Βξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Αηα.Μ.Ώλη.Ε 2008). 

Διιάδα 

Τπάξρνπλ ιίγεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ ζπλδξφκνπ ζηε ρψξα καο, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. ηελ Βιιάδα, κε βάζε ηνλ νξηζκφ NCEP/ATP III, ε 

επίπησζε ηνπ Μ ήηαλ 24,5%. ηελ Βιιάδα, ζε βάζε θαηαγξαθήο ηεο Ε0TF (International Obesity 

Task Force - Αηεζλήο Βπηηξνπή Αξάζεο γηα ηελ Παρπζαξθία), ζηηο ειηθίεο 14-17 εηψλ ην πνζνζηφ 

ππέξβαξσλ παηδηψλ είλαη 22%, ελψ ζηηο ειηθίεο 7-11 εηψλ ε ζπρλφηεηα θπκαίλεηαη απφ 31 έσο 33%.  

(ηεθαλάθε Β. θαη ζπλ. 2009) 

ηελ πξψηε κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηα άηνκα κε Μεηαβνιηθφ χλδξνκν, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θξηηήξηα ηνπ ATP III. Σα ζηνηρεία είραλ ζπιιερζεί ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

2001-2002 θαη έιαβαλ κέξνο άηνκα κεγαιχηεξα ησλ 18 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ 49% ήηαλ άληξεο θαη 

51% γπλαίθεο. Ο επηπνιαζκφο βξέζεθε λα είλαη 19,8%, ελψ βξέζεθε λα είλαη κεγαιχηεξνο ζηνπο 

άλδξεο απφ φηη ζηηο γπλαίθεο (25,2% έλαληη 14,6% αληίζηνηρα). Βπηπξνζζέησο, βξέζεθε φηη ν 

επηπνιαζκφο απμαλφηαλ κε ηελ ειηθία, θαη ζηα δχν θχια (Panagiotakos D. et al 2004). ε κηα πην 

πξφζθαηε κειέηε 9.669 ελήιηθσλ αηφκσλ, ε νπνία δηεμήρζε ζηε Θεζζαινλίθε ην 2010 θαη εμέηαδε 

ηελ παξνπζία ηνπ Μ ζηνλ ειιεληθφ (κεζνγεηαθφ) πιεζπζκφ κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο 

δηάγλσζεο ηνπ ζπλδξφκνπ, βξέζεθε φηη ν επηπνιαζκφο πξνζαξκνζκέλνο γηα ηελ ειηθία ηνπ Μ ήηαλ 

45,7% JIS, 43,4% IDF, 24,5% NCEP, θαη 26,3% AHA/NHLBI (ANOVA p <0,001) αληίζηνηρα. 

Παξαηεξνχκε, πσο ν επηπνιαζκφο ηνπ Μ ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ IDF θαη JIS ήηαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ νξηζκφ ηνπ NCEP ATP III. Μηα άιιε κειέηε έδεημε πσο απηή 

ε δηαθνξά, παξαηεξείηαη θαη ζηα δχν θχια ηφζν γηα ηνπο άλδξεο, φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο αληίζηνηρα. 

Ο νξηζκφο ηνπ AHA-NHLBI έδεημε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν επηπνιαζκφ Μ ζπγθξηηηθά κε απηφλ ηνπ 

NCEP ATP III κφλν γηα ηηο γπλαίθεο (p=0,03). Οπφηε, ν επηπνιαζκφο ηνπ Μ δηαθέξεη αλάινγα κε 

ηνλ νξηζκφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ πιεζπζκφ θαη απηέο νη δηαθνξέο πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηελ  

εθηίκεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ. (Ληνπδάθε Β. θαη ζπλ. 2011, ππξέιιε Α. θαη ζπλ 2011, 

Athyros V. et al 2010). 

Μ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο 

Ώπφ ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαίλεηαη φηη ν επηπνιαζκφο ηνπ Μ αθφκα θαη ζηηο κηθξφηεξεο 

ειηθίεο είλαη αξθεηά πςειφο θαη ηδηαίηεξα κε ηε ζπλχπαξμε παρπζαξθίαο. Οη παρχζαξθνη έθεβνη 

παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθά πςειφηεξν επηπνιαζκφ γηα θάζε παξάγνληα ηνπ Μ, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηε θεληξηθή παρπζαξθία, δηαηαξαγκέλα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο, πςειά ηξηγιπθεξίδηα, ρακειή 
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ΔDL ρνιεζηεξφιε θαη απμεκέλα επίπεδα αξηεξηαθήο πίεζεο ζε ζχγθξηζε κε άηνκα πνπ έρνπλ 

θπζηνινγηθφ ΑΜ (Κνπκπίηζθη Ώ. 2008).  

ε κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκφ ηεο παρπζαξθίαο θαη ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, ε 

ζπγγξαθέαο ζπλέθξηλε ζηνηρεία απφ έξεπλεο κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Σν πςειφηεξν πνζνζηφ παηδηθήο παρπζαξθίαο βξέζεθε ζηελ Ώλαηνιηθή Βπξψπε θαη ηε Μέζε 

Ώλαηνιή, ελψ ε Ελδία θαη ε ξη Λάλθα είρε ηε ρακειφηεξε επηθξάηεζε. Οη ιίγεο κειέηεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςειφ επηπνιαζκφ ηνπ 

κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ κεηαμχ ησλ λέσλ (Kelishadi R. 2007). 

χκθσλα κε εξγαζία ησλ Καθάηνπ Ώ. θαη ζπλ. (2007) ζηελ νπνία κειεηήζεθαλ 1.209 παηδηά θαη 

έθεβνη ζηελ Κξήηε, σο πξνο ηελ παξνπζία ζηνηρείσλ ηνπ Μ ζε ζρέζε κε ηε δηαηξνθή ηνπο, 

δηαπηζηψζεθε φηη 3,9% έπαζραλ απφ Μ (4,2% ησλ αγνξηψλ θαη 3,6% ησλ θνξηηζηψλ), ελψ νη 

λνζνχληεο παξνπζίαδαλ ζπρλφηεξα δηαηξνθηθέο παξεθθιίζεηο. Ώθφκε, απφ ζηνηρεία ηνπ Εαηξείνπ 

Παρπζαξθίαο ηεο Ώ' Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, πνπ αθνξνχζαλ ζε 374 

ππέξβαξα θαη παρχζαξθα παηδηά θαη εθήβνπο, πξνέθπςε φηη ην 14,8% ησλ αγνξηψλ θαη ην 15,6% ησλ 

θνξηηζηψλ παξνπζίαδε πιήξεο Μ. Σν Μ ζηελ κειέηε ησλ Φηιίππνπ θαη ζπλ. δηαπηζηψζεθε ζην 

1,4% ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ζην 14,1% ηεο νκάδαο ησλ ππέξβαξσλ/παρχζαξθσλ παηδηψλ. Υσξίο 

θαλέλα θξηηήξην ηνπ Μ βξέζεθε ην 16,9% ηεο νκάδαο ησλ ππέξβαξσλ/παρχζαξθσλ παηδηψλ, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 40,6%, ελψ δελ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (Φηιίππνπ Ο. θαη ζπλ. 2010, Ληλαξδάθεο Μ. θαη ζπλ. 2007). 

 

1.1.4 Μεραληζκνί Παζνγέλεζεο Μεηαβνιηθνύ πλδξόκνπ 

Δ παζνγέλεζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ είλαη πνιχπινθε θαη πξνθχπηεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηελ αιιειεμάξηεζε πνιιψλ γνληδίσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε πνιππινθφηεηα απηή, αξθεί κφλνλ λα ιερζεί φηη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

ζπζηαηηθφ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ππφθεηηαη ζηε δηθή ηνπ ξχζκηζε, ε νπνία βεβαίσο 

επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηα γνλίδηα φζν θαη απφ ην πεξηβάιινλ. Ώιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ 

ηξφπν δσήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αχμεζε ζηελ εκθάληζε ηνπ κεηαβνιηθνχ 

ζπλδξφκνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε κείσζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

“αζεξνγελή” δίαηηα (πινχζηα ζε θνξεζκέλν ιίπνο, trans ιηπαξά νμέα θαη επεμεξγαζκέλα ζάθραξα) 

ζπληζηνχλ ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Σέηνηεο αιιαγέο 

ζηνλ ηξφπν δσήο θαη εηδηθφηεξα ε κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ε παρπζαξθία ή ε 

ηλζνπιηλναληίζηαζε, δηαηαξάζζνπλ ηελ κεηαβνιηθή νκνηφζηαζε νδεγψληαο ζε πνιιαπινχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ (Ώγγεινπνχινπ Θ. 2006). Δ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ δηράδεηαη αλάκεζα ζην 
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αλ βαζηθφο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο είλαη ε θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία ή ε ηλζνπιηλναληίζηαζε, αλ 

θαη άιινη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε Μ, είλαη ε έιιεηςε θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ην γήξαο θαη ε νξκνληθή αληζζνξνπία (Φάππα Β. 2006).  

 

Μηα ζεσξία είλαη απηή πνπ ζεσξεί ηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε σο βαζηθή αηηία ηνπ Μ. ηαλ ε δξάζε 

ηεο ηλζνπιίλεο είλαη δηαηαξαγκέλε, ηφηε δελ είλαη εθηθηή ε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο ηεο γιπθφδεο 

θαη απηή ε θαηάζηαζε θαιείηαη ηλζνπιηλναληίζηαζε. πλέπεηα απηνχ, είλαη ε απμεκέλε έθθξηζε 

ηλζνπιίλεο απφ ην πάγθξεαο κε ζπλεπαθφινπζε θαηάζηαζε ηελ ππεξηλζνπιηλαηκία. Οη δχν απηέο 

θαηαζηάζεηο έρεη πξνηαζεί φηη ζπζρεηίδνληαη κέζσ δηάθνξσλ κεηαβνιηθψλ κνλνπαηηψλ κε ηνπο 

άιινπο κεηαβνιηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Ώλ θαη ηα αθξηβή αίηηα ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο δελ 

είλαη πιήξσο πξνζδηνξηζκέλα, είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηάζηαζε 

απηή, αδπλακίεο ζηε κεηαθνξά ζήκαηνο ηλζνπιίλεο κέζσ δηαθφξσλ κεηαβνιηθψλ κνλνπαηηψλ 

(Φάππα Β. 2006).  

Δ άιιε πξνζέγγηζε αλαθέξεη φηη ζην θέληξν ηεο παζνγέλεηαο ηνπ Μ βξίζθεηαη ε θεληξηθή 

παρπζαξθία θαη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ. Δ θεληξηθή παρπζαξθία, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

ζπιαρληθφ ιίπνο, είλαη ε αηηία ηνπ Μ πξνθαιψληαο φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο 

(ηλζνπιηλναληίζηαζε, ππέξηαζε θαη δπζιηπηδαηκία) (Κνπκπίηζθη Ώ. 2008).  

Ληπώδεο Ιζηόο 

Ο ιηπψδεο ηζηφο θαη θπξίσο απηφο ηεο ζπιαρληθήο πξνέιεπζεο, είλαη ζε ζέζε λα εθθξίλεη πνηθίιεο 

νπζίεο, ηηο νλνκαδφκελεο αδηπνθίλεο, κε παξαθξηλή θαη απηνθξηλή δξάζε. Οη αδηπνθίλεο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηλζνπιηλναληίζηαζε, δπζιηπηδαηκία, θιεγκνλή θαη ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία, 

παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζεξνζθιήξσζε θαη ην Μ (Κνπκπίηζθη Ώ. 2008). 

Ώδηπνθίλεο πνπ παξάγνληαη θπξίσο ή απνθιεηζηηθά απφ ηα ιηπνθχηηαξα ηνπ ιεπθνχ ιηπψδνπο ηζηνχ 

είλαη ε ιεπηίλε θαη αδηπνλεθηίλε (ΝηθνιαΎδνπ Ώ. & Νηαιακάγθα Μ. 2006). 

Δ ιεπηίλε εθθξίλεηαη θπξίσο απφ ην ιηπψδε ηζηφ, επηπιένλ βξίζθεηαη θαη ζε ρακειά πνζνζηά ζηνλ 

πιαθνχληα, ζηηο σνζήθεο, ζηνπο ζθειεηηθνχο κχεο, ζηε γαζηξηθή βιελλψδε κεκβξάλε, ζηνλ 

ππνζάιακν θαη ζην καζηηθφ επηζήιην. H ιεπηίλε έρεη δηαπηζησζεί φηη πεξηνξίδεη ηελ φξεμε, απμάλεη 

ηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, δηεγείξεη ηηο γνλαδνηξνπίλεο θαη είλαη ζεκαληηθφο ξπζκηζηήο ηεο 

επαηζζεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ ηλζνπιίλε θαη ηνπ κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ. Δ 

κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο ηεο ιεπηίλεο εκπιέθεηαη θαη ζηελ παζνγέλεηα ηεο αξηεξηαθήο ζξφκβσζεο 

(Καξβέια Ώ. 2010). 

Δ αδηπνλεθηίλε, κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θπηηαξνθίλεο ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, παίδεη ξφιν ζηελ 

επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε θαη έρεη αληη-θιεγκνλψδε δξάζε (Καξβέια Ώ. 2010). Δ αδηπνλεθηίλε 

είλαη κηα νξκφλε πνπ εκπιέθεηαη ζηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο, φπσο επίζεο θαη ζηνλ 
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θαηαβνιηζκφ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ. Δ νξκφλε απηή εθθξίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ιηπψδε ηζηφ (θαη 

απφ ηνλ πιαθνχληα ζε πεξίπησζε εγθπκνζχλεο) ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Σα επίπεδα ηεο 

νξκφλεο ζην αίκα ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην πνζνζηφ ζσκαηηθνχ ιίπνπο ζηα ελήιηθα άηνκα. 

Δ αδηπνλεθηίλε παίδεη ξφιν ζηελ θαηαζηνιή ησλ κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο έδεημε θαη κηα 

πξφζθαηε κειέηε (Frankenberg A. et al. 2014) ηα επίπεδα ηεο αδηπνλεθηίλεο κεηψζεθαλ κε ηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ ηνπ M, θαη ελ κέξεη απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε ηεο κε ηελ 

HDL, ηα ηξηγιπθεξίδηα θαη ηελ θνηιηαθή παρπζαξθία.  

Οξηζκέλεο άιιεο απφ ηηο πξφζθαηα δηαπηζησζείζεο αδηπνθίλεο πνπ παξάγεη ν ιηπψδεο ηζηφο, είλαη νη 

ιηπνθαιίλεο  retinol-binding protein 4 (RBP-4) θαη ε ιηπνθαιίλε-2 (NGAL). Οη Yang. Graham et al 

αλαγλψξηζαλ ηελ RBP-4 σο έλαλ παξάγνληα πνπ εθθξίλεηαη απφ ην ιηπψδε ηζηφ θαη πξνθαιεί 

ηλζνπιηλναληίζηαζε ζην ήπαξ θαη ηνπο ζθειεηηθνχο κχεο. Ώπμάλεηαη ζηνλ νξφ πξηλ ηελ αλάπηπμε 

έθδεινπ δηαβήηε θαη θαίλεηαη λα ππνδεηθλχεη ηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη ηνπο ζρεηηδφκελνπο 

θαξδηαγγεηαθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζε άηνκα κε πνηθίιε θιηληθή εκθάληζε. Σα επίπεδα RBP4 

νξνχ βξέζεθαλ φηη ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο ζε άηνκα κε παρπζαξθία, 

κεησκέλε αλνρή ζηε γιπθφδε, ή δηαβήηε ηχπνπ 2 θαη ζε κε παρχζαξθνπο, κε δηαβεηηθνχο αζζελείο κε 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ δηαβήηε ηχπνπ 2, θαζψο θαη κε ηα επίπεδα ηεο TSH, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

παρπζαξθία (αθθά . 2009). Θα πξέπεη αθφκε λα θαζνξηζηεί αλ ην RBP4 κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο 

δείθηεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη δηαβήηε ηχπνπ 2 θαη ζε πνην βαζκφ 

ζπλδέεηαη κε Μ. Σα επίπεδα ζην πιάζκα ηνπ RBP4 ζρεηίδνληαη κε ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ 

νμεηδσηηθνχ ζηξεο, ησλ θιεγκνλσδψλ δεηθηψλ θαη ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν. Μηα πξφζθαηε κειέηε, έδεημε φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ RBP4 

πιάζκαηνο κε ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζε κεζήιηθεο θαη ειηθησκέλνπο 

θηλεδηθνχ πιεζπζκνχ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε Μ ή κε παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ 

Μ είραλ πςειφηεξν RBP4 απφ φ, ηη εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ απηέο ηηο ζπλζήθεο (Liu Y. et al 2014). 

Δ ιηπνθαιίλε-2, είλαη κηα kDa εθθξηηηθή γιπθνπξσηεΎλε πνπ αλαγλσξίζηεθε αξρηθά ζηα λεθξηθά 

θχηηαξα πνληηθηψλ θαη ζε νπδεηεξφθηια αλζξψπσλ. Δ ιηπνθαιίλε-2 αλήθεη ζηελ ίδηα πξσηετληθή 

νηθνγέλεηα κε ηελ RBP4 θαη είλαη έλαο γλσζηφο δείθηεο θιεγκνλήο πνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην ΐΜΕ 

θαη άιιεο κεηαβιεηέο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Δ βηζθαηίλε είλαη κηα ζρεηηθά θαηλνχξηα 

αδηπνθίλε, πνπ αξρηθά πεξηγξάθεθε φηη εθθξάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζπιαρληθφ ιίπνο (visceral 

fai), απφ ην νπνίν πήξε θαη ην φλνκα ηεο, θαη φηη θαηέρεη ηλζνπιηλνκηκεηηθή βην-δξαζηεξηφηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο ηεο δηάζεζεο ηεο γιπθφδεο, ε νπνία πξφζθαηα πεξηγξάθεθε σο 

ξπζκηζηήο ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Έλαο αξηζκφο επαθφινπζσλ κειεηψλ έδεημε φηη ηα επίπεδα 

βηζθαηίλεο πιάζκαηνο ζηνπο αλζξψπνπο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία, ηε ζπιαρληθή ιηπψδε 

κάδα, ην δηαβήηε ηχπνπ 2 θαη ηελ παξνπζία ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ (αθθά . 2009). 
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Χακεινύ βαζκνύ ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή 

H επίκνλε ρακεινχ βαζκνχ ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο κηα θνηλή 

παζνινγηθή δηαδηθαζία, σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηηο θαξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο θαη σο έλαο παξάγνληαο θηλδχλνπ ζην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Song K. et al 2014). 

Οη πξνθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο ελεξγνπνηνχλ επαηηθά γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ πξσηεΎλεο νμείαο 

θάζεο, φπσο ην ηλσδνγφλν, ε CRP θαη ην ακπινεηδέο νξνχ (SAA). Δ CRP επάγεη ηε ζχλζεζε 

θπηηαξνθηλψλ, δηαθπηηαξηθψλ κνξίσλ ζχλδεζεο θαη ηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηα κνλνθχηηαξα θαη ζηα 

ελδνζειηαθά θχηηαξα, παξέρνληαο έλαλ πηζαλφ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηεο ζξφκβσζεο θαη ηεο θιεγ-

κνλήο (ηεθαλνπνχινπ Β. & Μπξηνθεθαιηηάθεο N. 2009). 

πγθεθξηκέλα, κηα κειέηε ην 2014 (Tuttolomondo A. et al 2014) πνπ κειέηεζε ηνπο δείθηεο 

αλνζνθιεγκνλήο θαη αξηεξηαθήο ζθιήξπλζεο ζε άηνκα κε νμεία ηζραηκηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην κε 

θαη ρσξίο κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, έδεημε φηη, νη αζζελείο κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη νμχ ηζραηκηθφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα αλνζνθιεγκνλφδσλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

απζηεξά κε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ αξηεξηαθήο ζθιήξπλζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ρσξίο κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Δ χπαξμε κηαο ηζρπξήο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο 

παξνπζίαο ηνπ Μ θαη αξηεξηαθήο ζθιήξπλζεο  έρεη απνδεηρζεί ζε πνιιέο ζπγρξνληθέο κειέηεο. 

Χακειό βάξνο γέλλεζεο 

Σν ρακειφ βάξνο γέλλεζεο έρεη ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο Μ ζε παηδηά (αθθά . 

2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα κειέηε ην 2005 έδεημε φηη ηα κεγάια έκβξπα γηα ηελ ειηθία θχεζεο 

(large for gestational age LGA), απφγνλνη δηαβεηηθψλ κεηέξσλ, είραλ ζεκαληηθφ θίλδπλν εκθάληζεο 

ηνπ Μ ζηελ παηδηθή ειηθία. Βπίζεο, φηη ηα παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζηε κεηξηθή παρπζαξθία ήηαλ ζε 

απμεκέλν θίλδπλν εθδήισζεο Μ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη παρχζαξθεο κεηέξεο πνπ δελ 

πιεξνχλ ηα θιηληθά θξηηήξηα γηα ηνλ δηαβήηε θχεζεο (gestational diabetes mellitus GDM) κπνξεί λα 

έρνπλ κεηαβνιηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ θαη ηα κεηαγελλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Σα παηδηά πνπ ήηαλ LGA θαηά ηε γέλλεζε θαη είραλ εθηεζεί ζε ελδνκήηξην 

πεξηβάιινλ είηε δηαβεηηθήο ή παρχζαξθεο κεηέξαο, δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν εθδήισζεο Μ 

(Boney C. 2005). 

Γείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Μεηαβνιηθό ύλδξνκν 

Οη ηλθξεηίλεο απνηεινχλ πεπηίδηα, ηα νπνία απειεπζεξψλνληαη απφ ην έληεξν θαηά ηελ πέςε, θπξίσο 

πδαηαλζξάθσλ, αιιά θαη ιηπψλ. ηνλ άλζξσπν ηα ζεκαληηθφηεξα ηλθξεηηληθά πεπηίδηα είλαη ην 

GlucagonLike-Peptide-1 (GLP-1) θαη ην Glucosedependent Insulinotropic Polypeptide (GIP), ηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νκνηνζηαζία ηεο γιπθφδεο, πξνάγνληαο θπξίσο ηε κεηαγεπκαηηθή 

πξφζιεςή ηεο ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο (Πάζρνπ . 2013). ε κειέηε ησλ Luis D. et al (2012) γηα 
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ην GLP-1θαη ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζε παρχζαξθνπο αζζελείο, έδεημε πσο νη παρχζαξθνη αζζελείο 

κε M είραλ ρακειφηεξα επίπεδα GLP-1 απφ φ, ηη εθείλνπο πνπ δελ είραλ M. Σα πςειά επίπεδα ηνπ 

πεπηηδίνπ GLP-1 παξέκεηλαλ σο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε M. 

Πξφζθαηεο κειέηεο πξνζδίδνπλ έλαλ αλαδπφκελν ξφιν ζηα ηειηθά πξντφληα πξνρσξεκέλεο 

γιπθνδπιίσζεο (AGEs: Advanced Glycation Endproducts), φζνλ αθνξά ζηελ παζνγέλεηα αγγεηαθψλ 

επηπινθψλ. Σα AGEs κπνξεί λα ζπζζσξεχνληαη ζηνπο ηζηνχο θαη λα πξνθαινχλ ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ζηα αγγεία κε ηελ πξφζδεζή ηνπο ζε εηδηθνχο ππνδνρείο ηεο θπηηαξηθήο επηθάλεηαο.  

Υαξαθηεξηζηηθφο ππνδνρέαο ησλ AGEs είλαη ν RAGE (Receptor for Advanced Glycation 

Endproducts) (Αεηηνξάθε Ώ. 2011). Ώξθεηέο κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη φηη κεησκέλεο ζπγθεληξψζεηο 

ησλ θπθινθνξνχλησλ RAGE ζπλδένληαη σο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ Μ. Βπηπιένλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν έδεημαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε esRAGE ζην 

πιάζκα απφ απηνχο ρσξίο Μ, θαη ηα επίπεδα ηνπ sRAGE ζην πιάζκα κεηψζεθαλ κε ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ Μ. Τςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ζηελ θπθινθνξία ηνπ RAGE 

έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ρακειφηεξν επηπνιαζκφ ηνπ Μ κεηαμχ ηαπψλσλ  αλδξψλ (Momma H. et al 

2014). 

 

1.1.5 Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε Μεηαβνιηθνύ πλδξόκνπ 

 

Ο βαζηθή ζεξαπεία ηνπ Μ παξακέλεη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

ζσκαηηθή άζθεζε θαη ζσζηή δηαηξνθή, ψζηε λα έρνπκε απψιεηα βάξνπο θαζψο θαη θαξκαθνινγηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ηε ζεξαπεία αζεξσκάησζεο, δπζιηπηδαηκίαο, ππέξηαζεο, θαη ππεξγιπθαηκίαο 

(Samson S. 2014). 

 

1.1.5.1 πκπεξηθνξηθή  Θεξαπεία 

 

Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα 

Δ ηαθηηθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία κε θαξκαθνινγηθψλ 

ζεξαπεηψλ ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θαξδηνκεηαβνιηθνχ θηλδχλνπ, ζηε ξχζκηζε ηνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο ηνπ ζψκαηνο, ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηπηδίσλ. Οη ηειεπηαίεο 

ζπζηάζεηο γηα άζθεζε ζηα άηνκα κε Μ, κηινχλ γηα παξαπάλσ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απ ΄ φηη νη 

ζπζηάζεηο γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη 60 ιεπηά ή παξαπάλσ, ζπλερφκελεο ή 
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δηαιεηκκαηηθήο αεξφβηαο άζθεζεο επί θαζεκεξηλήο βάζεο. Πξνηηκφηεξν είλαη ηα 60 ιεπηά κέηξηαο 

έληαζεο πεξπαηήκαηνο λα ζπκπιεξψλνληαη θαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηειεπηαίεο 

πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιά κηθξά δηαζηήκαηα (10-15 ιεπηά) έληνλεο άζθεζεο (πεξπάηεκα ζηα 

δηαιείκκαηα ζηε δνπιεηά, θεπνπξηθή, δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ), ρξεζηκνπνίεζε απινχ εμνπιηζκνχ 

(δηάδξνκνο, πνδήιαην), θνιχκπη, νκαδηθά αζιήκαηα, πνδειαζία, θαη ζπκκεηνρή ζε άζθεζε 

αληίζηαζεο, απνθεχγνληαο θνηλέο θαζηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν (παξαθνινχζεζε 

ηειεφξαζεο). εκαληηθή είλαη ε απηνπαξαθνινχζεζε, ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ζπλέρηζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Φάππα Β. 2006). Σα ππέξβαξα παηδηά έρνπλ πνιιαπινχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Δ άζθεζεο 12 εβδνκάδσλ κπνξεί 

λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε κείσζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Kamal N. 

& Ragy M. 2012). Δ κειέηε ησλ Tjønna et al, έδεημε φηη ε άζθεζε κεγάιεο έληαζεο είλαη αλψηεξε 

απφ ηελ άζθεζε κέηξηαο έληαζεο ζηελ αλαζηξνθή ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ κεηαβνιηθνχ 

ζπλδξφκνπ. Δ πξνπφλεζε, ηδηαίηεξα πςειήο έληαζεο, θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθή ζηελ 

πξφιεςε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε γλσζηή παξέκβαζε. Ώπηά ηα 

επξήκαηα κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ εθαξκνγή αζθήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα 

απνθαηάζηαζεο (Tjønna A. et al 2008). 

Γηαηξνθή 

Μηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ δηαηξνθή (βάζεη ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο), ζηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ζην βάξνο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ Μ θαη γεληθφηεξα ηεο πγείαο. εκεηψλεηαη σζηφζν, φηη απηέο νη αιιαγέο πξέπεη λα 

εληαρζνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη λα ηνπ γίλνπλ ηξφπνο δσήο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο (ΐαλδψξνπ Ώ. 2007). Δ δίαηηα πξέπεη λα είλαη ρακειή ζε θνξεζκέλν ιίπνο (>7% 

ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο), trans ιηπαξά νμέα, δηαηηεηηθή ρνιεζηεξφιε (>200mg/dl), 

θαηαλάισζε αιαηηνχ θαη ζε απιά ζάθραξα (NCEP ATP III 2002, Krauss R. et al 2000). Ώληίζεηα, 

πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηά κεγάιε θαηαλάισζε θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη πξντφλησλ νιηθήο άιεζεο. 

ζνλ αθνξά ηψξα ην πνζνζηφ ησλ καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο δίαηηαο, ζεσξείηαη φηη ε 

θαηαλάισζε ηνπ ιίπνπο πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζην 25 -35% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο, κε 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα θαιχπηεηαη απφ κνλναθφξεζην ιίπνο (Ώγγεινπνχινπ Θ. 2006). Ώθφκα, ζε 

κειέηε γηα ηελ Ώμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο δηαηξνθηθήο παξέκβαζεο ζε αζζελείο κε Μεηαβνιηθφ 

χλδξνκν (Φάππα Β. 2006),  έδεημε φηη φζν απμάλεηαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο αζζελείο, κέζσ 

ζπλεδξηψλ κε αληηθείκελν παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ δηαηξνθηθνχ 

ηνπο πξνγξάκκαηνο, ηφζν θαιχηεξα απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ φζνλ αθνξά ην Μ. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ragy%20MM%5Bauth%5D
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Μηα κειέηε πνπ έγηλε ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο κεμηθαληθέο γπλαίθεο, έδεημε πσο κηα δνκεκέλε 

θαξδηνπξνζηαηεπηηθή, ππνζεξκηδηθή δηαηξνθή είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε ζπκπεξηθνξηθή 

ζεξαπεία γηα ηε κείσζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ κεηά απφ 6 κήλεο παξέκβαζεο, φκσο θαη νη δχν 

ζηξαηεγηθέο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, αλαιφγσο ηνπο δηαθνξεηηθνχο επηκέξνπο παξάγνληεο 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ (Perichart-Perera O. et al 2013). Βπίζεο, κηα πξφζθαηε κειέηε έδεημε πσο 

κηα δηαηξνθή κε βάζε ηα δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο κεηψλεη ηε κεηαγεπκαηηθή ηλζνπιίλε θαη ηα 

ηξηγιπθεξίδηα ζην πιάζκα ζε άηνκα κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Giacco R. et al 2014). Βλψ κηα άιιε, 

εθηίκεζε ηελ πξφζιεςε λαηξίνπ ζε άηνκα κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη έδεημε φηη νη γπλαίθεο κε 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν εκθάληζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε πξφζιεςε λαηξίνπ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 

φηη ε δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λαηξίνπ πξέπεη λα ηνληζηεί γηα ηηο 

γπλαίθεο κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Rhee M. et al 2013).  

Σν βαζηθφ πξφβιεκα ησλ πξνγξακκάησλ δίαηηαο θαη άζθεζεο φκσο δελ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο αιιά ε δπζθνιία εθαξκνγήο ηνπο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνηπγράλνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα δίαηηαο θαη άζθεζεο φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ην NCEP III είλαη: 

• πρλή θαηαλάισζε γεπκάησλ εθηφο ζπηηηνχ 

• Έιιεηςε ρξφλνπ γηα πξνεηνηκαζία θαγεηνχ θαη άζθεζε 

• Ώληίιεςε φηη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή ζα δψζεη πην άκεζα απνηειέζκαηα, θαη ε 

• Έιιεηςε   νξγαλσκέλσλ   ηαηξηθψλ   ππεξεζηψλ   παξαθνινχζεζεο   ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ (Μπηηζψξε Μ. 2009). 

 

 

1.1.5.2 Φαξκαθνινγηθή Θεξαπεία 

 

Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

κείσζε ηνπ βάξνπο θαη ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο. Χζηφζν, ε θαξκαθνζεξαπεία ζπλήζσο απαηηείηαη 

επίζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Μ φηαλ δελ ππάξρεη ρξφλνο ή θαη δηάζεζε γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

δσήο θαη δηαηήξεζε απηψλ κέζα ζηνλ ρξφλν  έσο ηελ επίηεπμε ησλ ζπληζηψκελσλ ηηκψλ -ζηφρσλ γηα 

ηηο δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηνπ Μ, φπσο ε ππέξηαζε, ε δπζιηπηδαηκία θαη δπζγιπθαηκία (Κνπκπίηζθη 

Ώ. 2008). ρεηηθά κε ηε ζεξαπεία ησλ ιηπηδίσλ, νη ζηαηίλεο είλαη νη θχξηνη ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο, 

ελψ γηα ηελ αξηεξηαθή πίεζε πνπ ειέγρεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ ησλ παζνθπζηνινγηθψλ θαη θιηληθψλ 

ζηνηρείσλ ππνδεηθλχνπλ ηε ρξήζε, σο παξάγνληεο πξψηεο γξακκήο, ησλ αλαζηνιέσλ 

κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ ηεο αγγεηνηαζίλεο (ΜΒΏ) ή αλαζηνιείο ησλ ππνδνρέσλ ηεο αγγεηνηαζίλεο 

(Gouni I. & Berthold H. 2013). ε αζζελείο κε δηαηαξαρή αλνρήο γιπθφδεο, ε επαηζζεζία ζηελ 

ηλζνπιίλε θαη ε ζπζρεηηδφκελε κε απηή θιεγκνλή ρακεινχ βαζκνχ θαίλεηαη λα βειηηψλνληαη κεηά 
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απφ ζεξαπεία κε ΜΒΏ. Οη δξάζεηο απηέο κπνξεί λα παξέρνπλ κηα ινγηθή γηα ηελ πξψηκε 

θαξκαθνινγηθή παξέκβαζε, πνπ ζηνρεχεη ζε κείσζε ηνπ δηαβεηηθνχ θαη θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ, 

ζε άηνκα κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Pscherer S. et al 2010). 

Αεδνκέλνπ φηη ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε είλαη έλαο απφ ηνπο θπξίαξρνπο παξάγνληεο ζηελ 

παζνθπζηνινγία ηνπ M, ε βειηίσζε ηεο κεηαβνιηθήο πξνθίι ησλ αζζελψλ απηψλ κε Μεηθνξκίλε 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε επλντθή αλαδηακφξθσζε ηεο κπνθαξδηαθήο δνκήο θαη βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Δ Μεηθνξκίλε είλαη έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν θάξκαθν γηα ηε 

ζεξαπεία Α ΕΕ θαη ζεσξείηαη κηα επηινγή γηα ηε ζεξαπεία ησλ κε δηαβεηηθψλ πςεινχ θηλδχλνπ 

αζζελψλ κε Μ. ε κειέηε ησλ Derosa et al, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ αζζελείο κε Α ΕΕ θαη 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, έδεημε πσο ε καθξνπξφζεζκε (12-κελψλ) ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία κε 

Ρνζηγιηαδφλεο (Ρ) θαη Mεηθνξκίλεο (Μ), ζρεηίζηεθε κε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηνλ έιεγρν ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο, βειηίσζε ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ θαη βειηίσζε θάπνησλ παξακέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε (Derosa G. et al 2005). Ώθφκα, θιηληθή κειέηε 1 έηνπο, 

έδεημε ηε πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηεο κεηθνξκίλεο ζηε κπνθαξδηαθή βιάβε ζε αζζελείο κε 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν πνπ ππνβιήζεθαλ ζε δηαδεξκηθή ζηεθαληαία παξέκβαζε (Percutaneous 

Coronary Intervention PCI) (Li  J. et al 2014).  

Νέα θάξκαθα , πνπ ζηνρεχνπλ ζηηο πνιιαπιέο ζπληζηψζεο ηνπ Μ, βξίζθνληαη ζε εμέιημε , αιιά δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε καθξνπξφζεζκε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηά 

ηνπο (Gouni I. & Berthold H. 2013). Δ επξχηεξε ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηεο ιεπηίλεο, πνπ έρεη πξνο ην 

παξφλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζηελ αληηκεηψπηζε αζζελψλ κε ζνβαξή ιηπνδπζηξνθία, ίζσο είλαη 

ην θνληηλφηεξν επφκελν ζεξαπεπηηθφ βήκα ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ Μ (Μπηηζψξε Μ. 2009). Μηα λέα 

πξννπηηθή δίλεη θαη ε ζεξαπεπηηθή αλαζηνιή ηνπ microRNA-33, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη 

ζε απμεκέλα επίπεδα HDL ρνιεζηεξφιεο ζην πιάζκα, κεησκέλε έθθξηζε ηεο πνιχ ρακειήο 

ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΎλε (VLDL) θαη απμεκέλε ζεκαηνδφηεζε ηεο ηλζνπιίλεο, βειηηψλνληαο έηζη 

ηελ πξφγλσζε ησλ αζζελψλ κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Gharipour M. & Sadeghi M. 2013). 

Μεγάιεο δηαρξνληθέο κειέηεο φπσο ε United States Diabetes Prevention Program έδεημαλ ηε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο δίαηηαο θαη ηεο άζθεζεο ζηελ θαζπζηέξεζε ή ηελ παξεκπφδηζε ηεο εμέιημεο 

ηεο επεξεαζκέλεο αλνρήο γιπθφδεο ζε θιηληθφ Α ΕΕ θαη ηε κείσζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα 

θαξδηαγγεηαθή λφζν, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

Μ. ηε κειέηε έιαβαλ κέξνο 3234 παρχζαξθνη ελήιηθεο θαη ησλ δχν θχισλ κε επεξεαζκέλε αλνρή 

ζηε γιπθφδε, πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ηπραία ζε νκάδα πνπ ιάκβαλε εηθνληθφ θάξκαθν (placebo), ζε 

νκάδα πνπ ιάκβαλε κεηθνξκίλε θαη ζε νκάδα πνπ αθνινπζνχζε πξφγξακκα δίαηηαο θαη κέηξηαο 

άζθεζεο. Σν πξφγξακκα άζθεζεο θαη δίαηηαο απνδείρηεθε αλψηεξν ηεο κεηθνξκίλεο ζηελ πξφιεςε 

αλάπηπμεο Α ΕΕ, ειαηηψλνληαο ηελ επίπησζε ηνπ Α ΕΕ θαηά 58%, ελψ ε κεηθνξκίλε θαηά 31%. Σα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Derosa%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335026
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επξήκαηα απηά θαη αλάινγα άιισλ κειεηψλ, ππνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δίαηηαο θαη 

ηεο άζθεζεο ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε αηφκσλ κε Μ (Μπηηζψξε Μ. 2009). 

 

Γηα παηδηά θαη εθήβνπο 

Γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε ραξαθηεξηζηηθά Μ ε θαξκαθνινγηθή ζεξαπεία πξνηείλεηαη κφλν 

ζαλ δεχηεξν βήκα ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο, αλ δειαδή πξνγξάκκαηα δίαηηαο θαη άζθεζεο 

απνηχρνπλ θαη κφλν γηα αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

αλαζηνιέα ηνπ ΜΒΏ, ηδίσο γηα ηελ ππεξηξηγιπθεξηδαηκία θαη ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, κπνξεί 

λα θέξεη ζην πξνζθήλην ηα ΏΜΒΏ, σο ηα θάξκαθα πξψηεο γξακκήο γηα ηε ζεξαπεία ησλ 

παρχζαξθσλ θαη ππεξηαζηθψλ παηδηψλ (Bitkin E. et al 2013). ε παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 10 εηψλ κε 

ζνβαξή ππεξιηπηδαηκία (TG > 700 mg/dL) πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε δίαηηα ή άζθεζε, κπνξνχλ λα 

ζπδεηεζνχλ θηκπξάηεο θαη ζχκθσλα κε ηειεπηαία δεδνκέλα θαη ζηαηίλεο.
 
Ώπφ ηα θάξκαθα πνπ 

απμάλνπλ ηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, κφλν ε κεηθνξκίλε ζεσξείηαη αζθαιήο γηα ρνξήγεζε ζηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Σν θάξκαθν έρεη δνθηκαζηεί ζε παρχζαξθνπο εθήβνπο κε 

ππεξηλζνπιηλαηκία ρσξίο δηαβήηε θαη απνδείρηεθε απνηειεζκαηηθφ ζηε βειηίσζε ηεο επαηζζεζίαο 

ζηελ ηλζνπιίλε, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ππνζεξκηδηθή δίαηηα, έδεημε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο απφ φηη ε δίαηηα κφλν. Δ κεηθνξκίλε ζπληζηάηαη ζε εθήβνπο θαη παηδηά κε 

παρπζαξθία θαη απνδεδεηγκέλε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ή νξηαθά απμεκέλα επίπεδα γιπθφδεο νξνχ 

(110-125 mg/dL) ζε επαλεηιεκκέλεο κεηξήζεηο, αλ δελ ππάξμνπλ απνηειέζκαηα κε δίαηηα θαη άζθεζε 

θαη κφλν κε παξαθνινχζεζε ελδνθξηλνιφγνπ (Μπηηζψξε Μ. 2009). 
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1.2 Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα 

 

1.2.1 Οξηζκνί  

 

Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή θίλεζε πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο ζθειεηηθνχο 

κχεο θαη απμάλεη ηηο ελεξγεηαθέο δαπάλεο (US Department of Health and Human Services, 1996). Ο 

φξνο απηφο έρεη κία επξχηεηα φπνπ, ε ΦΑ απμάλεη ηνπο ζθπγκνχο ηεο θαξδηάο, πξνθαιεί ιαράληαζκα 

θαη πεξηιακβάλεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο (πεξπάηεκα, δνπιεηέο ζπηηηνχ, θήπνπ θ.ά.), 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, θαη ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλεο άζθεζεο 

(Μπεξηάθε Υ. θαη ζπλ 2007, Κνθθέβε Ά. θαη ζπλ 2010). Δ άζθεζε είλαη έλα ππνζχλνιν ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί, είλαη δνκεκέλε θαη επαλαιακβαλφκελε θαη έρεη σο ηειηθφ 

ή ελδηάκεζν ζηφρν ηε βειηίσζε ή ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. Δ θπζηθή θαηάζηαζε είλαη 

έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη είηε ηελ πγεία ή κε ηηο δεμηφηεηεο. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν 

νη άλζξσπνη έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα κεηξεζεί κε εηδηθέο εμεηάζεηο (Caspersen C. et 

al 1985). 

 

1.2.2 Οθέιε  

Τπάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία βαζηζκέλα ζε έλα κεγάιν εχξνο θαιά ζρεδηαζκέλσλ εξεπλψλ πνπ 

δείρλνπλ φηη ηα άηνκα πνπ είλαη θπζηθά δξαζηήξηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη πγηείο 

θαη ρακειφηεξν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ θάπνηα αζζέλεηα, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ είλαη 

δξαζηήξηα (Εσάλλνπ Υ. 2009). 

 

ηνπο ελήιηθεο 

ηνπο ελήιηθεο (θαη ππεξήιηθεο) ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο κειέηεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη, νη 

πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη άληξεο θαη γπλαίθεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ιηγφηεξν αληίζηνηρνπο δξαζηήξηνπο, 

έρνπλ ρακειφηεξν ξπζκφ ζλεζηκφηεηαο φισλ ησλ αηηηψλ, ζηεθαληαίαο λφζνπ, αξηεξηαθήο ππέξηαζεο, 

εγθεθαιηθνχ, ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2, κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ, θαξθίλνπ παρέσο εληέξνπ, 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, θαηάζιηςεο θαη ρακειφηεξν θίλδπλν ζην λα ράζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο 

(πηψζεηο) θπξίσο γηα ηνπο ππεξήιηθεο. Βπίζεο, ππάξρνπλ θάπνηα κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο ζηνηρεία 

πνπ ππνδειψλνπλ φηη νη θπζηθά δξαζηήξηνη ελήιηθεο θαη ππεξήιηθεο έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα χπλνπ 

θαη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία (Physical Activity Guidelines Advisory 

Committee Report 2008). Βπίζεο, ηα νθέιε ησλ ζπληζηψκελσλ επηπέδσλ ηεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη επξέσο απνδεθηά, φρη κφλν γηα ηνπο δείθηεο ηεο θπζηνινγηθήο πγείαο, αιιά θαη 
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γηα νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηφζν ηε ζσκαηηθή, φζν θαη ηε ςπρηθή ζρεηηθά κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο. 

' απηέο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θάζαξζε θαη απνβνιή ηεο κπτθήο έληαζεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ην άγρνο, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο απην-εηθφλαο, ηνπ 

απηνειέγρνπ, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ αηφκνπ, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε αγρσηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δ ηαθηηθή 

ζσκαηηθή άζθεζε ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, 

εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ, δαθραξψδνπο δηαβήηε, ππέξηαζεο, παρπζαξθίαο παζήζεηο ηνπ 

κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηάζιηςεο θαη άγρνπο (Παπαπνζηφινπ Γ. 2012).  

 

ηα παηδηά 

Σα επαξθή επίπεδα ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη πηζαλφλ λα κεηαθέξνπλ 

επλντθέο, σο πξνο ηελ άζθεζε, ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη βηνινγηθά απνηειέζκαηα ζηε κεηέπεηηα δσή 

(Σάκπαιεο Κ. θαη ζπλ 2011). ε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δελ αζθνχληαη ζπζηεκαηηθά, ή δελ 

αζθνχληαη θαζφινπ, νη λένη πνπ αζθνχληαη ζπζηεκαηηθά παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά βειηησκέλν 

θαξδηναλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη ηζρπξφηεξν κπτθφ ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηα άηνκα πνπ 

αζθνχληαη παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο δχλακεο θαη ηεο αληνρήο, αχμεζε ηεο αληνρήο ησλ νζηψλ, 

πνηθηιία βηνρεκηθψλ επηδξάζεσλ, φπσο είλαη ε αχμεζε ηεο HDL, ελψ ηαπηφρξνλα βνεζάεη ζηε 

βειηίσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ λέσλ (Ώιεμφπνπινο Γ. 2011). Βπηπξφζζεηα, ζε 

άιιε έξεπλα βξέζεθε φηη ε ζπζηεκαηηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα κλήκεο, παξαηήξεζεο / πξνζνρήο, ζηε 

ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, φπσο θαη ζηελ πεηζαξρία, ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ λεαξψλ αηφκσλ. Παξάιιεια, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ αιιά θαη κε ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

κεγάιεο αχμεζήο ηνπ (Μπεξηάθε Υ. θαη ζπλ 2007). Τπάξρεη αλεμάξηεηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο βειηίσζεο φισλ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηλζνπιηλναληίζηαζεο ζε παηδηά (Καιιηαληψηε Κ. 2008). Βπίζεο, ζηα παηδηά ε ρακειή θπζηθή 

θαηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε 6 έσο 7 θνξέο απμεκέλν θίλδπλν γηα ηε ζπζζψξεπζε πςειψλ επηπέδσλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο (Σάκπαιεο Κ. θαη ζπλ 2011). Γηα απηνχο ηνπο 

ιφγνπο ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο πξφιεςεο ζηα 

παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο. (Ώιεμφπνπινο Γ. 2011). 
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1.2.3 Σύπνη  

Δ Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηεο θηλεηηθφηεηαο δηαθξίλεηαη ζε κε νξγαλσκέλε 

θαη νξγαλσκέλε.  

Δ κε νξγαλσκέλε πεξηιακβάλεη ζπλεζηζκέλεο, θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην πεξπάηεκα, ν 

ρνξφο, ην αλέβαζκα ζθάιαο, δνπιεηέο θήπνπ-απιήο, παηρλίδη. 

 Δ νξγαλσκέλε πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα άζθεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αζιεκάησλ θαη γίλεηαη ζπλήζσο ζε ζπιιφγνπο θαη 

ζσκαηεία. Δ νξγαλσκέλε  πεξηέρεη: 

 Ώεξφβηα άζθεζε (Aerobic exercise-training): είλαη ειαθξά έσο έληνλε άζθεζε, πνπ 

πξσηαξρηθά ρξεζηκνπνηνχλ ηα αεξφβηα παξαγσγηθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, γηαηί απαηηεί 

πεξηζζφηεξν νμπγφλν απφ ηελ θαζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ ρσξεηηθφηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη είλαη απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηε 

βειηίσζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο (π.ρ. πεξπάηεκα, πνδειαζία, ζρνηλάθη, ηξέμηκν, 

βφιετ,). 

 Ώλαεξφβηα άζθεζε (Anaerobic exercise-training): είλαη ε έληνλε άζθεζε πνπ πξσηαξρηθά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα αλαεξφβηα παξαγσγηθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, δειαδή απαηηεί παξαγσγή 

ελέξγεηαο απνπζία επαξθνχο πνζφηεηαο νμπγφλνπ. Μπνξεί λα βειηηψζεη ηελ ρσξεηηθφηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη λα απμήζεη ηελ αλνρή ηεο 

νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο πςειήο έληαζεο. Δ αλαεξφβηα άζθεζε 

απαηηεί κέγηζηε πξνζπάζεηα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. κπάζθεη, πνδφζθαηξν, ζπξηλη 

ζε αγψλα δξφκνπ, θνιχκβεζε). 

 Ώζθήζεηο ελδπλάκσζεο, φπσο ε πξνπφλεζε κε βάξε, πνπ απμάλνπλ ηε βξαρππξφζεζκε κπτθή 

δχλακε.   

 Ώζθήζεηο ειαζηηθφηεηαο, φπσο νη δηαηάζεηο, πνπ βειηηψλνπλ ην εχξνο θηλήζεσλ ησλ κπψλ 

θαη ησλ αξζξψζεσλ 

 Ώζθήζεηο ηζνξξνπίαο, ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο αζθήζεηο, πνπ βειηηψλνπλ ηηο αζιεηηθέο 

επηδφζεηο, ηνλ ζπληνληζκφ θαη βνεζνχλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί απφ πηψζε 

(ΠΟΤ 2010). 

Δ Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο δηαθξίλεηαη ζε 

ζρνιηθή θαη ζε εμσζρνιηθή. Δ άζθεζε ζην ζρνιείν κε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαηέρεη έλα 

θαζνξηζηηθφ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ επεηδή ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ 

ειηθίαο 6-11 εηψλ ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά, νξγαλσκέλα θαη ειεγρφκελα ζ' απηή. Απζηπρψο φκσο δελ 

δίλεηαη απφ ην ζπλνιηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα φ αλάινγνο ρξφλνο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Ώγσγήο. Ώπηφ θαίλεηαη απφ κία παλεπξσπατθή έξεπλα, φπνπ ε Βιιάδα, ε Μ. ΐξεηαλία θαη ε Εξιαλδία 

έρνπλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζε ζρνιηθή θπζηθή αγσγή ζε φιε ηελ Βπξψπε, κε ιηγφηεξν απφ δχν 



28 

 

ψξεο κάζεκα ηελ εβδνκάδα. Ώλαπφθεπθηα ινηπφλ ην βάξνο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε ΦΑ 

κεηαηίζεηαη εθηφο ζρνιείνπ ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν (Ώιεμφπνπινο Γ. 2011). 

 

1.2.4 Δπηδεκηνινγία  

Δ επηδεκηνινγία ηεο ΦΑ αλαδεηθλχεηαη σο λέν πεδίν κειέηεο θαη παξεκβάζεσλ ηα ηειεπηαία είθνζη 

ρξφληα, θαζψο ην επηζηεκνληθφ ηεο ελδηαθέξνλ νινέλα θαη κεγαιψλεη. Παξά ην πξφζθαην ζρεηηθά 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ, νη ηδέεο πνπ δηαθαηέρνπλ ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο θαη ηνλ νπζηψδεο ξφιν ηεο 

ζηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ ηελ βάζε ηνπο ζηελ αξραηφηεηα, φπνπ ε ζπζηεκαηηθή άζθεζε 

απνηεινχζε κέζν γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο (Υαηδεγεσξγίνπ Υ. 2011).  

πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ γξάθεκα, ζε 27 ρψξεο ηεο ΒΒ, ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ πνιηηψλ 

δειψλνπλ φηη δελ αζινχληαη πνηέ ή αζινχληαη ιηγφηεξν απφ κηα θνξά ην κήλα. Βθείλεο πνπ έρνπλ ηα 

ρακειφηεξα επίπεδα ζπκκεηνρήο είλαη ε Βιιάδα (79%), ε ΐνπιγαξία (82%), ε Οπγγαξία (71%), ε 

Ρνπκαλία (69%), ε Εηαιία (67%), ε Πνισλία (66%) θαη ε Λεηνλία (65%) (Eurobarometer 2010). 

 

Γράθημα:  27 ρψξεο ηεο ΒΒ -  πφζν ζπρλά θάλεηο γπκλαζηηθή ή αζιήκαηα;  

Πηγή: Eurobarometer 2010 
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Γηα ηελ Βιιάδα ηα δεδνκέλα ινηπφλ δελ θαίλνληαη ελζαξξπληηθά. Δ θαηαγξαθή γηα ηηο εκέξεο πνπ 

είραλ κέηξηαο έληαζεο θπζηθή δξαζηεξηφηεηα έδεημε oηη ην 27% δελ ζπκκεηέρεη ζε θακία 

δξαζηεξηφηεηα νχηε κηα κέξα εβδνκαδηαίσο, ην 30% 1-3 εκέξεο, ην 18% 4-6 εκέξεο θαη ην 25% 

θαζεκεξηλά. Σέινο φζν αθνξά ηηο ψξεο θαζηζηηθήο δσήο ζε κηα ζπλεζηζκέλε εκέξα, ην 17% 

απάληεζαλ 1-4 ψξεο, ην 48% 4-7 ψξεο θαη ην 35% πεξηζζφηεξεο απφ 8 ψξεο ηελ εκέξα (Σζαγθαξάθε 

Β. 2008). ε άιιε κειέηε ηα επξήκαηα είλαη πην ελζαξξπληηθά, ην πεξπάηεκα θαη ηα νηθηαθά 

απνηεινχλ ηηο πιένλ ζπρλέο ΦΑ θαη γηα ηα δχν θχια, θαη ε εκεξήζηα δηάξθεηα πεξπαηήκαηνο είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΟΤ (ΐαιάλνπ Β. θαη ζπλ. 2006). Σν ίδην ζπκπέξαζκα είρε θαη κηα πην 

πξφζθαηε κειέηε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πεξπάηεκα θαη ηα νηθηαθά απνηεινχλ ηηο πην ζπρλέο 

ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηα δχν θχια. Ώιιά ηνλίδεη πσο, ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

Βιιήλσλ νη νπνίνη δελ αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο ηνπο πέξαλ ηνπ πεξπαηήκαηνο ε/θαη ησλ νηθηαθψλ, κήλπκα πνπ απφ πιεπξάο δεκφζηαο πγείαο 

ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαηάιιεια (ΐαιάλνπ Β. 2012). 

Ώιιά θαη ζε έξεπλεο αηφµσλ ηξίηεο ειηθίαο ζηε ρψξα καο θαίλεηαη φηη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

µέηξηα έσο ραµειή θαη ηα πεξηζζφηεξα άηνµα αλαθέξνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ραµειήο έληαζεο, φπσο δνπιεηέο ζην ζπίηη θαη βάδηζµα. Οξηζκέλνη πηζηεχνπλ φηη απηφ νθείιεηαη ζηηο 

θνηλσληθν-µνξθσηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα µαο, ζχµθσλα µε ηηο νπνίεο 

δηακνξθψλεηαη έλαο ηξφπνο δσήο πνπ δελ ελζαξξχλεη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ειηθηαθή νκάδα (Μηραινπνχινπ Μ. θαη ζπλ. 2006). 

Μηα επξσπατθή κειέηε έδεημε πσο νη επξσπαίνη καζεηέο δαπαλνχλ θαηά κέζν φξν ην 65% ηνπ ρξφλνπ 

ηνπο ζην ζρνιείν, ζε θαζηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 5% γηα κέηξηα έσο έληνλε έληαζεο 

δξαζηεξηφηεηα, κε κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σα θνξίηζηα απαζρνινχληαλ ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ζρνιείν ηνπο κε θαζηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (67%) απ’ φηη ηα αγφξηα (63%), 

θαη μφδεπαλ ιηγφηεξν ρξφλν ζε κέηξηαο έσο έληνλεο έληαζεο δξαζηεξηφηεηα (4% έλαληη 5%). Σα 

ππέξβαξα παηδηά πεξλνχζαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν ρξφλν ζε κέηξηαο έσο έληνλεο έληαζεο 

δξαζηεξηφηεηα (4%), απ΄φηη ηα παηδηά κε θπζηνινγηθφ βάξνο (45%). Θα πξέπεη λα ηνληζηεί  φηη 

κειινληηθέο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ιηγφηεξν θαζηζηηθφ ρξφλν ζην ζρνιείν, ηδηαίηεξα γηα ηα θνξίηζηα (Stralen M. et al 2014). 

Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο ζηελ Βιιάδα, 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πεξηγξάθνπλ κε αμηφπηζην ηξφπν 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ Βιιάδα. ε γεληθέο γξακκέο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ζε κειέηε πνπ έγηλε ζε 917 παηδηά ειηθίαο 12-17 εηψλ, θάλεθε πσο ην πνζνζηφ 

άζθεζεο είλαη ζεκαληηθά ρακειφ. Μάιηζηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ απηψλ δελ ηθαλνπνηνχζε 

ηα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηδφκελεο κε ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία, δειαδή 

http://www.iatrotek.org/search02.asp?auID=43406
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ζπκκεηνρή ζε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα κέηξηαο έληαζεο (Ώιεμφπνπινο Γ. 2011). ε κηα αθφκα 

παλειιήληα κειέηε απφ ησλ Κνθθέβε θαη ζπλ. έδεημε φηη 1 ζηνπο 3 εθήβνπο (33,1%) αλαθέξεη φηη 

έθαλε ζπρλά θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηηο ηειεπηαίεο 7 κέξεο. Σα αγφξηα δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 

ζπρλά ζσκαηηθά ζε ζεκαληηθά πςειφηεξν πνζνζηφ (42,2%) ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα (24,4%) θαη 

ζηηο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο. Σν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ αλαθέξνπλ ζπρλή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία απφ 37,6% ζηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ ζε 33,6% ζηελ ειηθία ησλ 13 

εηψλ θαη ζε 27,5% ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ (Κνθθέβε Ά. θαη ζπλ 2010) 

 

 

1.2.5 Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο  

χκθσλα κε έλα κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ πνπ αμηνιφγεζαλ ηα επξεία νθέιε ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πγεία δηαθφξσλ πιεζπζκψλ, γεληθά ππνζηεξίδεηαη ε ζχζηαζε ησλ 30 σο 60 

ιεπηψλ/εκέξα κέηξηαο πξνο έληνλεο έληαζεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο 

ηεο εβδνκάδαο (ηνπιάρηζηνλ 5) (Εσάλλνπ Υ. 2009).  

Βαζηθέο Οδεγίεο γηα Δλήιηθεο 

χκθσλα κε ηελ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ΦΑ ηεο πκβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο γηα ηνπο 

Ώκεξηθάλνπο (Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008) θαη ηνλ ΠΟΤ, φινη νη 

ελήιηθεο (18-64 εηψλ) πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ αδξάλεηα. Ώθφκα θαη ιίγε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

είλαη θαιχηεξε απφ ην ηίπνηα, νη ελήιηθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε πνζφηεηα ηεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θεξδίδνπλ θάπνηα νθέιε γηα ηελ πγεία. 

 Γηα ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ πγεία, νη ελήιηθεο ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 150 ιεπηά 

(2 ψξεο θαη 30 ιεπηά) ηελ εβδνκάδα κέηξηαο έληαζεο ή 75 ιεπηά (1 ψξα θαη 15 ιεπηά) κηα 

εβδνκάδα έληνλεο έληαζεο αεξνβηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ή ηζνδχλακν ζπλδπαζκφ 

κέηξηαο θαη έληνλεο έληαζεο αεξνβηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Ώεξφβηα δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ζε επεηζφδηα ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηψλ, θαη 

θαηά πξνηίκεζε, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο. 

 Γηα πεξηζζφηεξα θαη πην εθηεηακέλα νθέιε γηα ηελ πγεία, νη ελήιηθεο ζα πξέπεη λα απμήζνπλ 

ηελ αεξφβηα ζσκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζε 300 ιεπηά (5 ψξεο) ηελ εβδνκάδα κέηξηαο 

έληαζεο, ή 150 ιεπηά ηελ εβδνκάδα έληνλεο έληαζεο αεξνβηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ή 

θάπνην ηζνδχλακν ζπλδπαζκφ κέηξηαο θαη έληνλεο έληαζεο δξαζηεξηφηεηα.  

 Οη ελήιηθεο ζα πξέπεη επίζεο λα θάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε κπτθή ελδπλάκσζε κέηξηαο ή 

πςειήο έληαζεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο κεγάιεο κπτθέο νκάδεο γηα 2 ή πεξηζζφηεξεο 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα (ΠΟΤ 2010). 
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Γηα ηνπο ελειίθνπο άλσ ησλ 65 εηψλ ν ΠΟΤ ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ αλαθέξεη φηη απηή ε 

ειηθηαθή νκάδα ζα πξέπεη λα θάλεη φηη θαη νη ελήιηθνη πξνζζέηνληαο ηα παξαθάησ δχν ζεκεία: 

 Βλήιηθεο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο, κε θαθή θηλεηηθφηεηα, ζα πξέπεη λα εθηεινχλ 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ πξνζηαζία έλαληη 

ησλ πηψζεσλ γηα 3 ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

 ηαλ νη ελήιηθνη απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο δελ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηηο ζπληζηψκελεο 

πνζφηεηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο, ζα πξέπεη λα 

είλαη ηφζν ζσκαηηθά δξαζηήξηνη φζν νη δπλαηφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπο ην επηηξέπνπλ 

(ΠΟΤ 2010). 

Βαζηθέο Οδεγίεο γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο  

χκθσλα κε ηελ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ΦΑ ηεο πκβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο γηα ηνπο 

Ώκεξηθάλνπο (Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008) θαη ηνλ ΠΟΤ, ηα 

παηδηά θαη νη έθεβνη 5-17 εηψλ ζα πξέπεη λα θάλνπλ 60 ή πεξηζζφηεξα ιεπηά ΦΑ θαζεκεξηλά.  

Ώεξφβηα: Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 60 ή πεξηζζφηεξα ιεπηά ηελ εκέξα ζα πξέπεη λα είλαη κέηξηαο ή 

έληνλεο έληαζεο αεξφβηαο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έληνλε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο ηελ εβδνκάδα.  

Μπτθή ελδπλάκσζε: ην πιαίζην ησλ 60 ή πεξηζζφηεξσλ ιεπηψλ ηεο θαζεκεξηλήο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

κπτθή ελδπλάκσζε γηα ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο ηεο εβδνκάδαο.  

Βλδπλάκσζε ησλ νζηψλ: ην πιαίζην ησλ 60 ή πεξηζζφηεξσλ ιεπηψλ ηεο θαζεκεξηλήο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ελδπλάκσζεο ησλ νζηψλ 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο ηεο εβδνκάδαο.  

Βίλαη ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλνπκε ηνπο λένπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζσκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπο, πνπ ηηο απνιακβάλνπλ, θαζψο θαη λα  

πξνζθέξεηαη πνηθηιία αζθήζεσλ (ΠΟΤ 2010). 

 

1.2.6 Σξόπνο Εσήο 

Λφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ πξνηχπσλ δσήο, φπσο επίζεο ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ιφγσ 

ηεο κεηαβνιήο ηνπ ηξφπνπ ςπραγσγίαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

θαηαλνεηφ φηη απαηηείηαη ε πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ θαη πξνηχπσλ γηα ηελ πξφιεςε λφζσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ ηδηαίηεξα λνζνγφλσλ (Ώιεμφπνπινο Γ. 2011). χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο, εθηηκάηαη φηη πάλσ απφ 3% ησλ αζζελεηψλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

πξνθαινχληαη απφ θπζηθή αδξάλεηα-κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φηη πάλσ απφ ην 20% ησλ 
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θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη 10% ησλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίνπ νθείινληαη ζηελ αδξάλεηα θαη ηελ 

έιιεηςε θίλεζεο. 

Ο ηξφπνο δσήο πνπ ζπλδπάδεη απμεκέλα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζπρλφηεξα γεχκαηα ζηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο παρπζαξθίαο θαη 

απμεκέλσλ επηπέδσλ ιηπψδνπο κάδαο ζψκαηνο ζηα παηδηά. Μάιηζηα, ε κέηξηαο έσο πςειήο έληαζεο 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 45 ιεπηά ζε ζπλδπαζκφ κε πέληε γεχκαηα 

εκεξεζίσο, βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε κεησκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο δπζιηπηδαηκηψλ 

ζηα παηδηά (Μνζρψλεο Γ. 2013). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηα παηδηά κηα ζπλερψο απμαλφκελε ηάζε γηα «ζπαηάιε» 

πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζε παζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο, ελαζρφιεζε κε ηνπο ππνινγηζηέο ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Δ 

ελαζρφιεζε σζηφζν κε άιιεο πην ελεξγεηηθέο κνξθέο ςπραγσγίαο, φπσο είλαη ηα ζπνξ, ειαηηψλεηαη 

ζπλερψο. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ επίζεο νη φιν θαη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο κε ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο λα δηαζέηνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν απφ ην ρξφλν ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ. Παξάιιεια, νη 

επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ ιεηηνπξγνχλ πνιιέο θνξέο απαγνξεπηηθά, πξνθεηκέλνπ νη 

γνλείο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηα παηδηά ηνπο (Ώιεμφπνπινο Γ. 

2011).  

Ώθφκα, είλαη γλσζηφ φηη νη θαζηζηηθέο ζπλήζεηεο, κε θχξην εθπξφζσπν ηελ παξαθνινχζεζε 

ηειεφξαζεο έρεη ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλν θίλδπλν παρπζαξθίαο. Ώλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη γηα 

θάζε 1 ψξα παξαθνινχζεζεο ηειεφξαζεο εκεξεζίσο, ν θίλδπλνο παρπζαξθίαο γηα έλα παηδί απμάλεη 

θαηά 2% (Μπηηζψξε Μ. 2009). Σα πςειφηεξα επίπεδα ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ λέσλ εθήβσλ, θαη ηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ρξήζεο ηειεφξαζεο-ππνινγηζηή ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ησλ λέσλ εθήβσλ, ζρεηίδνληαη κε ρακειφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Kremer P. et al 

2014). 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα έξεπλαο ζε δείγκα 2655 παηδηψλ ειηθίαο 9-13 εηψλ, πνπ θνηηνχζαλ ζε 

ζρνιεία ηεζζάξσλ λνκψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο (Ώηηηθή, Ώηησιναθαξλαλία, Θεζζαινλίθε θαη 

Δξάθιεην-Κξήηεο), ν ζπλνιηθφο επηπνιαζκφο ησλ ππέξβαξσλ θαη ησλ παρχζαξθσλ βξέζεθε λα είλαη 

30,9% θαη 11,4%, αληίζηνηρα, κε πςειφηεξα πνζνζηά παρπζαξθίαο ζηα αγφξηα, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

θνξίηζηα (13,3% έλαληη 9,6%,). Έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ εχξεκα κειέηεο ήηαλ ην φηη ε παρπζαξθία 

βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ηζρπξά φρη κφλν κε δείθηεο θαξδηνκεηαβνιηθνχ θηλδχλνπ, φπσο νη 

δπζιηπηδαηκίεο, ε ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη ε ππέξηαζε, αιιά θαη κε δείθηεο δηαηξνθηθψλ 

αλεπαξθεηψλ, φπσο ε αλεπάξθεηα ζηδήξνπ (Μνζρψλεο Γ. 2013). 
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Αηεζλείο έξεπλεο ηνλίδνπλ ηηο επηδεκηθέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ε απνπζία θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα 

παηδηά. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εληζρχζνπλ ηελ πγεία ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, νη εηδηθνί 

πξνηείλνπλ ηελ αχμεζε θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ πηνζέηεζε αληίζηνηρνπ 

ηξφπνπ δσήο ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε θπζηθά δξαζηήξηνπο αιιά θαη πην πγηείο ελήιηθεο ζην κέιινλ. 

Ώπηφ ζηεξίδεηαη ζηελ απνδνρή δχν βαζηθψλ ζηνηρείσλ: Ώ. φηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά θπζηθά θαη ςπρνινγηθά νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπζηεκαηηθή θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ΐ. φηη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη έλα άηνκν θαηά ηελ 

παηδηθή ηνπ ειηθία, ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κεηά ηελ 

ελειηθίσζε. Σα δξαζηήξηα παηδηά έρνπλ πην πνιιέο πηζαλφηεηεο κεγαιψλνληαο λα παξακείλνπλ 

δξαζηήξηνη σο ελήιηθεο θαη κε θαιή πγεία έρνληαο παξάιιεια ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα λνζήζνπλ 

(Μπεξηάθε Υ. θαη ζπλ 2007). 

 

1.2.7 Μέζνδνη Μέηξεζεο 

Εδαληθά, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζα έπξεπε λα αμηνινγείηαη αληηθεηκεληθά κε ηε κηθξφηεξε ελφριεζε 

γηα ηνπο εμεηαδφκελνπο, έηζη ψζηε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Με ζθνπφ λα 

δνζνχλ ζπκβνπιέο γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο, είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζπρλφηεηα, έληαζε θαη δηάξθεηα), θαζψο θαη ε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή 

δαπάλε. Παξφια απηά, ηα εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, 

ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο θαη ηεο εχθνιεο δηαλνκήο ηνπο πνιινχο αλζξψπνπο (Κηνξπέ Α. 2010). Γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ θπζηθήο άζθεζεο αλαπηχρζεθαλ δηάθνξνη ηξφπνη κέηξεζεο θαη θαζέλαο 

απφ ηνπο ηξφπνπο απηνχο έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ (Υαηδεγεσξγίνπ Υ. 2011, 

Παπαπνζηφινπ Γ. 2012). 

 

1.2.7.1.  Ώληηθεηκεληθέο κέζνδνη κέηξεζεο 

 

1. Αηπιά ζεκαζκέλν λεξφ (doubly labeled water) 

Σν εμεηαδφκελν άηνκν πξνζιακβάλεη απφ ην ζηφκα κηα κηθξή πνζφηεηα λεξνχ, ην νπνίν έρεη 

ζεκαλζεί κε ζηαζεξά (κε ξαδηελεξγά) ηζφηνπα ηνπ πδξνγφλνπ (δεπηέξην, 
2
Δ2) θαη ηνπ νμπγφλνπ 

(
18

0). Δ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξπζκψλ 

απέθθξηζεο κηαο δφζεο ρνξεγνχκελεο απφ ην ζηφκα ησλ ζηαζεξψλ ηζνηφπσλ (
2
Δ2

18
0) ζηα ζσκαηηθά 

πγξά (π.ρ. ζίεινο), θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 21 εκέξεο 

(Εσάλλνπ Υ. 2009). Δ κέζνδνο απηή δηαζέηεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 

απψιεηαο ελέξγεηαο ζε παηδηά. Με ηε κέζνδν απηή κπνξεί λα κεηξεζεί ε δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ 

γηα πεξηφδνπο κεγαιχηεξεο ησλ 1-2 εβδνκάδσλ, ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε θαλνληθή θπζηθή 
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δξαζηεξηφηεηα. ηνπο πεξηνξηζκνχο ζπγθαηαιέγνληαη ην θφζηνο θαη ε δπζθνιία ζηα ζηαζεξά ηζφηνπα 

ηνπ λεξνχ (Κηνξπέ Α. 2010).  

2. Έκκεζε ζεξκηδνκεηξία (indirect calorimery) 

 Δ έκκεζε ζεξκηδνκεηξία θαη ην δηπιά ζεκαζκέλν λεξφ είλαη νη κέζνδνη πνπ ζεσξνχληαη νη πην 

αμηνζέβαζηεο ζηαζεξέο γηα αμηνιφγεζε ζε έξεπλεο εξγαζηεξίνπ θαη πεδίνπ πάλσ ζηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Κάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ε έκκεζε ζεξκηδνκεηξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, 

γηα λα ππνινγηζηεί ε ελεξγεηαθή δαπάλε πνπ ζπλδέεηαη κε ην βαζηθφ κεηαβνιηθφ ξπζκφ (RMR), ηε 

ζεξκηθή επίδξαζε ηεο ηξνθήο (TEF), θαη ηε ζεξκηθή επίδξαζε ηεο άζθεζεο (TEE). Ώπηέο νη 

κεηαβιεηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ απψιεηα ελέξγεηαο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ βάξνπο (Κηνξπέ Α. 2010). 

3. Μεηξεηέο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο (heart rate) 

Παξαηεξείηαη κηα πξφζθαηε εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ αηζζεηήξσλ θίλεζεο θαη ησλ θαηαγξαθέσλ 

θαξδηαθψλ παικψλ πνπ παξέρνπλ ππνινγηζκνχο ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηεο ζπρλφηεηαο, έληαζεο, 

θαη δηάξθεηαο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ γηα πεξίπνπ έλα κήλα. Δ ρξήζε ηνπο δελ επεξεάδεη ηηο 

εκεξήζηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γηα απηφ ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

ρξήζε ζε παηδηά, εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο ηνπο γηα θαηαγξαθή θαη αλάθιεζε ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Κηνξπέ Α. 2010 θαη Εσάλλνπ Υ. 2009).  

4. ΐεκαηνκεηξεηέο (pedometer)  

Οη βεκαηνκεηξεηέο απνηεινχλ έλαλ αληηθεηκεληθφ δείθηε ηεο θαηακέηξεζεο βεκάησλ, δείθηε ηνπ 

ζπλνιηθνχ φγθνπ ή ηεο δηάξθεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη βεκαηνκεηξεηέο θαηαγξάθνπλ βήκαηα 

αληηδξψληαο ζε θάζεηε επηηάρπλζε. Βίλαη κηθξνί, θζελνί θαη παξέρνπλ έγθπξε αμηνιφγεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ φγθνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη εθηειεζηεί. Παξφια απηά, ζπάληα απνζεθεχνπλ 

δεδνκέλα γηα ηε ζπρλφηεηα, έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη βεκαηνκεηξεηέο 

δελ είλαη επαίζζεηνη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ κεηαθίλεζε, φπσο ε ηζνκεηξηθή 

άζθεζε ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο φπσο ε πνδειαζία (Κηνξπέ Α. 

2010). ε ζχγθξηζε κε ηα επηηαρπλζηφκεηξα, νη βεκαηνκεηξεηέο ζεσξνχληαη πην θαηάιιειν εξγαιείν 

γηα επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην πεξπάηεκα (Εσάλλνπ Υ. 2009). 

5. Βπηηαρπλζηφκεηξα (accelerometer)  

Οη θαηαγξαθείο θίλεζεο απνηεινχλ έλαλ αληηθεηκεληθφ δείθηε ηεο ζπλνιηθήο κεηαθίλεζεο. Σα 

επηηαρπλζηφκεηξα επηβαξχλνπλ ιηγφηεξν ηνπο εμεηαδφκελνπο, θαζψο δελ απαηηείηαη λα πξνζδεζνχλ 
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ζην ζηήζνο θαη επίζεο είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα δηαθεθνκκέλα θηλεηηθά ζρήκαηα θαη λα ηα 

απνζεθεχζνπλ. Σα επηηαρπλζηφκεηξα κπνξνχλ λα είλαη πνιιψλ δηαζηάζεσλ, φπνπ αλαγλσξίδεηαη ε 

θίλεζε ζε παξαπάλσ απφ έλα επίπεδα ή κηαο δηάζηαζεο θαη αληρλεχεηαη ε θίλεζε κφλν ζε έλα 

επίπεδν. Οη δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηα επηηαρπλζηφκεηξα επηηξέπνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπρλφηεηαο, ηεο έληαζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη 

ηεο δηαιιεηκαηηθήο θίλεζεο ησλ παηδηψλ (Εσάλλνπ Υ. 2009).  

 

1.2.7.2.Τπνθεηκεληθέο Μέζνδνη Μέηξεζεο 

 

1. Δκεξνιφγηα 

Σα εκεξνιφγηα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο ζπγθεθξηκέλε» πεξηφδνπ (ζπλήζσο 1-3 κέξεο, αιιά πεξηζηαζηαθά κέρξη 7 κέξεο) θαη έηζη δελ 

κπνξνχλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο καθξνπξφζεζκα ή ηηο επνρηθέο 

δηαθπκάλζεηο, εθηφο θαη αλ επαλαιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Μπνξνχλ λα κεηξήζνπλ 

ηελ πνζφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηνλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά ζπλήζσο ππνινγίδεηαη θαη ε έληαζή ηνπο. 

Με ηα εκεξνιφγηα, νη εμεηαδφκελνη κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο (ίζσο 

απμήζνπλ ηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, έηζη ψζηε νη κεηξήζεηο ηνπο λα εκθαλίδνληαη πην 

εληππσζηαθέο) (Κηνξπέ Α. 2010). 

2. Βξσηεκαηνιφγηα 

Δ πην πξαθηηθή θαη ζπρλά εθαξκνδφκελε κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο θπζηθήο άζθεζεο ζε 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο είλαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Δ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη, 

επεξεάδνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα αλάθιεζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη, αιιά 

ίζσο θαη λα επεξεάδνληαη απφ ηε γλψκε θαη ηελ αληίιεςε ηνπ εμεηαδφκελνπ ή ηνπ εξεπλεηή. Ώθφκα 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ειηθία, θαζψο ηα παηδηά είλαη ιηγφηεξν ηθαλά ζηελ αλάθιεζε απφ ηνπο 

εθήβνπο ή ηνπο ελειίθνπο (Corder K. et al 2008). Γεληθά, νη έληνλεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθαινχληαη κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ φηη νη κέηξηαο έληαζεο. Οη πεξίνδνη αλαθνξάο γηα ηηο έξεπλεο πνηθίινπλ απφ 

κηα δσή σο θαη κηα εβδνκάδα. Δ πηζαλφηεηα ε απηνδεινχκελε ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

λα είλαη ππεξβνιηθή, είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ζε φιεο ηηο 

ππνθεηκεληθέο κεζφδνπο (Κηνξπέ Α. 2010). Δ κέζνδνο απηή επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα ζπιιέμεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε θπζηθή άζθεζε ζε κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη ρξφλνπ (Dishman R. 2006). 
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Σα εξσηεκαηνιφγηα ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1. Ώπηά πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξσηψκελν  

2. Ώπηά πνπ ζπκπιεξψλνληαη κέζσ ζπλέληεπμεο θαη 

3. Ώπηά πνπ ζπκπιεξψλνληαη είηε κέζσ ζπλέληεπμεο, είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ εξσηψκελν.  

 

Τπάξρνπλ 3 εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ 

δηεξεπλνχλ ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ελειίθσλ ην Minnesota Leisure Time Physical Activity 

Questionnaire, ην Harvard Alumni/ Paffenbarger Physical Activity Survey θαη ην Standford Seven – 

Day Physical Activity Recall Interview (Dishman R. 2006). ηελ Βιιάδα ην Δarokopio Physical 

Activity Questionnaire short form (HPAQsh) δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ 

Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηε κέηξεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο λεαξψλ ελήιηθσλ. 

 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη έλαο κηθξφο ζρεηηθά αξηζκφο κειεηψλ, νη νπνίεο έγηλαλ κε ζηφρν ηε 

ζηάζκηζε ελφο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ λα απεπζχλεηαη ζε παηδηά. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

Βιιάδα θαηέρεη κηα απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο, ε 

αλάγθε δεκηνπξγίαο εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θξίλεηαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, 

νχησο ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πγείαο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

πξφιεςε θαη ηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ (Υαηδεγεσξγίνπ Υ. 2011). Δ αθξηβήο κέηξεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί έλα ζέκα πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο επηζηήκνλεο 

πγείαο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο σθέιεηεο γηα ηελ πγεία, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άζθεζε. Σν 

πξναλαθεξφκελν ζέκα ζπλδέεηαη κε αθφκε κεγαιχηεξε δπζθνιία αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ (5-12 εηψλ). Δ δπζθνιία απηή νθείιεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ, σο πξνο ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζπνξαδηθφ, κε δνκεκέλν 

παηρλίδη, θαηά ην νπνίν ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο ήπηαο θαη κέηξηαο 

έληαζεο. Βπνκέλσο, έλα κφιηο κηθξφ πνζνζηφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο αθηεξψλεηαη ζε έληνλεο έληαζεο 

άζθεζε (Κηνξπέ Α. 2010). 
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1.3 Μεηαβνιηθφ χλδξνκν θαη Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα 

 

Ώξθεηέο κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ κεησκέλνπ 

θηλδχλνπ αλάπηπμεο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Μεξηθέο απφ ηηο νπνίεο αλαθέξνληαη πην θάησ. 

Δ έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην Μ γηαηί απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα ζαθραξψδε 

δηαβήηε, παρπζαξθία, ππέξηαζε θαη δπζιηπηδαηκία. Σα παηδηά κε Μ, έρνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο 

θαηά 30% πηζαλφηεηεο γηα θαιή θαξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή, ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ δελ έρνπλ 

παξάγνληεο Μ. Οη Panagiotakos D. et al (2004), ζε κειέηε ηνπ Μ ζε ελήιηθεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ώηηηθήο, εθηηκνχλ κείσζε θαηά 25% ηνπ θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε Μ, κε κέηξηα έληαζεο ζσκαηηθή 

άζθεζε, ηνλίδνληαο φηη άζθεζε θαη δηαηξνθή κεηψλνπλ ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ ζπλδξφκνπ. 

Πεξπάηεκα 

Δ ηαθηηθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ 

κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ (Μ). Βπηπιένλ, νη πξφζθαηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζπληζηνχλ φηη ε κέηξηα έσο έληνλε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηφδνπο δηάξθεηαο ≥ 10 ιεπηά. Σν δσεξφ πεξπάηεκα είλαη κηα 

δεκνθηιήο θαη άκεζα εθηθηή κνξθή ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέηξηαο έληαζεο θαη είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ. Δ κειέηε ησλ Kim J. et al (2013) είρε σο ζηφρν λα θαζνξίζεη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο παξέκβαζεο ζηνλ ηξφπν δσήο κε βάζε ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δηάξθεηαο 1 έηνπο 

κε δσεξφ πεξπάηεκα ησλ ≥ 10 ιεπηά, ρξεζηκνπνηψληαο έλα βεκαηνκεηξεηή γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Έδεημε πσο ην γξήγνξν πεξπάηεκα δηάξθεηαο ≥ 10 ιεπηψλ ζπζρεηίζηεθε 

ζεκαληηθά κε ηε κείσζε ηεο πεξηθέξεηαο κέζεο, ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πςειήο 

ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΎλεο ρνιεζηεξφιεο. Σν δσεξφ πεξπάηεκα επίζεο ζπλδεφηαλ κε πςειφηεξεο 

απνδφζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ Μ θαη ηελ θνηιηαθή παρπζαξθία. Βλ θαηαθιείδη ε παξαπάλσ κειέηε 

έδεημε φηη, ε παξέκβαζε ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ βαζίδεηαη ζην δσεξφ πεξπάηεκα ≥ 10 min είλαη κηα 

απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε βειηίσζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζε ππέξβαξνπο 

εξγαδνκέλνπο άλδξεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Tajima M. et al (2014) έδεημαλ, φηη φζνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαθηηθήο άζθεζεο, πεξπάηεκα ηνπιάρηζηνλ 1 

ψξα / εκέξα, ή γξήγνξν πεξπάηεκα, ήηαλ ζε θίλδπλν αλάπηπμεο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Δ κε 

ζπκκεηνρή ζε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, αθφκε θαη γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κηα κείσζε ηεο κπτθήο κάδαο θαη δχλακεο, κείσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη 

ζεσξείηαη φηη απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. 
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Δ κειέηε ησλ Lee E. et al (2014) έδεημε φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη ηεο 

άζθεζεο κε πεξπάηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηησκέλε δηαρείξηζε ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ζε κείσζε 

ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ γηα ηνλ ειηθησκέλν πιεζπζκφ ηεο Κνξέαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κειέηεο ησλ 12 εβδνκάδσλ, ε νκάδα παξέκβαζεο 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ ηθαλφηεηα λα απην-δηαρεηξίδνληαη ηελ πγεία ηνπο ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Βπίζεο, ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ, ηεο ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο 

θαη ηνπ ΑΜ. 

Φηάλνληαο ή ππεξβαίλνληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θάλνληαο 

κφλν πεξπάηεκα κείσζε ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο γηα εκθάληζε κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη λέσλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζε ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Ώπηή ε 

πξνζηαηεπηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κφλν ζε άηνκα πνπ εθάξκνζαλ ζε πςειά επίπεδα πεξπάηεκα γηα 

ηε ζσκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (Peterson M. et al 2010). 

 

Αεξόβηα 

ηε ζπγρξνληθή κειέηε ησλ Wijndaele K. et al (2007), ηα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ έληαμε ηεο 

πξνπφλεζεο ελδπλάκσζεο πέξα απφ ηελ αεξφβηα άζθεζε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο ζπζηάζεηο 

γηα ηηο γπλαίθεο, επεηδή θαη ηα δχν είδε δξαζηεξηνηήησλ ζα κπνξνχζαλ λα εκθαλίζνπλ επηπιένλ 

επίδξαζε ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Ο θίλδπλνο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ 

ζπζρεηίζηεθε αληίζηξνθα κε ηε πξνπφλεζε ελδπλάκσζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θπζηθή θαηάζηαζε 

θαη κεηά ηελ πξνζαξκνγή γηα ηελ ειηθία, ην χςνο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην θάπληζκα θαη δηαηηεηηθή 

πξφζιεςε ζε γπλαίθεο. ηνπο άλδξεο, σζηφζν, ε πξνζαξκνγή γηα ηελ αεξνβηθή θπζηθή θαηάζηαζε 

κεηξίαζε ηε αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. 

Ώλεμάξηεηα απφ ηε ελδπλάκσζε, ε αεξνβηθή θπζηθή θαηάζηαζε ζπζρεηίζηεθε αληίζηξνθα κε ην 

θίλδπλν κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ.  

ε κηα άιιε κειέηε παξαηήξεζαλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ζθνξ γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν κε ηελ 

αεξφβηα άζθεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ αεξφβηαο άζθεζεο καδί κε άζθεζε κε αληηζηάζεηο. Ώπηφ νδήγεζε 

ζε κείσζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ γηα ηελ αεξφβηα άζθεζε (56% έλαληη 43%) 

θαη ζπλδπαζηηθή αεξφβηαο άζθεζεο κε αληηζηάζεηο (55% έλαληη 46%) θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αληίζηνηρα (Earnest C. et al 2014). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wijndaele%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17277586
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θνπόο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ Μ κε ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζε παηδηά θαη γνλείο ηνπ Αήκνπ Νφηηαο Κπλνπξίαο. 

 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ:  

(α) Καηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο ηεο εκθάληζεο ηνπ Μ, θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ, ζην Αήκν Νφηηαο Κπλνπξίαο. 

 (β) Καηαγξαθή ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπζρέηηζε κε ην Μ θαη ηνπο πξνδηαζεζηθνχο 

παξάγνληέο ηνπ.  

(γ) Καηαγξαθή ησλ πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ Μ κε παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ν ΑΜ, ε ειηθία, νη 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ν χπλνο. 

(δ) Βλεκέξσζε γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξφιεςεο ηνπ Μ αιιά θαη ηε ζπκβνιή ηεο άζθεζεο ζηελ 

πγεία, ζνπο πνιίηεο ηνπ Αήκνπ Νφηηαο Κπλνπξίαο. 
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Μεζνδνινγία 

 

3.1  Πεξηνρή Μειέηεο 

Ο Αήκνο Νφηηαο Κπλνπξίαο είλαη δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην 

ζρέδην Καιιηθξάηε. Πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ δήκσλ Λεσληδίνπ, Σπξνχ θαη ηεο Κνηλφηεηαο 

Κνζκά θαη έδξα ηνπ δήκνπ νξίζηεθε ην Λεσλίδην. Δ έθηαζε ηνπ Αήκνπ είλαη 583,16 η.ρικ.. Ο 

κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Αήκνπ Νφηηαο Κπλνπξίαο, φπσο απηφο πξνέθπςε απφ ηελ Ώπνγξαθή 

Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011, είλαη 8.294  άηνκα. ηε ρψξα καο, ε ΒΤΒ (2001) νξίδεη σο "αγξνηηθέο 

πεξηνρέο" εθείλεο, πνπ απνηεινχληαη απφ δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα κε πιεζπζκφ 

ιηγφηεξν ησλ 2.000 θαηνίθσλ θαη σο "αζηηθέο πεξηνρέο " εθείλεο κε πιεζπζκφ δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ δηακεξηζκάησλ άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. Άξα ην Λεσλίδην εληάζζεηαη ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη ηνπ Αήκνπ ειηθίαο απφ 6 σο 18 εηψλ είλαη 534.  

Σν ηνπηθφ πξντφλ ηνπ Λεσληδίνπ είλαη ε Σζαθψληθε Μειηηδάλα, ελψ ην Μάξηην ηνπ 1996 ε 

Βπξσπατθή Κνηλφηεηα απνθάζηζε γηα ηελ Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνειεχζήο ηεο. Ο θαξπφο ηεο 

ηζαθψληθεο κειηηδάλαο ρξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν ζηε καγεηξηθή αιιά θαη ηε δαραξνπιαζηηθή. Δ 

κειηηδάλα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνρνιεζηεξνιαηκηθφο παξάγνληαο ζε πνιιέο ρψξεο. Χζηφζν, δελ 

έρεη απνδεηρζεί απφ θαιά ειεγρφκελεο κειέηεο αλ ηα ζπζηαηηθά ηεο κειηηδάλαο βνεζάλε ζηνλ 

κεηαβνιηζκφ ηεο ρνιεζηεξφιεο θαη αλ πεξηνξίδνπλ ηελ αζεξνγέλεζε, αλ θαη ππάξρνπλ κειέηεο απφ 

ην 1975.  

ηε κειέηε ησλ Guimarães P. et al (2000) φπνπ ζθνπφο ηεο ήηαλ λα παξαηεξήζεη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κειηηδάλαο γηα ηελ ρνιεζηεξφιε θαη ηα ηξηγιπθεξίδηα ησλ 38 ππεξρνιεζηεξνιαηκηθψλ εζεινληψλ 

κε πξφζιεςε κειηηδάλαο γηα πέληε εβδνκάδεο, δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Σα ίδηα απνηειέζκαηα είρε θαη 3 κελε θιηληθή παξέκβαζε κε κειηηδάλα ησλ Silva et 

al ην 2004 θαη πξνηείλνπλ πεξαηηέξσ θιηληθέο δνθηκέο πξνηνχ ζπληζηάηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

ππεξιηπηδαηκίαο (Silva G. et al 2004). Μηα άιιε κειέηε ησλ Botelho et al αμηνιφγεζε ηελ επίδξαζε 

ηεο κειηηδάλαο ζην κεηαβνιηζκφ ηεο ρνιεζηεξφιεο θαη ηεο αζεξνγέλεζεο ζε πνληίθηα θαη θάλεθε 

πσο απξνζδφθεηα ε κειηηδάλα αχμαλε ην νμεηδσηηθφ ζηξεο, πνπ αληηπξνζσπεχεη έλαλ παξάγνληα 

θηλδχλνπ γηα αζεξνζθιήξσζε (Botelho F. et al 2004). 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guimar%C3%A3es%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10973133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silva%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15640898


41 

 

3.2  Βξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο 

Δ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα πεξηγξαθηθή κειέηε. Σα δηεξεπλνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιεζπζκνχ απνηέιεζαλ πνηνηηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ. θχιν, ηφπνο δηακνλήο, θάπληζκα, δξαζηεξηφηεηεο 

θ.ιπ.) αιιά θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ. ειηθία, ηξηγιπθεξίδηα, νιηθή ρνιεζηεξφιε, αξηεξηαθή 

πίεζε θ.ιπ.). 

Ώξρηθά πξαγκαηνπνηήζακε κηα εκεξίδα, δηφηη ζέιακε έηζη λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο γνλείο 

ζρεηηθά κε ην Μεηαβνιηθφ χλδξνκν, λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θπζηθήο  

δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηα παηδηά ηνπο. Ώθφκα, ελεκεξψζακε γηα ηνλ ζθνπφ 

ηεο κειέηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ. ηηο επφκελεο εκέξεο, πξαγκαηνπνηήζακε ηελ 

πξψηε δεηγκαηνιεςία ηε 1
ε
 Αεθεκβξίνπ θαη αθνινχζεζε θαη κηα δεχηεξε ζηηο 27 Αεθεκβξίνπ 2013. 

Οη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν πνπ καο παξαρσξήζεθε ζην Κέληξν Τγείαο 

Λεσληδίνπ θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Εαηξείν Σπξνχ κεηαμχ 8.30 – 13.00. Πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ελφο παηδηνχ ζηε κειέηε ήηαλ ε έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ε δηθή ηνπ 

πξνθνξηθή ζπλαίλεζε. 

 

3.3 Πιεζπζκφο ηεο κειέηεο 

ηε παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 133 άηνκα. Σα 65 ήηαλ παηδηά θαη έθεβνη (44,8%), εθ 

ησλ νπνίσλ 25 αγφξηα (62,5%)θαη 30 θνξίηζηα (39%), ειηθίαο 6 – 17 εηψλ, θαζψο θαη 68 ελήιηθεο 

(55,2%). Σα 21 άηνκα απηψλ ήηαλ άλδξεο (37,5%), ελψ ηα 47 άηνκα ήηαλ γπλαίθεο(61%), απφ 19 σο 

55 εηψλ. Κχξηνο ηφπνο θαηνηθίαο ήηαλ  ην Λεσλίδην θαη  ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

θάηνηθνη ηνπ Αήκνπ Νφηηαο Κπλνπξίαο.  

 

3.4. Μέζα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο θαηαζθεπάζακε έλα εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε 

41 εξσηήζεηο, ρσξηζκέλεο ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (14 εξσηήζεηο), ηνλ χπλν 

(7 εξσηήζεηο), ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (11 εξσηήζεηο) θαη ην αηνκηθφ – νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ (10 

εξσηήζεηο). Υξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ηνπ Cronbach's alpha γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηε κειέηε ζπκπιεξψζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην, γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ππφ κνξθή δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο (interview 

schedule), ελψ νη ελήιηθεο ην ζπκπιήξσζαλ νη ίδηνη. Ώθφκα πξαγκαηνπνηήζεθε κέηξεζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο (ΏΠ), ζσκαηνκεηξηθέο κεηξήζεηο θαη ζπιιέρζεθε δείγκα θιεβηθνχ αίκαηνο (γηα 

βηνρεκηθή θαη γεληθή αλάιπζε). 
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3.5. σκαηνκεηξήζεηο 

Σν ζσκαηηθφ βάξνο (ΐ) θαη ην χςνο (Τ) κεηξήζεθαλ κε ειαθξχ ξνπρηζκφ θαη ρσξίο παπνχηζηα. Σν 

ΐ κεηξήζεθε κε ςεθηαθή δπγαξηά αθξηβείαο, κε πξνζέγγηζε ζην πιεζηέζηεξν 0,1 kg θαη ην Τ 

κεηξήζεθε κε αλαζηεκφκεηξν. Οη ζπκκεηέρνληεο θξαηνχζαλ ηα πέικαηά ηνπο ελσκέλα, ηνπο ψκνπο 

ζε ραιαξή ζέζε θαη ηνπνζεηνχζαλ ηελ πιάηε ηνπο ζηνλ ηνίρν πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε κέηξεζε, ε 

νπνία θαηαγξάθεθε κε πξνζέγγηζε ζην πιεζηέζηεξν 0,1 cm. Γηα ηελ πεξίκεηξν κέζεο (ΠΜ) ε 

κέηξεζε έγηλε κε πιαζηηθή, κε ειαζηηθή βαζκνινγεκέλε ηαηλία, ζηε κεζφηεηα κεηαμχ ηεο θαηψηεξεο 

πιεπξάο θαη ηεο ιαγφληαο αθξνινθίαο πιάγηα θαη ζην χςνο ηνπ νκθαινχ θαηά ηε κεζφηεηα. Ο 

εμεηαδφκελνο ζηεθφηαλ φξζηνο κε ηελ θνηιηά ραιαξή, ηα πφδηα ελσκέλα θαη ηα ρέξηα ζην πιάη. Ο 

εμεηαζηήο εμαζθάιηδε φηη ε ηαηλία είρε ηνπνζεηεζεί ζε παξάιιειν κε ην έδαθνο επίπεδν θαη φηη ε 

κέηξεζε πξαγκαηνπνηείην ζην ηέινο κηαο θπζηνινγηθήο εθπλνήο. Γηα ηε πεξίκεηξν ησλ γνθψλ (ΠΓ) ε 

κέηξεζε έγηλε κε πιαζηηθή, κε ειαζηηθή βαζκνινγεκέλε ηαηλία, ε νπνία ηνπνζεηήζεθε γχξσ απφ ηε 

πεξηνρή ησλ γινπηψλ ζε επίπεδν πνπ εμαζθαιίδεηαη φηη κεηξάηαη ε κέγηζηε πεξηθέξεηα ηνπ ηζρίνπ. Ο 

εμεηαδφκελνο ζηεθφηαλ φξζηνο θαη ν εμεηαζηήο ζην πιάη εμαζθαιίδνληαο φηη ε ηαηλία είρε ηνπνζεηεζεί 

ζε παξάιιειν επίπεδν θαη φηη κεηξάηαη ε κέγηζηε πεξηθέξεηα ηνπ ηζρίνπ. Δ κέηξεζε θαηαγξάθεθε κε 

πξνζέγγηζε ζην πιεζηέζηεξν 0,1 cm.    

 

3.6. Ώξηεξηαθή Πίεζε   

Δ αξηεξηαθή πίεζε κεηξήζεθε πξηλ ηελ αηκνιεςία, κε πδξαξγπξηθφ ζθπγκνκαλφκεηξν θαη 

πεξηρεηξίδεο θαηάιιεινπ κεγέζνπο κεηά απφ παξακνλή ζε θαζηζηή ζέζε γηα 5 ιεπηά. ιεο νη 

κεηξήζεηο έγηλαλ δχν θνξέο θαη θαηαγξάθεθε ν κέζνο φξνο ησλ δχν κεηξήζεσλ ηφζν γηα ηε 

ζπζηνιηθή (ΏΠ) φζν θαη γηα ηε δηαζηνιηθή πίεζε (ΑΏΠ). Δ ΏΠ θαζνξίζηεθε απφ ηνλ πξψην ήρν 

Korotkoff θαη ε ΑΏΠ απφ ηνλ πέκπην.   

 

 

3.7. ηαηηζηηθή αλάιπζε  

Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, αθνχ πξψηα θσδηθνπνηήζεθαλ, ελ ζπλερεία  θαηαρσξήζεθαλ γηα 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ζην πξφγξακκα SPSS Statistics 20 έθδνζε γηα 

Windows. ε φιεο ηηο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ην 5%. 

Σν πξψην κέξνο ηεο αλάιπζεο απνηέιεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, ηα νπνία είραλ πξνέιζεη 

απφ ηηο ζσκαηνκεηξήζεηο αιιά θαη απφ ηηο 41 εξσηήζεηο πνπ ππήξραλ ζην εξσηεκαηνιφγην. ηε 

ζπλέρεηα ππνινγίζακε ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, ηε 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ειηθία θαη ην θχιν. ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ Cronbach's alpha γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο 
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ζπλέπεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αθφκα δεκηνπξγήζακε έλα ζθφξ δηαηξνθήο ψζηε λα δνχκε αλ νη 

ζπκκεηέρνληεο αθνινπζνχλ ή φρη ηε Μεζνγεηαθή Αηαηξνθή θαη ηέινο αθνινχζεζε κνλνπαξαγνληηθή 

θαη πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηάγλσζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ηφζν ζηνπο ελειίθνπο φζν θαη ζηα παηδηά 

ζηε παξνχζα κειέηε έγηλε κε βάζε ην Βζληθφ Πξφγξακκα  Βθπαίδεπζεο γηα ηελ Υνιεζηεξφιε 

(NCEP -ATP III) ησλ ΔΠΏ (2004). Χο δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ γηα ηνπο 

ελειίθνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

1. Κεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία [(πεξηθέξεηα κέζεο γηα ηνπο άλδξεο > 102 εθ. (40 ίληζεο) θαη γηα ηηο 

γπλαίθεο > 88 εθ. (35 ίληζεο)]. 

2. Ώξηεξηαθή πίεζε ≥130 mmHg ζπζηνιηθή θαη ≥ 85 mmHg δηαζηνιηθή. 

3. Σξηγιπθεξίδηα αίκαηνο λεζηείαο ≥ 150 mg/dl. (1.69 mmol/L). 

4. Υακειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο πςειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΎλεο (HDL-C) νξνχ < 40 mg/dl 

(1.04 mmol/L) γηα ηνπο άλδξεο θαη < 50 mg/dl (1.28 mmol/L) γηα ηηο γπλαίθεο. 

5. Βπίπεδα ζαθράξνπ αίκαηνο λεζηείαο ≥110 mg/dl (6.1 mmol/L). 

Χο δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ NCEP -ATP III (2005) γηα ην κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

1. Πεξίκεηξνο κέζεο ≥ 90ε εθαηνζηηαία ζέζε 

2. Ώξηεξηαθή Πίεζε (ζπζηνιηθή ή/θαη δηαζηνιηθή) ≥ 90ε εθαηνζηηαία ζέζε 

3. Σξηγιπθεξίδηα αίκαηνο λεζηείαο ≥ 110 mg/dl 

4. Υακειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο πςειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΎλεο (HDL‐) νξνχ < 40 mg/dl 

5. Βπίπεδα ζαθράξνπ αίκαηνο λεζηείαο ≥ 110 mg/dl 

 

Κάζε έλα θξηηήξην είλαη ηζφηηκν κε ηα άιια, ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ απφ ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. 
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3.8. Ώμηνιφγεζε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Δ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε ζε απηή ηε κειέηε είλαη, ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγηζκνχ ιεπηψλ 

ηεο ψξαο ελαζρφιεζεο κε θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα αλά βδνκάδα. Ώπνηειεί κηα ππνθεηκεληθή 

κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ καδί κε ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηα εκεξνιφγηα. Δ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζπιιέγνληαη επεξεάδνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα αλάθιεζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη, αιιά ίζσο θαη λα επεξεάδνληαη απφ ηε γλψκε θαη ηελ αληίιεςε ηνπ εμεηαδφκελνπ ή ηνπ 

εξεπλεηή. Ώθφκα ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ειηθία, θαζψο ηα παηδηά είλαη ιηγφηεξν ηθαλά ζηελ 

αλάθιεζε απφ ηνπο εθήβνπο ή ηνπο ελειίθνπο (Corder K. et al 2008). Ώπηφο ν πεξηνξηζκφο 

μεπεξάζηεθε κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ φπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά αλαθαινχζαλ ηηο θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. 

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

1. Μηα έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ έληνλε 

ζσκαηηθή πξνζπάζεηα θαη καο θάλνπλ λα αλαπλένπκε ζεκαληηθά δπζθνιφηεξα απφ φηη ζπλήζσο. 

Χο κεγάιεο έληαζεο αζθήζεηο ζεσξνχληαη εθείλεο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν άλζξσπνο κπνξεί 

λα πεη ιίγεο κφλν ιέμεηο, ρσξίο λα ζηακαηήζεη γηα λα πάξεη αλάζα (Canadian Physical Activity 

Guidelines, 2011). 

Έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα: ζθάςηκν, έληνλε άζθεζε κε βάξε, ηξέμηκν ζε δηάδξνκν κε 

θιίζε, γξήγνξν ηξέμηκν, πνιεκηθέο ηέρλεο, aerobics, γξήγνξε πνδειαζία γξήγνξε ή ζε έδαθνο κε 

θιίζε, ζρνηλάθη γπκλαζηηθήο, γξήγνξε θνιχκβεζε, αληηζθαίξηζε κνλή, αγψλαο ζε γήπεδν 

(πνδφζθαηξν, basketball-κπάζθεη, volleyball-βφιετ, θιπ). 

2. Μηα κέηξηαο έληαζεο ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ 

κέηξηα ζσκαηηθή πξνζπάζεηα θαη καο θάλνπλ λα αλαπλένπκε θάπσο δπζθνιφηεξα απφ φηη 

ζπλήζσο. Χο κέηξηαο έληαζεο αζθήζεηο ζεσξνχληαη απηέο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έλαο 

άλζξσπνο κπνξεί λα κηιάεη, αιιά φρη λα ηξαγνπδάεη (Canadian Physical Activity Guidelines, 

2011). 

Μέηξηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα: δσεξφ πεξπάηεκα, aerobics ζην λεξφ, πνδειαζία αλαςπρήο ζε 

επίπεδν έδαθνο ή κε κηθξή θιίζε, αληηζθαίξηζε δηπιή, πεδνπνξία, ζθέηηκπνξλη, rollerblading, 

πεηνζθαίξηζε, θαιαζνζθαίξηζε.  

3. Μηα ήπηα ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα απμήζεη ιίγν ηνπο θαξδηαθνχο παικνχο θαη ηνλ 

ξπζκφ αλαπλνήο. Ήπηαο έληαζεο αζθήζεηο ζεσξνχληαη απηέο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έλαο 

άλζξσπνο κπνξεί θαη λα ηξαγνπδάεη. 

Ήπηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα: ραιαξφ πεξπάηεκα, θεπνπξηθή, ρνξφο, κπαιέην, θπλήγη. 
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ηε ζπλέρεηα κεηαηξέςακε ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ΜΒΣ-min 

(έληαζε ζε ΜΒΣs x δηάξθεηα). Μεηαηξέπνληαο ηελ έληαζε θαη ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ αεξφβησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ΜΒΣ-minutes ή MET-hours (έληαζε ζε METs x δηάξθεηα), είλαη δπλαηφ λα 

ζπλδπάζνπκε δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη εληάζεσλ ζε έλα κέηξν ηεο πνζφηεηαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Εσάλλνπ Υ. 2009). Σν Μεηαβνιηθφ ηζνδχλακν (ΜΒΣ) είλαη κηα κνλάδα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ ιφγν ηνπ ξπζκνχ ηεο κεηαβνιηθήο εξγαζίαο πξνο ηνλ ξπζκφ κεηαβνιηθήο 

εξεκίαο. Έλα ΜΒΣ νξίδεηαη σο 1 kcal / kg / ψξα θαη είλαη πεξίπνπ ηζνδχλακν κε ηε δαπάλε ελέξγεηαο 

ζε εξεκία, αιιά πεξηγξάθεηαη θαη σο  1 ΜΒΣ = 3,5 ml O2 /kg ζσκαηηθνχ βάξνπο αλά ιεπηφ, φπνπ 

είλαη ε πνζφηεηα νμπγφλνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη θαηά ηελ εξεκία (Compendium of Physical Activities, 

2011). Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηαηάζζνληαη σο πνιιαπιάζηα ηνπ ΜΒΣ θαη θπκαίλνληαη απφ 1 

(μεθνχξαζε) σο 16 (ηξέμηκν κε 16 ρηι./ψξα) (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 

Report, 2008).  

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε ΜET νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζε: 

ΔΝΣΑΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣs 

ΒΝΣΟΝΔ >  6 - 

ΜΒΣΡΕΏ > 3,0 – 5,9 > 

ΔΠΕΏ >1,1 – 2,9 > 

(Physical Activity Guidelines for Americans, 2008) 

Δ έλλνηα ηνπ ΜΒΣ-min αλαθέξεηαη ζην γηλφκελν ησλ ΜΒΣ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο επί ηνλ ρξφλν ζε 

ιεπηά πνπ δηήξθεζε ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν έλα ΜΒΣ-min αληηπξνζσπεχεη ηελ ελέξγεηα πνπ 

δαπαλά έλαο άλζξσπνο 60 θηιψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ελεξγεηαθή δαπάλε κηαο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε επθνιία απφ ηε 

παξαθάησ εμίζσζε:  

ΜΒΣ-min = 1 kcal x σκαηηθφ ΐάξνο (kg) / 60 kg 

Βλεξγεηαθή Ααπάλε (kcal) = ΜΒΣ-min x σκαηηθφ ΐάξνο (kg) / 60 kg,      (Εσάλλνπ Υ., 2009) 

 

Δ αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ δηεζλνχο 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, (International Physical Activity Questionnaire 

IPAQ). 
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Έληνλε Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα (αλ πιεξνχλ έλα απφ ηα δχν θξηηήξηα) 

 Έληνλεο έληαζεο δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο θαη ζπγθεληξψλνληαο 

ηνπιάρηζηνλ 1500 MET-min/βδνκάδα 

 7 εκέξεο απφ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ήπηαο, κέηξηαο ή έληνλεο έληαζεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπγθεληξψλνληαο ηνπιάρηζηνλ 3000 MET-minutes/βδνκάδα. 

 

Μέηξηα Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα (αλ πιεξνχλ έλα απφ ηα αθφινπζα 3 θξηηήξηα)  

 3 ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά ηελ εκέξα ή  

 5 ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο κέηξηαο έληαζεο δξαζηεξηφηεηαο ή / θαη ήπηαο έληαζεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά αλά εκέξα ή 

 7 εκέξεο απφ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ήπηαο, κέηξηαο ή έληνλεο έληαζεο δξαζηεξηφηεηεο 

έληαζεο ζπγθεληξψλνληαο ηνπιάρηζηνλ 600 MET-min/βδνκάδα. 

 

Ήπηα Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα (αλ πιεξνχλ έλα απφ ηα δχν θξηηήξηα) 

 Αελ αλαθέξεηαη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα  

 Ώλαθέξεηαη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, αιιά δελ αξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ 

θαηεγνξηψλ (Guidelines for the data processing and analysis of the International Physical 

Activity Questionnaire 2005). 

 

3.9. Ώμηνιφγεζε σκαηνκεηξηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Μ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ  NCE -ATP III κεηαηξέςακε ηε πεξίκεηξν 

κέζεο ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ην θχιιν ηνπο ζε κηα εθαηνζηηαία ζέζε ζχκθσλα 

κε ηνπο McCarthy, Jarrett θαη Crawley (McCarthy H. et al 2001) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

πξνηεηλφκελα θξηηήξηα γηα ηε πεξίκεηξν κέζεο αλά θχιν γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο 2,0 έσο 21,0 

εηψλ κε βάζε ηε δηεζλή νκάδα εξγαζίαο παρπζαξθίαο International Obesity Task Force (IOTF). Γηα 

ηνπο ελειίθνπο ε πηζαλφηεηα θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ απμάλεηαη γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο 

κε πεξίκεηξν κέζεο κεγαιχηεξε απφ 88εθ. θαη 102εθ. αληίζηνηρα. 

Ώθφκα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Μ ζηα παηδηά κεηαηξέςακε θαη ηελ αξηεξηαθή ηνπο πίεζε αλάινγα 

κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ην θχιιν ηνπο ζε κηα εθαηνζηηαία ζέζε.  
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Ο Αείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΑΜ), (Body Mass Index - IBM), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έκκεζε 

εθηίκεζε ηεο κάδαο ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, ππνινγίζηεθε δηαηξψληαο ην βάξνο (θηιά) κε ην ηεηξάγσλν 

ηνπ χςνπο (κ
2
). Ο ΑΜ ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ην ζσκαηηθφ ιίπνο, φηαλ ιακβάλεηαη ππ’φςηλ ην θχ,ιν 

θαη ε ειηθία. Ώθνχ κεηαηξέςακε ηνλ ΑΜ ζε εθαηνζηηαίεο ζέζεηο ραξαθηεξίζακε σο ππέξβαξα ηα 

παηδηά πνπ αλήθαλ ζε ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ 85
ε 

ζέζε θαη σο παρχζαξθα ηα παηδηά πνπ αλήθαλ 

ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ 95
ε
 ζέζε, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απφ ην Centers of 

Disease Control and Prevention (CDC). 

Δθαηνζηηαία Θέζε ΓΜ Καηεγνξία Βάξνπο 

Κάησ απφ ηε 5ε Ληπνβαξήο 

5ε σο κηθξφηεξε ηεο 85εο Ννξκνβαξήο 

85ε σο κηθξφηεξε ηεο 95εο Τπέξβαξνο 

Ίζε ή κεγαιχηεξε ηεο 95εο Παρχζαξθνο 

 

Γηα ηνπο ελειίθνπο ε θαηεγνξηνπνίεζε έγηλε ζχκθσλα κε ην Centers of Disease Control and 

Prevention (CDC) θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ΑΜ ζηνπο ελειίθνπο ζηνλ 

Καλαδά, (Canadian Guidelines for Body Weight Classification in Adults, 2003). 

 

 

 

 

 

Τπνινγίδνληαο ηε πεξηθέξεηα κέζεο θαη ηε πεξηθέξεηα ηζρίνπ πξνθχπηεη κηα ζεκαληηθή κέηξεζε πνπ 

είλαη ε αλαινγία ησλ δχν παξακέηξσλ (W/H Ratio). Βίλαη έλαο δείθηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ 

πνπ δηαηξέρεη έλα άηνκν γηα ηελ εκθάληζε παζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε παρπζαξθία, εμαηηίαο ηεο 

θεληξηθήο θαηαλνκήο ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο. Ο ιφγνο πεξηθέξεηαο κέζεο πξνο ηζρίν καο θαλεξψλεη αλ 

ππάξρεη ε θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία ζηνπο ελειίθνπο, αλ γηα ηηο γπλαίθεο ην γηλφκελν είλαη 

Δθαηνζηηαία Θέζε ΑΠ Καηεγνξία  ΑΠ 

Κάησ απφ 90ε  Φπζηνινγηθή 

90ε σο κηθξφηεξεο ηεο 95εο  
πςειή-θπζηνινγηθή 

 (πξνυπέξηαζε) 

95ε σο 98εο  
Τπέξηαζε  

ηαδίνπ 1 

99εο θαη πάλσ  
Τπέξηαζε  

ηαδίνπ 2 

ΓΜ Καηεγνξία  Βάξνπο 

Κάησ απφ 18.5 Ληπνβαξήο 

18.5 – 24.9 Ννξκνβαξήο 

25.0 – 29.9 Τπέξβαξνο 

30.0 θαη πάλσ Παρχζαξθνο 
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κηθξφηεξν ηνπ 0,8 θαη γηα ηνπο άλδξεο κηθξφηεξν ηνπ 0,9. Χζηφζν απηή ε κέηξεζε δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζε κειέηεο κε παηδηθφ πιεζπζκφ (Κψλζηα Ο. 2007).   

 

3.10. Δζηθή θαη δενληνινγία 

Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν θαη ην εξσηεκαηνιφγην ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ 

Τγείαο Λεσληδίνπ, γηα έγθξηζε, ε νπνία θαη ρνξεγήζεθε. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο αλαιχζεθε 

ν ζθνπφο ηεο κειέηεο θαη δεηήζεθε ε ζπκπιήξσζε εληχπνπ ζπλαίλεζεο απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ 

θαη απφ ηα παηδηά κεγαιχηεξα ησλ δεθαπέληε εηψλ θαη ε επηζηξνθή ηνπ ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν αλέθεξε φηη, ζπκκεηνρή ζηε κειέηε ήηαλ εζεινληηθή θαη εκπηζηεπηηθή, δελ 

πθίζηαληαη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εθαξκφζηεθαλ φινη νη θαλφλεο εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο, θαη φηη ηεξήζεθε ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σέινο, δελ ππήξρε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε. 

 

3.11. Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (133 άηνκα) ηεο παξνχζαο κειέηεο ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθφ. Χζηφζν, ην 

γεγνλφο φηη ε κειέηε έιαβε ρψξα ζην Κέληξν Τγείαο Λεσληδίνπ θαζψο θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Εαηξείν 

Σπξνχ κφλν δχν Κπξηαθέο πεξηφξηζε ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

δείγκαηνο ηεο κειέηεο. 

Βίλαη πηζαλφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα εθηηκήζνπκε ηα επίπεδα ΦΑ λα καο 

νδήγεζε ζε ππνθαηαγξαθή ή ππεξθαηαγξαθή ηεο ΦΑ, θαη ην ελδερφκελν ζθάικαηνο αλάθιεζεο είλαη 

αλαπφθεπθην ζε αλάινγεο κειέηεο. Οη πιένλ ζπρλά πξαγκαηνπνηνχκελεο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη εθείλεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο ην πεξπάηεκα  γηα ηα 

ςψληα, γηα ηε ςπραγσγία θαζψο, θαη ε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ (πιχζηκν, καγείξεκα, θαζάξηζκα) θαη 

ησλ παηδηψλ. Ώληίζηνηρα γηα ηε θαηεγνξία ησλ παηδηψλ απνηειεί ην παηρλίδη. Ώπηέο νη θαηεγνξίεο 

φκσο, είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ θαη λα απνδνζνχλ ζσζηά κέζα απφ έλα εξσηεκαηνιφγην. Έηζη 

δελ ππνινγίζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, γεγνλφο πνπ ίζσο καο νδήγεζε ζε ππνεθηίκεζε ηεο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε. 

Θα ήηαλ ρξήζηκε ε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε κεγαιχηεξν 

αξηζκφ δείγκαηνο, αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ Μ θαη ησλ επηπέδσλ ΦΑ. Μηα κειινληηθή 

δηεμαγσγή κειέηεο ζε πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο θαη γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηελ 

εμαγσγή πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ. 
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Απνηειέζκαηα 

 

4.1.  Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο 

ηε κειέηε καο ζπκκεηέρνπλ 133 άηνκα απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αήκνπ Νφηηαο Κπλνπξίαο. 

Ώξρηθά, παξνπζηάδνληαη ζε γξαθήκαηα θαη πίλαθεο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, 

ψζηε λα ζρεκαηηζζεί κηα πξψηε εηθφλα γηα ην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 

 

Πίλαθαο 1: Καηαλνκή ηνπ θχινπ ζην δείγκα  

 N (%) 

Φύιν  

  Άλδξεο 56 (42.1) 

  Γπλαίθεο 77 (57.9) 

 

 

 

Γράθημα 1: Φχιν ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα 

 

 

Δ θαηαλνκή ησλ δχν θχισλ ζην δείγκα δηαθέξεη ειάρηζηα, κε ηηο  γπλαίθεο  λα ππεξέρνπλ κε πνζνζηφ 

57,8% έλαληη 42,1% ησλ αλδξψλ. Δ ειηθία είλαη ρσξηζκέλε ζε  δχν νκάδεο, κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ λα εκθαλίδεηαη ζηηο ειηθίεο κεγαιχηεξε ησλ 18. 

42.11% 

57.89% 

Άνδρες Γσναίκες 
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Πίλαθαο 2: Καηαλνκή ηεο ειηθίαο ζην δείγκα 

 N (%) 

Ζιηθία  ζπκκεηερόλησλ  

  <18 65  (44.8) 

  >18 68 (55.2) 

 

 

 

Γράθημα 2: Διηθία ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα 

 

πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη ην 55% ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ ελήιηθεο θαη ην 44% 

απνηειείηαη απφ αλήιηθνπο ζπκκεηέρνληεο. Κάλνληαο έιεγρν αλ απηά ζπζρεηίδνληαη παξαηεξήζακε 

φηη ππάξρεη κηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ην θχιν (Πίλαθαο 3). 

 

 

 

44.78%

55.22%

<18 >18
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Γράθημα 3: Διηθία ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα 

 

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ηνπ θχινπ ζην δείγκα αλάινγα κε ειηθία 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Overall  

 N (%) N (%) N (%) p-value 

Ζιηθία  

πκκεηερόλησλ 

   0.007 

  <18 35 (62.5) 30 (39.0) 65 (48.9)  

  >18 21 (37.5) 47 (61.0) 68 (51.1)  

 

πκπεξαίλνπκε δειαδή φηη νη ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ θπξίσο γπλαίθεο θαη νη αλήιηθνη ήηαλ 

θπξίσο αγφξηα. Ώπηφ καο νδεγεί ζηελ εθηίκεζε φηη θπξίσο ζηε κειέηε καο ππεξεθπξνζσπνχληαλ  

άηνκα πνπ είραλ ζρέζε κεηέξαο-γηνπ (p-value=0.007). ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε 

θαηαλνκή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο γηα ην δείγκα καο. 
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Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ζην δείγκα 

 Ν (%) 

Σόπνο δηακνλήο  

  Άγλσζην 6 (4.5) 

  Ώζήλα 4 (3.0) 

  Ληβάδη 7 (5.3) 

  Λεσλίδην 75 (56.4) 

  Μνιάνη 2 (1.5) 

  Ναχπαθηνο 1 (0.8) 

  Πέξα Μέιαλα 2 (1.5) 

  Πνχιηζξα 2 (1.5) 

  πάξηε 2 (1.5) 

  Σπξφο 32 (24.1) 

 

 

Γράθημα 4: Σφπνο δηακνλήο ζην δείγκα 

 

Ώπφ ην πίλαθα θαη ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ε νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο  έκελαλ ζην Λεσλίδην 

ή ζηελ Σχξν. Έλα κηθξφ πνζνζηφ δηέκελε ζηελ Ώζήλα (3%) θαζψο θαη φηη έλα πνζνζηφ 4% δελ είρε 

απαληήζεη ζηελ εξψηεζε απηή.  

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε ηεο ειηθίαο, ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ησλ 

ζσκαηνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαλ σο ζπλερείο κεηαβιεηέο. Γηα ηηο ζπλερείο 

κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ πεξηγξαθηθά ε δηάκεζνο θαη ην ελδνηεηαξηνκνξηαθφ εχξνο θαζψο 

26.12%

51.49%

22.39%

Άλλη Λεωνίδιο

Σςπόρ
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απηέο κεηά απφ ηελ εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ (γξαθηθά θαη κε ζηαηηζηηθά κε ηε δνθηκαζία ηνπ Shapiro-

Wilk) δελ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Σα πεξηγξαθηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5 

θαζψο θαη ζηα γξαθήκαηα 5-9. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ήηαλ ηα 20 ρξφληα, ν κέζνο φξνο χςνπο θαη 

βάξνπο ήηαλ 160cm θαη 58,4kg, αθφκα ν κέζνο φξνο ηνπ ΑΜ ήηαλ 22,1 kg/m
2
. Ο κέζνο φξνο ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο ήηαλ 119mmhg θαη 73mmhg γηα ηε ζπζηνιηθή θαη ηε δηαζηνιηθή αληίζηνηρα. 

 

 

Πίλαθαο 5: Πεξηγξαθηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ παξνπζηάδνληαη σο ζπλερείο κεηαβιεηέο 

 Median (IQR) 

Διηθία 20.0 (10.0, 37.0) 

Όςνο 160.0 (141.5, 166.0) 

ΐάξνο 58.4 (36.9, 74.0) 

ΑΜ 22.1 (19.1, 27.0) 

Πεξίκεηξνο κέζεο 78.0 (65.8, 92.3) 

Πεξίκεηξνο γνθψλ 93.0 (76.0, 105.0) 

Λφγνο κέζεο /γνθψλ 0.9 (0.8, 0.9) 

πζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε 119.0 (108.0, 128.0) 

Αηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε 73.0 (67.0, 80.0) 

 

 
Γράθημα 5: Εζηφγξακκα ηνπ χςνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ  
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Γράθημα 6:  Εζηφγξακκα ηνπ βάξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 
 

Γράθημα 7:  Εζηφγξακκα ηεο πεξηκέηξνπ ηεο κέζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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Γράθημα 8:  Εζηφγξακκα ηεο ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο  ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

 
 

Γράθημα 9:  Εζηφγξακκα ηεο δηαζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο  ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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ηνπο δχν πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ν Αείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΑΜ) θαζψο θαη ε 

ηαμηλφκεζε ηνπ δείγκαηνο ζε θαηεγνξίεο βάξνπο ζχκθσλα κε ηνλ CDC. Παξαηεξνχκε φηη ηφζν ζηνπο 

ελειίθνπο φζν θαη ζηνπο αλειίθνπο ηα πνζνζηά ησλ ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ είλαη πάλσ απφ 

20% γηα θάζε θαηεγνξία. 

 

Πίλαθαο 6: Καηαλνκή βάξνπο κε βάζε ην ΑΜ ζηνπο ελειίθνπο 

ΓΜ Δλειίθσλ  
 

kg/m
2
 N (%) 

18.5 – 24.9                  Ννξκνβαξή 34 (50.0) 

25.0 – 29.9                  Υπέξβαξνη 19 (27.9) 

30.0 θαη πάλσ              Παρύζαξθνη 15 (22.1) 

 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή βάξνπο κε βάζε ην ΑΜ ζηνπο αλειίθνπο 

ΓΜ Αλειίθσλ 
 

% N (%) 

Κάησ απφ ηε 5
ε
                             Ληπνβαξείο 1 (1.5) 

5ε σο κηθξφηεξε ηεο 85
εο

   Ννξκνβαξείο 27 (41.5) 

85ε σο κηθξφηεξε ηεο 95
εο

            Υπέξβαξνη 24 (36.9) 

Ίζε ή κεγαιχηεξε ηεο 95
εο

             Παρύζαξθνη 13 (20.0)  

 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε φινπο ηνπο δείθηεο απφ ηελ αλάιπζε αίκαηνο, ηφζν 

ησλ γεληθψλ φζν θαη ησλ βηνρεκηθψλ, αλά ειηθηαθή θαηεγνξία ηνπ δείγκαηνο. πνπ παξαηεξνχκε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζηνπο ελειίθνπο κε (p-value < 0,05) ζηελ γεληθή εμέηαζε αίκαηνο ζηα 

αθφινπζα: ζηνλ αηκαηνθξίηε, ηνλ κέζν φγθν εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (MCV) θαη ζηε κέζε 

πεξηεθηηθφηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCH), ζην εχξνο θαηαλνκήο κεγέζνπο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ 

(RDWsd), ζην εχξνο θαηαλνκήο κεγέζνπο αηκνπεηαιίσλ (PDW), ζην κέζν φγθν αηκνπεηαιίσλ 

(MPV), ζην πνζνζηφ κεγάισλ αηκνπεηαιίσλ (P LCR) θαη ζηνλ αηκνπεηαιηνθξίηε (PCT).  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζηνπο αλειίθνπο κε (p-value < 0,05) ζηελ γεληθή εμέηαζε αίκαηνο 

εληνπίζακε: ζηνλ αξηζκφ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, ζηνλ αξηζκφο αηκνπεηαιίσλ, ζηα Λεκθνθχηηαξα, 

Μνλνθχηηαξα, Δσζηλφθηια, θαη επί ηηο εθαηφ (%). 
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Ώληίζηνηρα ζηε βηνρεκηθή αλάιπζε αίκαηνο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζηνπο ελειίθνπο κε (p-

value < 0,05) παξνπζηάδνληαη: ε νιηθή ρoιεζηεξφιε, ε ιηπνπξσηετλε ρακειήο ππθλφηεηαο (LDL), ε 

θξεαηηλίλε,  ε νιηθή ρνιεξπζξίλε, ε άκεζε ρoιεξπζξίλε, ε Γ-γινπηακπιηξαλζθεξάζε (γ-GT) θαη ε 

Cad (chol/hdl). 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζηε βηνρεκηθή αλάιπζε αίκαηνο ζηνπο αλειίθνπο κε (p-value < 0,05) 

παξνπζηάδνληαη: ην αζβέζηην, ν θψζθνξνο, ε αιθαιηθή θσζθαηάζε (ALP), ε  γαιαθηηθή 

αθπδξνγνλάζε (Ldh) θαη ε θξεαηηλνθηλάζε Μΐ (CK-MB). 

 

 

Πίλαθαο 8: Καηαλνκή δεηθηψλ βηνρεκηθψλ θαη γεληθψλ εμεηάζεσλ αλά ειηθηαθή νκάδα ηνπ 

δείγκαηνο 

 

 Ζιηθία   

 <18 >18 Overall  

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) p-value 

Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ (WBC) 

7.0 (1.7) 6.6 (1.5) 6.8 (1.6) 0.222 

Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ (WBC_C) 

7.1 (2.0) 7.1 (1.6) 7.1 (1.8) 0.880 

Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ (WBC_D) 

6.9 (1.9) 6.9 (1.6) 6.9 (1.7) 0.974 

Ώξηζκφο Βξπζξψλ 

Ώηκνζθαηξίσλ (RBC) 

4.7 (0.4) 4.5 (0.4) 4.6 (0.4) 0.048 

Ώηκνζθαηξίλε (Hgb) 13.3 (1.0) 13.5 (1.4) 13.4 (1.2) 0.457 

Ώηκαηνθξίηεο (Hct) 38.3 (3.0) 39.7 (3.7) 39.1 (3.5) 0.024 

Μέζνο φγθνο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (MCV) 

81.9 (4.1) 87.5 (4.8) 84.9 (5.3) <0.001 

Μέζε πεξηεθηηθφηεηα 

Ώηκνζθαηξίλεο (MCH) 

28.4 (2.0) 29.6 (1.9) 29.0 (2.0) <0.001 

Μέζε ππθλφηεηα 

Ώηκνζθαηξίλεο (MCHC) 

34.7 (1.5) 38.8 (41.3) 36.9 (30.0) 0.431 

Ώξηζκφο Ώηκνπεηαιίσλ 

(PLTs) 

294.9 (72.5) 244.8 (50.6) 268.5 (66.6) <0.001 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (RDWsd) 

38.6 (1.7) 41.1 (2.6) 39.9 (2.5) <0.001 
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Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (RDWcv) 

13.5 (0.8) 13.2 (1.0) 13.3 (0.9) 0.062 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Ώηκνπεηαιίσλ 

(PDW) 

13.4 (1.7) 14.9 (2.3) 14.2 (2.2) <0.001 

Μέζνο φγθνο 

Ώηκνπεηαιίσλ (MPV) 

11.0 (0.8) 11.7 (1.0) 11.4 (1.0) <0.001 

Πνζνζηφ κεγάισλ 

αηκνπεηαιίσλ (P LCR) 

33.7 (7.3) 39.8 (8.6) 36.9 (8.6) <0.001 

Ώηκνπεηαιηνθξίηεο 

(PCT) 

0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.001 

IG 0.1 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.3) 0.354 

Οπδεηεξφθηια  3.5 (1.4) 3.8 (1.2) 3.6 (1.3) 0.251 

Λεκθνθχηηαξα 2.5 (0.6) 2.2 (0.6) 2.4 (0.7) 0.003 

Μνλνθχηηαξα 0.5 (0.2) 0.4 (0.1) 0.5 (0.2) 0.007 

Δσζηλφθηια 0.3 (0.2) 0.2 (0.1) 0.2 (0.2) <0.001 

Bαζεφθηια 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.092 

IG % 1.6 (9.0) 0.2 (0.8) 0.8 (6.3) 0.347 

Οπδεηεξφθηια  % 49.5 (10.2) 56.2 (8.7) 53.0 (10.0) <0.001 

Λεκθνθχηηαξα % 37.3 (7.7) 33.9 (7.9) 35.5 (8.0) 0.015 

Μνλνθχηηαξα %  7.5 (1.9) 6.8 (1.6) 7.1 (1.8) 0.027 

Δσζηλφθηια % 4.3 (2.5) 2.5 (1.6) 3.3 (2.2) <0.001 

Bαζεφθηια % 0.4 (0.2) 0.4 (0.2) 0.4 (0.2) 0.321 

Οπξία        (URE) 31.3 (8.1) 33.5 (8.5) 32.4 (8.4) 0.145 

Γιπθφδε    (GLU) 96.3 (9.9) 97.0 (14.8) 96.7 (12.6) 0.765 

Οπξηθφ νμχ αίκαηνο               

(Uric Acid) 

4.1 (1.7) 4.4 (1.4) 4.2 (1.5) 0.294 

Xoιεζηεξφιε    

(Cholesterol) 

180.0 (31.9) 212.2 (39.1) 196.6 (39.1) <0.001 

http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/cholesterol/glance.html
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ΛηπνπξσηεΎλε Τςειήο 

Ππθλφηεηαο   (HDL) 

57.3 (13.3) 58.0 (13.4) 57.7 (13.3) 0.758 

Ληπνπξσηετλε Υακειήο 

Ππθλφηεηαο (LDL) 

108.6 (23.1) 135.2 (30.3) 122.2 (30.1) <0.001 

Σξηγιπθεξίδηα         

(Triglycerides) 

91.0 (62.6) 106.4 (71.0) 98.9 (67.2) 0.191 

Κξεαηηλίλε  

(Creatinine) 

0.8 (0.2) 1.0 (0.1) 0.9 (0.2) <0.001 

Υνιεξπζξίλε  

Άκεζε + Οιηθή  

0.4 (0.2) 0.6 (0.4) 0.5 (0.3) 0.004 

Άκεζε Xoιεξπζξίλε  

 (Bilirubin Direct)  

0.1 (0.0) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.026 

ΠξσηεΎλε (Protein) 7.8 (0.8) 7.9 (0.7) 7.8 (0.7) 0.647 

Ώιβνπκίλε (Albumin) 4.6 (0.5) 4.5 (0.7) 4.5 (0.6) 0.281 

ίδεξνο        (Fe) 85.2 (40.1) 91.7 (45.1) 88.5 (42.7) 0.392 

Ώζβέζηην     (Ca) 10.6 (1.0) 10.1 (0.8) 10.4 (1.0) 0.008 

Φψζθνξνο    

(Phosphorous) 

4.6 (0.7) 3.5 (0.5) 4.0 (0.8) <0.001 

Μαγλήζην (Magnesium) 2.1 (0.2) 2.0 (0.2) 2.1 (0.2) 0.126 

Κάιην       (Κ)  4.5 (0.4) 4.5 (0.4) 4.5 (0.4) 0.963 

Νάηξην      (Na) 142.0 (2.8) 142.6 (2.5) 142.3 (2.7) 0.418 

Ώληηδξψζα Πξσηείλε C    

(CRP) 

0.1 (0.1) 0.2 (0.2) 0.1 (0.2) 0.101 

Ομαινμηθή 

Σξαλζακηλάζε 

(οGOT,AST) 

29.9 (9.2) 26.7 (10.2) 28.3 (9.9) 0.066 

Ππξνζηαθπιηθή 

Σξαλζακηλάζε    

(SGPT,ALT) 

18.2 (13.4) 21.6 (14.0) 20.0 (13.8) 0.155 

Γ-

γινπηακπιηξαλζθεξάζε     

(γ-GT) 

18.3 (3.4) 25.6 (26.1) 22.1 (19.1) 0.030 

Ώιθαιηθή Φσζθαηάζε   

(ALP) 

238.9 (80.1) 69.8 (19.9) 151.8 (102.4) <0.001 

Γαιαθηηθή 

Ώθπδξνγνλάζε (Ldh) 

414.0 (102.7) 329.6 (106.5) 370.5 (112.5) <0.001 

Κξεαηηληθή 

Φσζθνθηλάζε (Cpk) 

119.6 (40.3) 148.0 (270.4) 134.2 (195.3) 0.411 

http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/creatinine/glance.html
http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/protein_c_and_s/glance.html
http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/phosphorus/glance.html
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Κξεαηηλνθηλάζε Μΐ    

(CK-MB) 

12.7 (3.5) 8.9 (4.9) 10.9 (4.6) <0.001 

Cad  (chol/hdl) 3.3 (0.7) 3.8 (1.0) 3.6 (0.9) 0.001 
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4.2. Βπηπνιαζκφο Μεηαβνιηθνχ πλδξφκνπ θαη ησλ Παξαγφλησλ 

Κηλδχλνπ πνπ ην Πξνθαινχλ 

 

Σα πνζνζηά γηα θάζε έλα δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ζηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

ηνπο ελειίθνπο κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ην θξηηήξην ηεο πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο κε 

19,5% θαη αθνινπζεί ε απμεκέλε πεξίκεηξνο κέζεο κε 18%. ηνπο αλειίθνπο ε ζεηξά παξακέλεη ε 

ίδηα αιιά ηα πνζνζηά είλαη πςειφηεξα κε 75,2% θαη 25,6% αληίζηνηρα. 

 

 

Πίλαθαο 9: Σα πνζνζηά γηα θάζε έλα δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ηνπ Μ ζε ελειίθνπο 

Κξηηήξηα ελειίθσλ γηα Μ 

 

N (%) 

Τςειή Πεξίκεηξνο Μέζεο 24 (18.0) 

  

Τςειή Ώξηεξηαθή Πίεζε  26 (19.5) 

  

 Τςειά Σξηγιπθεξίδηα 12 (9.0) 

  

 Τςειή ΛηπνπξσηεΎλε Τςειήο Ππθλφηεηαο   (HDL) 12 (9.0) 

  

  Τςειή Γιπθφδε 9 (6.8) 

 

 

Πίλαθαο 10: Σα πνζνζηά γηα θάζε έλα δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ηνπ Μ ζε αλειίθνπο 

Κξηηήξηα αλειίθσλ γηα Μ 

 

N (%) 

Τςειή Πεξίκεηξνο Μέζεο 34 (25.6) 

  

Τςειή Ώξηεξηαθή Πίεζε 100 (75.2) 

  

 Τςειά Σξηγιπθεξίδηα 19 (14.3) 

  

 Τςειή ΛηπνπξσηεΎλε Τςειήο Ππθλφηεηαο  (HDL) 6 (4.5) 

  

  Τςειή Γιπθφδε 6 (4.5) 

 

ηνλ αξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζε θάζε ειηθηαθή νκάδα ηνπ δείγκαηνο, 

βιέπνπκε φηη, ζηνπο ελειίθνπο έλα κεγάιν πνζνζηφ (63,9%) δελ έρεη θαλέλα θξηηήξην Μ. Κάηη 

ηέηνην φκσο, δελ ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ αλειίθσλ θαζψο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 9,8% 

ελψ έλα θξηηήξην πιήξε ην 66,9% ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίαο. 
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Πίλαθαο 11: Ώξηζκφο δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζηνπο ελειίθνπο ηνπ 

δείγκαηνο 

Κξηηήξηα ελειίθσλ γηα Μ 

 

N (%) 

  

  Καλέλα θξηηήξην 85 (63.9) 

  1 θξηηήξην 25 (18.8) 

  2 θξηηήξηα 14 (10.5) 

  3 θξηηήξηα 6 (4.5) 

  4 θξηηήξηα 3 (2.3) 

 

Πίλαθαο 12: Ώξηζκφο δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζηνπο αλειίθνπο ηνπ 

δείγκαηνο 

Κξηηήξηα αλειίθσλ γηα Μ 

 

N (%) 

  

  Καλέλα θξηηήξην 13 (9.8) 

  1 θξηηήξην 89 (66.9) 

  2 θξηηήξηα 20 (15.0) 

  3 θξηηήξηα 7 (6.0) 

  4 θξηηήξηα 3 (2.3) 

 

ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ ελειίθσλ, φπνπ 9 άηνκα αληρλεχζεθαλ κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, ην 66 % 

πιεξνχζε 3 απφ ηα δηαγλψζηεθα θξηηήξηα ελψ ππφινηπν 33 % πιεξνχζε 4 απφ απηά. Ώληίζηνηρα,  

ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ αλειίθσλ, φπνπ 10 άηνκα αληρλεχζεθαλ  κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, ην 70 % 

πιεξνχζε 3 απφ ηα δηαγλψζηεθα θξηηήξηα ελψ ππφινηπν 30 % πιεξνχζε 4 απφ απηά.  
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Γράθημα 10: Αηαγλψζηεθα θξηηήξηα κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζηνπο ελειίθνπο φπνπ έρνπλ Μ 

 

Γράθημα 11: Αηαγλψζηεθα θξηηήξηα κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζηνπο αλειίθνπο φπνπ έρνπλ Μ 

ηε κειέηε καο ην 14,2 % (n=19) έπαζρε απφ κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Πην ζπγθεθξηκέλα 12,16% ήηαλ 

ν επηπνιαζκφο ζηνπο αλειίθνπο, θαη ζηνπο 16,67% ελειίθνπο. 

Πίλαθαο 12: Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν  

 N (%) 

Μεηαβνιηθό ύλδξνκν  

ρη 115 (85.8) 

Ναη 19 (14.2) 

66.67%

33.33%

3 4

70%

30%

3 4
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Γράθημα 12: Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ζην δείγκα καο ην 14% (19 άηνκα) αληρλεχηεθε κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. 

Κάλνληαο δηαρσξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο θαηαιήμακε φηη 52% (10 άηνκα) ησλ 

αηφκσλ κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν είραλ ειηθία κηθξφηεξε απφ 18 εηψλ. ην παξαθάησ γξάθεκα 

παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα. 

 

Γράθημα 13: Μεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζην δείγκα αλάινγα κε ειηθηαθή νκάδα  

85.82%

14.18%

όσι ναι

83.33%

16.67%

87.84%

12.16%

<18 >18

όσι Ναι

Graphs by age
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εκαληηθέο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα δελ 

παξνπζηάδνληαη (X
2
 p-value=0.4<0.05). Ώληίζηνηρα, κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηα 

πνζνζηά ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ αλάινγα κε ην θχιν (X
2
 p-value>>0.05) φπνπ παξαηεξνχκε φηη 

ην πνζνζηφ θνληά ζην 15% παξνπζίαζαλ κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν αλεμάξηεηνο δηαρσξηζκνχ (πνζνζηφ 

αλδξψλ: 15,9%, πνζνζηφ γπλαηθψλ: 15,28%). 

 

 

Γράθημα 14: Μεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζην δείγκα αλάινγα κε ηo θχιν  

 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε αλ ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πφιε θαηνηθίαο. Δ 

κεηαβιεηή πφιε θαηνηθίαο έρεη δηακνξθσζεί σο εμήο: Λεσλίδην, Σχξνο, άιιε. Ώχηε ε 

θαηεγνξηνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ψζηε λα ελνπνηεζνχλ αθελφο πφιεηο πνπ είραλ ειάρηζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε θαη αθεηέξνπ επεηδή έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο καο ήηαλ 

ε θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ θξηηεξίσλ δηάγλσζεο ηνπ Μεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ  ζην 

Αήκνπ Νφηηαο Κπλνπξίαο. 

 

84.91%
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Γράθημα 15: Μεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζην δείγκα αλάινγα πφιε θαηνηθίαο   

 

Αε παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα πνζνζηά ηνπ κεηαβνιηθνχ 

ζπλδξφκνπ θαη ηελ πφιε θαηνηθίαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζην δείγκα αλάινγα ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηε πφιε θαηνηθίαο 

θαζψο  θαη ηα  p-value ηνπ ρ
2
 έιεγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  

 

Πίλαθαο 13: Μεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζην δείγκα αλάινγα ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηε πφιε θαηνηθίαο   

           Μεηαβνιηθό ύλδξνκν    

 ρη Ναη Overall  

 N (%) N (%) N (%) p-value 

Φύιν    0.977 

 Άλδξεο 45 (84.9) 8 (15.1) 53 (100)  

 Γπλαίθεο 61 (84.7) 11 (15.3) 72 (100)  

Ζιηθία    0.457 

  <18 50 (83.3) 10 (16.7) 60 (100)  

  >18 65 (87.8) 9 (12.2) 74 (100)  

Σόπνο 

Γηακνλήο 

   0.335 

Λεσλίδην 58 (84.1) 11 (15.9) 69 (100)  

Σπξφο 24 (80) 6 (20) 30 (100)  

 Άιιε  19 (95) 1 (5) 20 (100)  
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πσο θαηλφηαλ θαη απφ ηα δηαγξάκκαηα θακία κεηαβιεηή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

δηαθνξνπνηεκέλε αλάινγα κε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, θαζψο θαλέλα P-value δελ ήηαλ 

ρακειφηεξν απφ 0,05. Έπεηηα εμεηάδνπκε, ηελ ζπζρέηηζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ησλ 

αλζξσπνκεηξήζεσλ, απηέο είλαη ην χςνο, ην βάξνο, ε πεξίκεηξνο κέζεο θαη ε πεξίκεηξνο γνθψλ, 

θαζψο θαη ηνπ ΑΜ, ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη κεξηθψλ ζεκαληηθψλ γηα ην Μ βηνρεκηθψλ 

παξακέηξσλ ηε γιπθφδε, ηε ρνιεζηεξφιε θαη ηα ηξηγιπθεξίδηα. Βπεηδή νη κεηαβιεηέο δελ 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε Wilcoxon-Mann-Whitney γηα ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο.  

 

Πίλαθαο 14: Καηαλνκή ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ αλάινγα κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν  

           Μεηαβνιηθό ύλδξνκν    

 ρη Ναη Overall  

 Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) p-value 

Όςνο (cm) 159.0 (140.0, 

166.0) 

161.0 (143.0, 

169.0) 

160.0 (141.5, 

166.5) 

0.435 

ΐάξνο (kgr) 56.0 (35.8, 73.5) 67.0 (44.6, 86.0) 57.5 (36.9, 74.0) 0.033 

ΑΜ (kgr/ m
2
) 24.3 (21.9, 28.5) 30.7 (26.2, 32.8) 24.8 (22.1, 29.4) 0.012 

ΑΜ ελειίθσλ 

(kg/ m
2
) 

23.3 (20.4, 28.1) 30.7 (26.2, 32.8) 23.8 (20.9, 28.6) 0.004 

ΑΜ παηδηψλ 

(kg/ m
2
) % 

80.0 (45.0, 91.0) 94.5 (85.0, 96.0) 85.0 (59.0, 91.0) 0.005 

Πεξίκεηξνο  

κέζεο (cm) 

75.0 (65.0, 89.0) 91.5 (75.0, 103.0) 78.0 (65.8, 91.3) 0.001 

Πεξίκεηξνο  

γνθψλ (cm) 

92.0 (76.0, 102.0) 103.3 (84.0, 115.0) 92.5 (76.0, 105.0) 0.017 

πζηνιηθή Ώ. 

Πίεζε  (mm/g) 

115.0 (105.0, 

125.0) 

130.0 (123.0, 

138.0) 

120.0 (109.0, 

130.0) 

<0.001 

Αηαζηνιηθή  Ώ. 

Πίεζε  (mm/g) 

71.0 (65.0, 80.0) 80.0 (70.0, 90.0) 73.0 (67.0, 80.0) 0.062 

Υνιεζηεξφιε 197.0 (168.0, 

222.0) 

193.0 (171.0, 

236.0) 

196.0 (170.0, 

223.0) 

0.639 

Γιπθφδε    

(GLU) 

95.4 (11.7) 104.3 (15.5) 96.7 (12.6) 0.005 

Σξηγιπθεξίδηα         

(Triglycerides) 

90.9 (63.0) 149.0 (73.1) 98.9 (67.2) 0.001 

Παξαηεξνχκε φηη ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν δηαθέξεη αλάινγα κε ην βάξνο, ηνλ ΑΜ, ηε πεξίκεηξν  

κέζεο, ηε πεξίκεηξν  γνθψλ, ηε ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε. πγθεθξηκέλα, άηνκα κε 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν είραλ πςειφηεξν βάξνο θαη ΑΜ ζε ζρέζε κε άηνκα ρσξίο κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν, ε νπνία δηαθνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Βπηπιένλ άηνκα κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν 

είραλ κεγαιχηεξε πεξίκεηξν κέζεο, γνθψλ, ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή πίεζε απφ φηη άηνκα ρσξίο 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ηα ζεθνγξάκκαηα κεηαβιεηψλ πνπ 

είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν.   
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Γράθημα 16: Μεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζην δείγκα αλάινγα κε ην ΑΜ, ηε πεξίκεηξν κέζεο, ηε 

πεξίκεηξν  γνθψλ θαη ηε ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε φινπο ηνπο δείθηεο απφ ηελ αλάιπζε αίκαηνο, ηφζν 

ησλ γεληθψλ φζν θαη ησλ βηνρεκηθψλ, ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε ή κε κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. πσο 

θαίλεηαη νη δείθηεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ Μ (εθηφο απφ ηα ίδηα ηα θξηηήξηα ηνπ 

ζπλδξφκνπ) είλαη: ηα IG (p=0.002) θαη IG % (p=0.002), ην Cad (p=0.002) θαη ην νπξηθφ νμχ 

(p=0.004). Βλψ ππάξρεη κηα ηάζε γηα ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηα κνλνθχηηαξα (p=0.089) θαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ κε p=0.061. 

Πίλαθαο 15: Καηαλνκή δεηθηψλ βηνρεκηθψλ θαη γεληθψλ εμεηάζεσλ ζε ζρέζε κε ην Μ 

           Μεηαβνιηθό ύλδξνκν              

 ρη Ναη Overall  

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) p-value 

Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ (WBC) 

6.7 (1.6) 7.4 (1.6) 6.8 (1.6) 0.061 

Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ 

(WBC_C) 

7.1 (1.8) 6.8 (1.0) 7.1 (1.8) 0.569 
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Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ 

(WBC_D) 

6.9 (1.8) 6.4 (0.9) 6.9 (1.7) 0.476 

Ώξηζκφο Βξπζξψλ 

Ώηκνζθαηξίσλ (RBC) 

4.6 (0.4) 4.7 (0.4) 4.6 (0.4) 0.365 

Ώηκνζθαηξίλε (Hgb) 13.3 (1.3) 13.8 (1.2) 13.4 (1.2) 0.111 

Ώηκαηνθξίηεο (Hct) 38.9 (3.4) 40.0 (3.5) 39.1 (3.5) 0.207 

Μέζνο φγθνο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (MCV) 

84.8 (5.4) 85.4 (4.8) 84.9 (5.3) 0.662 

Μέζε πεξηεθηηθφηεηα 

Ώηκνζθαηξίλεο (MCH) 

29.0 (2.1) 29.5 (1.4) 29.0 (2.0) 0.362 

Μέζε ππθλφηεηα 

Ώηκνζθαηξίλεο 

(MCHC) 

37.2 (32.4) 34.5 (0.8) 36.9 (30.0) 0.723 

Ώξηζκφο Ώηκνπεηαιίσλ 

(PLTs) 

266.0 (66.1) 283.8 (69.4) 268.5 (66.6) 0.294 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (RDWsd) 

39.9 (2.6) 39.8 (1.6) 39.9 (2.5) 0.829 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (RDWcv) 

13.4 (0.9) 13.2 (0.7) 13.3 (0.9) 0.505 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Ώηκνπεηαιίσλ 

(PDW) 

14.1 (2.3) 14.4 (1.5) 14.2 (2.2) 0.641 

Μέζνο φγθνο 

Ώηκνπεηαιίσλ (MPV) 

11.3 (1.0) 11.5 (0.6) 11.4 (1.0) 0.569 

Πνζνζηφ κεγάισλ 

αηκνπεηαιίσλ (P LCR) 

36.7 (9.0) 38.2 (5.1) 36.9 (8.6) 0.477 

Ώηκνπεηαιηνθξίηεο 

(PCT) 

0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.132 

IG 0.0 (0.0) 0.4 (1.0) 0.0 (0.3) 0.002 

Οπδεηεξφθηια  3.6 (1.3) 4.0 (1.5) 3.6 (1.3) 0.208 

Λεκθνθχηηαξα 2.4 (0.7) 2.4 (0.6) 2.4 (0.7) 0.580 

Μνλνθχηηαξα 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) 0.089 

Δσζηλφθηια 0.2 (0.2) 0.2 (0.2) 0.2 (0.2) 0.778 

Bαζεφθηια 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.829 
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IG % 0.0 (0.1) 7.2 (18.4) 0.8 (6.3) 0.002 

Οπδεηεξφθηια  % 53.1 (9.4) 52.7 (13.6) 53.0 (10.0) 0.860 

Λεκθνθχηηαξα % 35.9 (8.2) 33.2 (6.1) 35.5 (8.0) 0.193 

Μνλνθχηηαξα %  7.1 (1.7) 7.3 (2.3) 7.1 (1.8) 0.754 

Δσζηλφθηια % 3.4 (2.3) 3.2 (2.0) 3.3 (2.2) 0.720 

Bαζεφθηια % 0.4 (0.2) 0.4 (0.2) 0.4 (0.2) 0.278 

Οπξία        (URE) 32.2 (8.5) 34.0 (7.8) 32.4 (8.4) 0.398 

Γιπθφδε    (GLU) 95.4 (11.7) 104.3 (15.5) 96.7 (12.6) 0.005 

Οπξηθφ νμχ αίκαηνο               

(Uric Acid) 

4.1 (1.5) 5.2 (1.6) 4.2 (1.5) 0.004 

Xoιεζηεξφιε    

(Cholesterol) 

195.8 (38.1) 201.4 (46.1) 196.6 (39.1) 0.572 

ΛηπνπξσηεΎλε Τςειήο 

Ππθλφηεηαο   (HDL)  

58.5 (12.7) 52.6 (15.9) 57.7 (13.3) 0.081 

Ληπνπξσηετλε Υακειήο 

Ππθλφηεηαο (LDL) 

121.2 (29.6) 128.7 (32.7) 122.2 (30.1) 0.329 

Σξηγιπθεξίδηα         

(Triglycerides) 

90.9 (63.0) 149.0 (73.1) 98.9 (67.2) 0.001 

Κξεαηηλίλε (Creatinine) 0.9 (0.2) 0.9 (0.2) 0.9 (0.2) 0.422 

Υνιεξπζξίλε  

Άκεζε + Οιηθή  

0.5 (0.3) 0.4 (0.2) 0.5 (0.3) 0.397 

Άκεζε Xoιεξπζξίλε  

         (Bilirubin Direct)  

0.1 (0.1) 0.1 (0.0) 0.1 (0.1) 0.424 

ΠξσηεΎλε (Protein) 7.8 (0.7) 7.9 (0.7) 7.8 (0.7) 0.634 

Ώιβνπκίλε (Albumin) 4.5 (0.6) 4.6 (0.6) 4.5 (0.6) 0.388 

ίδεξνο        (Fe) 86.8 (41.7) 99.2 (48.4) 88.5 (42.7) 0.253 

Ώζβέζηην     (Ca) 10.3 (0.9) 10.6 (1.2) 10.4 (1.0) 0.188 

Φψζθνξνο    

(Phosphorous) 

4.0 (0.8) 4.1 (1.0) 4.0 (0.8) 0.783 

http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/cholesterol/glance.html
http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/creatinine/glance.html
http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/protein_c_and_s/glance.html
http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/phosphorus/glance.html
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Μαγλήζην (Magnesium) 2.1 (0.2) 2.0 (0.3) 2.1 (0.2) 0.299 

Κάιην       (Κ)  4.5 (0.4) 4.5 (0.4) 4.5 (0.4) 0.617 

Νάηξην      (Na) 142.2 (2.6) 143.2 (2.8) 142.3 (2.7) 0.406 

Ώληηδξψζα Πξσηείλε C    

(CRP) 

0.1 (0.2) 0.2 (0.2) 0.1 (0.2) 0.530 

Ομαινμηθή 

Σξαλζακηλάζε 

(οGOT,AST) 

28.6 (9.7) 25.9 (10.6) 28.3 (9.9) 0.283 

Ππξνζηαθπιηθή 

Σξαλζακηλάζε    

(SGPT,ALT) 

19.7 (13.0) 21.9 (18.2) 20.0 (13.8) 0.527 

Γ-

γινπηακπιηξαλζθεξάζε     

(γ-GT) 

21.9 (20.4) 23.3 (7.3) 22.1 (19.1) 0.764 

Ώιθαιηθή Φσζθαηάζε   

(ALP) 

148.9 (100.5) 169.6 (114.7) 151.8 (102.4) 0.427 

Γαιαθηηθή 

Ώθπδξνγνλάζε (Ldh) 

369.0 (111.9) 379.8 (119.3) 370.5 (112.5) 0.706 

Κξεαηηληθή 

Φσζθνθηλάζε    (Cpk) 

137.5 (209.8) 113.3 (39.8) 134.2 (195.3) 0.627 

Κξεαηηλνθηλάζε Μΐ    

(CK-MB) 

11.0 (4.9) 10.1 (2.2) 10.9 (4.6) 0.436 

Cad               (chol/hdl) 3.5 (0.9) 4.2 (0.9) 3.6 (0.9) 0.002 
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4.3.  Πεξηγξαθηθά αλάινγα κε  ηε Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα 

 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε παξνχζα κειέηε είλαη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ιεπηνκεξψο ηηο  ζσκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

ηηο επφκελεο εηθφλεο παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ηξφπνπ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο πεγαίλνπλ θαη 

έξρνληαη  απφ ηε  δνπιεία / ην ζρνιείν. Παξαηεξνχκε ζηελ εηθφλα φηη δε ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ πεγαίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δνπιεία ή ζην 

ζρνιείν (p-value=0.258).  

 

 

 

Γράθημα 17: Καηαλνκή ηνπ ηξφπνπ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο πεγαίλνπλ ζηε δνπιεία / ζην ζρνιείν 

αλάινγα κε ειηθία 

 

Ώληίζηνηρα, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πνπ γπξλάλε νη ζπκκεηέρνληεο απφ  

ηε δνπιεία ή ην ζρνιείν (p-value=0.336). 
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Γράθημα 18:  Καηαλνκή ηνπ ηξφπνπ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο γπξλάλε απφ ηε δνπιεία / ην ζρνιείν 

αλάινγα κε ειηθία 

 

ην αθφινπζν γξάθεκα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο πεγαίλνπλ ζηε δνπιεία ή ζην 

ζρνιείν αλάινγα κε ειηθία. χκθσλα κε απηφ, βιέπνπκε φηη αλεμάξηεηα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα 

πεξίπνπ κφλν ην 26% κεηαθέξεηαη ελεξγά ζηε δνπιεηά ή ζην ζρνιείν. 

 

 
Γράθημα 19:  Καηαλνκή ηνπ ηξφπνπ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο πεγαίλνπλ ζηε δνπιεία / ζην ζρνιείν 

αλάινγα κε ειηθία 

39.66%
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ηε ζπλέρεηα ζηνλ πίλαθα 17 θαη 18 ζπζρεηίδεηαη, ν ηξφπνο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο πεγαίλνπλ ή 

έξρνληαη ζηε δνπιεηά ή ζην ζρνιείν αλάινγα ηελ ειηθηαθή νκάδα, κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα 

Μ. ΐιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα.  

Πίλαθαο 16: πζρέηηζε ηξφπνπ κεηαθίλεζεο ζπκκεηερφλησλ ζηελ δνπιεία γηα ελήιηθεο 

 
Σξφπνο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

πεγαίλνπλ/ έξρνληαη ζηε δνπιεία / 

ζην ζρνιείν 

  

 
Παζεηηθή 

Μεηαθνξά 

Δλεξγή 

Μεηαθνξά 

Overall  

 Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) p-value 

Πεξίκεηξνο Μέζεο 86.5 (74.3, 96.5) 81.5 (70.5, 98.5) 85.5 (74.0, 98.0) 0.712 

ΛηπνπξσηεΎλε 

Τςειήο 

Ππθλφηεηαο   

(HDL) 

57.0 (43.5, 63.5) 58.5 (53.5, 63.5) 57.0 (44.5, 63.5) 0.577 

Ληπνπξσηετλε 

Υακειήο 

Ππθλφηεηαο 

(LDL) 

131.0  

(110.5, 156.0) 

119.0  

(96.0, 144.0) 

129.0  

(107.0, 154.0) 

0.179 

Οιηθή 

Υνιεζηεξφιε 

(Cholesterol) 

207.0  

(182.0, 236.5) 

188.0 

 (160.0, 227.0) 

205.0  

(179.0, 230.0) 

0.271 

Γιπθφδε (GLU) 
94.0 (88.5, 103.5) 95.0  

(91.0, 102.0) 

95.0  

(89.0, 102.0) 

0.889 

ΑΜ 25.6 (22.2, 28.5) 24.6 (22.1, 31.7) 25.2 (22.2, 29.6) 0.702 

πζηνιηθή ΏΠ 
120.0  

(110.0, 130.0) 

110.0  

(103.0, 130.0) 

120.0  

(110.0, 130.0) 

0.221 

Αηαζηνιηθή ΏΠ 78.0 (70.0, 90.0) 70.0 (65.0, 80.0) 75.0 (70.0, 86.5) 0.230 

Σξηγιπθεξίδηα 

(Triglycerides) 

77.0  

(59.0, 134.5) 

65.0  

(44.0, 111.0) 

71.0  

(53.0, 134.0) 

0.153 

 

Πίλαθαο  17: πζρέηηζε ηξφπνπ κεηαθίλεζεο ζπκκεηερφλησλ ζην ζρνιείν γηα αλήιηθνπο 

 
Σξφπνο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

πεγαίλνπλ/ έξρνληαη ζηε δνπιεία / ζην 

ζρνιείν 

  

 
Παζεηηθή 

Μεηαθνξά 

Δλεξγή 

Μεηαθνξά 

Overall  

 Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) p-value 

Πεξίκεηξνο Μέζεο 66.0 (59.5, 78.0) 70.0 (67.0, 85.0) 68.5 (61.0, 80.0) 0.101 

ΛηπνπξσηεΎλε 

Τςειήο 

Ππθλφηεηαο   (HDL) 

55.5 (52.0, 60.0) 58.5 (54.0, 76.0) 56.0 (52.0, 66.0) 0.132 

Ληπνπξσηετλε 

Υακειήο 

Ππθλφηεηαο (LDL) 

115.0 (95.0, 129.5) 116.0 (94.0, 

120.0) 

115.5 (95.0, 

126.0) 

0.547 

Οιηθή Υνιεζηεξφιε 181.0 (163.5, 188.0 (164.0, 183.0 (164.0, 0.834 

http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/cholesterol/glance.html
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(Cholesterol) 207.0) 199.0) 204.0) 

Σξηγιπθεξίδηα 

(Triglycerides) 

76.0 (62.0, 137.8) 63.0 (48.0, 113.0) 72.0 (49.0, 114.0) 0.160 

Γιπθφδε (GLU) 94.5 (89.0, 101.5) 93.0 (91.0, 100.0) 94.0 (89.0, 101.0) 0.961 

ΑΜ (%) 85.0 (67.0, 91.0) 85.5 (59.5, 91.0) 85.0 (67.0, 91.0) 0.955 

πζηνιηθή ΏΠ (%) 87.0 (66.0, 99.0) 68.0 (72.0, 99.5) 90.0 (66.0, 99.0) 0.105 

Αηαζηνιηθή ΏΠ (%) 87.0 (67.0, 97.0) 90.0 (63.5, 93.5) 88.0 (66.0, 96.0) 0.973 

 

 

Γράθημα 20: Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πάλε ζην ζρνιείν ή ηε δνπιεηά 
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Γράθημα 21: Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γπξίδνπλ ζην ζρνιείν ή ηε δνπιεηά 

Πίλαθαο 18: Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γπξίδνπλ θαη λα πάλε ζην ζρνιείν ή ηε δνπιεηά 

Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα:  

 Median (IQR) 

Γπξίζνπλ απφ ην ζρνιείν / δνπιεηά 10.0 (5.0, 10.0) 

Πάλε ζην ζρνιείν / δνπιεηά 10.0 (5.0, 10.0) 

 

 

ηνλ πίλαθα 19 παξνπζηάδνληαη νη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δείγκαηφο καο θαη ζην γξάθεκα 22 

ππάξρεη κηα γξαθηθή απεηθφληζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απφ απηέο. Οη πην ζεκαληηθέο θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ν πεξίπαηνο 24,46%, ην πνδφζθαηξν 22,91% θαη ε θαιαζνζθαίξηζε 17,65%. 

 

Πίλαθαο 19: Φπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δείγκαηνο 

 N (%) 

  

  TAE KWO DO 8 (2.5) 

  ΏΓΧΝΏ ΜΠΏΚΒΣ 1 (0.3) 

  ΏΒΡΟΜΠΕΚ 2 (0.6) 

  ΏΚΡΟΐΏΣΕΚΏ 2 (0.6) 

  ΏΝΏΡΡΕΥΔΔ 2 (0.6) 
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  ΓΤΜΝΏΣΔΡΕΟ 15 (4.7) 

  ΑΕΏΕΣΔΣΔ ΜΠΏΚΒΣ 1 (0.3) 

  ΒΛΛΒΕΠΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏ 9 (2.8) 

  ΚΏΛΏΘΟΦΏΕΡΕΔ 57 (17.6) 

  ΚΔΠΟΤΡΕΚΔ 1 (0.3) 

  ΚΟΕΛΕΏΚΟΤ 3 (0.9) 

  ΜΠΏΛΒΣΟ 1 (0.3) 

  ΟΡΘΟΣΏΣΔ 7 (2.2) 

  ΠΒΡΠΏΣΔΜΏ 80 (24,8) 

  ΠΟΑΔΛΏΣΟ 15 (4.6) 

  ΠΟΑΔΛΏΣΟ Ή ΠΒΡΠΏΣΔΜΏ 1 (0.3) 

  ΠΟΑΟΦΏΕΡΟ 74 (22.9) 

  ΡΤΘΜΕΚΔ 2 (0.6) 

  ΣΓΟΚΕΝΓΚ 4 (1.2) 

  ΣΡΒΞΕΜΟ 13 (4.0) 

  ΥΟΚΒΕ 1 (0.3) 

  ΥΟΡΟ 21 (6.5) 

 

 
 

Γράθημα 22: Καηαλνκή ησλ θχξησλ θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην δείγκα 

 

ε απηφ ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά, ην θχιν, ε ειηθία, νη 

ζσκαηνκεηξήζεηο θαη νη βηνρεκηθνί παξάκεηξνη, αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία έρεη 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζχκθσλα κε Metabolic Equivalent of Task φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θνκκάηη ηεο 

κεζνδνινγίαο (ζειίδα 81). 

17.65%
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ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ
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Παξαηεξνχκε φηη ν πιεζπζκφο καο είλαη ηζνθαηαλεκεκέλνο αλάινγα κε ηε θπζηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα φπσο απηή πεξηγξαθφηαλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Σα πνζνζηά απηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 20: Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

 N (%) 

Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα  

Ήπηα 31 (32.0) 

Μέηξηα 35 (36.1) 

Έληνλε 31 (32.0) 

 

 
 

Γράθημα 23: Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη έιεγρνο αλ ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα εμαξηάηαη απφ ην θχιν ή ηελ ειηθία. ηνλ 

πίλαθα 21 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε ην θχιν. 
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Πίλαθαο 21: Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην θχιν 

     

 Άλδξεο Γπλαίθεο Overall  

 N (%) N (%) N (%) p-value 

Φπζηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

   0.001 

Ήπηα 8 (20.0) 21 (42.9) 29 (32.6)  

Μέηξηα 11 (27.5) 20 (40.8) 31 (34.8)  

Έληνλε 21 (52.5) 8 (16.3) 29 (32.6)  

 

 

Παξαηεξνχκε κηα ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζε θχιν θαη θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

(p-value=0.001). πγθεθξηκέλα, πεξηζζφηεξνη άλδξεο είραλ έληνλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απφ φηη νη 

γπλαίθεο νη νπνίεο είραλ κεγαιχηεξα πνζνζηά γηα κέηξηα θαη ρακειή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Ώπηή ε 

δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη εκθαλψο θαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα.  

 

Γράθημα 24: Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην 

θχιν 
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Παξαηεξείηαη επίζεο κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ζπκκεηέρνληεο κε ειηθία κηθξφηεξε απφ 18 εηψλ είραλ κεγαιχηεξα πνζνζηά έληνλεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ φηη ζπκκεηέρνληεο κε ειηθία κεγαιχηεξε απφ 18 εηψλ κε ηελ παξαπάλσ δηάθνξα 

λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Πίλαθαο 22: Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ 

ειηθία 

                      Διηθία   

 <18 >18 Overall  

 N (%) N (%) N (%) p-value 

Φπζηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

   0.001 

Ήπηα 13 (21.7) 18 (48.6) 31 (32.0)  

Μέηξηα 20 (33.3) 15 (40.5) 35 (36.1)  

Έληνλε 27 (45.0) 4 (10.8) 31 (32.0)  

 

 

 

 

Γράθημα 25: Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ 

ειηθία 
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Βπεηδή, θαη νη δχν πξνεγνχκελεο κεηαβιεηέο ήηαλ επηκέξνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ζα ειέγμνπκε αλ 

ππάξρεη θάπνηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Δ δηαδηθαζία απηή ζα γίλεη κε order logistic regression 

ηνπνζεηψληαο θαη έλα φξν αιιειεπίδξαζεο ζην ζηαηηζηηθφ καο κνληέιν. Σν κνληέιν καο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη βιέπνπκε φηη, παξφιν πνπ νη επηκέξνπο κεηαβιεηέο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ν φξνο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (p-

value=0.197). Άξα, φηη ηα αγφξηα θάλνπλ πεξηζζφηεξε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηα θνξίηζηα δελ 

έρεη λα θάλεη κε ηελ ειηθία ησλ αγνξηψλ θαη αληίζηνηρα φηη νη αλήιηθνη θάλνπλ πεξηζζφηεξε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηνπο ελειίθνπο δελ έρεη λα θάλεη κε ην θχιν.  

 

 

Πίλαθαο 23: Ώπνηειέζκαηα ηεο order logistic regression γηα έιεγρν ηεο αιιειεπίδξαζεο θχινπ θαη 

ειηθίαο ζε ζρέζε κε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα  

Covariate                                  Odds Ratio    95%  Conf. Interval      P>|z| 

Φύιν                                                                          

  Άλδξεο*                                             1                                 

  Γπλαίθεο                                          0.180         (0.065, 0.505)      0.001 

Δλήιηθεο                                                                       

  ρη *                                                        1 

  Ναη                                                      0.143          (0.035, 0.578)      0.006 

Ώιιειεπίδξαζε θχινπ ειηθίαο                                                    

  Γπλαίθεο * Βλήιηθεο                  3.055        (0.559, 16.703)     0.197 

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπλερείο κεηαβιεηέο, ηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ε ΏΠ, ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζην ΑΜ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηε θπζηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα κε πςειφηεξε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα είραλ θαη ρακειφηεξν ΑΜ. Ώληίζηνηρεο 

δηαθνξέο (νξηαθά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο) παξαηεξνχληαη γηα πεξίκεηξν κέζεο θαη γνθψλ. 

 

 

Πίλαθαο 24: Καηαλνκή ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ κε ηελ έληαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

 Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα   

 Ήπηα Μέηξηα Έληνλε Overall  

 Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) Median 

(IQR) 

p-value 

Ύςνο 

(cm) 

157.0 (133.0, 

165.0) 

160.0 (143.0, 

165.0) 

142.5 (135.8, 

157.5) 

155.0 

(138.3, 

0.141 
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164.8) 

Βάξνο 

(kgr) 

55.0 (34.7, 65.0) 57.0 (37.1, 70.5) 38.0 (32.5, 52.4) 49.5 (34.5, 

66.5) 

0.084 

ΓΜ 

(kgr/ m
2
) 

22.0 (19.6, 25.9) 21.5 (18.8, 27.0) 18.8 (17.1, 21.8) 20.4 (18.3, 

24.6) 

0.027 

ΓΜ 

ελειίθσλ 

(kgr/ m
2
) 

22.4 (20.4, 27.0) 21.8 (18.8, 27.5) 23.3 (0.0, 23.8) 22.4 (19.0, 

27.0) 

0.745 

ΓΜ % 

παηδηώλ 

(kgr/ m
2
) 

90.0 (62.0, 93.0) 82.0 (73.0, 90.0) 85.5 (44.5, 91.0) 85.0 (48.0, 

91.0) 

0.856 

Πεξίκεηξνο  

κέζεο (cm) 

74.5 (64.0, 88.0) 77.0 (67.5, 90.0) 66.5 (61.0, 77.5) 71.8 (64.0, 

85.0) 

0.072 

Πεξίκεηξνο  

γνθώλ (cm) 

94.0 (75.5, 101.0) 92.5 (76.0, 102.0) 77.0 (73.5, 91.0) 87.8 (75.5, 

100.5) 

0.069 

πζηνιηθή  

ΑΠ  

(mm/Δg) 

115.0 (110.0, 

123.0) 

120.0 (105.0, 

127.0) 

115.0 (108.0, 

125.0) 

118.0 

(109.0, 

125.0) 

0.914 

Γηαζηνιηθή  

ΑΠ 

(mm/Δg) 

72.0 (68.0, 80.0) 74.0 (65.0, 80.0) 70.0 (67.0, 80.0) 70.0 (65.0, 

80.0) 

0.996 

πζηνιηθή  

ΑΠ (%) 

παηδηώλ 

(mm/Δg) 

81.5 (16.5) 71.9 (34.0) 71.2 (31.7) 74.7 

(29.4) 

0.641 

Γηαζηνιηθή  

ΑΠ (%) 

παηδηώλ 

(mm/Δg) 

84.5 (11.4) 73.0 (25.7) 76.6 (24.0) 77.3 

(22.4) 

0.366 
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Γράθημα 26: Καηαλνκή ηε έληαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε πεξίκεηξν κέζεο θαη πεξίκεηξν 

γνθψλ 

 

Ώθνινπζνχλ δχν πίλαθεο (πίλαθαο 26 θαη πίλαθαο 27) κε ηε θαηαλνκή ζπλερψλ κεηαβιεηψλ 

βηνρεκηθψλ θαη γεληθψλ εμεηάζεσλ αίκαηνο ζε ζπζρέηηζε κε ηελ έληαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

αλά ειηθηαθή νκάδα. πνπ παξαηεξνχκε φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα ηνπο ελειίθνπο κε (p-value < 

0,05 ) είλαη: ν αξηζκφο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC,WBC_C θαη WBC_D), ηα ιεκθνθχηηαξα, ην 

νπξηθφ νμχ αίκαηνο, ε πξσηεΎλε, ην αζβέζηην θαη ε LDH. Γηα ηνπο αλειίθνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

είλαη: ε νπξία, ην θάιην θαη ηα ιεκθνθχηηαξα.  

 

 

 

Πίλαθαο  25: Καηαλνκή ζπλερψλ κεηαβιεηψλ κε ηελ έληαζε ηεο ΦΑ ζηνπο ελειίθνπο 

 Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα   

 Έληνλε Μέηξηα Ήπηα Overall  

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) p-value 

Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ (WBC) 

7.0 (1.8) 7.2 (1.7) 5.8 (1.1) 6.6 (1.6) 0.017 

Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ 

(WBC_C) 

8.1 (2.5) 7.8 (1.5) 6.0 (1.0) 6.9 (1.7) 0.006 
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Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ 

(WBC_D) 

8.0 (2.3) 7.5 (1.5) 5.7 (0.9) 6.6 (1.7) 0.005 

Ώξηζκφο Βξπζξψλ 

Ώηκνζθαηξίσλ (RBC) 

4.6 (0.4) 4.7 (0.4) 4.4 (0.4) 4.6 (0.4) 0.066 

Ώηκνζθαηξίλε (Hgb) 13.6 (1.1) 13.6 (1.7) 12.9 (1.3) 13.4 (1.4) 0.228 

Ώηκαηνθξίηεο (Hct) 40.1 (2.8) 39.7 (4.3) 38.3 (3.4) 39.4 (3.6) 0.286 

Μέζνο φγθνο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (MCV) 

86.9 (4.2) 84.8 (3.9) 87.4 (6.4) 86.3 (5.0) 0.217 

Μέζε πεξηεθηηθφηεηα 

Ώηκνζθαηξίλεο (MCH) 

29.6 (1.6) 29.0 (1.9) 29.5 (2.3) 29.3 (2.0) 0.617 

Μέζε ππθλφηεηα 

Ώηκνζθαηξίλεο 

(MCHC) 

54.0 (82.6) 34.2 (1.1) 33.8 (1.2) 39.9 (44.8) 0.305 

Ώξηζκφο Ώηκνπεηαιίσλ 

(PLTs) 

248.4 (56.8) 260.8 

(54.3) 

243.1 

(56.3) 

251.1 

(55.3) 

0.582 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (RDWsd) 

40.8 (2.7) 39.7 (2.0) 41.3 (3.6) 40.6 (2.9) 0.181 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (RDWcv) 

13.3 (0.9) 13.2 (0.9) 13.4 (1.2) 13.3 (1.0) 0.919 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Ώηκνπεηαιίσλ 

(PDW) 

14.7 (2.2) 14.1 (2.2) 14.9 (2.0) 14.6 (2.1) 0.485 

Μέζνο φγθνο 

Ώηκνπεηαιίσλ (MPV) 

11.5 (0.9) 11.3 (1.1) 11.8 (1.0) 11.5 (1.0) 0.369 

Πνζνζηφ κεγάισλ 

αηκνπεηαιίσλ (P LCR) 

38.2 (8.1) 36.7 (9.3) 40.7 (8.2) 38.5 (8.6) 0.343 

Ώηκνπεηαιηνθξίηεο 

(PCT) 

0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.794 

IG 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.1) 0.0 (0.1) 0.686 

Οπδεηεξφθηια  4.1 (1.6) 3.9 (1.5) 3.3 (0.9) 3.7 (1.4) 0.140 

Λεκθνθχηηαξα 2.2 (0.6) 2.5 (0.6) 1.9 (0.5) 2.2 (0.6) 0.026 

Μνλνθχηηαξα 0.4 (0.1) 0.5 (0.2) 0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 0.191 

Δσζηλφθηια 0.2 (0.1) 0.2 (0.2) 0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 0.072 

Bαζεφθηια 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.514 

IG % 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.3 (1.2) 0.2 (0.9) 0.667 

Οπδεηεξφθηια  % 57.1 (10.3) 54.0 (10.8) 55.9 (7.6) 55.6 (9.6) 0.619 

Λεκθνθχηηαξα % 33.2 (9.8) 35.1 (9.0) 33.6 (5.9) 34.1 (8.2) 0.752 

Μνλνθχηηαξα %  6.2 (1.1) 7.0 (2.1) 7.3 (1.7) 6.9 (1.7) 0.160 

Δσζηλφθηια % 3.1 (1.8) 3.3 (2.8) 2.5 (1.1) 3.0 (2.0) 0.360 

Bαζεφθηια % 0.3 (0.2) 0.4 (0.3) 0.5 (0.2) 0.4 (0.2) 0.191 

Οπξία        (URE) 33.0 (6.9) 32.9 (6.4) 31.3 (9.3) 32.4 (7.6) 0.741 

Γιπθφδε    (GLU) 95.5 (14.1) 98.3 (12.3) 101.1 

(20.0) 

98.4 (15.8) 0.564 

Οπξηθφ νμχ αίκαηνο               

(Uric Acid) 

4.4 (1.3) 4.8 (1.6) 3.8 (1.2) 4.3 (1.4) 0.064 

Xoιεζηεξφιε    

(Cholesterol) 

207.2 (26.8) 205.4 

(45.8) 

211.8 

(47.9) 

208.2 

(41.1) 

0.882 

ΛηπνπξσηεΎλε Τςειήο 

Ππθλφηεηαο   (HDL) 

54.2 (12.9) 58.0 (10.9) 59.0 (14.0) 57.2 (12.6) 0.465 
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Ληπνπξσηετλε Υακειήο 

Ππθλφηεηαο (LDL) 

131.8 (19.3) 128.0 

(34.3) 

134.0 

(40.0) 

131.3 

(32.3) 

0.843 

Σξηγιπθεξίδηα         

(Triglycerides) 

128.4 (87.0) 121.6 

(84.5) 

89.2 (46.0) 112.5 

(75.1) 

0.223 

Κξεαηηλίλε (Creatinine) 0.9 (0.1) 0.9 (0.1) 0.9 (0.1) 0.9 (0.1) 0.740 

Υνιεξπζξίλε  

Άκεζε + Οιηθή  

0.6 (0.4) 0.5 (0.3) 0.6 (0.2) 0.5 (0.3) 0.376 

Άκεζε Xoιεξπζξίλε  

         (Bilirubin Direct)  

0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.801 

ΠξσηεΎλε (Protein) 8.2 (0.6) 8.1 (0.7) 7.5 (0.8) 7.9 (0.7) 0.012 

Ώιβνπκίλε (Albumin) 4.7 (0.4) 4.5 (1.2) 4.3 (0.5) 4.5 (0.8) 0.277 

ίδεξνο        (Fe) 91.9 (50.3) 85.5 (45.8) 95.8 (42.9) 91.0 (45.7) 0.778 

Ώζβέζηην     (Ca) 10.5 (0.8) 10.7 (1.0) 9.9 (1.0) 10.4 (1.0) 0.029 

Φψζθνξνο    

(Phosphorous) 

3.7 (0.8) 4.0 (0.8) 3.5 (0.5) 3.7 (0.8) 0.098 

Μαγλήζην (Magnesium) 2.0 (0.3) 2.1 (0.2) 2.0 (0.2) 2.1 (0.2) 0.122 

Κάιην       (Κ) 4.7 (0.3) 4.6 (0.4) 4.4 (0.3) 4.5 (0.4) 0.076 

Νάηξην      (Na) 145.0 (1.5) 142.4 (2.4) 142.5 (2.2) 143.1 (2.3) 0.061 

Ώληηδξψζα Πξσηείλε C    

(CRP) 

0.2 (0.3) 0.2 (0.2) 0.1 (0.1) 0.2 (0.2) 0.075 

Ομαινμηθή 

Σξαλζακηλάζε 

(οGOT,AST) 

26.5 (8.3) 31.3 (12.5) 26.8 (12.3) 28.3 (11.3) 0.339 

Ππξνζηαθπιηθή 

Σξαλζακηλάζε    

(SGPT,ALT) 

21.3 (15.7) 21.4 (13.2) 18.8 (11.4) 20.5 (13.3) 0.789 

Γ-

γινπηακπιηξαλζθεξάζε     

(γ-GT) 

24.1 (13.8) 19.8 (5.7) 21.1 (8.5) 21.6 (9.7) 0.378 

Ώιθαιηθή Φσζθαηάζε   

(ALP) 

106.7 (71.2) 130.7 

(106.8) 

95.0 (80.3) 110.9 

(87.7) 

0.433 

Γαιαθηηθή 

Ώθπδξνγνλάζε (LDH) 

365.4 (113.3) 407.4 

(141.1) 

302.6 

(87.7) 

358.2 

(122.4) 

0.022 

Κξεαηηληθή 

Φσζθνθηλάζε    (Cpk) 

85.5 (27.0) 242.3 

(478.7) 

126.7 

(59.6) 

153.8 

(286.8) 

0.214 

Κξεαηηλνθηλάζε Μΐ    

(CK-MB) 

9.3 (4.3) 11.5 (7.2) 8.4 (2.3) 9.7 (5.1) 0.168 

Cad               (chol/hdl) 4.0 (1.1) 3.6 (0.8) 3.8 (1.1) 3.8 (1.0) 0.404 

 

Πίλαθαο  26: Καηαλνκή ζπλερψλ κεηαβιεηψλ κε ηελ έληαζε ηεο ΦΑ ζηνπο αλειίθνπο 

 Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα   

 Έληνλε Μέηξηα Ήπηα Overall  

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) Mean 

(SD) 

p-

value 

Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ (WBC) 

6.5 (1.4) 7.2 (1.6) 6.7 (1.6) 6.8 (1.6) 0.400 

Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ (WBC_C) 

6.5 (1.3) 7.8 (1.9) 7.2 (2.0) 7.1 (1.8) 0.263 

Ώξηζκφο Λεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ (WBC_D) 

6.4 (1.3) 7.6 (1.9) 7.0 (1.9) 7.0 (1.8) 0.321 

http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/creatinine/glance.html
http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/protein_c_and_s/glance.html
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Ώξηζκφο Βξπζξψλ 

Ώηκνζθαηξίσλ (RBC) 

4.7 (0.4) 4.7 (0.3) 4.6 (0.5) 4.6 (0.4) 0.435 

Ώηκνζθαηξίλε (Hgb) 13.2 (1.0) 13.4 (0.8) 13.3 (1.0) 13.3 (1.0) 0.913 

Ώηκαηνθξίηεο (Hct) 38.5 (3.1) 38.9 (2.2) 38.0 (3.5) 38.4 (3.0) 0.640 

Μέζνο φγθνο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (MCV) 

81.5 (5.4) 83.7 (3.9) 83.8 (5.4) 83.2 (5.0) 0.362 

Μέζε πεξηεθηηθφηεηα 

Ώηκνζθαηξίλεο (MCH) 

27.9 (1.6) 28.7 (1.3) 29.2 (2.6) 28.8 (2.1) 0.185 

Μέζε ππθλφηεηα 

Ώηκνζθαηξίλεο (MCHC) 

34.3 (0.7) 34.3 (0.7) 34.9 (2.1) 34.6 (1.5) 0.387 

Ώξηζκφο Ώηκνπεηαιίσλ 

(PLTs) 

274.3 (75.9) 291.8 (72.4) 281.3 (81.7) 282.7 

(76.7) 

0.828 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (RDWsd) 

38.5 (1.9) 39.2 (1.2) 39.2 (1.8) 39.0 (1.7) 0.487 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (RDWcv) 

13.5 (0.8) 13.2 (0.7) 13.5 (0.9) 13.4 (0.8) 0.593 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Ώηκνπεηαιίσλ 

(PDW) 

13.9 (1.2) 13.8 (1.9) 14.1 (2.8) 14.0 (2.3) 0.856 

Μέζνο φγθνο 

Ώηκνπεηαιίσλ (MPV) 

11.3 (0.6) 11.2 (1.0) 11.3 (1.2) 11.2 (1.0) 0.922 

Πνζνζηφ κεγάισλ 

αηκνπεηαιίσλ (P LCR) 

36.9 (5.9) 35.0 (8.2) 36.0 (10.2) 35.9 (8.7) 0.858 

Ώηκνπεηαιηνθξίηεο (PCT) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.860 

IG 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.2 (0.8) 0.1 (0.5) 0.462 

Οπδεηεξφθηια  3.2 (0.6) 3.5 (0.9) 3.5 (1.6) 3.4 (1.2) 0.706 

Λεκθνθχηηαξα 2.5 (0.7) 2.9 (0.7) 2.3 (0.5) 2.5 (0.7) 0.017 

Μνλνθχηηαξα 0.5 (0.2) 0.6 (0.2) 0.5 (0.1) 0.5 (0.2) 0.219 

Δσζηλφθηια 0.3 (0.2) 0.3 (0.2) 0.2 (0.2) 0.3 (0.2) 0.619 

Bαζεφθηια 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.480 

IG % 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 4.4 (15.1) 1.7 (9.4) 0.463 

Οπδεηεξφθηια  % 49.2 (7.1) 47.8 (5.7) 51.2 (12.3) 49.7 (9.7) 0.535 

Λεκθνθχηηαξα % 38.3 (5.8) 40.5 (5.7) 35.7 (7.4) 37.7 (6.8) 0.074 

Μνλνθχηηαξα %  7.4 (1.6) 7.8 (1.9) 7.2 (2.0) 7.4 (1.9) 0.644 

Δσζηλφθηια % 4.4 (2.9) 3.5 (1.9) 3.4 (2.4) 3.7 (2.4) 0.435 

Bαζεφθηια % 0.5 (0.3) 0.4 (0.1) 0.4 (0.2) 0.4 (0.2) 0.166 

Οπξία        (URE) 26.3 (7.2) 33.6 (8.5) 35.3 (8.7) 32.7 (9.0) 0.009 

Γιπθφδε    (GLU) 93.8 (6.7) 98.7 (12.9) 95.7 (8.0) 96.2 (9.5) 0.365 

Οπξηθφ νμχ αίκαηνο               

(Uric Acid) 

3.7 (2.1) 4.3 (1.7) 4.1 (1.4) 4.1 (1.6) 0.568 

Xoιεζηεξφιε    

(Cholesterol) 

178.0 (21.0) 185.5 (31.8) 187.4 (37.2) 184.7 

(32.3) 

0.689 

ΛηπνπξσηεΎλε Τςειήο 

Ππθλφηεηαο   (HDL) 

56.5 (12.5) 62.5 (12.7) 58.0 (13.5) 59.1 

(13.0) 

0.401 

Ληπνπξσηετλε Υακειήο 

Ππθλφηεηαο (LDL) 

109.2 (15.1) 109.9 (22.4) 115.7 (27.2) 112.4 

(23.3) 

0.627 

Σξηγιπθεξίδηα         

(Triglycerides) 

78.5 (41.6) 93.0 (58.6) 79.2 (48.8) 83.2 

(50.0) 

0.633 

Κξεαηηλίλε (Creatinine) 0.8 (0.2) 0.8 (0.2) 0.8 (0.2) 0.8 (0.2) 0.551 

Υνιεξπζξίλε  0.5 (0.3) 0.4 (0.1) 0.5 (0.4) 0.5 (0.4) 0.486 

http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/cholesterol/glance.html
http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/creatinine/glance.html
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Άκεζε + Οιηθή  

Άκεζε Xoιεξπζξίλε  

         (Bilirubin Direct)  

0.1 (0.1) 0.1 (0.0) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.959 

ΠξσηεΎλε (Protein) 7.6 (0.8) 7.9 (0.6) 7.7 (0.6) 7.7 (0.6) 0.532 

Ώιβνπκίλε (Albumin) 4.4 (0.5) 4.7 (0.5) 4.5 (0.4) 4.5 (0.5) 0.168 

ίδεξνο        (Fe) 92.9 (53.8) 94.4 (37.8) 81.0 (35.6) 87.9 

(40.9) 

0.518 

Ώζβέζηην     (Ca) 10.3 (0.8) 10.6 (1.1) 10.3 (0.7) 10.4 (0.9) 0.392 

Φψζθνξνο    

(Phosphorous) 

4.3 (0.6) 4.5 (0.7) 4.3 (0.8) 4.4 (0.7) 0.570 

Μαγλήζην (Magnesium) 2.0 (0.2) 2.1 (0.2) 2.1 (0.2) 2.1 (0.2) 0.703 

Κάιην       (Κ)  4.3 (0.5) 4.3 (0.4) 4.7 (0.4) 4.5 (0.4) 0.009 

Νάηξην  (Na) 141.5 (1.4) 141.3 (3.6) 142.6 (1.9) 141.8 

(2.6) 

0.579 

Ώληηδξψζα Πξσηείλε C    

(CRP) 

0.1 (0.1) 0.1 (0.0) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.374 

Ομαινμηθή Σξαλζακηλάζε 

(οGOT,AST) 

25.8 (3.7) 30.9 (13.0) 28.5 (7.5) 28.6 (9.0) 0.319 

Ππξνζηαθπιηθή 

Σξαλζακηλάζε    

(SGPT,ALT) 

12.5 (4.1) 21.4 (20.2) 19.9 (12.1) 18.7 

(14.2) 

0.195 

Γ-γινπηακπιηξαλζθεξάζε     

(γ-GT) 

18.7 (4.6) 16.5 (2.6) 27.3 (38.6) 22.1 

(26.9) 

0.383 

Ώιθαιηθή Φσζθαηάζε   

(ALP) 

200.9 (79.0) 202.5 (85.5) 187.9 (99.9) 195.2 

(90.1) 

0.849 

Γαιαθηηθή Ώθπδξνγνλάζε 

(LDH) 

359.8 (58.9) 407.1 (121.5) 398.9 (111.9) 392.4 

(105.4) 

0.440 

Κξεαηηληθή Φσζθνθηλάζε    

(Cpk) 

108.8 (23.7) 126.9 (54.7) 129.9 (53.7) 124.1 

(48.8) 

0.437 

Κξεαηηλνθηλάζε Μΐ    

(CK-MB) 

13.2 (3.7) 11.8 (4.4) 11.3 (3.8) 11.9 (4.0) 0.353 

Cad               (chol/hdl) 3.2 (0.6) 3.2 (0.6) 3.3 (0.7) 3.3 (0.6) 0.811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/protein_c_and_s/glance.html
http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/phosphorus/glance.html
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4.4. πζρέηηζε Αηαηξνθήο θαη Μεηαβνιηθνχ πλδξφκνπ 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο εμεηάδνπκε ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο ηεο χπαξμεο Μ θαη ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα Μ κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ δείγκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πίλαθα 28 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα Μ θαη πφζεο θνξέο ηελ εκέξα 

θαηαλαιψλνπλ νη νκάδα ησλ ελειίθσλ: Γαιαθηνθνκηθά (p-value=0,001), Ώιθνφι (p-value=0,001) θαη 

Αεκεηξηαθά /Ρχδη/ Γπκαξηθά / Φσκί (p-value=0,020). Ώληίζεηα, ζην πίλαθα 29 θαίλεηαη πσο δελ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ παηδηψλ κε ηελ χπαξμε Μ. 

 

 

Πίλαθαο 27: πζρέηηζε δηαηξνθήο κε ηελ χπαξμε Μ 

           Μεηαβνιηθό ύλδξνκν  

           

  

 ρη Ναη Overall  

Πόζεο Φνξέο / 

Βδνκάδα 

Καηαλαιώλεηε 

N (%) N (%) N (%) p-value 

Φξνύηα    0.961 

Κακία 7 (6.2) 1 (5.0) 8 (6.0)  

  1 5 (4.4) 1 (5.0) 6 (4.5)  

  2 25 (22.1) 4 (20.0) 29 (21.8)  

  3 26 (23.0) 4 (20.0) 30 (22.6)  

  4 19 (16.8) 4 (20.0) 23 (17.3)  

  5 8 (7.1) 1 (5.0) 9 (6.8)  

  6 4 (3.5) 2 (10.0) 6 (4.5)  

  7 19 (16.8) 3 (15.0) 22 (16.5)  

Λαραληθά    0.993 

Κακία 6 (5.3) 1 (5.0) 7 (5.3)  

  1 3 (2.7) 0 (0.0) 3 (2.3)  

  2 17 (15.0) 3 (15.0) 20 (15.0)  

  3 16 (14.2) 4 (20.0) 20 (15.0)  

  4 14 (12.4) 3 (15.0) 17 (12.8)  

  5 18 (15.9) 3 (15.0) 21 (15.8)  

  6 7 (6.2) 1 (5.0) 8 (6.0)  

  7 32 (28.3) 5 (25.0) 37 (27.8)  

Κξέαο / Κνηόπνπιν    0.385 

Κακία 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.5)  

  1 9 (8.0) 1 (5.0) 10 (7.5)  

  2 29 (25.7) 1 (5.0) 30 (22.6)  

  3 28 (24.8) 7 (35.0) 35 (26.3)  

  4 20 (17.7) 7 (35.0) 27 (20.3)  

  5 19 (16.8) 3 (15.0) 22 (16.5)  

  6 4 (3.5) 1 (5.0) 5 (3.8)  

  7 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.5)  
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Φάξη    0.523 

Κακία 32 (28.3) 5 (25.0) 37 (27.8)  

  1 52 (46.0) 12 (60.0) 64 (48.1)  

  2 21 (18.6) 1 (5.0) 22 (16.5)  

  3 5 (4.4) 2 (10.0) 7 (5.3)  

  4 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.5)  

  5 1 (0.9) 0 (0.0) 1 (0.8)  

Όζπξηα    0.414 

Κακία 7 (6.2) 0 (0.0) 7 (5.3)  

  1 37 (32.7) 6 (30.0) 43 (32.3)  

  2 46 (40.7) 8 (40.0) 54 (40.6)  

  3 17 (15.0) 4 (20.0) 21 (15.8)  

  4 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.5)  

  5 2 (1.8) 2 (10.0) 4 (3.0)  

  6 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.5)  

Γεκεηξηαθά/Ρύδη/ 

Επκαξηθά/Φσκί 

   0.626 

Κακία 1 (0.9) 0 (0.0) 1 (0.8)  

  1 1 (0.9) 1 (5.0) 2 (1.5)  

  2 6 (5.3) 2 (10.0) 8 (6.0)  

  3 8 (7.1) 2 (10.0) 10 (7.5)  

  4 17 (15.0) 1 (5.0) 18 (13.5)  

  5 5 (4.4) 2 (10.0) 7 (5.3)  

  6 6 (5.3) 1 (5.0) 7 (5.3)  

  7 69 (61.1) 11 (55.0) 80 (60.2)  

Διαηόιαδν/Διηέο    0.866 

Κακία 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.5)  

  1 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.5)  

  2 4 (3.6) 2 (10.0) 6 (4.5)  

  3 3 (2.7) 1 (5.0) 4 (3.0)  

  4 7 (6.3) 2 (10.0) 9 (6.8)  

  5 10 (8.9) 2 (10.0) 12 (9.1)  

  6 8 (7.1) 1 (5.0) 9 (6.8)  

  7 76 (67.9) 12 (60.0) 88 (66.7)  

Γαιαθηνθνκηθά    0.596 

Κακία 3 (2.7) 2 (10.0) 5 (3.8)  

  1 4 (3.5) 0 (0.0) 4 (3.0)  

  2 7 (6.2) 1 (5.0) 8 (6.0)  

  3 8 (7.1) 0 (0.0) 8 (6.0)  

  4 10 (8.8) 3 (15.0) 13 (9.8)  

  5 8 (7.1) 2 (10.0) 10 (7.5)  

  6 7 (6.2) 1 (5.0) 8 (6.0)  

  7 66 (58.4) 11 (55.0) 77 (57.9)  

Σξώηε έμσ    0.300 

Κακία 51 (45.1) 4 (20.0) 55 (41.4)  

  1 39 (34.5) 10 (50.0) 49 (36.8)  

  2 15 (13.3) 5 (25.0) 20 (15.0)  

  3 4 (3.5) 1 (5.0) 5 (3.8)  

  4 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.5)  

  5 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.5)  
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Μπηζθόηα/νθνιάηεο 

/Γιπθά/Παηαηάθηα 

θ.α. 

0.526 

Κακία 18 (15.9) 1 (5.0) 19 (14.3)  

  1 14 (12.4) 4 (20.0) 18 (13.5)  

  2 14 (12.4) 5 (25.0) 19 (14.3)  

  3 17 (15.0) 3 (15.0) 20 (15.0)  

  4 12 (10.6) 3 (15.0) 15 (11.3)  

  5 10 (8.8) 2 (10.0) 12 (9.0)  

  6 3 (2.7) 0 (0.0) 3 (2.3)  

  7 25 (22.1) 2 (10.0) 27 (20.3)  

Αιθνόι    0.221 

Κακία 86 (77.5) 13 (68.4) 99 (76.2)  

  1 6 (5.4) 2 (10.5) 8 (6.2)  

  2 6 (5.4) 2 (10.5) 8 (6.2)  

  3 3 (2.7) 1 (5.3) 4 (3.1)  

  4 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.5)  

  5 4 (3.6) 0 (0.0) 4 (3.1)  

  6 0 (0.0) 1 (5.3) 1 (0.8)  

  7 4 (3.6) 0 (0.0) 4 (3.1)  

 

 

Πίλαθαο  28: πζρέηηζε δηαηξνθήο κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα Μ ζε  ελήιηθνπο 

 
Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα Μ ζε ελήιηθεο   

 0 1 2 3 4 Overall  

Πόζεο Φνξέο / 

Βδνκάδα 

Καηαλαιώλεηε 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) p-

value 

Φξνύηα       0.530 

Κακία 7 (8.2) 0 (0.0) 1 

(7.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

8 (6.0)  

  1 3 (3.5) 3 (12.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

6 (4.5)  

  2 13 (15.3) 6 (24.0) 6 

(42.9) 

2 

(33.3) 

2 

(66.7) 

29 

(21.8) 

 

  3 19 (22.4) 6 (24.0) 3 

(21.4) 

1 

(16.7) 

1 

(33.3) 

30 

(22.6) 

 

  4 17 (20.0) 2 (8.0) 2 

(14.3) 

2 

(33.3) 

0 

(0.0) 

23 

(17.3) 

 

  5 6 (7.1) 3 (12.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

9 (6.8)  

  6 3 (3.5) 2 (8.0) 0 

(0.0) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

6 (4.5)  

  7 17 (20.0) 3 (12.0) 2 

(14.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

22 

(16.5) 
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Λαραληθά 0.475 

Κακία 5 (5.9) 0 (0.0) 2 

(14.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

7 (5.3)  

  1 3 (3.5) 0 (0.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 (2.3)  

  2 16 (18.8) 1 (4.0) 2 

(14.3) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

20 

(15.0) 

 

  3 12 (14.1) 2 (8.0) 3 

(21.4) 

1 

(16.7) 

2 

(66.7) 

20 

(15.0) 

 

  4 9 (10.6) 4 (16.0) 3 

(21.4) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

17 

(12.8) 

 

  5 9 (10.6) 8 (32.0) 2 

(14.3) 

1 

(16.7) 

1 

(33.3) 

21 

(15.8) 

 

  6 5 (5.9) 2 (8.0) 1 

(7.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

8 (6.0)  

  7 26 (30.6) 8 (32.0) 1 

(7.1) 

2 

(33.3) 

0 

(0.0) 

37 

(27.8) 

 

Κξέαο / Κνηόπνπιν       0.853 

Κακία 1 (1.2) 1 (4.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  

  1 8 (9.4) 1 (4.0) 1 

(7.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

10 

(7.5) 

 

  2 20 (23.5) 3 (12.0) 6 

(42.9) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

30 

(22.6) 

 

  3 23 (27.1) 6 (24.0) 1 

(7.1) 

4 

(66.7) 

1 

(33.3) 

35 

(26.3) 

 

  4 17 (20.0) 6 (24.0) 3 

(21.4) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

27 

(20.3) 

 

  5 11 (12.9) 6 (24.0) 3 

(21.4) 

1 

(16.7) 

1 

(33.3) 

22 

(16.5) 

 

  6 3 (3.5) 2 (8.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

5 (3.8)  

  7 2 (2.4) 0 (0.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  

Φάξη       0.671 

Κακία 28 (32.9) 5 (20.0) 3 

(21.4) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

37 

(27.8) 

 

  1 39 (45.9) 11 (44.0) 7 

(50.0) 

5 

(83.3) 

2 

(66.7) 

64 

(48.1) 

 

  2 13 (15.3) 5 (20.0) 4 

(28.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

22 

(16.5) 

 

  3 4 (4.7) 2 (8.0) 0 

(0.0) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

7 (5.3)  

  4 1 (1.2) 1 (4.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  

  5 0 (0.0) 1 (4.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 (0.8)  

Όζπξηα       0.096 

Κακία 7 (8.2) 0 (0.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

7 (5.3)  

  1 24 (28.2) 10 (40.0) 7 

(50.0) 

2 

(33.3) 

0 

(0.0) 

43 

(32.3) 
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  2 36 (42.4) 11 (44.0) 3 

(21.4) 

4 

(66.7) 

0 

(0.0) 

54 

(40.6) 

 

  3 15 (17.6) 1 (4.0) 3 

(21.4) 

0 

(0.0) 

2 

(66.7) 

21 

(15.8) 

 

  4 1 (1.2) 1 (4.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  

  5 1 (1.2) 1 (4.0) 1 

(7.1) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

4 (3.0)  

  6 1 (1.2) 1 (4.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  

Γεκεηξηαθά/Ρύδη/ 

Επκαξηθά/Φσκί 

      0.020 

Κακία 0 (0.0) 1 (4.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 (0.8)  

  1 0 (0.0) 1 (4.0) 0 

(0.0) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  

  2 3 (3.5) 1 (4.0) 2 

(14.3) 

2 

(33.3) 

0 

(0.0) 

8 (6.0)  

  3 4 (4.7) 3 (12.0) 2 

(14.3) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

10 

(7.5) 

 

  4 10 (11.8) 5 (20.0) 2 

(14.3) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

18 

(13.5) 

 

  5 3 (3.5) 1 (4.0) 2 

(14.3) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

7 (5.3)  

  6 5 (5.9) 2 (8.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

7 (5.3)  

  7 60 (70.6) 11 (44.0) 6 

(42.9) 

1 

(16.7) 

2 

(66.7) 

80 

(60.2) 

 

Διαηόιαδν/Διηέο       0.376 

Κακία 1 (1.2) 0 (0.0) 1 

(7.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  

  1 1 (1.2) 1 (4.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  

  2 5 (5.9) 0 (0.0) 0 

(0.0) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

6 (4.5)  

  3 3 (3.5) 0 (0.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

4 (3.0)  

  4 6 (7.1) 1 (4.0) 1 

(7.7) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

9 (6.8)  

  5 8 (9.4) 3 (12.0) 0 

(0.0) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

12 

(9.1) 

 

  6 4 (4.7) 2 (8.0) 2 

(15.4) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

9 (6.8)  

  7 57 (67.1) 18 (72.0) 9 

(69.2) 

3 

(50.0) 

1 

(33.3) 

88 

(66.7) 

 

Γαιαθηνθνκηθά       0.001 

Κακία 3 (3.5) 1 (4.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

5 (3.8)  

  1 2 (2.4) 2 (8.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4 (3.0)  

  2 1 (1.2) 3 (12.0) 3 

(21.4) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

8 (6.0)  
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  3 3 (3.5) 3 (12.0) 2 

(14.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

8 (6.0)  

  4 3 (3.5) 3 (12.0) 4 

(28.6) 

2 

(33.3) 

1 

(33.3) 

13 

(9.8) 

 

  5 8 (9.4) 0 (0.0) 1 

(7.1) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

10 

(7.5) 

 

  6 4 (4.7) 3 (12.0) 0 

(0.0) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

8 (6.0)  

  7 61 (71.8) 10 (40.0) 4 

(28.6) 

2 

(33.3) 

0 

(0.0) 

77 

(57.9) 

 

Σξώηε έμσ       0.961 

Κακία 35 (41.2) 12 (48.0) 6 

(42.9) 

1 

(16.7) 

1 

(33.3) 

55 

(41.4) 

 

  1 30 (35.3) 9 (36.0) 5 

(35.7) 

3 

(50.0) 

2 

(66.7) 

49 

(36.8) 

 

  2 14 (16.5) 3 (12.0) 1 

(7.1) 

2 

(33.3) 

0 

(0.0) 

20 

(15.0) 

 

  3 3 (3.5) 1 (4.0) 1 

(7.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

5 (3.8)  

  4 2 (2.4) 0 (0.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  

  5 1 (1.2) 0 (0.0) 1 

(7.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  

Μπηζθόηα/νθνιάηεο 

/Γιπθά/Παηαηάθηα 

θ.α. 

      0.284 

Κακία 7 (8.2) 8 (32.0) 3 

(21.4) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

19 

(14.3) 

 

  1 11 (12.9) 1 (4.0) 2 

(14.3) 

3 

(50.0) 

1 

(33.3) 

18 

(13.5) 

 

  2 11 (12.9) 5 (20.0) 1 

(7.1) 

2 

(33.3) 

0 

(0.0) 

19 

(14.3) 

 

  3 14 (16.5) 4 (16.0) 1 

(7.1) 

1 

(16.7) 

0 

(0.0) 

20 

(15.0) 

 

  4 11 (12.9) 2 (8.0) 1 

(7.1) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

15 

(11.3) 

 

  5 9 (10.6) 1 (4.0) 2 

(14.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

12 

(9.0) 

 

  6 3 (3.5) 0 (0.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 (2.3)  

  7 19 (22.4) 4 (16.0) 4 

(28.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

27 

(20.3) 

 

Αιθνόι       <0.001 

Κακία 72 (84.7) 13 (56.5) 10 

(71.4) 

2 

(40.0) 

2 

(66.7) 

99 

(76.2) 

 

  1 3 (3.5) 3 (13.0) 0 

(0.0) 

2 

(40.0) 

0 

(0.0) 

8 (6.2)  

  2 4 (4.7) 2 (8.7) 2 

(14.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

8 (6.2)  

  3 0 (0.0) 1 (4.3) 2 

(14.3) 

1 

(20.0) 

0 

(0.0) 

4 (3.1)  

  4 1 (1.2) 1 (4.3) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 (1.5)  
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  5 3 (3.5) 1 (4.3) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4 (3.1)  

  6 0 (0.0) 0 (0.0) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

1 (0.8)  

  7 2 (2.4) 2 (8.7) 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4 (3.1)  

 

 

Πίλαθαο 29: πζρέηηζε δηαηξνθήο κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα Μ ζε  αλήιηθνπο 

 
Παξάγνληεο θηλδύλνπ ηνπ Μ ζε  αλήιηθνπο   

 0 1 2 3 4 Overall  

Πόζεο Φνξέο / 

Βδνκάδα 

Καηαλαιώλεηε 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) p-

value 

Φξνύηα       0.571 

Κακία 0 (0.0) 5 

(5.6) 

2 

(10.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 8 (6.0)  

  1 0 (0.0) 4 

(4.5) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

6 (4.5)  

  2 3 (23.1) 22 

(24.7) 

4 

(20.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 29 

(21.8) 

 

  3 4 (30.8) 21 

(23.6) 

3 

(15.0) 

2 

(25.0) 

0 (0.0) 30 

(22.6) 

 

  4 3 (23.1) 12 

(13.5) 

6 

(30.0) 

2 

(25.0) 

0 (0.0) 23 

(17.3) 

 

  5 1 (7.7) 7 

(7.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

9 (6.8)  

  6 0 (0.0) 5 

(5.6) 

0 

(0.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 6 (4.5)  

  7 2 (15.4) 13 

(14.6) 

4 

(20.0) 

2 

(25.0) 

1 

(33.3) 

22 

(16.5) 

 

Λαραληθά       0.711 

Κακία 1 (7.7) 3 

(3.4) 

2 

(10.0) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

7 (5.3)  

  1 0 (0.0) 3 

(3.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 3 (2.3)  

  2 4 (30.8) 11 

(12.4) 

3 

(15.0) 

2 

(25.0) 

0 (0.0) 20 

(15.0) 

 

  3 2 (15.4) 16 

(18.0) 

1 

(5.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 20 

(15.0) 

 

  4 1 (7.7) 13 

(14.6) 

1 

(5.0) 

1 

(12.5) 

1 

(33.3) 

17 

(12.8) 

 

  5 2 (15.4) 16 

(18.0) 

2 

(10.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 21 

(15.8) 

 

  6 0 (0.0) 4 

(4.5) 

3 

(15.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 8 (6.0)  

  7 3 (23.1) 23 

(25.8) 

8 

(40.0) 

2 

(25.0) 

1 

(33.3) 

37 

(27.8) 
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Κξέαο / Κνηόπνπιν       0.475 

Κακία 0 (0.0) 1 

(1.1) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

  1 2 (15.4) 7 

(7.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

10 

(7.5) 

 

  2 2 (15.4) 23 

(25.8) 

5 

(25.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 30 

(22.6) 

 

  3 2 (15.4) 24 

(27.0) 

7 

(35.0) 

2 

(25.0) 

0 (0.0) 35 

(26.3) 

 

  4 3 (23.1) 15 

(16.9) 

3 

(15.0) 

4 

(50.0) 

2 

(66.7) 

27 

(20.3) 

 

  5 3 (23.1) 15 

(16.9) 

3 

(15.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 22 

(16.5) 

 

  6 0 (0.0) 3 

(3.4) 

1 

(5.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 5 (3.8)  

  7 1 (7.7) 1 

(1.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

Φάξη       0.945 

Κακία 5 (38.5) 21 

(23.6) 

7 

(35.0) 

2 

(25.0) 

2 

(66.7) 

37 

(27.8) 

 

  1 5 (38.5) 48 

(53.9) 

6 

(30.0) 

4 

(50.0) 

1 

(33.3) 

64 

(48.1) 

 

  2 2 (15.4) 14 

(15.7) 

5 

(25.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 22 

(16.5) 

 

  3 1 (7.7) 3 

(3.4) 

2 

(10.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 7 (5.3)  

  4 0 (0.0) 2 

(2.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

  5 0 (0.0) 1 

(1.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 1 (0.8)  

Όζπξηα       0.298 

Κακία 0 (0.0) 6 

(6.7) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 7 (5.3)  

  1 1 (7.7) 32 

(36.0) 

6 

(30.0) 

2 

(25.0) 

2 

(66.7) 

43 

(32.3) 

 

  2 12 (92.3) 27 

(30.3) 

11 

(55.0) 

3 

(37.5) 

1 

(33.3) 

54 

(40.6) 

 

  3 0 (0.0) 17 

(19.1) 

2 

(10.0) 

2 

(25.0) 

0 (0.0) 21 

(15.8) 

 

  4 0 (0.0) 2 

(2.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

  5 0 (0.0) 3 

(3.4) 

0 

(0.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 4 (3.0)  

  6 0 (0.0) 2 

(2.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

Γεκεηξηαθά/Ρύδη/ 

Επκαξηθά/Φσκί 

      0.981 

Κακία 0 (0.0) 1 

(1.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 1 (0.8)  

  1 0 (0.0) 2 

(2.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

  2 0 (0.0) 7 1 0 0 (0.0) 8 (6.0)  



96 

 

(7.9) (5.0) (0.0) 

  3 1 (7.7) 8 

(9.0) 

0 

(0.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 10 

(7.5) 

 

  4 2 (15.4) 12 

(13.5) 

4 

(20.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 18 

(13.5) 

 

  5 0 (0.0) 6 

(6.7) 

0 

(0.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 7 (5.3)  

  6 1 (7.7) 3 

(3.4) 

2 

(10.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 7 (5.3)  

  7 9 (69.2) 50 

(56.2) 

13 

(65.0) 

5 

(62.5) 

3 

(100.0) 

80 

(60.2) 

 

Διαηόιαδν/Διηέο       0.794 

Κακία 0 (0.0) 2 

(2.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

  1 0 (0.0) 1 

(1.1) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

  2 0 (0.0) 5 

(5.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

6 (4.5)  

  3 2 (15.4) 2 

(2.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 4 (3.0)  

  4 1 (7.7) 6 

(6.8) 

1 

(5.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 9 (6.8)  

  5 2 (15.4) 7 

(8.0) 

2 

(10.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 12 

(9.1) 

 

  6 1 (7.7) 7 

(8.0) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 9 (6.8)  

  7 7 (53.8) 58 

(65.9) 

15 

(75.0) 

6 

(75.0) 

2 

(66.7) 

88 

(66.7) 

 

Γαιαθηνθνκηθά       0.635 

Κακία 0 (0.0) 4 

(4.5) 

0 

(0.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 5 (3.8)  

  1 0 (0.0) 3 

(3.4) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 4 (3.0)  

  2 0 (0.0) 8 

(9.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 8 (6.0)  

  3 0 (0.0) 7 

(7.9) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 8 (6.0)  

  4 0 (0.0) 11 

(12.4) 

2 

(10.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 13 

(9.8) 

 

  5 0 (0.0) 8 

(9.0) 

1 

(5.0) 

1 

(12.5) 

0 (0.0) 10 

(7.5) 

 

  6 0 (0.0) 7 

(7.9) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 8 (6.0)  

  7 13 (100.0) 41 

(46.1) 

14 

(70.0) 

6 

(75.0) 

3 

(100.0) 

77 

(57.9) 

 

Σξώηε έμσ       0.553 

Κακία 5 (38.5) 38 

(42.7) 

10 

(50.0) 

1 

(12.5) 

1 

(33.3) 

55 

(41.4) 

 

  1 4 (30.8) 33 

(37.1) 

7 

(35.0) 

4 

(50.0) 

1 

(33.3) 

49 

(36.8) 

 

  2 4 (30.8) 11 

(12.4) 

2 

(10.0) 

3 

(37.5) 

0 (0.0) 20 

(15.0) 
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  3 0 (0.0) 3 

(3.4) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

5 (3.8)  

  4 0 (0.0) 2 

(2.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

  5 0 (0.0) 2 

(2.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

Μπηζθόηα/νθνιάηεο 

/Γιπθά/Παηαηάθηα 

θ.α. 

      0.395 

Κακία 0 (0.0) 18 

(20.2) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 19 

(14.3) 

 

  1 1 (7.7) 13 

(14.6) 

4 

(20.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 18 

(13.5) 

 

  2 2 (15.4) 12 

(13.5) 

2 

(10.0) 

3 

(37.5) 

0 (0.0) 19 

(14.3) 

 

  3 2 (15.4) 10 

(11.2) 

6 

(30.0) 

1 

(12.5) 

1 

(33.3) 

20 

(15.0) 

 

  4 1 (7.7) 11 

(12.4) 

1 

(5.0) 

1 

(12.5) 

1 

(33.3) 

15 

(11.3) 

 

  5 2 (15.4) 8 

(9.0) 

0 

(0.0) 

2 

(25.0) 

0 (0.0) 12 

(9.0) 

 

  6 0 (0.0) 2 

(2.2) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 3 (2.3)  

  7 5 (38.5) 15 

(16.9) 

5 

(25.0) 

1 

(12.5) 

1 

(33.3) 

27 

(20.3) 

 

Αιθνόι       0.933 

Κακία 12 (92.3) 59 

(68.6) 

19 

(95.0) 

6 

(75.0) 

3 

(100.0) 

99 

(76.2) 

 

  1 1 (7.7) 6 

(7.0) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 8 (6.2)  

  2 0 (0.0) 6 

(7.0) 

0 

(0.0) 

2 

(25.0) 

0 (0.0) 8 (6.2)  

  3 0 (0.0) 4 

(4.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 4 (3.1)  

  4 0 (0.0) 2 

(2.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 2 (1.5)  

  5 0 (0.0) 4 

(4.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 4 (3.1)  

  6 0 (0.0) 1 

(1.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 1 (0.8)  

  7 0 (0.0) 4 

(4.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 (0.0) 4 (3.1)  
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Score δηαηξνθήο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαηξνθήο δεκηνπξγήζεθε έλα score πξνζήισζεο ζε απηή. Σν score απηφ 

θπκαίλεηαη απφ 1 (θαζφινπ ζρέζε κε κεζνγεηαθή δηαηξνθή) κέρξη 15 (δηαηξνθή πνιχ θνληά ζηε 

κεζνγεηαθή). Σν score δεκηνπξγήζεθε σο εμήο: 

Γηα ηηο εξσηήζεηο : 

Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιώλεηε  ιαραληθά (ζαιάηεο); 

Πόζν ςάξη θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαία; 

Πόζα θξνύηα  θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαία;  

Πόζν ζπρλά ηξώηε όζπξηα ηελ εβδνκάδα; 

Πφζν ζπρλά ηξψηε Αεκεηξηαθά / Ρχδη / Γπκαξηθά / Φσκί ηελ εβδνκάδα; 

Πφζν ζπρλά ηξψηε Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ηελ εβδνκάδα; 

Πφζν ζπρλά ηξψηε Βιαηφιαδν/ Βιηέο ηελ εβδνκάδα; 

Σα άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη ηα θαηαλαιώλνπλ 6 κε 7 θνξέο ηελ εβδνκάδα πήξαλ 2 βαζκνύο. 

Αληίζηνηρα, ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη ηα θαηαλαιώλνπλ 3 κε 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα πήξαλ 1 

βαζκό ελώ ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη θαηαλαιώλνπλ ηελ παξαπάλσ νκάδα ηξνθίκσλ από 

θακία θνξά ηελ εβδνκάδα κέρξη 2 θνξέο δελ πήξαλ βαζκό.  

 

Γηα ηηο εξσηήζεηο : 

Πφζν θξέαο / θνηφπνπιν θαηαλαιψλεηε εβδνκαδηαία; 

Πφζν ζπρλά ηξψηε έμσ (ζε καγεηξεία, ηαβέξλεο, εζηηαηφξηα, ζνπβιαηδίδηθα, νπδεξί, κεδεδνπσιεία, 

ηαρπθαγεία, θ.α.); 

Πφζν ζπρλά θαηαλαιψλεηε κπηζθφηα, ζνθνιάηεο, δηάθνξα γιπθά, παγσηά,   γξαλίηεο, παηαηάθηα, πνπ 

θνξλ θ.α. πνπ δελ έρεηε παξαζθεπάζεη εζείο (αιιά ηα πξνκεζεχεζηε απφ πεξίπηεξν, δαραξνπιαζηείν, 

θαθεηέξηα, ππεξαγνξά, θ.α.); 

Καηαλαιψλεηε αιθνφι;  

 

Σα άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη ηα θαηαλαιώλνπλ 6 κε 7 θνξέο ηελ εβδνκάδα έραζαλ 1 βαζκό. 

Αληίζηνηρα, ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη ηα θαηαλαιώλνπλ 3 κε 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα δελ 

πήξαλ βαζκό  ελώ ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη θαηαλαιώλνπλ ηελ παξαπάλσ νκάδα ηξνθίκσλ 

από θακία θνξά ηελ εβδνκάδα κέρξη 2 πήξαλ 1 βαζκό.  
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Πίλαθαο 30: Score Αηαηξνθήο 

 N (%) 

Score  Γηαηξνθήο  

  3 1 (0.8) 

  4 2 (1.7) 

  5 7 (5.8) 

  6 7 (5.8) 

  7 9 (7.4) 

  8 14 (11.6) 

  9 20 (16.5) 

  10 26 (21.5) 

  11 12 (9.9) 

  12 13 (10.7) 

  13 7 (5.8) 

  14 2 (1.7) 

  15 1 (0.8) 

 

 
Γράθημα 27: Εζηφγξακκα ηνπ Score Αηαηξνθήο 

Παξαηεξνχκε φηη ην Score Αηαηξνθήο θαηαλέκεηαη θαλνληθά Swilk (p-value=0.6). Άξα 

θαηαιαβαίλνπκε φηη ην δείγκα καο δελ αθνινπζεί πιήξσο ηε Μεζνγεηαθή Αηαηξνθή, αλ ζπλέβαηλε 

απηφ ε θακπχιε ζα έπξεπε λα είρε κεηαηνπηζηεί πξνο ηα δεμηά.    

Δ κέζνδνο ηνπ Cronbach's alpha ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηηκέο ηνπ νπνίνπ κεγαιχηεξεο ηνπ 0,7 ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο, 

ην score γηα ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή ήηαλ 0,64 θαη ην score γηα ηνλ χπλν ήηαλ 0.57. 

0
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4.5.  πζρέηηζε χπλνπ θαη άγρνπο κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν 

 

- Όπλνο 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο επφκελνπο πίλαθεο 31α θαη 31β δελ θάλεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ σξψλ χπλνπ κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Τπάξρεη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, ε αχμεζε ηεο 

νιηθήο ρνιεζηεξίλεο ζηα παηδηά πνπ θνηκνχληαλ ιηγφηεξν απφ 8 ψξεο. ηνπο ελήιηθεο βγήθε φηη φζνη 

θνηκνχληαη ιηγφηεξν απφ 8 ψξεο έρνπλ απμεκέλν ΑΜ (p-value = 0.026). Ώθφκα, ε ψξα πνπ «πάλε 

γηα χπλν» επεξεάδνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ Μ γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 

ελειίθσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 32β θαη ζπγθεθξηκέλα επεξεάδεη ηελ δηαζηνιηθή αξηεξηαθή 

πίεζε θαη ίζσο ππάξρεη κηα ηάζε γηα ηελ νιηθή ρνιεζηεξφιε. 

Πίλαθαο 31α: πζρέηηζε σξψλ χπλνπ κε ην Μ θαη κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα Μ ζηα παηδηά 

               Ώξεο ύπλνπ   

 <8 >8 Overall  

 N (%) N (%) N (%) p-value 

Μεηαβνιηθό ύλδξνκν    0.296 

ρη 7 (77%) 44 (86.3) 51 (87.9)  

Ναη 2 (33%) 8 (13.7) 10 (12.1)  

     

     

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) p-value 

ΓΜ (%) 91.5 (2.1) 69.3 (30.5) 70.3 (30.1) 0.314 

Σξηγιπθεξίδηα 66.9 (40.9) 82.2 (48.6) 80.3 (47.6) 0.431 

Ληπνπξσηεΐλε Τςειήο 

Ππθλόηεηαο   (HDL) 

64.3 (11.3) 57.0 (12.2) 57.8 (12.2) 0.167 

Οιηθή Υνιεζηεξόιε 206.3 (31.0) 182.1 (30.7) 185.1 (31.5) 0.056 

Γιπθόδε 99.3 (8.4) 94.7 (8.0) 95.3 (8.1) 0.166 

Γηαζηνιηθή  ΑΠ (%) 91.5 (3.5) 76.1 (23.7) 76.8 (23.4) 0.371 

 

 

Πίλαθαο 31β: πζρέηηζε σξψλ χπλνπ κε ην Μ θαη κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα Μ ζηνπο 

ελειίθνπο 

               Ώξεο ύπλνπ   

 <8 <8 Overall  

 N (%) N (%) N (%) p-value 

Μεηαβνιηθό ύλδξνκν    0.110 

ρη 21 (80.0) 41 (90.0) 62 (87.3)  

Ναη 5 (20.0) 4 (10.0) 9 (12.7)  

     

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) p-value 

ΓΜ 27.1 (4.8) 24.3 (5.2) 25.5 (5.2) 0.026 

Σξηγιπθεξίδηα 101.4 (47.8) 124.9 (96.2) 115.0 (79.8) 0.249 
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Ληπνπξσηεΐλε Τςειήο 

Ππθλόηεηαο   (HDL) 

57.9 (15.1) 56.0 (12.4) 56.8 (13.5) 0.581 

Οιηθή Υνιεζηεξόιε 131.6 (26.8) 129.5 (35.5) 130.4 (31.9) 0.795 

Γιπθόδε 209.2 (33.7) 205.4 (44.1) 207.0 (39.8) 0.706 

Γηαζηνιηθή  ΑΠ 96.5 (14.5) 97.9 (15.5) 97.3 (15.0) 0.710 

 

Βπίζεο, ε ψξα πνπ “πάλε γηα χπλν” νη ζπκκεηέρνληεο έδεημε φηη ίζσο λα επεξεάδεη ηελ δηαζηνιηθή 

αξηεξηαθή πίεζε θαη φηη ππάξρεη κηα ηάζε γηα ηελ νιηθή ρνιεζηεξφιε (p-value=0.08) ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ελειίθσλ.   

 

Πίλαθαο 32α: πζρέηηζε ψξαο χπλνπ κε ην Μ θαη κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα Μ ζηα παηδηά 

           Ση ώξα παο γηα ύπλν   

 8-10 10-12 Overall  

 N (%) N (%) N (%) p-value 

Μεηαβνιηθό ύλδξνκν    0.473 

ρη 22 (91.7) 23 (85.2) 45 (88.2)  

Ναη 2 (8.3) 6 (14.8) 8 (11.8)  

     

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) p-value 

ΓΜ (%) 67.6 (33.0) 69.3 (28.9) 68.4 (30.8) 0.868 

Σξηγιπθεξίδηα 82.7 (46.0) 80.1 (47.8) 81.3 (46.6) 0.845 

Ληπνπξσηεΐλε Τςειήο 

Ππθλόηεηαο   (HDL) 

55.0 (10.2) 60.3 (13.4) 58.0 (12.3) 0.147 

Οιηθή Υνιεζηεξόιε 182.3 (20.7) 191.3 (37.2) 187.2 (30.8) 0.308 

Γιπθόδε 93.1 (7.7) 96.4 (8.6) 94.9 (8.3) 0.160 

Γηαζηνιηθή  ΑΠ (%) 75.3 (23.6) 78.6 (21.4) 76.8 (22.4) 0.644 

 

 

Πίλαθαο 32β: πζρέηηζε ψξαο χπλνπ κε ην Μ θαη κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα Μ ζηνπο 

ελειίθνπο 

 

                       Ση ώξα παο γηα ύπλν                         

 8-10 10-12 >12   

 N (%) N (%) N (%) N (%) p-value 

Μεηαβνιηθό ύλδξνκν     0.652 

ρη 10 (90.9) 29 (80.6) 3 (100.0) 40 (83.3)  

Ναη 1 (9.1) 9 (19.4) 0 (0.0) 9 (16.7)  

      

 Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

Mean (SD) Mean (SD) p-value 

ΓΜ 23.5 (5.0) 25.9 (5.4) 20.4 ( 5,2) 25.2 (5.3) 0.284 

Σξηγιπθεξίδηα 123.5 

(66.6) 

111.9 

(79.0) 

147.0 (  

88) 

115.3 

(75.1) 

0.832 

Ληπνπξσηεΐλε Τςειήο 

Ππθλόηεηαο   (HDL) 

62.5 

(16.7) 

55.3 

(12.8) 

71.0 (17.0) 57.2 (14.0) 0.201 
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Οιηθή Υνιεζηεξόιε 225.6 

(36.0) 

200.8 

(38.7) 

258.0 

(34.7) 

207.7 

(39.5) 

0.080 

Γιπθόδε 100.4 

(8.1) 

97.6 

(17.0) 

75.0 ( 4,5) 97.8 (15.6) 0.300 

Γηαζηνιηθή  ΑΠ 67.8 (9.5) 77.5 

(11.8) 

90.0 (3,8) 75.5 (12.0) 0.027 

 

- Άγρνο 

Δ ζπρλφηεηα πνπ βηψλνπλ άγρνο ζρεηίδεηαη νξηαθά κφλν κε έλαλ απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο ηνπ Μ, 

ηε δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε ζηελ θαηεγνξία ησλ παηδηψλ. 

Πίλαθαο 33α: πζρέηηζε ζπρλφηεηαο άγρνπο κε ην Μ θαη κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα Μ ζηα 

παηδηά  

                             πρλόηεηα Άγρνπο   

 Πάληα πρλά Μεξηθέο 

θνξέο 

πάληα Overall  

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) p-value 

Μεηαβνιηθό 

ύλδξνκν 

     0.905 

ρη 1 (100.0) 7 (77.8) 12 (85.7) 7 (87.5) 27 (84.4)  

Ναη 0 (0.0) 2 (22.2) 2 (14.3) 1 (12.5) 5 (15.6)  

       

       

 Mean (SD) Mean 

(SD) 

Mean (SD) Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

p-value 

πζηνιηθή 

ΑΠ (%) 

100.0 ( .) 115.4 

(15.8) 

118.2 (14.3) 107.5 

(17.3) 

114.2 

(15.6) 

0.364 

Γηαζηνιηθή 

ΑΠ (%) 

43.0 ( .) 80.8 

(14.7) 

83.7 (17.1) 47.0 

(25.4) 

74.5 

(22.6) 

0.007 

Σξηγιπθεξίδηα 77.0 ( .) 80.2 

(48.9) 

72.3 (47.6) 125.3 

(78.3) 

82.0 

(52.4) 

0.365 

Ληπνπξσηεΐλε 

Τςειήο 

Ππθλόηεηαο   

(HDL) 

44.0 ( .) 61.8 

(11.3) 

56.7 (11.7) 58.3 

(19.5) 

58.6 

(12.2) 

0.462 

Οιηθή 

Υνιεζηεξόιε 

179.0 ( .) 199.7 

(37.8) 

183.3 (35.0) 183.0 

(18.7) 

189.6 

(34.3) 

0.617 

Γιπθόδε 90.0 ( .) 97.5 (7.7) 96.5 (8.1) 96.0 

(10.2) 

96.6 (7.9) 0.846 

ΓΜ (%) 95.0 ( .) 68.0 

(34.2) 

67.9 (27.8) 46.3 

(41.2) 

65.3 

(32.1) 

0.525 
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Πίλαθαο 33β: πζρέηηζε ζπρλφηεηαο άγρνπο κε ην Μ θαη κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα Μ 

ζηνπο ελειίθνπο  

                             πρλόηεηα Άγρνπο   

 Πάληα πρλά Μεξηθέο 

θνξέο 

πάληα Overall  

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) p-value 

Μεηαβνιηθό 

ύλδξνκν 

     0.454 

ρη 5 (71.4) 24 (88.9) 18 (90.0) 5 (100.0) 52 (88.1)  

Ναη 2 (28.6) 3 (11.1) 2 (10.0) 0 (0.0) 7 (11.9)  

       

       

 Mean (SD) Mean 

(SD) 

Mean (SD) Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

p-value 

πζηνιηθή 

ΑΠ 

123.6 (24.2) 118.2 

(14.0) 

121.1 (12.4) 120.0 

(14.6) 

120.0 

(14.7) 

0.825 

Γηαζηνιηθή 

ΑΠ 

74.0 (12.3) 78.2 

(11.3) 

76.9 (12.3) 72.9 

(17.0) 

76.5 

(12.4) 

0.737 

Σξηγιπθεξίδηα 97.9 (66.6) 95.0 

(63.7) 

103.1 (63.5) 154.6 

(141.6) 

103.3 

(72.6) 

0.419 

Ληπνπξσηεΐλε 

Τςειήο 

Ππθλόηεηαο   
(HDL) 

53.6 (12.6) 59.4 

(13.4) 

57.4 (11.9) 67.0 

(19.7) 

58.7 

(13.4) 

0.371 

Οιηθή 

Υνιεζηεξόιε 

205.3 (50.6) 214.4 

(37.5) 

213.7 (39.0) 220.8 

(41.0) 

213.6 

(39.1) 

0.923 

Γιπθόδε 92.6 (7.6) 95.7 

(13.4) 

100.8 (19.2) 93.4 (9.8) 96.9 

(15.0) 

0.508 

ΓΜ  27.8 (3.9) 24.7 (4.6) 25.9 (4.7) 25.2 (3.2) 25.5 (4.5) 0.413 
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4.6. Πεξηγξαθηθά αλά ειηθία θαη θχιν 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε ζε βηνρεκηθέο θαη γεληθέο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο 

αλάινγα κε ην θχιν έρνληαο δηαρσξίζεη ην δείγκα καο ζε αλήιηθνπο θαη ελήιηθνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γηα ηελ νκάδα ησλ ελειίθσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.   

 

Πίλαθαο 34: Μνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε αλειίθσλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην θχιν  

 
Φύιν 

  

 Άλδξεο Γπλαίθεο Overall  

 N (%) N (%) N (%) p-value 

Μεηαβνιηθό ύλδξνκν    0.959 

  ρη 29 (82.9) 25 (83.3) 54 (83.1)  

  Ναη 6 (17.1) 5 (16.7) 11 (16.9)  

σκαηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

 

   0.399 

Ήπηα 8 (23.5) 9 (36.0) 17 (28.8)  

Μέηξηα 11 (32.4) 9 (36.0) 20 (33.9)  

Έληνλε 15 (44.1) 7 (28.0) 22 (37.3)  

Σόπνο Γηακνλήο    0.208 

  Ληβάδη 0 (0.0) 2 (6.7) 2 (3.1)  

  Λεσλίδην 25 (71.4) 15 (49) 39 (60.0)  

  Ληβάδη 1 (2.9) 1 (3.3) 2 (3.1)  

  Μνιάνη 0 (0.0) 1 (3.3) 1 (1.5)  

  Πέξα Μέιαλα 1 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.5)  

  Πνχιηζξα 1 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.5)  

  Σπξφο 7 (20.0) 11 (36.7) 18 (27.7)  

     

     

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) p-value 

ΑΜ 20.0 (5.8) 19.5 (3.7) 19.8 (4.9) 0.707 

Πεξίκεηξνο Μέζεο 71.7 (14.8) 68.3 (11.4) 70.1 (13.3) 0.313 

Πεξίκεηξνο Γνθψλ 82.0 (15.0) 79.3 (13.0) 80.7 (14.0) 0.440 

πζηνιηθή ΏΠ 119.0 (16.6) 112.4 (14.5) 115.9 (15.9) 0.095 

Αηαζηνιηθή ΏΠ 71.3 (15.3) 71.7 (11.0) 71.5 (13.4) 0.923 

Ώξηζκφο Βξπζξψλ 

Ώηκνζθαηξίσλ (RBC) 

4.8 (0.4) 4.6 (0.3) 4.7 (0.4) 0.041 

Ώηκνζθαηξίλε (Hgb) 13.5 (1.1) 13.1 (0.8) 13.3 (1.0) 0.100 

Ώηκαηνθξίηεο (Hct) 38.6 (3.5) 38.0 (2.4) 38.3 (3.0) 0.416 

Ώξηζκφο Ώηκνπεηαιίσλ 

(PLTs) 

285.5 (76.3) 306.0 (67.5) 294.9 (72.5) 0.274 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (RDW) 

13.6 (0.9) 13.4 (0.7) 13.5 (0.8) 0.348 

Ώηκνπεηαιηνθξίηεο 

(PCT) 

0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.322 

Οπξία (URE) 33.0 (7.7) 29.5 (8.3) 31.3 (8.1) 0.086 

Γιπθφδε (GLU) 97.6 (10.8) 94.9 (8.8) 96.3 (9.9) 0.271 
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ΠξσηεΎλε  7.6 (0.6) 8.0 (0.8) 7.8 (0.8) 0.069 

ίδεξνο (Fe) 79.4 (34.5) 91.6 (45.3) 85.2 (40.1) 0.232 

Ώζβέζηην (Ca) 10.4 (0.8) 10.8 (1.2) 10.6 (1.0) 0.074 

Ομαινμηθή 

Σξαλζακηλάζε 

(οGOT,AST) 

30.6 (8.5) 29.2 (10.1) 29.9 (9.2) 0.549 

Ππξνζηαθπιηθή 

Σξαλζακηλάζε 

(SGPT,ALT) 

19.9 (15.1) 16.3 (11.3) 18.2 (13.4) 0.299 

Γ-

γινπηακπιηξαλζθεξάζε 

(γ-GT) 

19.2 (3.8) 17.3 (2.7) 18.3 (3.4) 0.025 

Ώιθαιηθή Φσζθαηάζε 

(ALP) 

237.1 (71.2) 240.8 (90.1) 238.9 (80.1) 0.857 

Κξεαηηληθή 

Φσζθνθηλάζε (Cpk)  

128.1 (35.2) 110.3 (43.9) 119.6 (40.3) 0.081 

Cad (chol/hdl) 3.3 (0.9) 3.3 (0.5) 3.3 (0.7) 0.871 

 

Παξαηεξνχκε αξθεηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ην θχιν ησλ αλήιηθσλ 

ζπκκεηερφλησλ. πγθεθξηκέλα ηα αγφξηα είραλ πςειφηεξεο ηηκέο ζε γ-GT ,νπξία , πζηνιηθή ΏΠ θαη 

Cpk κε απηέο ηηο δηαθνξέο λα είλαη φιεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην επίπεδν ηνπ 10% θαη αξθεηέο απφ 

απηέο θαη ζε επίπεδν 5%. Σα θνξίηζηα αληίζεηα  είραλ πςειφηεξεο ηηκέο ζε πξσηεΎλε θαη αζβέζηην κε 

ηηο δηαθνξέο λα είλαη θαη απηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην επίπεδν ηνπ 5%. Σα πιήξε πνζνζηά 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά γηα ηνπο ελήιηθνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Πίλαθαο 35: Μνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε ελειίθσλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην θχιν  

 
Φύιν 

  

 Άλδξεο Γπλαίθεο Overall  

 N (%) N (%) N (%) p-value 

Μεηαβνιηθό ύλδξνκν    0.864 

  ρη 18 (85.7) 41 (87.2) 59 (86.8)  

  Ναη 3 (14.3) 6 (12.8) 9 (13.2)  

σκαηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

   0.502 

Ήπηα 3 (16.7) 12 (29.3) 15 (25.4)  

Μέηξηα 7 (38.9) 11 (26.8) 18 (30.5)  

  Έληνλε 8 (44.4) 18 (43.9) 26 (44.1)  

Σόπνο δηακνλήο    0.750 

  Άγλσζην 2 (9.5) 4 (8.5) 6 (8.8)  

  Ώζήλα 2 (9.5) 2 (4.3) 4 (5.9)  

  Ληβάδη 1 (4.8) 2 (3.5) 3 (3.4)  

  Λεσλίδην 12 (57.1) 23 (48.9) 35 (51.5)  

  Μνιάνη 0 (0.0) 1 (2.1) 1 (1.5)  

  Ναχπαθηνο 1 (4.8) 0 (0.0) 1 (1.5)  

  Πέξα Μέιαλα 0 (0.0) 1 (2.1) 1 (1.5)  
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  Πνχιηζξα 0 (0.0) 1 (2.1) 1 (1.5)  

  πάξηε 0 (0.0) 2 (4.3) 2 (2.9)  

  Σπξφο 3 (14.3) 11 (23.4) 14 (20.6)  

     

     

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) p-value 

ΑΜ 27.4 (4.4) 25.4 (4.9) 26.0 (4.8) 0.101 

Πεξίκεηξνο Μέζεο 92.9 (14.7) 85.2 (12.1) 87.6 (13.4) 0.026 

Πεξίκεηξνο Γνθψλ 100.3 (17.7) 101.7 (9.9) 101.3 (12.7) 0.679 

πζηνιηθή ΏΠ 119.9 (13.5) 118.7 (15.3) 119.1 (14.7) 0.754 

Αηαζηνιηθή ΏΠ 76.9 (12.3) 77.4 (12.1) 77.2 (12.1) 0.870 

Ώξηζκφο Βξπζξψλ 

Ώηκνζθαηξίσλ (RBC) 

4.9 (0.4) 4.4 (0.3) 4.5 (0.4) <0.001 

Ώηκνζθαηξίλε (Hgb) 15.0 (1.1) 12.8 (1.0) 13.5 (1.4) <0.001 

Ώηκαηνθξίηεο (Hct) 43.3 (3.1) 38.1 (2.6) 39.7 (3.7) <0.001 

Μέζνο φγθνο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (MCV) 

87.9 (3.6) 87.4 (5.3) 87.5 (4.8) 0.681 

Μέζε πεξηεθηηθφηεηα 

Ώηκνζθαηξίλεο (MCH) 

30.4 (0.9) 29.3 (2.1) 29.6 (1.9) 0.018 

Μέζε ππθλφηεηα 

Ώηκνζθαηξίλεο 

(MCHC) 

34.6 (0.9) 40.7 (49.8) 38.8 (41.3) 0.577 

Ώξηζκφο Ώηκνπεηαιίσλ 

(PLTs) 

225.4 (39.7) 253.5 (52.9) 244.8 (50.6) 0.034 

Βχξνο θαηαλνκήο 

κεγέζνπο Βξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (RDW) 

12.7 (0.5) 13.4 (1.1) 13.2 (1.0) 0.007 

Μέζνο φγθνο 

Ώηκνπεηαιίσλ (MPV) 

11.4 (1.1) 11.8 (0.9) 11.7 (1.0) 0.078 

Πνζνζηφ κεγάισλ 

αηκνπεηαιίσλ (P LCR) 

37.0 (9.5) 41.0 (8.1) 39.8 (8.6) 0.079 

Ώηκνπεηαιηνθξίηεο 

(PCT) 

0.3 (0.0) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.002 

Οπξία (URE) 35.7 (6.6) 32.5 (9.1) 33.5 (8.5) 0.149 

Γιπθφδε (GLU) 103.0 (21.2) 94.2 (9.9) 97.0 (14.8) 0.024 

Οπξηθφ νμχ αίκαηνο 

(Uric Acid) 

5.5 (1.4) 3.8 (1.1) 4.4 (1.4) <0.001 

Υνιεζηεξίλε 

(Chlesterol) 

220.0 (38.7) 208.6 (39.1) 212.2 (39.1) 0.269 

Σξηγιπθεξίδηα 

(Triglycerides) 

152.9 (99.4) 85.2 (39.2) 106.4 (71.0) <0.001 

Κξεαηηλίλε  

(Creatinine) 

1.1 (0.1) 0.9 (0.1) 1.0 (0.1) <0.001 

Υνιεξπζξίλε  

Άκεζε + Οιηθή  

0.7 (0.4) 0.5 (0.3) 0.6 (0.4) 0.055 

Άκεζε Xoιεξπζξίλε  

 (Bilirubin Direct)  

0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.048 

ΠξσηεΎλε  8.0 (0.5) 7.8 (0.7) 7.9 (0.7) 0.288 

ίδεξνο (Fe) 121.4 (43.0) 78.5 (39.8) 91.7 (45.1) <0.001 

Ώζβέζηην(Ca) 10.4 (0.8) 10.0 (0.8) 10.1 (0.8) 0.085 

Ομαινμηθή 

Σξαλζακηλάζε 

31.1 (8.8) 24.7 (10.3) 26.7 (10.2) 0.016 
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(οGOT,AST) 

Ππξνζηαθπιηθή 

Σξαλζακηλάζε 

(SGPT,ALT) 

30.5 (13.7) 17.6 (12.3) 21.6 (14.0) <0.001 

Γ-

γινπηακπιηξαλζθεξάζε 

(γ-GT) 

40.6 (42.9) 18.7 (5.0) 25.6 (26.1) 0.001 

Ώιθαιηθή Φσζθαηάζε 

(ALP) 

79.2 (24.7) 65.6 (15.8) 69.8 (19.9) 0.008 

 

Παξαηεξνχκε φηη αξθεηέο εμεηάζεηο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν ζηνπο ελήιηθεο 

ζπκκεηέρνληεο. πγθεθξηκέλα, νη άληξεο είραλ πςειφηεξα εξπζξά αηκνζθαίξηα, αηκνζθαηξίλε, 

αηκαηνθξίηε, αηκνπεηάιηα, γιπθφδε, ηξηγιπθεξίδηα, ζίδεξν θαη αζβέζηην ηα νπνία ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζε επίπεδν ηνπ 5%. Οη γπλαίθεο αληίζεηα είραλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

αηκνπεηαιίσλ, ζηνλ κέζν φγθν αηκνπεηαιίσλ (MPV), θαη εχξνο θαηαλνκήο κεγέζνπο εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζην επίπεδν ηνπ 5%. 
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4.7. Μνλνπαξαγνληηθή Ώλάιπζε 

 

ε απηφ ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ  κε ην 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα λα ειεγρηεί αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ 

θαη νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ. 

 

Πίλαθαο 38: Μνλνπαξαγνληηθέο ζπζρεηίζεηο Μ θαη νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ  

 
Μεηαβνιηθό ύλδξνκν 

 

 ρη Ναη Overall  

 N (%) N (%) N (%) p-value 

Έρεηε ζειάζεη    0.838 

ρη 14 (14.0) 3 (15.8) 17 (14.3)  

Ναη 86 (86.0) 16 (84.2) 102 (85.7)  

Έρεηε ζαθραξώδε 

δηαβήηε 

   0.676 

ρη 103 (99.0) 18 (100.0) 121 (99.2)  

Ναη 1 (1.0) 0 (0.0) 1 (0.8)  

ηελ νηθνγέλεηα ζαο, 

εκθαλίδνληαη άηνκα 

κε ππέξηαζε 

   0.326 

ρη 54 (51.4) 7 (38.9) 61 (49.6)  

Ναη 51 (48.6) 11 (61.1) 62 (50.4)  

ηελ νηθνγέλεηα ζαο 

εκθαλίδνληαη άηνκα 

κε ζαθραξώδε 

δηαβήηε 

   0.587 

ρη 67 (64.4) 11 (57.9) 78 (63.4)  

Ναη 37 (35.6) 8 (42.1) 45 (36.6)  

Έρεηε θξνύζκαηα 

εγθεθαιηθώλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ζαο 

   0.177 

ρη 78 (74.3) 16 (88.9) 94 (76.4)  

Ναη 27 (25.7) 2 (11.1) 29 (23.6)  

Έρεηε θξνύζκαηα 

εκθξαγκάησλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ζαο 

   0.221 

ρη 78 (75.0) 11 (61.1) 89 (73.0)  

Ναη 26 (25.0) 7 (38.9) 33 (27.0)  

Έρεηε ηζηνξηθό 

θαξθηληθήο πάζεζεο 

ζηελ νηθνγέλεηα ζαο 

   0.645 

ρη 66 (63.5) 11 (57.9) 77 (62.6)  
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Ναη 38 (36.5) 8 (42.1) 46 (37.4)  

 

Δίλαη θάπνηνο ζηελ 

νηθνγέλεηά ζαο 

παρύζαξθνο 

    

0.302 

ρη 66 (62.9) 9 (50.0) 75 (61.0)  

Ναη 39 (37.1) 9 (50.0) 48 (39.0)  

Φπζηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

   0.420 

Ήπηα 26 (31.0) 6 (38.5) 31 (32.0)  

Μέηξηα 28 (36.9) 7 (30.8) 35 (36.1)  

Έληνλε 36 (32.1) 5 (30.8) 31 (32.0)  

θνξ Ύπλνπ    0.964 

-2 6 (5.7) 1 (5.6) 7 (5.7)  

-1 36 (34.3) 6 (33.3) 42 (34.1)  

0 46 (43.8) 9 (50.0) 55 (44.7)  

1 15 (14.3) 2 (11.1) 17 (13.8)  

2 2 (1.9) 0 (0.0) 2 (1.6)  

Κάπληζκα    0.458 

ρη 85 (81.7) 16 (88.9) 101 (82.8)  

Ναη 19 (18.3) 2 (11.1) 21 (17.2)  

     

 Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) p-value 

ΑΜ ελειίθσλ 23.3 (20.4, 28.1) 30.7 (26.2, 32.8) 23.8 (20.9, 28.6) 0.004 

ΑΜ % παηδηψλ 80.0 (45.0, 91.0) 94.5 (85.0, 96.0) 85.0 (59.0, 91.0) 0.005 

θνξ δηαηξνθήο 10.0 (8.0, 11.0) 9.0 (8.0, 11.0) 10.0 (8.0, 11.0) 0.730 

 

 

Αε παξαηεξείηαη θάπνηα κεηαβιεηή πνπ λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν εθηφο απφ ηνλ ΑΜ. Φαίλεηαη φκσο, λα ππάξρεη ηάζε ε νπνία ζα ειεγρζεί θαη 

ζην πνιππαξαγνληηθφ καο κνληέιν, πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, γηα ηε κεηαβιεηή γηα ηελ χπαξμε ή 

φρη εγθεθαιηθψλ ζηε νηθνγέλεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ  (p-value=0.17). 

 

Πξνζπαζήζακε λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε γνληψλ θαη παηδηψλ κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, απφ ηα παηδηά 

κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (ειηθία <18) ην 33% είρε γνλείο κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Ώπφ ηε δηαθνξά 

ησλ πνζνζηψλ 66% κε 33% ζηνπο 9 βαζκνχο ειεπζεξίαο έδσζε   p-value>0,1. Άξα απφ ηε κειέηε καο 

δε ζηνηρεηνζεηείηαη ζρέζε κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ζπζρέηηζε γνληψλ-παηδηψλ. 
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4.8.  Πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε 

ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε πνιππαξαγνληηθή ινγαξηζκηθή αλάιπζε (stepwise backward logistic  

regression) γηα λα εμεηάζνπκε ηελ ζρέζε κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ κε ηελ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

δηνξζψλνληαο γηα άιινπο παξάγνληεο. Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεηαβιεηή 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Ναη, ρη). Υξεζηκνπνηήζεθε stepwise backward regression θαη δηαηεξήζεθαλ 

κεηαβιεηέο πνπ είραλ p-value<0.1 είηε ήηαλ ζεκαληηθέο απφ βηνινγηθήο πιεπξάο. Σν ηειηθφ κνληέιν 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 39: Σειηθφ πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο  

Μεηαβιεηή                                      Coef.    95% Conf. Interval     P>|z| 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Σωμαηική Δραζηηριόηηηα 

Ήπηα *                                                                           0 

Μέηξηα                                             -2.476       (-5.115, 0.163)     0.066 

Έληνλε                                             -2.875       (-5.934, 0.183)     0.065 

Φύλο 

Άλδξεο*                                                                  0 

Γπλαίθεο                                            1.939       (-0.336, 4.213)     0.095 

Ηλικιακή ομάδα 

Μηθξφηεξε απφ 18*                                                0 

Μεγαιχηεξε απφ 18                          -5.503      (-8.884, -2.123)     0.001 

ΔΜΣ 

αλά kgr /m
2 
                                       0.584        (0.257, 0.912)    <0.001 

Εγκεθαλικά ζηην οικογένεια 

ρη*                                                                       0 

Ναη                                                 -4.202      (-7.863, -0.542)     0.024 

Χοληζηερίνη 

mg/dl                               0.019       (-0.007, 0.046)     0.147 

Ώρες ηηλεθέαζης ηο ΣΚ (ώρες) 

Ληγφηεξεο απφ 2*                                               0 

2-4                                                   2.773       (-0.439, 5.984)     0.091 

4+                                                    3.640        (0.337, 6.943)     0.031 

Stress 

Ναη*                                                                       0 

ρη                                                  -2.301       (-4.618, 0.015)     0.052 

Sleep score 

Ώλά κνλάδα                                     -0.905       (-2.160, 0.350)     0.158 

Constant                                         -17.842     (-29.778, -5.906)     0.003 

 

 

* Καηεγνξία αλαθνξάο 
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Σν κνληέιν καο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη ηελ 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηε εξκελεία ηνπ κνληέινπ ρξεηαδφκαζηε ηελ εθζεηηθή κνξθή ησλ 

δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο ψζηε λα καο δψζεη ιφγνπο πηζαλνηήησλ. Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ 

θαηά ηελ  εξκελεία ηα κεγάια δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε φρη 

αξθεηά κεγάινπ δείγκαηνο γηα ηελ ηεο παξαπάλσ ζπζρέηηζεο. Έηζη, βιέπνπκε φηη φζν απμάλεη ε 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπκε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο έλα άηνκν λα αλαπηχμεη κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν. πγθεθξηκέλα άηνκα κε πςειή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ πάλσ απφ 90% ιηγφηεξε 

πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζε ζρέζε κε άηνκα κε ρακειή-θαζφινπ ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Οη άλδξεο έρνπλ ηάζε γηα  κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν απφ φηη νη γπλαίθεο (p-value=0.09). Εζρπξή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζην 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη ζην ΑΜ. πγθεθξηκέλα, γηα κία κνλάδα αχμεζεο ηνπ ΑΜ έρνπκε 

αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. πκκεηέρνληεο νη νπνίνη είραλ ζην νηθνγελεηαθφ 

ηνπο ηζηνξηθφ ζπκβάλ κε εγθεθαιηθφ είραλ κεησκέλε πηζαλφηεηα γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Βπίζεο 

φζνη δήισλαλ φηη είραλ άγρνο είραλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα αλάπηπμε κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. 

Σέινο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ νη ψξεο ηειεζέαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ην 

ζαββαηνθχξηαθν. πγθεθξηκέλα, άηνκα πνπ έβιεπαλ πάλσ απφ ηέζζεξηο ψξεο ηειεφξαζε θαηά ην 

ζαββαηνθχξηαθν είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξε πηζαλφηεηα γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (p-value= 

0.03) ζε ζρέζε κε απηνχο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έβιεπαλ ιηγφηεξεο απφ δχν ψξεο ηειεφξαζε θαηά 

ην ζαββαηνθχξηαθν. 
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πδήηεζε 

 

ηε παξνχζα κειέηε ην 14,2 % ηνπ δείγκαηνο απφ ην Αήκν Νφηηαο Κπλνπξίαο έπαζρε απφ 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Πην ζπγθεθξηκέλα 12,16% ήηαλ ν επηπνιαζκφο ζηνπο ελειίθνπο, θαη 16,67% 

ζηνπο αλειίθνπο. Ο αξηζκφο ησλ κειεηψλ γηα ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ Μ ζηε ρψξα καο είλαη κηθξφο θαη 

κεγάιεο απνθιίζεηο εληνπίδνληαη. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο καο ζπγθιίλνπλ κε ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ηνπ Μ, φπνπ ην κέζν πνζνζηφ γηα παρχζαξθνπο εθήβνπο εληνπίδεηαη ζην 17% ζηελ Κχπξν 

(Βξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Αηα.Μ.Ώλη.Ε, 2008). ε κειέηε παηδηψλ ζηε Κξήηε ν επηπνιαζκφο ήηαλ 

3,9% (Καθάηνο Ώ. θαη ζπλ 2007). Γηα ηνπο ελειίθνπο ζε κειέηε ησλ Panagiotakos D. et al ην 2004 ν 

επηπνιαζκφο βξέζεθε λα είλαη 19,8% ελψ ζε κηα άιιε 24,5% (Athyros V. et al 2010), φιεο νη κειέηεο 

έγηλαλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα NCEP ATP III. Άξα ζπγθξίλνληαο κε ηηο παξαπάλσ κειέηεο ην πνζνζηφ 

πνπ βξήθακε είλαη κηθξφ γηα ηελ θαηεγνξία ησλ ελειίθσλ θαη κεγάιν γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 

αλειίθσλ.  

Με ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ ζηα πνζνζηά ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ αλάινγα κε ην 

θχιν φπνπ παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ θνληά ζην 15% παξνπζίαζαλ κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν 

αλεμάξηεηνο δηαρσξηζκνχ (πνζνζηφ αλδξψλ: 15,9%, πνζνζηφ γπλαηθψλ: 15,28%). Σν ίδην 

παξαηεξήζεθε θαη ζηε κειέηε ησλ Athyros V. et al (2010) κε κεγαιχηεξα πνζνζηά,  24.2% γηα ηνπο 

άλδξεο θαη 22.8% γηα ηηο γπλαίθεο. 

ηε κειέηε καο βξήθακε πσο, ζηνπο ελειίθνπο έλα κεγάιν πνζνζηφ (63,9%) δελ έρεη θαλέλα θξηηήξην 

γηα ην Μ, 18,8% είραλ έλα θαη 10,5% είραλ δχν  θξηηήξηα Μ. ηελ θαηεγνξία ησλ αλειίθσλ, 9,8% 

δελ έρεη θαλέλα θξηηήξην Μ, ελψ έλα θξηηήξην πιεξεί ην 66,9% θαη δχν θξηηήξηα πιεξνχλ ην 15%. 

ε άιιε κειέηε φπνπ ν επηπνιαζκφο ηνπ Μ βξέζεθε λα είλαη 6,8% ζε θνηηεηέο 18-24 εηψλ ζχκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ ηνπ NCEP ATP III., νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ην 42,5% θαη ην 13,0% ηνπ 

δείγκαηνο είρε έλαλ θαη δχν παξάγνληεο ηνπ Μ, αληίζηνηρα (Dalleck L. & Kjelland E. 2012). Ώθφκα 

ζε κειέηε ζηελ Εαπσλία κε 4,261 ζπκκεηέρνληεο (3,498 άλδξεο θαη 763 γπλαίθεο), απφ 19 κέρξη 69 

εηψλ, εθείλνη πνπ είραλ παξάγνληεο θηλδχλνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 45,7% θαλέλαλ παξάγνληα, 29,5% 

κε έλαλ, 16.8% κε δχν, 6,7% κε ηξείο θαη 1,3% κε ηέζζεξηο (Katano S. et al 2011).  

Σα πνζνζηά γηα θάζε έλα δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ζηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

ηνπο ελειίθνπο κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ην θξηηήξην ηεο πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο κε 

19,5% θαη αθνινπζεί ε απμεκέλε πεξίκεηξνο κέζεο κε 18%. ηνπο αλειίθνπο ε ζεηξά παξακέλεη ε 

ίδηα αιιά ηα πνζνζηά είλαη πςειφηεξα κε 75,2% θαη 25,6% αληίζηνηρα. Σελ ίδηα ζεηξά ησλ θξηηεξίσλ 

ηνπ Μ παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο κειέηεο. Ώλαθέξεηαη φηη ζηα παηδηά ε πςειή αξηεξηαθή πίεζε είλαη 

ν πην ζπρλφο παξάγνληαο θηλδχλνπ ζε πνζνζηφ 49,3% θαη αθνινπζεί ε θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katano%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21660295
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ζε πνζνζηφ 25,7% (Κψλζηα Ο. 2007). Μηα εμήγεζε απνηειεί ε ππέξηαζε ηεο «ιεπθήο κπινχδαο», αλ 

θαη θαλέλαο απφ ηνπο εξεπλεηέο δελ θφξαγε ηαηξηθή κπινχδα γηα απηφλ ην ιφγν θαη νη κεηξήζεηο 

(πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν κεηξήζεηο) ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο έγηλε πξηλ ηελ αηκνιεςία. Ίζσο ν ρψξνο 

ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά δελ γλψξηδαλ ηνπο εξεπλεηέο, λα αχμεζαλ 

πξνζσξηλά ηελ αξηεξηαθή ηνπο πίεζε.  

Παξαηεξνχκε φηη ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν δηαθέξεη αλάινγα κε ην βάξνο, ηνλ ΑΜ, ηε πεξίκεηξν  

κέζεο, ηε πεξίκεηξν  γνθψλ, ηε ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή πίεζε. πγθεθξηκέλα, άηνκα κε κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν είραλ πςειφηεξν βάξνο θαη ΑΜ  ζε ζρέζε κε άηνκα ρσξίο κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, ε νπνία 

δηαθνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Βπηπιένλ άηνκα κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν είραλ κεγαιχηεξε 

πεξίκεηξν κέζεο, γνθψλ, ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή πίεζε απφ φηη άηνκα ρσξίο κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν.   

Γηα ηηο θαηεγνξίεο ηνπ βάξνπο ζηνπο ελήιηθεο ην 27,9% ήηαλ ππέξβαξνη θαη ην 22,1% ήηαλ 

παρχζαξθνη ζηελ κειέηε καο. χκθσλα κε παλειιήληα επηδεκηνινγηθή κειέηε ην 2007, 41.1% ησλ 

αλδξψλ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ππέξβαξσλ θαη ην 26.0% ζηελ θαηεγνξία ησλ παρχζαξθσλ. ηηο 

γπλαίθεο ην 29.9% άλεθε ζηελ θαηεγνξία ησλ ππέξβαξσλ θαη ην 18.2% ζηελ θαηεγνξία ησλ 

παρχζαξθσλ (ηαχξνπ ΐ. & ηαχξνπ . 2012). 

ηελ κειέηε καο, ηα ππέξβαξα παηδηά ήηαλ 36.9% θαη ηα παρχζαξθα 20.0% πνπ είλαη πςειφηεξα 

πνζνζηά απφ φιεο ηηο κειέηεο ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γηα παξάδεηγκα ην 22,9% 

ήηαλ ππέξβαξα θαη ην 12,1% ραξαθηεξίζηεθαλ παρχζαξθα ζε κειέηε ησλ Καξακαλψιε θαη 

Καηζαξέια ζηε Πηεξία ην 2010 ζχκθσλα κε  νη νξηαθέο ηηκέο ηνπ Αείθηε Μάδαο ψκαηνο (ΑΜ) αλά 

ειηθία θαη θχιν, νη νπνίεο πξνηείλνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οκάδα Αξάζεο γηα ηελ Παρπζαξθία  

(IOTF), ηα ίδηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Βπίζεο, 29% ππέξβαξα θαη 12% 

παρχζαξθα παηδηά  ζε κειέηε ηνπ Ώιεμφπνπινπ (2011), ζε κηα άιιε κειέηε ζηε Κξήηε (Κψλζηα Ο. 

2007), 30,1% ήηαλ ηα ππέξβαξα, 14,9% ηα παρχζαξθα αγφξηα θαη 26,9% ηα ππέξβαξα, 10,6% ηα 

παρχζαξθα θνξίηζηα. Ώπηφ ην γεγνλφο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, 

έρεη βξεζεί φηη ν ΑΜ ζε αζηηθέο πεξηνρέο ήηαλ κηθξφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ (Ώιεμφπνπινο Γ. 2011). 

ηε παξνχζα κειέηε, νη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη είραλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο ηζηνξηθφ ζπκβάλ κε 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην, είραλ κεησκέλε πηζαλφηεηα γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Ώληίζεηα κε αλάινγεο 

κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ ζρεηίδεηαη κε 

Μ ζε φια ηα κνληέια πξνζαξκνγήο. Σα επξήκαηα κειεηψλ απνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

θιεξνλνκηθήο ζπληζηψζαο σο αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ θαη ηελ νκαδνπνίεζε ηνπ, θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ/κνηίβα 
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ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ θαξδηνκεηαβνιηθνχ λνζήκαηνο θαη ηνπ Μ 

αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ζε φξνπο ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο (Suárez-Ortegón M. et al 2013).  

εκαληηθφο παξάγνληαο θάλεθε πσο ήηαλ νη ψξεο ηειεζέαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ην 

ζαββαηνθχξηαθν. πγθεθξηκέλα, άηνκα πνπ έβιεπαλ πάλσ απφ ηέζζεξηο ψξεο ηειεφξαζε θαηά ην 

ζαββαηνθχξηαθν είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξε πηζαλφηεηα γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (p-value= 

0.03), ζε ζρέζε κε απηνχο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έβιεπαλ ιηγφηεξεο απφ δχν ψξεο ηειεφξαζε θαηά 

ην ζαββαηνθχξηαθν. Ώπηή ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, κεξηθέο απφ 

ηηο πην πξφζθαηεο κειέηεο αλαθέξνπλ:  

 Μειέηε γηα ηε θαξδηναλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία θαη παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο κεηαβνιηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζε πνξηνγάινπο εθήβνπο, έδεημε φηη νη πνιιέο ψξεο 

παξαθνινχζεζεο ηειεφξαζεο ζπζρεηίζηεθαλ κε απμεκέλν κεηαβνιηθφ θίλδπλν ζε εθήβνπο 

κεηά απφ πξνζαξκνγή σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηε βηνινγηθή σξηκφηεηα θαη εθπαίδεπζεο 

ησλ γνλέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα άηνκα ηεο νκάδαο κε πνιιέο ψξεο παξαθνινχζεζεο 

ηειεφξαζεο, ήηαλ ζρεδφλ 3 θνξέο πην πηζαλφ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ νκάδα πςεινχ 

κεηαβνιηθνχ θηλδχλνπ (Mota J. et al 2013).   

 Δ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο θαη ε κεησκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ζηελ εθεβεία πνπ κπνξεί λα πξνβιέςεη ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζηα κέζα ηνπ 

ελήιηθεο δσήο. Σφζν ε ηειεζέαζε φζν θαη ε κεησκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ζηελ εθεβεία, απνηεινχλ αλεμάξηεηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο γηα ην 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη γηα πνιινχο απφ ηνπο παξάγνληεο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζηα 

κέζα ηεο ελήιηθεο δσήο. Πην αλαιπηηθά, ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο ζηελ ειηθία ησλ 16 

εηψλ ζπζρεηηδφηαλ κε θεληξηθή παρπζαξθία, ρακειή HDL ρνιεζηεξφιε, ππέξηαζε ζηελ 

ειηθία ησλ 43 εηψλ, ελψ κεησκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζηελ 

ειηθία ησλ 16 εηψλ ζπζρεηηδφηαλ κε θεληξηθή παρπζαξθία θαη απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα ζηελ 

ειηθία ησλ 43 εηψλ. Σα επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη ε κεησκέλε παξαθνινχζεζε 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ εθεβεία, εθηφο απφ ηελ ηαθηηθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ζηελ θαξδηνκεηαβνιηθή πγείαο αξγφηεξα ζηε δσή (Wennberg P. et al 

2013) 

 Ο ρξφλνο παξαθνινχζεζεο ηειεφξαζεο θαη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ζλαθ είλαη αλεμάξηεηνη 

θαη απφ θνηλνχ ζρεηίδνληαη κε ην Μ θαη ηνπο παξάγνληέο ηνπ, ηδηαίηεξα ζηηο γπλαίθεο. Βθηφο 

απφ ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, νη ζηξαηεγηθέο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηνπ κεηαβνιηθνχ 

ζπλδξφκνπ, πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πςειή ηειεζέαζε θαη ηελ ππεξβνιηθή 

θαηαλάισζε πξφρεηξνπ θαγεηνχ (Thorp A. et al 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mota%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23327655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wennberg%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23340896
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ηε κειέηε καο, δελ θάλεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ σξψλ χπλνπ κε ην κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν. Βλψ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ βξήθαλ ην αληίζεην, φηη ε κηθξή δηάξθεηα χπλνπ (<6 ψξεο) 

ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ Μ. Δ κηθξή δηάξθεηα χπλνπ ζπζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηαγλσζηηθά θξηηεξίσλ ηνπ Μ αλεμάξηεηα απφ άιιεο ζπλήζεηεο ηνπ ηξφπνπ δσήο (Katano S. et 

al 2011).   

Χζηφζν, νη ψξεο χπλνπ επεξεάδνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ Μ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΑΜ ζηελ θαηεγνξία πάλσ ησλ 18 εηψλ θαη νξηαθά κε p-value= 0.056 ηελ νιηθή 

ρνιεζηεξφιε ζηελ θαηεγνξία θάησ ησλ 18 εηψλ. Βπίζεο, ε ψξα πνπ “πάλε γηα χπλν” νη 

ζπκκεηέρνληεο έδεημε φηη επεξεάδεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη νξηαθά ηελ νιηθή ρνιεζηεξφιε (p-

value=0.08) ζηνπο ελειίθνπο.  ε απηφ ζπκθσλνχλ θαη άιιεο ζχγρξνλεο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ  φηη, 

ε δπζθνιία ζηνλ χπλν ζρεηίδεηαη κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη ηδίσο, κε ηελ πςειή αξηεξηαθή 

πίεζε. Ώπηή ε ζπζρέηηζε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ θαη δελ νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν 

δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θαθή πνηφηεηα ηνπ χπλνπ (Mesas A. et al 2014). Ώθφκα κηα άιιε κειέηε 

αλαθέξεη φηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο χπλνπ ήηαλ αληηζηξφθσο αλάινγνο, ζπζρεηίδεηαη αλεμάξηεηα κε ηε 

βαζκνιφγεζε θαξδηνκεηαβνιηθψλ θηλδχλσλ (πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηνπο) θαη 

ήηαλ ν θαιχηεξνο αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηνπ κεηαβνιηθνχ θηλδχλνπ (Iglayreger H. et al 

2014). 

Ώθφκα, ε ζπρλφηεηα πνπ βηψλνπλ άγρνο ζρεηίδεηαη νξηαθά κε έλαλ απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο ηνπ 

Μ, ηε ζπζηνιηθή ΏΠ ζηα παηδηά. ε αληίζεζε κε ηε κειέηε ηνπ Σδηάιιαο Α. (2012) πνπ έδεημε πσο 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ Μ κε ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο.  Ώιιά ζε αληίζεζε 

έξρεηαη κηα κειέηε 1115 αηφκσλ πνπ έδεημε πσο ε θαηάζιηςε, αιιά φρη νη δηαηαξαρέο άγρνπο, θαη 

είλαη ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηπνιαζκνχ ηνπ Μ. Ώμηνιφγεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ Μ πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε θαηαζιηπηηθά άηνκα 

(Butnoriene J. et al 2014).  

Οη δείθηεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ Μ (εθηφο απφ ηα ίδηα ηα θξηηήξηα ηνπ ζπλδξφκνπ) 

είλαη: ην νπξηθφ νμχ (p=0.004), ην Cad (p=0.002) θαη ηα IG (p=0.002) θαη IG % (p=0.002). Βλψ 

ππάξρεη κηα ηάζε γηα ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηα κνλνθχηηαξα (p=0.089) θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ κε p=0.061. 

Δ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηνπ νπξηθνχ νμένο θαη ηνπ M έρεη ιάβεη κεγάιε πξνζνρή ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. ε πξνεγνχκελεο κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζπγρξνληθέο θαη πξννπηηθέο 

κειέηεο έδεημαλ φηη ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ ζπζρεηίζηεθαλ κε απμεκέλν 

θίλδπλν γηα  M. Σα πςειφηεξα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katano%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21660295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Butnoriene%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24485498
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M ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Οη ππνθείκελνη κεραληζκνί ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ νπξηθνχ 

νμένο θαη ησλ θηλδχλσλ γηα Μ παξακέλνπλ ειάρηζηα θαηαλνεηέο. Πνιιέο κειέηεο σζηφζν έρνπλ 

δείμεη φηη ην νπξηθφ νμχ ζπλδέεηαη κε ηαπηφρξνλε δξάζε ηεο ηλζνπιίλε, ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη 

ησλ ιηπηδίσλ, αιιά θαη φηη πξνέβιεςε επίζεο κειινληηθή κείσζε ηεο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο θαη Α ΕΕ 

(Li Y. et al 2014). 

ρεηίδεηαη ε ρξφληα θιεγκνλή κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, γηα απηφ θαη δηαθξίλακε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ζηα κνλνθχηηαξα ηα IG, IG% θαη ηελ ηάζε γηα ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηα ιεπθά 

αηκνζθαίξηα. Μειέηεο δείρλνπλ φηη, ν θίλδπλνο γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν απμήζεθε ζεκαληηθά κε 

πςειφηεξν αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαη φηη ε κέηξεζε ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα απηφ (Park J. et al 2009 θαη Babio N. et 

al 2013). 

Βμεηάζακε ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο ηεο χπαξμεο Μ θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα Μ κε ηε 

δηαηξνθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα 

Μ θαη πφζεο θνξέο ηελ εκέξα θαηαλαιψλνπλ νη νκάδα ησλ ελειίθσλ: Γαιαθηνθνκηθά (p-

value=0,001), Ώιθνφι (p-value=0,001) θαη Αεκεηξηαθά /Ρχδη/ Γπκαξηθά / Φσκί (p-value=0,020). 

Οη πεξηζζφηεξεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα παίδνπλ ξφιν 

ζηελ πξφιεςε ηνπ Μ. Παξφια απηά, δελ γλσξίδνπκε αθξηβψο πνην απφ ηα ζπζηαηηθά ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ είλαη ππεχζπλν θαη νχηε ηνπο κεραληζκνχο δξάζεο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ 

έρεη δνζεί ζην αζβέζηην θαη ζηελ πξσηεΎλε σο ζπζηαηηθά ησλ πξντφλησλ γάιαθηνο (Κνινκβφηζνπ Ώ. 

2012). 

Δ ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι θαη ην Μ είλαη ακθηιεγφκελε θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηχπν ηεο αηζαλφιεο πνπ θαηαλαιψλεηαη θαη ηελ πνζφηεηα. Βπηδεκηνινγηθέο κειέηεο δελ έρνπλ 

θαζνξίζεη αθφκα αλ ε καθξνρξφληα θαηαλάισζε αιθνφι ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα Μ ή 

είλαη πξνηηκφηεξε ε κέηξηα ζε ζρέζε κε ηελ πςειή θαηαλάισζε αιθνφι ή ην είδνο ηνπ αιθνφι πνπ 

ζπλίζηαηαη (Κνινκβφηζνπ Ώ. 2012). Μηα κειέηε  έδεημε φηη, νη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ 

ζπλέβαιαλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ηνπ Μ είλαη ην αλδξηθφ θχιν, ε ειηθία, ε 

ηαμηλφκεζε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε πξφζιεςε αιθνφι (Katano S. et al 2011).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο, ζπκθσλνχλ κε δηάθνξεο κειέηεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε ηεο 

δηαηξνθήο κε ην Μ. πγθεθξηκέλα έδεημαλ πσο, κηα δηαηξνθή κε βάζε ηα δεκεηξηαθά νιηθήο 

αιέζεσο κεηψλεη ηε κεηαγεπκαηηθή ηλζνπιίλε θαη ηα ηξηγιπθεξίδηα ζην πιάζκα ζε άηνκα κε 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Giacco R. et al 2014). Ώθφκα, απνηειέζκαηα κειέηεο έδεημαλ φηη, κηα 

κεζνγεηαθνχ ηχπνπ δηαηξνθή πινχζηα ζε δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο, θξνχηα, ιαραληθά, φζπξηα, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24619122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Babio%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katano%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21660295
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θαξχδηα, θαη ζε ειαηφιαδν κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

ηφζν ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ  φζν θαη θαξδηαγγεηαθψλ θηλδχλσλ (Esposito K. et al 2004). 

Ώλ θαη πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ Μ κε ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά ζηελ 

παξνχζα κειέηε δελ βξήθακε αλάινγε ζπζρέηηζε. Δ κειέηε ηεο Κνινκβφηζνπ Ώ. (2012) επίζεο, δελ 

επηβεβαίσζε ηελ πξνζηαηεπηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα θξνχηα, ιαραληθά θαη ηελ αλάπηπμε CVD, Α 

ηχπνπ 2 θαη Μ. 

Σν Μ εκπεξηέρεη πνιινχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηε δίαηηα. εκαληηθφ 

ξφιν θαίλεηαη λα παίδεη ε ρακειή πξφζιεςε θνξεζκέλσλ θαη trans ιηπαξψλ νμέσλ, κία 

ηζνξξνπεκέλε θαηαλάισζε πδαηαλζξάθσλ κε θξνχηα θαη ιαραληθά, απμεκέλε ζε θπηηθέο ίλεο θαη 

θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ ρακειά ζε ιηπαξά. Παξφια απηά, θαίλεηαη πσο είλαη ζεκαληηθή ε 

κειέηε ζπλνιηθά ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαηξνθήο ζην ζχλνιφ ηεο σο πξνο ηελ επίδξαζε ζην Μ. Μέρξη 

ηψξα φκσο, νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε θάπνηα θαηάιιειε δηαηηεηηθή ζχζηαζε θαη 

πεξαηηέξσ έξεπλεο απαηηνχληαη  (Κνινκβφηζνπ Ώ. 2012). 

Δ κειέηε καο έδεημε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη ηελ 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, βιέπνπκε φηη φζν απμάλεη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπκε κείσζε 

ηεο πηζαλφηεηαο έλα άηνκν λα αλαπηχμεη κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. πγθεθξηκέλα άηνκα κε πςειή 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ πάλσ απφ 90% ιηγφηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν ζε ζρέζε κε άηνκα κε ρακειή-θαζφινπ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πκθσλψληαο κε ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία φηη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ησλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ ηνπ Μ. (Lakka T. & Laaksonen D. 2007, Panagiotakos D. et al 2004) 

ηε θαηαλνκή ζπλερψλ κεηαβιεηψλ βηνρεκηθψλ θαη γεληθψλ εμεηάζεσλ αίκαηνο ζε ζπζρέηηζε κε ηελ 

έληαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλά ειηθηαθή νκάδα, παξαηεξνχκε φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα 

ηνπο ελειίθνπο κε (p-value < 0,05 ) είλαη: ν αξηζκφο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC,WBC C θαη WBC 

D), ηα ιεκθνθχηηαξα, ην νπξηθφ νμχ, ε πξσηεΎλε, ην αζβέζηην θαη ε LDH. Γηα ηνπο αλειίθνπο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά είλαη: ε νπξία, ην θάιην θαη ηα ιεκθνθχηηαξα. Δ αληίδξαζε ησλ 

ιεπθνθπηηάξσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ππνπιεζπζκψλ ηνπο ζε κηα ζπλεδξία θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άζθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη. Δ αχμεζε ησλ 

ιεπθνθπηηάξσλ πνπ παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, αιιά θαη ε πξνέιεπζή 

ηνπο, δελ έρεη απνζαθεληζηεί πιήξσο (Μηραειίδεο Ε. θαη ζπλ 2012). Μειέηε ησλ Σζαινπρίδνπ . θαη 

ζπλ. (2007), έδεημε πσο ε ζπζηεκαηηθή καθξφρξνλε άζθεζε θαίλεηαη λα απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

νπξηθνχ νμένο, ηφζν ζε θαηάζηαζε εξεκίαο φζν θαη κεηά απφ άζθεζε, απηφο ίζσο λα είλαη ν ιφγνο 

ηεο αχμεζεο ηνπ νπξηθνχ νμένο ζε ζπζρέηηζε κε ηελ έληαζε ηεο άζθεζεο ζηνπο ελειίθνπο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Γηα ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο δελ βξέζεθαλ απνηειέζκαηα άιισλ κειεηψλ πνπ λα 

ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο. 
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πκπεξάζκαηα 

 
Δ παξνχζα κειέηε νπζηαζηηθά δηεξεχλεζε ηελ χπαξμε Μ θαη ηελ ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Βζηηάδνληαο, ζηνπο παξάγνληέο θηλδχλνπ γηα Μ θαη ηε κειέηε ηεο 

επηξξνήο πνπ αζθνχλ ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη, νη δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ην άγρνο, ν 

χπλνο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ. 

 

Ώπφ ηε ζηαηηζηηθή κειέηε πνπ έιαβε ρψξα, εμήρζεζαλ ηα αθφινπζα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. 

1. Ο επηπνιαζκφο ηνπ Μ ζην δείγκα καο ήηαλ 14,2 % (n=19). Οη άλδξεο έρνπλ ηάζε γηα  

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν απφ φηη νη γπλαίθεο. 

2. Δ κειέηε έδεημε φηη, φζν απμάλεη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπκε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο έλα 

άηνκν λα αλαπηχμεη κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. πγθεθξηκέλα άηνκα κε πςειή ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα έρνπλ πάλσ απφ 90% ιηγφηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν 

ζε ζρέζε κε άηνκα κε ρακειή-θαζφινπ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

3. Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα Μ θαη πφζεο θνξέο ηελ εκέξα 

θαηαλαιψλνπλ νη νκάδα ησλ ελειίθσλ: Γαιαθηνθνκηθά (p-value=0,001), Αεκεηξηαθά /Ρχδη/ 

Γπκαξηθά / Φσκί (p-value=0,020) θαη Ώιθνφι (p-value=0,001).  

4. ηελ κειέηε καο βξέζεθε φηη νη  δηαηξνθηθέο  ζπλήζεηο ζηα παηδηά  δελ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ πξφιεςε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ (ζε αληίζεζε κε ηνπο ελήιηθεο) αιιά ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη ε έληαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

5. Άηνκα πνπ δήισλαλ φηη είραλ άγρνο είραλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα αλάπηπμε κεηαβνιηθνχ 

ζπλδξφκνπ. 

6. ηε κειέηε καο, δελ θάλεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ σξψλ χπλνπ κε ην κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν. Χζηφζν,  νη ψξεο χπλνπ επεξεάδνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ Μ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΑΜ ζηνπο ελειίθνπο θαη ηελ νιηθή ρνιεζηεξφιε ζηα παηδηά. Ώθφκα ε 

ψξα πνπ «πάλε γηα χπλν» επεξεάδνπλ ηε δηαζηνιηθή ΏΠ θαη ηελ νιηθή ρνιεζηεξφιε ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ελειίθσλ. 

7. εκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ νη ψξεο ηειεζέαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ην ζαββαηνθχξηαθν. 

πγθεθξηκέλα, άηνκα πνπ έβιεπαλ πάλσ απφ ηέζζεξηο ψξεο ηειεφξαζε θαηά ην ζαββαηνθχξηαθν 

είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξε πηζαλφηεηα γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (p-value= 0.03) ζε ζρέζε 

κε απηνχο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έβιεπαλ ιηγφηεξεο απφ δχν ψξεο ηειεφξαζε θαηά ην 

ζαββαηνθχξηαθν. 
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8. πκκεηέρνληεο νη νπνίνη είραλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο ηζηνξηθφ ζπκβάλ κε εγθεθαιηθφ είραλ 

κεησκέλε πηζαλφηεηα γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Ώλ θαη, θάηη ηέηνην δελ ζπκθσλεί κε ηελ 

ππφινηπε βηβιηνγξαθία. 
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Πξνηάζεηο 

 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ ηνπ ζπλδξφκνπ, ε πξφθιεζε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ ηνπ Μ είλαη ηεξάζηηα. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ 

έσο ηψξα αλαθαιπθζέλησλ αηηηψλ πνπ επλννχλ ην Μ, θαζψο ε  έιιεηςε αθξηβνχο θαηαλφεζεο ησλ 

αηηηψλ ηνπ ζπλδξφκνπ δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηηο πξνζπάζεηέο ησλ επηζηεκψλ γηα ηελ εμεχξεζε 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν δσήο ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ παξαγφλησλ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ, εηδηθά ζε κία θνηλσλία πνπ ε νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ γηα ηελ πγεία είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. 

 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ζα πξέπεη απφ θνηλνχ λα επηθεληξσζνχλ 

ζηελ πξσηνγελή πξφιεςε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ επηπνιαζκνχ. Ο 

ζρεδηαζκφο ελφο δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο πγείαο, ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο, 

θαζψο θαη άιια παξφκνηα εξγαιεία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εθφδην ζην ζρεδηαζκφ 

απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε έρεη, ε ελεκέξσζε θαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζέκαηα δηαηξνθήο θαη θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη πξφιεςεο ή δηαρείξηζεο ηεο θεληξηθήο παρπζαξθίαο θαη ηνπ δηαβήηε. Μέζσ ζπζηάζεσλ γηα 

γπκλαζηηθή εηδηθά εζηηαζκέλσλ ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ ή πιεζπζκψλ θαη 

ζπκβνπιψλ γηα ηελ πηνζέηεζε πγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ώθφκα, ε εθκάζεζε ησλ ζσζηψλ πξνηχπσλ 

ΦΑ κέζα απφ  ζρνιείν θαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο θπζηθήο αγσγήο είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο 

ελεκέξσζεο ησλ λέσλ γηα ηα νθέιε ηεο άζθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. 
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Παξάξηεκα 

 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην Μειέηεο 
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          ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

«ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ» 

 

Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

1.  Ώξηζκφο δείγκαηνο : 
………………………………………………… 

2.  Διηθία : 
………………………………………………… 

3.  Φχιν: :   Άξξελ  
 

Θήιπ 

4.  Σφπνο δηακνλήο : 
………………………………………………… 

5.  Όςνο : 
………………………………………………… 

6.  ΐάξνο : 
………………………………………………… 

7.  Πεξίκεηξνο κέζεο : 
………………………………………………… 

8.  Πεξίκεηξνο γνθψλ : 
………………………………………………… 

9.  Ώξηεξηαθή πίεζε : 
………………………………………………… 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο 
 

1. Σξώηε πξσηλό;   ΝΏΕ     

ΟΥΕ  

 

2. Σξώηε ηελ ίδηα ώξα –πεξίπνπ, θάζε κέξα; 

a) Πάληα 

b) πλήζσο 

c) πρλά 

d) πάληα 

e) Πνηέ 
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3. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεηε θξνύηα;      

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο     

   

4. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεηε ιαραληθά (ζαιάηεο); 

 

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο 

 

5. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεηε θξέαο / θνηόπνπιν; 

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο 

 

6. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεηε ςάξη; 

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο      
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7. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεηε όζπξηα; 

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο 

     

8. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεηε Αεκεηξηαθά / Ρχδη / Γπκαξηθά / Φσκί; 

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο  

 

9. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεηε Διαηόιαδν / Διηέο; 

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο 

 

10. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεηε Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα; 

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο 
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11. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα “ηξώηε έμσ” (ζε καγεηξεία, ηαβέξλεο, εζηηαηφξηα, 

ζνπβιαηδίδηθα, νπδεξί, κεδεδνπσιεία, ηαρπθαγεία, θ.α.); 

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο 

 

12. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεηε κπηζθφηα, ζνθνιάηεο, δηάθνξα γιπθά, 

παγσηά,   γξαλίηεο, παηαηάθηα, πνπ θνξλ θ.α. πνπ δελ έρεηε παξαζθεπάζεη εζείο (αιιά ηα 

πξνκεζεχεζηε απφ πεξίπηεξν, δαραξνπιαζηείν, θαθεηέξηα, ππεξαγνξά, θ.α.); 

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο 

 

13. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιώλεηε αιθνόι;  

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο 

           

14. Καπλίδεηε;       ΝΏΕ  

ΟΥΕ  
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Ύπλνο 

15. Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα θνηκάζηε; ……………………………. 

 

16. Ση ώξα “πέθηεηε” ζπλήζσο γηα ύπλν; …………………………. 

 

17. Ο κεζεκεξηαλόο ύπλνο πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπλήζεηεο ζαο;    ΝΏΕ    

ΟΥΕ  

18. Αλ λαη, πόζεο ώξεο κεζεκβξηλνύ ύπλνπ απνιακβάλεηε; 

………………………………………… 

19. Α)  Νηώζεηε όηαλ μππλάηε ην πξσί θνπξαζκέλνο/ε;              ΝΏΕ    

ΟΥΕ  

Ώλ απαληήζαηε Ναη 

 

Β)  Πόζν θνπξαζκέλνη ληώζεηε; 

a) Λίγν    

b) Μέηξηα   

c) Πνιχ    

d) Πάξα πνιχ  

    

Γ)  Πόζεο θνξέο ηε βδνκάδα; 

  ΚΑΜΗΑ θνξά 

  1 θνξά  

  2 θνξέο 

  3 θνξέο 

  4 θνξέο 

  5 θνξέο 

  6 θνξέο 

  7 θνξέο 

 

20. Α)  Έρεηε άγρνο;  ΝΏΕ    

ΟΥΕ  

Ώλ απαληήζαηε Ναη 

 

Β) Πόζν ζπρλά ληώζεηε άγρνο 

a) Πάληα 

b) πρλά 

c) Μεξηθέο θνξέο 

d) πάληα 
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Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα 
 

21. Πόζεο ώξεο βιέπεηε ηειεόξαζε/ βίληεν ηηο θαζεκεξηλέο; 

……………………………………….. 

22. Πόζεο ώξεο βιέπεηε ηειεόξαζε/ βίληεν ην αββαηνθύξηαθν; 

……………………………………….. 

23. Πόζεο ώξεο παίδεηε ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηηο θαζεκεξηλέο; 

……………………………………….. 

24. Πόζεο ώξεο παίδεηε ειεθηξνληθά παηρλίδηα ην αββαηνθύξηαθν; 

……………………………………….. 

25. Πόζεο ώξεο ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν ηηο θαζεκεξηλέο; 

……………………………………….. 

 

26. Πόζεο ώξεο ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν ην αββαηνθύξηαθν; 

……………………………………….. 

27. Πνην κέζν ρξεζηκνπνηείηε ζπλήζσο θαη γηα πόζε ώξα  

Α) γηα λα πάηε ζην ζρνιείν; 

1. Σα πφδηα………………………………….…….…ιεπηά 

2. Σν πνδήιαην………………………………..….…ιεπηά 

3. Σν ιεσθνξείν………………………………….…ιεπηά 

4. Σν απηνθίλεην / ηαμί / κεραλάθη…………..…..…ιεπηά 

Β) γηα λα γπξίζεηε από ην ζρνιείν; 

1. Σα πφδηα…………………………………………ιεπηά 

2. Σν πνδήιαην………………………………..……ιεπηά 

3. Σν ιεσθνξείν……………………………………ιεπηά 

4. Σν απηνθίλεην / ηαμί / κεραλάθη………….…..…ιεπηά 

 

28. Αζιείζηε;    ΝΏΕ     

ΟΥΕ  

 
29. ε πνηα ειηθία αξρίζαηε ζπζηεκαηηθά λα γπκλάδεζηε; 

     ……………………………………………………………… 



137 

 

30. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ηππηθήο εβδνκάδαο, πόζν ρξόλν αθηεξώλεηε ζε θπζηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ζρνιείνπ; 

(Αηεπθξηλίζηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο απφ ηε κεηαθνξά ζην ζρνιείν) 

 

Γξαζηεξηόηεηα Γηάξθεηα 

Πόζν θαηξό 

αζρνιείζηε κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε 

Γξαζηεξηόηεηα 

Γεπηέξα    

   

   

Σξίηε    

   

   

Σεηάξηε 

 

   

   

   

Πέκπηε 

 

   

   

   

Παξαζθεπή 

 

   

   

   

άββαην    

   

   

Κπξηαθή    

   

   

 

31. Δπηιέμηε έλα από ηα παξαθάησ: 

a) Κάζνκαη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, ρσξίο λα θάλσ θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή αζιήκαηα     

(Κάλσ θαζηζηηθή δσή). 

b) Κάλσ θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο απφ θαζηζηή ζέζε, είλαη πεξηνξηζκέλεο νη θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή αζιήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηψ (Βίκαη ιίγν δξαζηήξηνο/α). 

c) Αελ πεξλάσ πνιχ ρξφλν ζε θαζηζηή ζέζε, θάλσ ήπηεο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή αζιήκαηα 

(Βίκαη κεηξίσο δξαζηήξηνο/α). 

d) ρεδφλ πάληα βξίζθνκαη ζηελ φξζηα ζέζε, θάλσ ζπρλά θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αζιήκαηα (Βίκαη αξθεηά δξαζηήξηνο/α). 

e) ρεδφλ πάληα ζηέθνκαη ή θηλνχκαη, θάλσ ζπρλά θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή αζιήκαηα (Βίκαη 

πνιχ δξαζηήξηνο/α). 
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Αηνκηθό - Οηθνγελεηαθό Ηζηνξηθό 
 

 

32. Α)  Γλσξίδεηε ην βάξνο γέλλεζεο ζαο;               ΝΏΕ ΟΥΕ  

 

32. Β)  Αλ λαη, πνην είλαη απηό;                                                  …………………… 

 

33. Γελλεζήθαηε πξόσξα (εάλ γλσξίδεηε);        ΝΏΕ  ΟΥΕ  

 

34. Έρεηε ζειαζηεί (εάλ γλσξίδεηε);                   ΝΏΕ  ΟΥΕ  

 

35. Έρεηε ζαθραξώδε δηαβήηε;       ΝΏΕ  ΟΥΕ  

 

36. ηελ νηθνγέλεηα ζαο, εκθαλίδνληαη άηνκα κε ππέξηαζε;                    ΝΏΕ  ΟΥΕ  

 

37. ηελ νηθνγέλεηα ζαο εκθαλίδνληαη άηνκα κε ζαθραξώδε δηαβήηε;    ΝΏΕ  ΟΥΕ  

 

38. Έρεηε θξνύζκαηα εγθεθαιηθώλ ζηελ νηθνγέλεηα ζαο;                           ΝΏΕ  ΟΥΕ  

 

39. Έρεηε θξνύζκαηα εκθξαγκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα ζαο;                  ΝΏΕ  ΟΥΕ  

 

40. Έρεηε ηζηνξηθό θαξθηληθήο πάζεζεο ζηελ νηθνγέλεηα ζαο;                 ΝΏΕ  ΟΥΕ  

     

41. Δίλαη θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο παρύζαξθνο;     ΝΏΕ  ΟΥΕ  
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Απαληήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο κειέηεο. ηελ αλάιπζε καο ζπκπεξηιακβάλνληαη 133  άηνκα ηα 

νπνία ζπκθψλεζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην.  

Πίλαθαο 1:  Πεξηγξαθηθά πιεζπζκνχ 

 N (%) 

Φύιν  

   Ώξζεληθφ 56 (42.1) 

    Θειπθφ  77 (57.9) 

Σόπνο δηακνλήο  

  Άγλσζην 6 (4.5) 

  Ώζήλα 4 (3.0) 

  Λεηβάδη 4 (3.0) 

  Λεσλίδην 75 (56.4) 

  Ληβάδη 3 (2.3) 

  Μνιάνη 2 (1.5) 

  Ναχπαθηνο 1 (0.8) 

  Πέξα Μέιαλα 2 (1.5) 

  Πνχιηζξα 2 (1.5) 

  πάξηε 2 (1.5) 

  Σπξφο 32 (24.1) 

  

πλερείο Μεηαβιεηέο Γηάκεζνο (IQR) 

Διηθία 20.0 (10.0, 37.0) 

Όςνο 160.0 (141.5, 166.0) 

ΐάξνο 58.4 (36.9, 74.0) 

ΑΜ 22.1 (19.1, 27.0) 

Πεξίκεηξνο κέζεο 78.0 (65.8, 92.3) 

Πεξίκεηξνο γνθψλ 93.0 (76.0, 105.0) 

Λφγνο κέζεο /γνθψλ 0.9 (0.8, 0.9) 

πζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε 119.0 (108.0, 128.0) 

Αηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε 73.0 (67.0, 80.0) 

 

 

 

Πίλαθαο 2: Αηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

 N (%) 

Σξώηε πξσηλό 
  ρη 36 (29) 

  Ναη 94 (71) 

Σξώηε ηελ ίδηα ώξα –πεξίπνπ 

 

Πάληα 33 (25.8) 

πλήζσο 64 (50.0) 

πρλά 18 (14.1) 

πάληα 13 (10.2) 

Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιώλεηε  θξνύηα ; 
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Κακία 8 (6.0) 

  1 6 (4.5) 

  2 29 (21.8) 

  3 30 (22.6) 

  4 23 (17.3) 

  5 9 (6.8) 

  6 6 (4.5) 

  7 22 (16.5) 

Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιώλεηε  ιαραληθά (ζαιάηεο);  

 

Κακία 7 (5.3) 

  1 3 (2.3) 

  2 20 (15.0) 

  3 20 (15.0) 

  4 17 (12.8) 

  5 21 (15.8) 

  6 8 (6.0) 

  7 37 (27.8) 

Πόζν θξέαο / θνηόπνπιν θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαία; 

 

Κακία 2 (1.5) 

  1 10 (7.5) 

  2 29 (21.8) 

  3 35 (26.3) 

  4 27 (20.3) 

  5 22 (16.5) 

  6 5 (3.8) 

  7 2 (1.5) 

Πόζν ςάξη θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαία; 

 

Κακία 37 (27.8) 

  1 64 (48.1) 

  2 22 (16.5) 

  3 7 (5.3) 

  4 2 (1.5) 

  5 1 (0.8) 

Πόζν ζπρλά ηξώηε όζπξηα ηελ εβδνκάδα; 

 

Κακία 7 (5.3) 

  1 43 (32.3) 

  2 54 (40.6) 

  3 21 (15.8) 

  4 2 (1.5) 

  5 4 (3.0) 

  6 2 (1.5) 

Πόζν ζπρλά ηξώηε Γεκεηξηαθά / Ρύδη / Επκαξηθά / Φσκί ηελ εβδνκάδα; 

 

Κακία 1 (0.8) 

  1 2 (1.5) 

  2 8 (6.0) 

  3 10 (7.5) 

  4 18 (13.5) 

  5 7 (5.3) 
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  6 7 (5.3) 

  7 80 (60.2) 

Πόζν ζπρλά ηξώηε Διαηόιαδν/ Διηέο ηελ εβδνκάδα; 

 

  Κακία 2 (1.5) 

  1 2 (1.5) 

  2 6 (4.5) 

  3 4 (3.0) 

  4 9 (6.8) 

  5 12 (9.1) 

  6 9 (6.8) 

  7 88 (66.7) 

Πόζν ζπρλά ηξώηε Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα ηελ εβδνκάδα; 

 

Κακία 5 (3.8) 

  1 4 (3.0) 

  2 8 (6.0) 

  3 8 (6.0) 

  4 13 (9.8) 

  5 10 (7.5) 

  6 8 (6.0) 

  7 77 (57.9) 

Πόζν ζπρλά ηξώηε έμσ (ζε καγεηξεία, ηαβέξλεο, εζηηαηόξηα, ζνπβιαηδίδηθα, νπδεξί, 

κεδεδνπσιεία, ηαρπθαγεία, θ.α.); 

 

 Κακία 55 (41.4) 

  1 49 (36.8) 

  2 20 (15.0) 

  3 5 (3.8) 

  4 2 (1.5) 

  5 2 (1.5) 

Πόζν ζπρλά θαηαλαιώλεηε κπηζθόηα, ζνθνιάηεο, δηάθνξα γιπθά, παγσηά,   γξαλίηεο, 

παηαηάθηα, πνπ θνξλ θ.α. πνπ δελ έρεηε παξαζθεπάζεη εζείο (αιιά ηα πξνκεζεύεζηε από 

πεξίπηεξν, δαραξνπιαζηείν, θαθεηέξηα, ππεξαγνξά, θ.α.); 

 Κακία 19 (14.3) 

  1 18 (13.5) 

  2 19 (14.3) 

  3 20 (15.0) 

  4 15 (11.3) 

  5 12 (9.0) 

  6 3 (2.3) 

  7 27 (20.3) 

Καηαλαιώλεηε αιθνόι;  

 

Κακία 99 (76.2) 

  1 8 (6.2) 

  2 8 (6.2) 

  3 4 (3.1) 

  4 2 (1.5) 

  5 4 (3.1) 

  6 1 (0.8) 

  7 4 (3.1) 

Καπλίδεηε 
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  ρη 109 (83.8) 

  Ναη 21 (16.2) 

 

Πίλαθαο 3:  Όπλνο 

 N (%) 

Ο κεζεκεξηαλόο ύπλνο πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπλήζεηεο ζαο 
  ρη 106 (81.4) 

  Ναη 25 (18.6) 

Νηώζεηε όηαλ μππλάηε ην πξσί θνπξαζκέλνο/ε; 

 

  Λίγν 31 (54.4) 

  Μέηξηα 22 (38.6) 

  Πνιχ 3 (5.3) 

  Πάξα πνιχ 1 (1.8) 

Με πνηα ζπρλόηεηα: 

 

Κακία 6 (10.2) 

  1 7 (11.9) 

  2 11 (18.6) 

  3 9 (15.3) 

  4 5 (8.5) 

  5 13 (22.0) 

  7 8 (13.6) 

Έρεηε άγρνο; 

 

  ρη 47 (36.4) 

  Ναη 82 (63.6) 

  

 Median (IQR) 

Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα θνηκάζηε 8.0 (7.4, 10.0) 

Πόζεο ώξεο κεζεκβξηλνύ ύπλνπ 1.8 (0.0, 3.0) 

 

Πίλαθαο 4: Φπζηθή  Αξαζηεξηφηεηα 

 N (%) 

Πνην κέζν ρξεζηκνπνηείηε  γηα λα πάηε ζην ζρνιείν ζπλήζσο 
 Σα πφδηα 32 (28.3) 

 Σν πνδήιαην 3 (2.7) 

 Σν ιεσθνξείν 13 (11.5) 

 Σν απηνθίλεην / ηαμί / κεραλάθη 65 (57.5) 

Πνην κέζν ρξεζηκνπνηείηε  γηα λα γπξίζεηε  από ην  ζρνιείν ζπλήζσο 
 Σα πφδηα 38 (35.2) 

 Σν πνδήιαην 4 (3.7) 

 Σν ιεσθνξείν 11 (10.2) 

 Σν απηνθίλεην / ηαμί / κεραλάθη 55 (50.9) 

Αζιείζηε : 
  ρη 40 (30.5) 

  Ναη 91 (69.5) 

Κάλσ :  

  Κάλσ θαζηζηηθή δσή 8 (6.8) 

  Βίκαη ιίγν δξαζηήξηνο/α 24 (20.3) 

  Βίκαη κεηξίσο δξαζηήξηνο/α 38 (32.2) 
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  Βίκαη αξθεηά δξαζηήξηνο/α 34 (28.8) 

  Βίκαη πνιχ δξαζηήξηνο/α 14 (11.9) 

 

 Median (IQR) 

Πφζεο ψξεο βιέπεηε ηειεφξαζε/ βίληεν ηηο θαζεκεξηλέο; 

 

2.0 (1.0, 2.5) 

Πφζεο ψξεο βιέπεηε ηειεφξαζε/ βίληεν ην αββαηνθχξηαθν; 

 

2.0 (1.5, 4.0) 

Πφζεο ψξεο παίδεηε ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηηο θαζεκεξηλέο; 

 

0.0 (0.0, 1.0) 

Πφζεο ψξεο παίδεηε ειεθηξνληθά παηρλίδηα ην αββαηνθχξηαθν; 

 

0.0 (0.0, 1.0) 

Πφζεο ψξεο ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν ηηο θαζεκεξηλέο; 

 

0.5 (0.0, 2.0) 

Πφζεο ψξεο ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν ηηο  αββαηνθχξηαθν; 

 

1.0 (0.0, 2.0) 

ξα γηα λα πάηε ζην ζρνιείν ζπλήζσο; 7.0 (5.0, 10.0) 

ξα γηα λα γπξίζεηε ζην ζρνιείν ζπλήζσο; 10.0 (5.0, 10.0) 

 

Πίλαθαο 5: Ώηνκηθφ Οηθνγελεηαθφ Εζηνξηθφ 

 N (%) 

Γελλεζήθαηε πξόσξα 
  ρη 119 (91.5) 

  Ναη 11 (8.5) 

Έρεηε ζειαζηεί 
  ρη 19 (15.0) 

  Ναη 108 (85.0) 

Έρεηε ζαθραξώδε δηαβήηε;   
  ρη 128 (99.2) 

  Ναη 1 (0.8) 

ηελ νηθνγέλεηα ζαο, εκθαλίδνληαη άηνκα κε ππέξηαζε;                
  ρη 63 (48.1) 

  Ναη 68 (51.9) 

ηελ νηθνγέλεηα ζαο εκθαλίδνληαη άηνκα κε ζαθραξώδε δηαβήηε 
  ρη 83 (63.4) 

  Ναη 48 (36.6) 

Έρεηε θξνύζκαηα εγθεθαιηθώλ ζηελ νηθνγέλεηα ζαο; 
  ρη 99 (76.2) 

  Ναη 30 (23.1) 

  11 1 (0.8) 

Έρεηε θξνύζκαηα εκθξαγκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα ζαο;      
  ρη 94 (72.3) 

  Ναη 36 (27.7) 

Έρεηε ηζηνξηθό θαξθηληθήο πάζεζεο ζηελ νηθνγέλεηα ζαο;            
  ρη 83 (63.4) 

  Ναη 47 (35.9) 

  11 1 (0.8) 

Δίλαη θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο παρύζαξθνο;    
  ρη 82 (62.6) 
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  Ναη 49 (37.4) 

  

 Median (IQR) 

Βάξνο γέλλεζεο 3200.0 (2850.0, 3500.0) 

  

 

 

 


