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Τίτλος Εργασίας: Δείκτες παχυσαρκίας και υπέρτασης στην                      
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Της:     Τσουμάνη Ναταλίας 
Υπό την  
επίβλεψη του   Α. Καφάτου 
     
Ημερομηνία:            Μάρτιος 2006 
 

Στόχος: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού της 

παχυσαρκίας και της υπέρτασης σε αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης. Επιπρόσθετος 

στόχος ήταν η διερεύνηση της σχέσης των δεικτών παχυσαρκίας και της αρτηριακής 

πίεσης με τη διατροφή, τις καπνιστικές συνήθειες, τη κατανάλωση οινοπνεύματος και 

με  το είδος της απασχόλησης των ατόμων της μελέτης (θερμοκήπια,  ανοικτές 

καλλιέργειες και κτηνοτροφία). 

Μέθοδοι: Το δείγμα αποτέλεσαν 505 άτομα ηλικίας 18 έως 75 ετών (223 

άνδρες και 282 γυναίκες) με ρυθμό ανταπόκρισης 84,3%. Τα άτομα επιλέχτηκαν από 

24 οικισμούς- χωριά  που άνηκαν σε έξι δήμους του νότιου Ηρακλείου (Περιοχή 

Μεσσαράς). 

Αποτελέσματα:Τα αποτελέσματα των σωματομετρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι ποσοστό 87% (p=0,0001) επί του συνόλου ήταν 

υπέρβαρα και παχύσαρκα  μαζί, ενώ μόνο το 13% βρέθηκε μέσα στα φυσιολογικά 

όρια ΔΜΣ<25. Η μέση τιμή του ΔΜΣ των ανδρών ήταν 29,3kg/m2 και των γυναικών 

30,6kg/m2 [p<0,001]. Οι άνδρες παρουσιάζουν αυξημένη συστολική πίεση 

>130mmHg σε ποσοστό 34,7% και οι γυναίκες 38,1% [p=0,458]. Σημαντική διαφορά 

παρουσιάζεται στη διαστολική πίεση όπου οι άνδρες εμφανίζουν ποσοστό 35,2% ενώ 

οι γυναίκες μόλις 23,1% [p=0,004]. Οι  άνδρες εμφανίζουν ποσοστά καπνιστών 48% 

και οι γυναικών 13%. Οι αγρότες των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, καπνίζουν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό, τους ακολουθούν οι κτηνοτρόφοι και μετά οι αγρότες ανοιχτών 

καλλιεργειών  

Συμπεράσματα: Στην περιοχή της έρευνας καταγράφεται ένα από τα 

υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στη χώρα, το υψηλότερο που έχει καταγράφει σε 

αγροτική περιοχή καθώς εμφανίζεται και παράλληλη αύξηση της αρτηριακής πίεσης.  

 
Λέξεις  κλειδιά: παχυσαρκία, αρτηριακή υπέρταση, ΔΜΣ, αγροτικός πληθυσμός, 
δείκτης περιμέτρου μέσης προς λεκάνη, ποσοστά λίπους, κάπνισμα
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Abstract 
 
Title: Obesity and hypertension in the rural population of 

Messara, Crete 
by: Tsoumani Natalia 
Supervisor:  1. A.Kafatos 
  
Date:                    March 2006 
 
 
 

Aim:The present study is aim in to evaluate the prevalence of obesity and 

hypertension in a rural population of Crete. An additional aim of the study was to 

investigate the relationship of obesity and blood pressurethe diary intake, smoking 

habbits, alcohol consumption and type of occupation (greenhouse farmers, the non 

greenhouse farmers  and seperds).  

Methods:The study sample consisted of 505 men and women, aged 18-75 

years old, (223 men and 282 women) and the response rate was 84.3%. The sample 

was selected from 24 villages, which belonged to six different municipalities of south 

Heraklion (Messara region).  

Results:The antropometric measurement indicated that 87% (p=0,0001) of all 

individuals were both overweight and obese, while only 13% were found on the 

normal level (BMI>25). Men’s BMI had a mean of 29.3 kg/m2 while the 

corresponding mean for women was 30,6kg/m2 [p<0,001]. An increased systolic 

pressure >130mmHg was demonstrated by 34,7% of men and 38,1% of women 

[p=0,458]. A statistically significant difference was found between men’s and 

women’s diastolic pressure [p=0,004], with men reaching 35.2% and women 23.1%.  

Smoking among men was 48% and among women 13%. Farmers in greenhouse were 

havier smokrse in comparison to seperds and farmers in open cultivations. 

Conclusions:The study demonstrated one of overweight and rates in 

comparision to populations other studiesin Greece, which is accompanied by a high 

prevelance of hypertetion. 

 
 
 
Key words: Obesity, blood pressure, BMI, rural population, waist to  pelvis, fat 
percentage, smoking
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παχυσαρκία  είναι γνωστή εδώ και χιλιάδες χρόνια με διάφορα ονόματα, 

όπως ευσαρκία, πολυσαρκία κλπ. Ήταν γνωστή τόσο στους Αρχαίους Έλληνες όσο 

και στους Ρωμαίους γιατρούς. Στην αρχαία Ελλάδα η συσχέτιση της παχυσαρκίας με 

το μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης έγινε για πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη καθώς 

επίσης ο ίδιος θεωρούσε την παχυσαρκία ως μια από τις συνηθέστερες αιτίες 

υπογονιμότητας και στειρότητας των γυναικών. Ο ίδιος ο Ιπποκράτης υπήρξε τόσο 

μελετητής όσο και θεραπευτής της παχυσαρκίας (Chadwick J,1950). 

Η παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας καθώς προκαλείται από 

ποικιλία γενετικών-κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων και αποτελεί ένα σημαντικό 

πρόβλημα δημόσιας υγείας αυξανόμενο με γρήγορους ρυθμούς (Leibel.,1995; 

Carmelli et al.,1994;Astrup et al.,1994;Τσιτούρας και συν.,1995). Παχυσαρκία 

θεωρείται η παθολογική εκείνη κατάσταση κατά την οποία η περίσσεια λίπους ή 

λιπώδους ιστού εναποθηκεύεται στον οργανισμό. Είναι πάντα αποτέλεσμα θετικού 

θερμιδικού ισοζυγίου, το οποίο είναι δυνατόν να προέλθει από μεγάλο αριθμό 

διαταραχών (Παπανικολάου, 1997). 

Δυστυχώς, η συχνότητα της παχυσαρκίας αυξάνεται σημαντικά στις 

αναπτυγμένες χώρες τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά (Troiano RP., 1998). Η 

αύξηση είναι τόσο σημαντική που θα μπορούσε να θεωρηθεί και επιδημία. Σύμφωνα 

με εκτιμήσεις του Center for Disease Control (2003) το 64% των Αμερικάνων είναι 

υπέρβαροι και παχύσαρκοι μαζί, δηλαδή παραπάνω από τον μισό πληθυσμό ενώ 

σύμφωνα με τον Kopelman (2000) υπολογίζεται ότι το 2030 το ποσοστό πληθυσμού 

πάνω από ≥30 ΔΜΣ θα ξεπεράσει το 40%. Απόρροια και συνυφασμένη με την  

αύξησης της παχυσαρκίας  είναι και  τα καρδιοαγγειακά νοσήματα όπου στις ΗΠΑ 

αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου (Στεφανάδης και συν., 2004). Η σχέση 

παχυσαρκίας και αρτηριακής υπέρτασης έχει μελετηθεί και αποδειχθεί επαρκώς εδώ 

και πολλά χρόνια κατά τη διάρκεια της έρευνας του Framingham. Η αρτηριακή 

υπέρταση αυξάνει ανάλογα με το ΔΜΣ αλλά και τη διάρκεια της νόσου. Η αύξηση 

σωματικού βάρους κατά 10kg έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της συστολικής 

πίεσης κατά 3mmHg και της διαστολικής κατά 2mmHg με δυσμενείς επιπτώσεις για 

τον οργανισμό (Παπαβραμίδης., 2002). 
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Παχυσαρκία στην Ελλάδα-Κρήτη 
 
  Η Ελλάδα δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια απέναντι στη ‘νόσο’ της 

παχυσαρκίας καθώς η αυξητική τάση αναφέρθηκε πρόσφατα και στον Ελλαδικό χώρο 

(Mamalakis et a.l, 2000;Τυρολόγος και συν., 1997). Σύμφωνα με μελέτη των krassa et 

al.,(2001) το ποσοστό παχύσαρκων και υπέρβαρων ανδρών και γυναικών στη Βόρεια 

Ελλάδα αγγίζει το 55,3%. Σε μελέτη του Πανεπιστημίου Κρήτης σε παιδιά ηλικίας 6-

12 ετών παρατηρήθηκε ότι το 30% των αγοριών και 20% των κοριτσιών στην Κρήτη 

είχαν αυξημένο σωματικό  βάρος και παχυσαρκία (Mamalakis et al., 1996). Το 

ποσοστό  των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στην Κρήτη αλλά και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα (Κωστοπούλου., 1995; Savva., 2002) αυξάνεται συνεχώς 

λαμβάνοντας επιδημικές διαστάσεις γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες 

μελέτες σε άλλες χώρες (Mashberg.,1999). Η ραγδαία αυτή αύξηση της παιδικής 

παχυσαρκίας έρχεται να ενισχυθεί και πάλι από το γεγονός ότι οι δείκτες 

παχυσαρκίας στην Κρήτη παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά τη δεκαετία του 

1990 (Mamalakis et al., 2000). Οι αλλαγές στη διατροφή και άθληση των Κρητών 

φαίνεται να σχετίζονται με την αύξηση της ολικής χοληστερόλης κατά 36% τα 

τελευταία 30 χρόνια καθώς επίσης και με την αύξηση της θνησιμότητας των Ελλήνων 

από νοσήματα του κυκλοφορικού κατά 23,4% από ισχαιμική καρδιοπάθεια κατά 

19,8% και από εγκεφαλικά επεισόδια κατά 2,5% κατά την ίδια χρονική περίοδο 

(Kafatos et al,1991). Ενώ στη μελέτη των επτά χωρών (Keys A., 1986) ο Κρητικός 

που ζούσε στη ύπαιθρο είχε χαμηλό σωματικό βάρος και αρτηριακή πίεση στις μέρες 

μας ως προς την κατάταξη στους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας από 

στεφανιαία νόσο και καρδιοαγγειακά νοσήματα  κατέχει ανησυχητικά ποσοστά 

αυτών  των δεικτών (Τούντας.,2000).  

H Ελλάδα κατέχει δυστυχώς τη 13η θέση στην παγκόσμια κατάταξη στις 

χώρες με ΔΜΣ ≥30 (στους ενήλικες) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του International 

Obesity Task Force (IOTF)(εικόνα 1). Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ενήλικοι  της χώρας μας κατέχουν την πρώτη 

θέση (εικόνα 2). 
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Εικόνα 1[πηγή IOTF]παγκόσμια κατάταξη των χωρών  με παχυσαρκία (στοιχεία 

2005) στους ενήλικες [http://www.iotf.org/media/iotfmar03.htm] 

 

 

Εικόνα 2 [πηγή IOTF] Ευρωπαϊκή  κατάταξη των χωρών  με παχυσαρκία (στοιχεία 

2005)  

 

Μέτρηση της παχυσαρκίας-δείκτες παχυσαρκίας 
 

Η παχυσαρκία είναι μια ‘νόσος’ η οποία μπορεί να μετρηθεί, να 

χαρακτηριστεί ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς της και να ταξινομηθεί. Οι πλέον 

συνηθισμένες μονάδες μέτρησης και οι δείκτες παχυσαρκίας καταγράφονται στον 

πίνακα 1. Ανάλογα με το σκοπό της έρευνας, της μελέτης ή του επιθυμητού 
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αποτελέσματος είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλες οι μεθόδους σε συνδυασμό ή 

μόνο μία ή δύο ή και περισσότερες κ.λ.π. Άλλες μέθοδοι είναι πιο απλές και λιγότερο 

δαπανηρές, άλλες απαιτούν έμπειρο χειριστή και άλλες είναι πολύ δαπανηρές. Οι 

κυριότεροι δείκτες βασισμένοι σε ανθρωπομετρήσεις οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν και 

από την παρούσα μελέτη είναι:   

Βάρος σώματος: Η μέτρηση του βάρους είναι ένας απλός δείκτης αλλά 

εξαιρετικά χρήσιμος. Το βάρος μετριέται σε κιλά χρησιμοποιώντας ειδικό ζυγό και 

αποτελεί το βάρος γυμνού ατόμου στη δεδομένη στιγμή. Το φυσιολογικό βάρος 

προκύπτει από πίνακες πραγματικών μετρήσεων, όπως αυτοί της Metropolitan Life 

Insurance (1983). 

Ύψος σώματος: Το ανάστημα επηρεάζεται από τη διατροφή και γενετικούς 

παράγοντες. Το ύψος σε συνδυασμό με το βάρος είναι ένας δείκτης ιδιαίτερα 

χρήσιμος κυρίως στους παιδίατρος καθώς μπορούν να παρακολουθήσουν τις 

καμπύλες ανάπτυξης ενός παιδιού. Επίσης το ύψος χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό του ΔΜΣ 

Δείκτης μάζας σώματος: Αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για την εκτίμηση του 

βαθμού παχυσαρκίας καθώς κατηγοριοποιεί την παχυσαρκία με βάση το ΔΜΣ 

(πίνακας 2). Ο ΔΜΣ μπορεί να εμφανιστεί αυξημένος  σε άτομα που δεν είναι 

παχύσαρκα αλλά εμφανίζουν έντονη μυϊκή μάζα. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά σε 

αθλητές. 

Σχέση μέσης προς λεκάνης (WHR): Η περίμετρος μέσης μετριέται στο μέσο 

της απόστασης στη δωδέκατη πλευρά και της λαγονίου ακρολοφίας. Η περίμετρος 

της λεκάνης αποτελεί νοητή περιμετρική γραμμή που περιβάλει τους γλουτούς και τη 

λεκάνη του ατόμου λίγο κάτω από τις πρόσθιες άνω λαγόνιες και δείχνει τη 

συγκέντρωση λίπους στους γλουτούς και τους μηρούς. Ο δείκτης WHR αντανακλά το 

μέγεθος της εναπόθεσης λίπους στην κοιλιακή χώρα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για 

την αναγνώριση κεντρικής παχυσαρκίας ατόμων «υψηλού κινδύνου» για την 

εμφάνιση μεταβολικών και άλλων νοσημάτων. Τα επιτρεπτά όρια για τους άνδρες και 

τις γυναίκες παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

Μέτρηση δερματικών πτυχών: Με τη μέτρηση των δερματικών πτυχών 

υπολογίζεται το υποδόριο λίπος. 
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Επιπτώσεις της παχυσαρκίας 
 

Η παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου  διαφόρων παθήσεων 

και έχει συσχετιστεί με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία κατά την ενηλικίωση όπως 

την υπέρταση, το διαβήτη, τη δυσλιπιδαιμία, τις καρδιακές παθήσεις, τα εγκεφαλικά, 

τις παθήσεις του ήπατος και του παγκρέατος, τη οστεοαρθρίτιδα και τη κατάθλιψη  

(Freedman et al.,1999; Papavramidis et al., 1997; Power  et al.,1997). Οι πιθανότητες 

ανάπτυξης διαφόρων  παθήσεων σε παχύσαρκους σε σύγκριση με τον πληθυσμό 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πολύ αυξημένος > 3 φορές Αυξημένος 2-3 φορές Ελαφριά αυξημένος 1-2 φορές  

Διαβήτης τύπου ΙΙ Ισχαιμική καρδιακή 

νόσος 

Καρκίνος (μαστού, 

ενδομητρίου, παχέως 

εντέρου) 

Χολοκυστοπάθεια Υπέρταση Ενδοκρινικές διαταραχές 

Δυσλιπιδαιμία Οστεοαρθρίτιδα Πολυκυστικές ωοθήκες 

Αντίσταση στην ινσουλίνη Υπερουρικαιμία Υπογονιμότητα, στείρωση 

Αναπνευστική 

δυσλειτουργία ΣΥΠ, ΣΥΑ 

Οσφυαλγία Εμβρυϊκές ανωμαλίες  

WHO,1998 

 

Σε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες όπως η Paris Prospective Study 

(Ducimetiere et al.,1986), η Framingham Heart Study (Stokes et al.,1985) και η 

Goteburg Women’s Study (Lapidus et al.,1984) η παχυσαρκία θεωρείται παράγοντας 

κινδύνου για αθηροσκλήρυνση και καρδιαγγειακά νοσήματα, ανεξάρτητα από 

παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση, τα λιπίδια του ορού και το σάκχαρο του 

αίματος. Γυναίκες με ΔΜΣ>29 είχαν αυξημένο  σχετικό κίνδυνο της τάξης του 2,9 

για πρωτοπαθή πνευμονική εμβολή (Goldhaber et al.,1997). Επίσης σε μελέτη των 

Glynn et al (1995) αποδείχθηκε ότι ο ΔΜΣ αποτελεί προγνωστικό παράγοντα 

ανάπτυξης καταρράκτη, της συχνότερης αιτίας τύφλωσης. Έχει τεκμηριωθεί ότι σε 

παχύσαρκες γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακά υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για 

ανάπτυξη καρκίνου στο ενδομήτριο, στις ωοθήκες , στον τράχηλο και στο μαστό. Σε 

παχύσαρκους άνδρες υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του 

προστάτη. Η αυξημένη συχνότητα αυτών των τύπων καρκίνου στους παχύσαρκους 

πιστεύεται ότι οφείλεται σε ορμονικές αλλαγές (Schapira et al.,1994). 

Επίσης η παχυσαρκία αποτελεί για πολλούς ανθρώπους αιτία ψυχολογικών, 

επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Το άγχος και η 
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κατάθλιψη συνοδεύουν συχνά παχύσαρκα άτομα και μάλιστα η κατάσταση 

επιδεινώνεται περισσότερο από τα αισθητικά πρότυπα της σύγχρονης εποχής και 

αυτό συμβαίνει κυρίως στα κορίτσια κατά τη διάρκεια της εφηβείας (Falkner et 

al.,2001). Η χαμηλή κοινωνικότητα και αυτοεκτίμηση, η αίσθηση μειωμένης 

αρρενωπότητας ή θηλυκότητας, η καχυποψία, οι χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις 

είναι στοιχεία που συναντώνται συχνά σε  βαριά παχύσαρκα άτομα. Οι παχύσαρκοι 

αποτελούν στιγματισμένη ομάδα πληθυσμού σε πολλές αναπτυγμένες χώρες. Οι 

οικονομικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας αφορούν όχι μόνο τους ίδιους τους 

πάσχοντες και το οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά και τις Υπηρεσίες Υγείας των 

χωρών. Στην Ολλανδία, κατά τα έτη 1981-1989 υπολογίστηκε ότι οι έμμεσες δαπάνες 

για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αποτέλεσαν το 4% του συνόλου των δαπανών 

για την Υγεία. και στη  Γαλλία το 1992 αποτέλεσε 2%. Στη Σουηδία οι μέρες 

αναρρωτικής άδειας των παχύσαρκων εργαζομένων ήταν 1.4-2.4 φορές περισσότερες 

από τις αντίστοιχες των ατόμων με κανονικό βάρος (Παπαβραμίδης., 2002). Σύμφωνα 

με υπολογισμούς του Schneider (1996) η παχυσαρκία και οι προκαλούμενες από 

αυτήν παθήσεις κόστισαν στο Γερμανικό σύστημα Υγείας 15,5-27,1 δισεκατομμύρια 

μάρκα το έτος 1995 ενώ σύμφωνα με τους Wolf και Colditz (1996) υπολογίζουν ότι 

στις ΗΠΑ, η παχυσαρκία και οι παθήσεις που προκαλεί αντιπροσωπεύουν το 6,8% 

των συνολικών δαπανών για την Υγεία. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 

αντίστοιχες μελέτες. Είναι όμως γεγονός ότι τα διάφορα Κέντρα αδυνατίσματος με 

ελκυστικές διαφημίσεις και προσφορές πληθαίνουν καθημερινά στις πόλεις και στις 

κωμοπόλεις της χώρας μας.  

 

Παχυσαρκία και αρτηριακή πίεση 
 

Οι επιδράσεις της παχυσαρκίας στα όργανα και τα συστήματα είναι 

σημαντικές και εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου. Η σχέση 

μεταξύ της παχυσαρκίας και της υπέρτασης είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη. Η 

συστολική αλλά και η διαστολική πίεση αυξάνουν με την παράλληλη αύξηση του 

ΔΜΣ και τα παχύσαρκα άτομα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης υπέρτασης 

σε σχέση με τα λεπτόσωμα άτομα (Stamler et al.,1989). Η θνησιμότητα των 

παχύσαρκων είναι αυξημένη, έστω και αν το βάρους σώματος είναι μόνο κατά 10% 

αυξημένο πάνω από το φυσιολογικό (Παπαβραμίδης.,2002).  

Σύμφωνα με στοιχεία και έρευνες από την  National Health and Nutrition 

Examination Survery (NHANES III) φαίνεται ότι όσο αυξάνεται ο ΔΜΣ  τόσο στους 

άνδρες όσο και στις γυναίκες αυξάνεται και η αρτηριακή πίεση (Brown et al,1998). 
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(Brown et al.,1998) 

 

Σε έρευνες που έχουν γίνει (Association of life Insurance Medical Directors of 

America.,1980;Stamler et al.,1978;Criqui et al.,1982) η πιθανότητα αύξησης της 

αρτηριακής πίεσης σε ενήλικες με ΔΜΣ ≥30 είναι 38,4% περισσότερο σε άνδρες και 

32,2 % στις  γυναίκες. Σε άνδρες με ΔΜΣ ≥25 η πιθανότητα αύξησης είναι 18,2% και 

σε γυναίκες 16,5 %. Παχυσαρκία και υπέρταση είναι και οι δύο μαζί παθολογικοί 

παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιοαγγειακών νοσημάτων τα οποία λόγω 

της παχυσαρκίας τις περισσότερες φορές συνοδεύονται με αυξημένα επίπεδα ολικής 

χοληστερόλης, LDL χοληστερόλης, τριγλυκερίδια, αρτηριακής πίεσης, ινωδογόνου 

και ινσουλίνης και μειωμένων επιπέδων HDL χοληστερόλης (Haffner et al,1991).Τα 

αίτια για τη συσχέτιση μεταξύ αυξημένου βάρους σώματος και υψηλής αρτηριακής 

πίεσης δεν είναι σαφή. Μια πιθανότητα είναι ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με 

υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης στην κυκλοφορία και κατ’ επέκταση με αυξημένη 

νεφρική κατακράτηση νατρίου, το οποίο συμβάλει στην αύξηση της αρτηριακής 

πίεσης (Brenner et al.,1988). 

 

Αίτια παχυσαρκίας 

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του ανθρωπίνου γένους η τροφή δεν ήταν 

πάντοτε διαθέσιμη. Η  ικανότητα της αύξησης του σωματικού βάρους, όταν η τροφή 

ήταν διαθέσιμη, είχε ως σκοπό τη δημιουργία αποθεμάτων για τις περιόδους ανάγκης. 

Η  ικανότητα  αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό εξελικτικό-βιολογικό πλεονέκτημα. 

Όμως κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων υπό τις συνθήκες τις μόνιμης 
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αφθονίας  τροφής και συνεχούς μείωσης της σωματικής δραστηριότητας, το 

εξελικτικό αυτό πλεονέκτημα μετατράπηκε σε πραγματικό μειονέκτημα. Η 

παχυσαρκία θεωρείται σήμερα αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικής –

εξελικτικής προδιάθεσης και περιβαλλοντικών παραγόντων (Thomas et al.,2002). 

Η μετάβαση από την πλούσια σε υδατάνθρακες στην πλούσια σε λίπη δίαιτα 

κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ίσως να αποτελεί αιτία σημαντική για την 

αύξηση της παχυσαρκίας. Ειδικότερα, οι άνθρωποι προτίμησαν να καταναλώνουν 

τρόφιμα που ενώ κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν διαθέσιμα σε μικρή ποσότητα, 

στη συνέχεια  μετά τον πόλεμο τελούσαν σε αφθονία. Το γεγονός ότι το λίπος 

αποτελεί κατά μέσο όρο το 40% της προσλαμβανόμενης ενέργειας αντί του 30% που 

είναι το επιθυμητό δικαιολογεί την αύξηση του σωματικού βάρους (Pudel et al., 

1995). Η παχυσαρκία είναι πάντα αποτέλεσμα του θετικού θερμιδικού ισοζυγίου που 

συνοδεύεται με την πρόσληψη υπερβολικής ποσότητας. 

Η σύγχρονη τεχνολογία τροφίμων διακρίνει τις ποιότητες των τροφίμων σε 

αυτές που έχουν σχέση με τη θρεπτική αξία των τροφίμων και σε αυτές που 

απευθύνονται στις αισθήσεις του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια οι βιομηχανίες 

τροφίμων κατηγορούνται ότι παράγουν τα  διάφορα είδη των τροφίμων, κυρίως αυτά 

που ζητούν οι καταναλωτές, σε μεγάλες ποσότητες και χαμηλές τιμές, χωρίς όμως η 

θρεπτική αξία να είναι η βασική τους επιδίωξη (Καραουλάνης., 1998). 

Έχει παρατηρηθεί ότι η συχνότητα της παχυσαρκίας είναι μεγαλύτερη στις 

οικογένειες όπου είτε ο ένας είτε και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι. Αν οι γονείς 

έχουν φυσιολογικό βάρος το παιδί έχει πιθανότητα 10% να γίνει υπέρβαρο ενώ αν 

είναι παχύσαρκος ο ένας γονιός ανέρχεται στο 50%, αν είναι και οι δύο στο 80% 

(Καφάτος.,2002). Μελέτες στο παρελθόν έχουν καταδείξει τη θετική συσχέτιση 

μεταξύ των σωματομετρικών στοιχείων των γονέων και του βάρος των παιδιών 

(Power et al.,1997;Stunkard et al.,1990;Must et al.,1999; Lissau I.,2004; Vuille and 

mellbin.,1979; Dietz.,1991). Επομένως τα παιδιά παχύσαρκων γονέων έχουν πολύ 

αυξημένες πιθανότητες να γίνουν και αυτά παχύσαρκα καθώς, πέρα από τους 

γενετικούς προδιαθεσικούς παράγοντες, εκτίθενται στο ίδιο διατροφικό περιβάλλον 

με τους γονείς. 

Αμερικανικές έρευνες σε υιοθετημένα παιδιά, στα οποία εφαρμόστηκε 

αυξημένη ή μειωμένη θερμιδική πρόσληψη (Leibel.,1995) και μελέτες σε διδύμους 

(Carmelli et al.,1994,Astrup et al.,1994) έχουν δείξει τη σημαντική συμβολή των 

γενετικών παραγόντων στη ρύθμιση του σωματικού βάρους του ανθρώπου. Μια 

υπόθεση είναι ότι υπάρχει ένα γονιδιακά ελεγχόμενο κεντρικό  ρυθμιστικό σύστημα, 

ένας ρυθμιστής του λίπους ή της παχυσαρκίας, ο οποίος ελέγχει το ποσό σωματικού 
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λίπους (λιποστάτης). Επίσης σε Αμερικανικές έρευνες πέτυχαν να απομονώσουν τόσο 

σε ποντίκια όσο και στον άνθρωπο ένα γονίδιο, του οποίου η πρωτεΐνη είναι 

υπεύθυνη για την επικοινωνία του λιπώδους ιστού του σώματος με το κεντρικό 

ρυθμιστικό σύστημα της όρεξης στον υποθάλαμο (Zhang et al.,1994). Τα  

κυκλοφορούντα επίπεδα της λεπτίνης είναι αυξημένα  στους παχύσαρκους ασθενείς 

και μάλιστα ευθέως ανάλογα με το ποσοστό λίπους του σώματος. Τα παχύσαρκα 

άτομα έχουν αυξημένα σχεδόν στο δεκαπλάσιο τα επίπεδα λεπτίνης στο αίμα σε 

σχέση με άτομα φυσιολογικού βάρους με αποτέλεσμα οι λιποστατικοί μηχανισμοί 

στα παχύσαρκα και υπέρβαρα άτομα να μην επαρκούν για να περιορίσουν την 

πρόσληψη ενέργειας μέσω της τροφής.  

Επίσης σε σπάνιες περιπτώσεις η παχυσαρκία μπορεί να οφείλεται σε μια 

δυσλειτουργία διάφορων ενδοκρινών αδένων όπως του θυρεοειδούς αδένα, του 

υποθαλάμου, των επινεφριδίων ή ακόμα και σε σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 

που εμφανίζεται αποκλειστικά στις γυναίκες. Τα άτομα που εμφανίζουν 

υποθυρεοειδισμό έχουν ή αντίστοιχο σωματικό βάρος ή αυξημένη λιπώδη μάζα κατά 

5 περίπου κιλά σε σχέση με τους ευθυρεοειδικούς (Lessan et al.,1996,Tzotzas et 

al.,2000,Seppet et al.,1997). 

Επίσης, στις μέρες μας, παρατηρείται μια έντονη αύξηση των ψυχολογικών 

προβλημάτων που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε διατροφικές διαταραχές 

του τύπου Ψυχογενής Βουλιμία. Τα βουλιμικά  άτομα τρώνε μεγάλες ποσότητες σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Περίπου το 1-3% των ατόμων αναπτύσσουν βουλιμία 

στις ηλικίες 20-23 ετών με αποτέλεσμα να αυξάνεται το σωματικό τους βάρος 

(Χατζηγεωργίου.,2004). Σε αυτά τα άτομα η πράξη του φαγητού μειώνει τη νευρική 

ένταση. 

Τέλος, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την απουσία  

πρασίνου και πάρκων, κυρίως στις μεγαλουπόλεις, είναι παράγοντες που βοηθούν 

στην εμφάνιση της παχυσαρκίας. Η εισβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η 

συνηθισμένη διασκέδαση της Ελληνικής οικογένειας να παρακολουθεί τηλεόραση  

τρώγοντας ταυτοχρόνως είναι παράγοντες που βοηθούν επίσης στην εξάπλωση του 

φαινομένου της παχυσαρκίας. Στις μέρες μας,  το καθημερινό περπάτημα είναι 

σπάνιο φαινόμενο. Ακόμα και από την παιδική ηλικία τα άτομα  στερούνται και 

αποφεύγουν κάθε πράξη που μπορεί να οδηγήσει σε μια φυσική δραστηριότητα έστω 

και μικρής έντασης και χρονικής διάρκειας. 
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Αντιμετώπιση-πρόληψη της παχυσαρκίας 

 Σύμφωνα με μελέτη των Krassas et al (2001) και στοιχεία της IOTF (2003) ο 

επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας περίπου 10 ετών στην Ελλάδα αγγίζει το 

31% (παχύσαρκα και υπέρβαρα μαζί) και κατέχει μια από τις πρώτες θέσης στην 

Ευρώπη. Για το λόγο αυτό ή πρόληψη της παχυσαρκίας θα πρέπει να ξεκινάει από 

την προσχολική ακόμα ηλικία καθώς το παιδί αρχίζει να διαμορφώνει τις διαιτητικές 

και διατροφικές του συμπεριφορές. Σύμφωνα με τα τον Καφάτο (2002) η πρόληψη 

της παχυσαρκίας θα πρέπει να ξεκινάει από την ενδομήτριο ζωή και το βάρος της 

εγκυμονούσας να μη ξεπερνάει τα 12 κιλά καθώς μαζί  με τον  αποκλειστικό  

μητρικός θηλασμό αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην πρόληψη της 

παχυσαρκίας. 

 Σύμφωνα με τις καμπύλες  σωματικής ανάπτυξης (Λιναρδάκης και συν.,2000) 

στα παιδιά ο ΔΜΣ σε όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας δεν θα πρέπει να 

ξεπερνάει την 75η εκατοστιαία θέση. Η διατροφή σε αυτή την ηλικία είναι 

καθοριστική καθώς  η εμφάνιση της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικίας παίζει 

καθοριστικό ρόλο για τη μονιμότητά της στην ενήλικη ζωή καθώς ένα παχύσαρκο 

παιδί έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκος ενήλικας (Ρώμα, 1997). 

 

 Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα  ‘Eurodiet’ (1998-2000) έθεσε ως 

στόχο να συμβάλει στην οργάνωση ενός προγράμματος προαγωγής της υγείας και της 

σωστής διατροφής. Οι συστάσεις είναι οι εξής: 

 

• Το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας να αντιστοιχεί σε 60-80 λεπτά  

περπάτημα ημερησίως . 

• Ο ΔΜΣ των ενηλίκων να κυμαίνεται μεταξύ 21-22 kg/m2. 

• Η ημερήσια πρόσληψη των λιπιδίων να είναι μικρότερη του 30% του συνόλου 

της ενέργειας. 

• Η ποσοστιαία συμμετοχή των υδατανθράκων να είναι  >55 %. 

• Η ημερήσια πρόσληψη ζάχαρης <10% επί της ενέργειας. 

• Η ημερήσια πρόσληψη φρούτων και λαχανικών να είναι >400γρ. 

• Η ημερήσια πρόσληψη των φυτικών ινών >25γρ. 

• Αποκλειστικός μητρικός θηλασμός για 6 μήνες. 

• Ημερήσια πρόσληψη σιδήρου 15mg για τις γυναίκες. 

• Ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου >800mg. 

• Επαρκής πρόσληψη νερού (1,5-2 λίτρα) ημερησίως. 
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• Ημερήσια πρόσληψη χλωριούχου νατρίου < 6 γρ. 

• Περιορισμός της πρόσληψης αιθυλικής αλκοόλης σε <24-36γρ για τους 

άνδρες και <12-24 γρ για τις γυναίκες. 

 

Οι συστάσεις αυτές των ειδικών θεωρούνται ενδεικτικές και ενδέχεται να 

προσαρμοστούν στις εκάστοτε εθνικές οδηγίες. 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ-

ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Μ.Μ.Ε 

Νομολογία, 

κίνητρα και 

παρότρυνση σε 

θέματα διατροφής 

Γνώση και 

επιμόρφωση 

κόσμου 

Εκπαιδευμένοι 

διευθυντές και 

υπεύθυνοι αγοράς 

Υπεύθυνη 

διαφήμιση 

Οδηγίες για 

βιομηχανία / 

εμπόριο 

 

Διαχωρισμός και 

επιλογή 

καταναλωτών 

Κατάλληλη 

προώθηση αγαθών 

Επιμόρφωση σε 

θέματα υγιεινής 

διατροφής 

Επιμόρφωση και 

προστασία 

καταναλωτή 

Υγιείς συνήθειες 

στο σπίτι 

Διασφάλιση 

ποιότητας 

Επιχειρηματολογία 

Συλλογή 

πληροφοριών και 

έρευνα 

Κοινωνική 

συμμετοχή 

Ετικέτες με 

πληροφορίες και 

ενημέρωση 

καταναλωτών 

Δημοσιοποίηση 

πληροφοριών 

Παροχή 

Υπηρεσιών Υγείας 

Δραστηριοποίηση 

καταναλωτικών 

ομάδων 

 Αποκάλυψη 

διεκδικήσεων σε 

θέματα υγείας 

Διαιτητικές οδηγίες 

Έλεγχος παχύσαρκων από την πολιτεία 

Καθοδήγηση σε θέματα παχυσαρκίας από WHO 

Επιμερισμός ευθυνών των εμπλεκόμενων στη γένεση και αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας (WHO 1996). 
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Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας θα πρέπει να στηριχθεί στο συνδυασμό 

τριών μεθόδων, της διαιτητικής και διατροφικής προσέγγισης, της αύξησης της 

σωματικής άσκησης και της ψυχολογικής παρέμβασης που έχει σχέση και με την 

αλλαγή συμπεριφοράς και τρόπου ζωής. Οι στόχοι της διαιτητικής παρέμβασης είναι 

1) να ελαττωθεί το λίπος του σώματος 2) να αναπτυχθούν  πιο υγιεινές συνθήκες 

διατροφής 3) να προληφθεί η απώλεια μυϊκής μάζας 4) να διατηρηθεί η απώλεια του 

σωματικού βάρους (Moore.,2000). Τα παχύσαρκα άτομα πρέπει να ξεκινούν μια 

ισορροπημένη δίαιτα χαμηλότερων θερμίδων από αυτών που συνήθως 

προσλάμβαναν. Αυτές οι δίαιτες αποτελούνται από κοινά τρόφιμα από όλες τις 

ομάδες τροφίμων που είναι σχεδόν επαρκείς σε όλα τα θρεπτικά συστατικά . Είναι 

συνήθως χαμηλές σε λιπαρά (<30%) και υπάρχει αντίστοιχη αναλογία πρωτεϊνών και 

υδατανθράκων. Ιδανική δίαιτα για όλα τα παχύσαρκα άτομα δεν υπάρχει και κάθε 

δίαιτα πρέπει να είναι εξατομικευμένη και να πληροί τα χαρακτηριστικά  τόσο του 

ατόμου που θα την εφαρμόσει όσο και του τρόπου ζωής που ακολουθεί. Τα άτομα 

που επιθυμούν να ακολουθήσουν κάποια διατροφή θα πρέπει να απευθύνονται σε 

ειδικό επιστημονικό προσωπικό (Διαιτολόγους-Διατροφολόγους) καθώς μια κακή 

διατροφή μπορεί να εγκυμονεί και να προκαλέσει πολλούς κινδύνους. 

Σε περιπτώσεις όπου η αύξηση του βάρους αποτελεί ψυχολογικό παράγοντα 

(π.χ ψυχογενής βουλιμία) θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτα από ειδικούς 

ψυχιάτρους- ψυχολόγους ως νόσημα και στη συνέχεια ή ακόμα και παράλληλα με τη 

βοήθεια διαιτολόγων να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία . 

Οι καθηγητές φυσικής αγωγής θα αποτελέσουν και αυτοί με τη σειρά τους ένα 

συνδετικό κρίκο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας καθώς ένα πρόγραμμα 

αεροβικής άσκησης κάποιες φορές την εβδομάδα συντελεί στη μείωση του 

σωματικού βάρους. Είναι καλό τα παχύσαρκα άτομα να αυξήσουν την καθημερινή 

τους ενεργειακή κατανάλωση με απλούς τρόπους όπως η χρήση του κλιμακοστασίου 

αντί του ανελκυστήρα, η αύξηση των περιπάτων καθώς και η όσο το δυνατόν 

λιγότερη χρήση του αυτοκινήτου.   

 

Αρτηριακή υπέρταση και απώλεια βάρους 

 Σε πολλές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η απώλεια σωματικού βάρους μειώνει 

την αρτηριακή πίεση σε παχύσαρκους και υπέρβαρους ασθενείς (Reisin et 

al.,1983,Langford et al.,1985,Stamler et al.,1987,Corrigan et al.,1991,Stamler et 

al.,1989). Η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης με την απώλεια του σωματικού βάρους 

παρατηρείται αρκετά πριν επιτευχθεί το ιδανικό σωματικό βάρος. Η αναμενόμενη 
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πτώση της αρτηριακής είναι περίπου 2,5/1,5 mmHg για κάθε kg βάρους (Whelton P 

et al.,1998). Το υπερβολικό βάρος επιφέρει μια πρόσθετη εργασία για το μυοκάρδιο 

καθώς η αιμοδυναμική εικόνα των παχύσαρκων υπερτασικών εξαρτάται από το 

βαθμό παχυσαρκίας. Η αρτηριακή πίεση ακόμα και στην περίπτωση που ο ασθενής 

ανακτήσει το βάρος του παραμένει πιο  κάτω από τα αρχικά της επίπεδα. Στο 80% 

των ασθενών με βαριά παχυσαρκία που δεν λαμβάνουν αντιυπερτασική αγωγή πριν 

από την εγχείρηση αποκαθίσταται μετά την απώλεια βάρους ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό εκείνων που η υπέρτασή τους αντιμετωπίζεται με φάρμακα πριν από 

εγχείρηση είναι 60% (Sugerman et al.,1998).Ο μηχανισμός ρύθμισης της απώλειας 

βάρους δεν είναι γνωστός.   

 

Αρτηριακή υπέρταση και άλλοι παράγοντες (Κάπνισμα, κατανάλωση 

οινοπνεύματος, τροφή πλούσια σε λιπαρά, διαιτητική πρόσληψη Καλίου, 

Νατρίου και Μαγνησίου ) 

 

Μια δίαιτα χαμηλή σε θερμίδες και λιπαρά, η αποφυγή του πρόσθετου 

χλωριούχου νατρίου και των τροφών που περιέχουν μεγάλες ποσότητες από αυτό, η 

φροντίδα για σωστή αναλογία νατρίου / καλίου, η λήψη μαγνησίου και ασβεστίου , η 

κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε φυτικές ίνες  και λιπαρών ψαριών καθώς επίσης 

και η μέτρια κατανάλωση καφέ είναι πολύ σημαντικοί διατροφικοί παράγοντες που 

μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση της υπέρτασης.  

Η συσχέτιση του νατρίου με την υπέρταση , σύμφωνα με την οποία η αύξηση 

της πρόσληψης οδηγούσε σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ενώ μείωσή της είχε το 

αντίθετο αποτέλεσμα είναι αποδεδειγμένο (McCarron.,2000). Ανάλυση των 

αποτελεσμάτων τυχαιοποιημένων μελετών έδειξε ότι ο περιορισμός της ημερήσιας 

κατανάλωσης αλατιού από 10,5 g σε 6 g μειώνει τη (συστολική / διαστολική) 

αρτηριακή πίεση κατά 4-6 mmHg (Cutler et al.,1997). Τα νεότερα δεδομένα 

επιβεβαιώνουν αυτό το συμπέρασμα και έχει πλέον βρεθεί ότι διαφοροποίηση στην 

πρόσληψη νατρίου κατά 6 g, έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή στην συστολική πίεση 

κατά 3-6 mmHg. Βέβαια, φαίνεται ότι η μείωση της πρόσληψης αλατιού από τη 

διατροφή, έχει μόνο άμεσα και όχι μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην αρτηριακή 

πίεση και στη θνησιμότητα (Stamler.,1997). Επομένως συνίσταται η μείωση της 

χρήσης αλατιού στο φαγητό για τον καλύτερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, αλλά θα 

πρέπει η αλλαγή αυτή να συνδυαστεί και με τις υπόλοιπες αλλαγές στον τρόπο ζωής 

και διατροφής όπως η απώλεια βάρους, καθώς το αλάτι από μόνο του δεν είναι 
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αρκετή λύση. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ΄όψη και η κατανάλωση 

μαγνησίου καθώς το μαγνήσιο παίζει ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης με 

διάφορους μηχανισμούς καθώς η μεταβολικές τροποποιήσεις του έχουν σοβαρό 

αντίκτυπο στην συσταλτική κατάσταση των λείων μυών των τοιχωμάτων των 

αγγείων και στη συνέχεια στην αρτηριακή πίεση (Jean Lederer.,2002). 

 Η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών έχει δειχθεί ότι προκαλεί 

αύξηση της αρτηριακής πίεσης (Stamler et al.,1997). Σε πρόσφατη μελέτη 

ηλικιωμένων υπερτασικών, η πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και φτωχή σε λίπος 

διατροφή οδήγησε σε ελάττωση της (συστολικής/ διαστολικής) αρτηριακής πίεσης 

κατά 6/3 mmHg (Apple et al.,1997). Το κάπνισμα προαγάγει την αθηρωμάτωση των 

αγγείων επιταχύνοντας την αρτηριοσκλήρυνση και ευνοεί την εκδήλωση οξέων 

καρδιακών  συμβάντων. Η νικοτίνη που εισπνέεται με τον καπνό του τσιγάρου είναι 

τοξική και οδηγεί σε αγγειοσύσπαση και αυξημένη αρτηριακή πίεση. Το κάπνισμα 

αυξάνει την αρτηριακή  σκλήρυνση τόσο των μεγάλων όσο και των μεσαίου μεγέθους 

αρτηριών. Η οξεία επίδραση του καπνίσματος στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης 

έχει δειχθεί πολλές φορές και φαίνεται να έχει περίπου 15λεπτη διάρκεια (Safar M et 

al., 1994). Εξακολουθεί, ωστόσο, να υπάρχει έλλειψη απόδειξης με μακροπρόθεσμες 

κλινικές μελέτες. 

 

Σκοπός της μελέτης 

Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας και 

της αρτηριακής υπέρτασης σε αγροτικό πληθυσμό στην περιοχή της Μεσσαράς στην 

Κρήτη. Σκοπό της μελέτης αποτελεί επίσης η διερεύνηση διαφορών ανάμεσα  στους 

δείκτες παχυσαρκίας σε διαφορετικές γεωργικές δραστηριότητες, η διερεύνηση 

διαφορών μεταξύ των δύο φύλων και η διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των δεικτών 

παχυσαρκίας και της αρτηριακής πίεσης.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση κλινικών 

παραγόντων που σχετίζονται με χρόνια νοσήματα, η αξιολόγηση συμπεριφορών 

υγείας µε σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου υγείας του αγροτικού πληθυσµού και 

των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται µε χρόνια νοσήµατα. 

 

 

Υλικό & Μέθοδος 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος της επιδημιολογικής μελέτης για τους 

κατοίκους της περιοχής της Μεσσαράς με σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου Υγείας 
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του Αγροτικού πληθυσμού και των παραγόντων που σχετίζονται με χρόνια νοσήματα. 

Το δείγμα περιλαμβάνει 505 άτομα ηλικίας 18 έως 75 ετών. 

 Κύριος στόχος αυτής της επιδημιολογικής μελέτης είναι να διερευνηθούν τα 

νοσήµατα αυτά τα οποία προκαλούν τη μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνησιµότητα σε 

σχέση µε την έκθεση σε φυτοφάρµακα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Μέσα στα πλαίσια αυτής της μελέτης,  έγιναν τα ακόλουθα:  

• Λήψη ιατρικού & οικογενειακού ιστορικού, καθώς και των δηµογραφικών 

στοιχείων της οικογένειας.  

• Κλινική εξέταση και μέτρηση αρτηριακής πίεσης. 

• Σωµατοµετρικές µετρήσεις (βάρος, ύψος, περίµετρος µέσης και λεκάνης, 

δερµατικές πτυχές σε τέσσερα σηµεία του σώµατος).  

• Καταγραφή φαγητού 3 ηµερών και συχνότητα κατανάλωσης διάφορων 

τροφίµων.  

• Είδος, ένταση και διάρκεια της σωµατικής άσκησης.  

• Συνήθειες υγείας (οινοπνευµατώδη ποτά, κάπνισµα, κ.α.).  

• Επαγγελµατική κατάσταση και περιβαλλοντικές επιδράσεις (είδος και 

συχνότητα έκθεσης σε φυτοφάρµακα).  

• Ακτινογραφία θώρακος για τους καπνιστές και πρώην καπνιστές.  

• Λήψη αίµατος για έλεγχο αναιµίας, υπερχοληστεριναιµίας, υπέρτασης, 

σακχαρώδη διαβήτη, λειτουργίας του νεφρού και συκωτιού, καρκινικούς 

δείκτες (προστάτη, τραχήλου της µήτρας, παχέος εντέρου).  

• Μαστογραφία στις γυναίκες άνω των 35 ετών και Pap-Test.  

• Λήψη µιας σταγόνας υποδόριου λίπους από το γλουτό µε µια συνήθη βελόνα 

(όπως αυτή της ένεσης πενικιλίνης), αφού προηγουµένως ραντισθεί το δέρµα 

µε αναισθητικό (χλωριούχο αιθύλιο), ώστε να µην είναι αισθητό ούτε το απλό 

τσίµπηµα και η όλη διαδικασία διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Η εξέταση αυτή 

δίνει µια εικόνα της διατροφής σε όλη τη ζωή, όσον αφορά το είδος των 

λιπών που καταναλώνεται από διάφορα τρόφιµα. 

Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα δοθούν µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι εύκολα κατανοητά και θα είναι σε σφραγισµένο φάκελο για κάθε 

οικογένεια. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η συλλογή όλων των στοιχείων, των εξετάσεων και των πληροφοριών 

πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιος- Απρίλιος- Μάιος  του 2005 από την 
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ερευνητική οµάδα της Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Τµήµατος 

Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

 

Δεοντολογία 

Για την διεξαγωγή της έρευνας δόθηκε άδεια από την επιτροπή δεοντολογίας 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η) με την υπ’ 

αριθμό απόφαση 170/2004. 

Για τη συμμετοχή των ατόμων ζητήθηκε έγγραφη η συγκατάθεσή τους με 

ειδικό έντυπο αποδοχής συμμετοχής στο προληπτικό πρόγραμμα υγείας του 

Πανεπιστήμιου (έντυπο μελέτης 1) καθώς στάλθηκαν και έντυπα τα οποία 

διευκρίνιζαν για όλες τις εξετάσεις. Επίσης τηρήθηκαν και τηρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του ιατρικού 

απορρήτου.  

 

Περιοχή μελέτης 

Η μελέτη πραγµατοποιήθηκε σε πληθυσµό 

ηλικίας 18 έως 75 ετών της γεωγραφικής περιφέρειας της 

Κρήτης στην περιοχή της Μεσσαράς από την Κλινική  

Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής, του 

Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής, της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου  Κρήτης. 

  Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας με πληθυσμό 601.131 

κατοίκους (σύμφωνα με τη τελευταία απογραφή του 2001, Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία) και διαιρείται σε τέσσερις νομούς. Ο νοµός  Ηρακλείου 

διακρίνεται δε ως ο πολυπληθίστερος  

ίλων, στον οποίο διαµένει το 49% του 

πληθυσµού της Κρήτης  292.489 κάτοικοι (Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ)., 2004). 
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 Η περιοχή της Μεσσαράς περιλαμβάνει 6 Δημοτικά Διαμερίσματα: 

Αστερουσιών, Γόρτυνας, Μοιρών, Βιάννου, Κόφινα, Τυμπακίου. Οι περιοχές που 

διεξάγει η μελέτη ήταν σε 24 οικισμούς – χωριά: Βαγιωνία, Μεσοχωρίο, Γαλιά, 

Αντισκάρι, Εθιά, Χουστουλιανά, Μητρόπολη, Αχεντριά, Χόνδρος ,Σοκαρά, Αποϊνί, 

Στόλοι, Ινία, Άρβη, Στέρνες, Ασήμι, Τσιφούτ Καστέλλι, Τυμπάκι, Παναγιά, Διονύσι, 

Λούρες, Σταβιές, Καπετανιανά και Φουρνοφάραγγο. (βλέπε χάρτη). 

 

 

Πληθυσμός μελέτης  

Το δείγμα των ατόμων που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη αποτέλεσαν 

505 άτομα (ηλικίας 18 έως 75 ετών) των παραπάνω χωριών (βλέπε χάρτη). Αφού 

συγκεντρώθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των παραπάνω Δημοτικών 

Διαμερισμάτων από το 1950 έως το 2004 και έγινε διαχωρισμός του πραγματικού 

πληθυσμού και του μόνιμου από τους εκλογικούς καταλόγους, με τη βοήθεια των 

αγροτικών συλλόγων και την ύπαρξη βιβλιαρίων του ΟΓΑ, έγινε επιλογή 662 ατόμων 

με ποσόστωση από κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα  με τη μέθοδο της 

στρωματοποιημένης αναλογικής τυχαίας δειγματοληψίας. Η ταξινόμηση των 
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δειγματοληπτικών μονάδων  έγινε κατά φύλο, ηλικία και Δημοτικό Διαμέρισμα Η 

στρωματοποίηση κατά οικογένεια αποτέλεσε επιπλέον κριτήριο δειγματοληψίας με 

την επιλογή οικογενειών. Επίσης  στους καταλόγους γνωστοποιήθηκε και η 

επαγγελματική τους ιδιότητα  (ιδιαίτερο επιδημιολογικό ενδιαφέρον έχει ομάδα των 

γεωργών με θερμοκήπια). Κριτήρια για την επιλογή των ατόμων αποτέλεσε η ύπαρξη 

βιβλιαρίου του ΟΓΑ καθώς και η ηλικία των 18 ετών έως 75 ετών. Οι επαγγελματικές 

ομάδες που επιλέχθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο γεωργοί  κυρίως κλειστών 

καλλιεργειών δηλαδή θερμοκηπίων καθώς και κτηνοτρόφοι. 

 Ενημερωτική επιστολή εστάλη σε 662 άτομα με την οποία τους ζητήθηκε και 

η έγγραφη συναίνεσή τους. Από το σύνολο των 662 ατόμων τελικά  δέχτηκαν να 

εξεταστούν 599 άτομα  (ρυθμός ανταπόκρισης 90,5%). Στην τελική φάση τη μελέτης 

εξετάστηκαν συνολικά 505 άτομα (ρυθμός ανταπόκρισης 84,3%) ενώ 94 άτομα ενώ 

δέχτηκαν δεν ήρθαν. Από τα 505 άτομα  το 44 % (n=223) ήταν άνδρες και το 56 % 

ήταν γυναίκες  (n=282) (πίνακας 17).  

 Όσον αφορά τις μετρήσεις στην αρτηριακή πίεση ανταποκρίθηκαν στο 

σύνολο 460 άτομα  (ρυθμός ανταπόκρισης 76,7%) καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν 

την ίδια μέρα σε κάποια χωριά και δεν ήρθαν ξανά για να εξεταστούν 45 άτομα. 

Σύμφωνα με τον Bland (2000) η μελέτη θεωρείται έγκυρη όταν ο ρυθμός 

ανταπόκρισης είναι πάνω από 70%. Και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό  είναι 

μεγαλύτερο. 

 

Μετρήσεις  
  

 
Σωματομετρήσεις  

Το σωματικό βάρος των ατόμων μετρήθηκε με ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας 

τύπου Seca με προσέγγιση ± 100gr. Τα άτομα ζυγίστηκαν χωρίς παπούτσια, με 

ελαφριά ενδυμασία  και νηστικά 

Το ύψος μετρήθηκε με ειδικό αναστημόμετρο σε εκατοστά τύπου Seca 

προσαρμοσμένο σε ίσιο  τοίχο  που σχημάτιζε ορθή γωνία με το δάπεδο και με 

προσέγγιση ±0,5 cm. Η μέτρηση έγινε χωρίς παπούτσια, σε όρθια θέση, οι φτέρνες 

ήταν ενωμένες και εφαπτόμενες στον τοίχο καθώς οι ώμοι και τα άνω άκρα  ήταν 

χαλαρά (Καφάτος και συν., 1990). 

Ο ΔΜΣ υπολογίστηκε με το πηλίκο του βάρους σώματος σε κιλά δια του 

τετραγώνου του ύψους του ατόμου σε μέτρα (Β/Υ2)(WHO., 1995). Αναλόγως το 

αποτέλεσμα ταξινομήθηκαν με βάση τον πίνακα 2. 
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Η περίμετρος μέσης μετρήθηκε σε εκατοστά στο μέσο του διαστήματος 

μεταξύ του πλευρικού τόξου και της λαγόνιας ακρολοφίας στο ύψος του ομφαλού με 

τη χρήση μιας πλαστικής μετρικής εύκαμπτής ταινίας. Η μέτρηση έγινε με ελαφριά 

ρούχα. 

Η περίμετρος της λεκάνης μετρήθηκε σε εκατοστά στο ύψος των αρθρώσεων 

των ισχίων με τη χρήση μιας πλαστικής μετρικής εύκαμπτής ταινίας. Η μέτρηση έγινε 

με ελαφριά ρούχα. 

Από τη περίμετρο μέσης και τη περίμετρο της λεκάνης υπολογίστηκε το 

πηλίκο μέσης προς λεκάνης  και έγινε ταξινόμηση ανάλογα με τα παραδεκτά όρια 

σχέσης μέσης /λεκάνης (WHR)(WHO.,1997). 

Οι δερματικές πτυχές ωμοπλάτης, λαγονίου, δικέφαλου και τρικέφαλου 

μετρήθηκαν σε χιλιοστά με όργανο τύπου Lange Skinfold Caliper. Η δερματική 

πτυχή του τρικέφαλου λαμβάνεται στο μέσο της οπίσθιας επιφάνειας του αριστερού 

βραχίονα μεταξύ ωλέκρανου και ακρωμίου. Η δερματική πτυχή πιάνεται μεταξύ 

δείκτη και αντίχειρα, ώστε να είναι παράλληλη με τον επιμήκη άξονα του βραχίονα. 

Η δερματική πτυχή του δικέφαλου μετριέται στο πλέον προέχον σημείο του 

δικέφαλου μυός, παράλληλα με τον επιμήκη άξονα του βραχίονα. Η δερματική πτυχή 

της αριστερής ωμοπλάτης μετριέται με το αριστερό άνω άκρο να κρέμεται χαλαρά, 

κάτω από το χείλος της κάτω γωνίας της ωμοπλάτης σε γωνία 450 με την 

κατακόρυφο. Η λαγόνιος δερματική πτυχή μετριέται πάνω από τη λαγόνιο ακρολοφία 

κατά τη μέση μασχαλιαία γραμμή. Η δερματική αυτή πτυχή είναι κάθετη με τον κατά 

μήκος άξονα του σώματος. Οι δερματικές πτυχές μετριούνται στη αριστερή πλευρά 

του σώματος για τους δεξιόχειρες και στη δεξιά για του αριστερόχειρες (Καφάτος και 

συν., 1990). Για τον υπολογισμό αυτό απαιτούνται τρεις μετρήσεις κάθε φορά 

τεσσάρων δερματικών πτυχών όπου παίρνουμε το μέσο όρο από κάθε μέτρηση. Στη 

συνέχεια προστίθενται όλες οι μετρήσεις και με βάση την τιμή που προκύπτει 

βρίσκεται  το ποσοστό λίπους σώματος  από πίνακες του Duruin (1974) για άνδρες 

και γυναίκες. 

 

 

Μέτρηση αρτηριακής πίεση 

 

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης έγινε σε καθιστή θέση και μετά από 

ανάπαυση 5-10 λεπτών, με υδραργυρικό σφυγμομανόμετρο κατάλληλο σε μέγεθος 

περιχειρίδιο που καλύπτονταν το 50-75%της περιμέτρου του αριστερού βραχίονα. Ο 

πρώτος και ο πέμπτος τόνος Korotkoff αποτέλεσαν αντιστοίχως τη συστολική και 
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διαστολική αρτηριακή πίεση. Οι μετρήσεις έγιναν τρεις φορές με μεσοδιάστημα 

παύσης ενός έως δύο λεπτών και στη συνέχεια ελήφθη ο μέσος όρος των μετρήσεων. 

(πρωτόκολλο µελέτης MONICA) (Fordyce-Baum et al., 1987). Για μεγαλύτερη 

αξιοπιστία κατά τη διάρκεια της μέτρησης υπήρχε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 

δεύτερος εξεταστής ο οποίος μετρούσε με το ίδιο όργανο το ίδιο άτομο. Ο 

συντελεστής συσχέτισης Cronbach’s alpha ήταν 0,95 (p=0,817) για τη συστολική 

πίεση και 0,63 (p=0,843) για τη διαστολική. 

 

Διαιτητικό ιστορικό 

 Από τα άτομα της μελέτης ζητήθηκε πλήρη καταγραφή όλων των γευμάτων, 

ποτών, αναψυκτικών και τυχόν άλλων σκευασμάτων που κατανάλωσαν τις 

προηγούμενες τρεις ημέρες (ανάκληση τριημέρου). Τα ειδικά έντυπα είχαν σταλεί 

αρκετές ημέρες πριν καθώς και ακριβείς πληροφορίες και υποδείξεις για την 

καλύτερη συμπλήρωσή τους. Στη συνέχεια  από ομάδα  Διαιτολόγων- 

Διατροφολόγων, κατάλληλα εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό, έγινε έλεγχος  της 

τριήμερης καταγραφής και για την ακριβή εκτίμηση των ποσοτήτων και προς 

διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ Διαιτολόγων  και ατόμων της μελέτης 

χρησιμοποιήθηκαν έγχρωμες φωτογραφίες τροφίμων και ποτών σε αντίστοιχο με την 

πραγματικότητα μέγεθος. Στα άτομα εκείνα τα οποία δεν είχε γίνει καταγραφή 

τριήμερου διαιτολογίου συμπληρώθηκε με τη βοήθεια των Διαιτολόγων ανάκληση 

24ωρου διαιτολογίου. Στα διαιτολόγια αυτά με ειδικό στατιστικό πρόγραμμα έγινε 

ανάλυση θρεπτικών συστατικών. 

 

Ερωτηματολόγιο Συνηθειών  Υγείας (οινοπνευµατώδη ποτά, κάπνισµα, κ.α.)  

 Από άτομα ειδικά εκπαιδευμένα από την ομάδα Προληπτικής Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης συμπληρώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο συνηθειών υγείας και 

έγινε καταγραφή της κατανάλωσης και του είδους αλκοόλ εβδομαδιαίως και της 

ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων. 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα SPSS, έκδοση 12.0. 

Κατά κύριο λόγο ακολουθήθηκαν μέθοδοι ανάλυσης σε στρωματοποιημένα 

δεδομένα. 

Οι συντελεστές συσχέτισης κατά Pearson (Pearson’s correlation coeffeciennts) 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συσχέτιση των σωματομετρικών μετρήσεων και των 
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μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης. Τιμές p<0,05 θεωρήθηκαν  στατιστικά σημαντικές 

στις συσχετίσεις των μεταβλητών. Για τον έλεγχο των κατανομών συχνοτήτων, ως 

προς τις παραπάνω μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος χ2 (Chi-square test). Με τη 

μέθοδο ανάλυση διασποράς ή μεταβλητότητας (analysis of variance-anova) έγινε 

σύγκριση των μέσων τιμών σε κάθε ομάδα από τους δείκτες παχυσαρκίας και των 

αρτηριακών πιέσεων καθώς και παράλληλη διακύμανση στους παραπάνω δείκτες. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος Student ( Student t test) για σύγκριση διαφορών 

μεταξύ των δύο φύλων. 

Σε όλες τις μεθόδους ορίστηκε ως αποδεκτό σημείο σημαντικότητας (p-value) 

το 5%, το 1% και το 1%ο.  

 

Αποτελέσματα 

        Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα ποσοστά των φυσιολογικών, 

υπέρβαρων  και παχύσαρκων ατόμων της μελέτης. Από τα 505 άτομα που 

συμμετείχαν τελικά τα 223 ήταν άνδρες (ποσοστό 44 % επί του συνόλου), ενώ τα 282 

(ποσοστό 56% επί του συνόλου) ήταν γυναίκες. Τα αποτελέσματα των 

σωματομετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι ποσοστό 87% (p=0,0001) επί 

του συνόλου ήταν υπέρβαρα και παχύσαρκα  μαζί χρησιμοποιώντας τα διεθνή 

κριτήρια εισαγωγής –αποκλεισμού με βάση τον  Πίνακα 2 (WHO.,1997) ενώ μόνο το 

13 % των ατόμων βρίσκονταν  στα φυσιολογικά όρια.  

Στον πίνακα 7 παρατηρείται ότι η μέση τιμή του ΔΜΣ των ανδρών είναι 

29,3kg/m2 [ΤΑ=4,4] σχετικά μικρότερη από αυτή των γυναικών που είναι 30,6kg/m2 

[ΤΑ=5,6  p<0,001]. Η μέση τιμή της ηλικίας και στα δύο φύλα είναι ίδια  (45,9 έτη) 

γεγονός που αποδεικνύει ότι οι διαφορές δεν μπορεί να οφείλονται στην ηλικία. Η 

μέση τιμή του βάρους των γυναικών [74,3 ,ΤΑ=14] είναι μικρότερη από εκείνη των 

ανδρών [83,4 κιλά,ΤΑ=13,9] γεγονός που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σημαντική 

διαφορά καθώς οι άνδρες παρουσιάζονται ψηλότεροι με μέση τιμή 168,5 εκατοστά 

και οι γυναίκες με μέση τιμή 156 εκατοστά. Οι γυναίκες είναι πιο αδύνατες κατά 

μέσο όρο από τους άνδρες αλλά και κοντότερες. Πολύ σημαντική διαφορά υπάρχει 

ανάμεσα στο ποσοστό λίπους των ανδρών [ΜΤ=27,3%,ΤΑ=5,6] και σε εκείνο των 

γυναικών [ΜΤ=39,3%,ΤΑ=5,7 p=0,001]. Σημαντική διαφορά υπάρχει επίσης στο 

δείκτη W/H όπου η μέση τιμή των γυναικών [0,96,ΤΑ=0,10] είναι μικρότερη από 

αυτή των ανδρών [0,99,ΤΑ=0,08,p=0,001]. Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στη  

μέση τιμή της συστολικής πίεσης των ανδρών και των γυναικών καθώς εμφανίζουν 

και οι δύο την ίδια ακριβώς [ΜΤ=127, p=0,633]. Όμως υπάρχει σημαντική διαφορά 

στη διαστολική πίεση των δύο φύλων καθώς οι άνδρες εμφανίζουν  μέση 
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τιμή=82mmHg [ΤΑ=10] και οι γυναίκες μικρότερη με μέση τιμή=80mmHg 

[ΤΑ=8,p=0,003].  

Στον πίνακα 8 φαίνεται ότι μέση συστολική και διαστολική πίεση αυξάνεται 

παράλληλα με την αύξηση του ΔΜΣ και στα δύο φύλα όπου εμφανίζεται σημαντική 

(p<0,073, p<0,002, p<0,0001).  

Στον πίνακα 9 επίσης εμφανίζεται παράλληλη αύξηση και στο ποσοστό 

λίπους, W/H και βάρους σε σχέση με την παράλληλη αύξηση του ΔΜΣ το οποίο 

παρουσιάζεται σε όλες τις περιπτώσεις πολύ σημαντικό (p<0,0001). 

Στον πίνακα 10 φαίνονται τα ποσοστά λίπους και για τους άνδρες και για τις 

γυναίκες  όπου πάνω από το φυσιολογικό είναι 95,1% (n=482) ενώ μόνο το 4,9% 

(n=23) βρίσκεται στα φυσιολογικά όρια. Ο δείκτης W/H εμφανίζεται και αυτός πολύ 

αυξημένος στο σύνολο των ατόμων καθώς το 64,5% (n=338) ανδρών και γυναικών 

βρίσκεται πάνω από το φυσιολογικό και μόλις  35,5% (n=167) βρίσκεται στα 

φυσιολογικά όρια.  

Από τον πίνακα 11 φαίνεται ότι  συστολική πίεση πάνω από 130 mmHg είχαν 

181 άτομα [39,3%] και διαστολική πίεση πάνω από 85mmHg είχαν 141 άτομα 

[30,7%, p=0,0001, df=1] (σύμφωνα με τα κριτήρια του  National Committee on 

Detection, πίνακας 5).  

Συσχέτιση συστολικής και διαστολικής πίεσης με φύλο, ηλικία, βάρος, ΔΜΣ, 

W/H, λίπος%.. Στον πίνακα 12 το βάρος , το  λίπος %, ο ΔΜΣ,  το W/H, η ηλικία 

εμφανίζουν σημαντική θετική συσχέτιση με τη συστολική αρτηριακή πίεση (r=0,22, 

0,23, 0,29, 0,28 και 0,34 αντίστοιχα, και p<0,0001 σε όλες τις περιπτώσεις) ενώ 

αρνητική συσχέτιση εμφανίζει με το φύλο (r = -0,018 με p=0,69). Η διαστολική πίεση 

εμφανίζει θετική συσχέτιση με το βάρος, το  λίπος %, το ΔΜΣ,  το W/H και την 

ηλικία  (r=0,32, (p<0,0001) r= 0,093, ( p<0,046) r= 0,27, (p<0,0001)  r=0,20 

(p<0,0001)  και r=0,071 (p<0,128) αντίστοιχα και ενώ αρνητική συσχέτιση εμφανίζει 

με το φύλο (r = -0,12 με p=0,008).  

Στον πίνακα 13 παρουσιάζεται ο επιπολασμός της υπέρτασης ανά φύλο. Οι 

άνδρες παρουσιάζουν αυξημένη συστολική πίεση >130mmHg σε ποσοστό 34,7% και 

οι γυναίκες 38,1% [p=0,458].Σημαντική διαφορά παρουσιάζεται στη διαστολική 

πίεση όπου οι άνδρες εμφανίζουν ποσοστό 35,2% ενώ οι γυναίκες μόλις 23,1% 

[p=0,004]. 

Στον πίνακα 14 παρουσιάζεται η συχνότητα υπέρβαρων, παχύσαρκων και 

υπερτασικών ατόμων σε σχέση με τη κατηγορία απασχόλησής τους στα θερμοκήπια, 

στις ανοιχτές καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία.  Το υπερβολικό βάρους  και η 

παχυσαρκία με  ΔΜΣ>25 εμφανίζεται σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν στα ίδια 
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ποσοστά [85% στα θερμοκήπια, 86% στις ανοιχτές καλλιέργειες και 89% στους 

κτηνοτρόφους] χωρίς να παρουσιάζει σημαντικότητα [p=0,672]. Χωρίς 

σημαντικότητα εμφανίζονται αντίστοιχα και στις τρεις κατηγορίες το ποσοστό λίπους 

και η περίμετρος μέσης προς λεκάνη [p=0,673 και p=0,172 αντίστοιχα]. Στη 

συστολική πίεση ανά επαγγελματικές κατηγορίες εμφανίζεται σημαντικότητα 

[p=0,028] με ποσοστά 20% για τα θερμοκήπια, 16% για τις ανοιχτές καλλιέργειες και 

31% για τους κτηνοτρόφους. Πολύ σημαντική διαφορά εμφανίζεται στη διαστολική 

πίεση ανά επαγγελματικές κατηγορίες [p=0,008] με ποσοστά 21% για τα θερμοκήπια, 

14% για τις ανοιχτές καλλιέργειες και 6% για τους κτηνοτρόφους.  

Στον πίνακα 15 παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης 

οινοπνεύματος, καπνίσματος  και επιπέδων πρόσληψης θρεπτικών συστατικών 

ανάλογα με τις κατηγορίες απασχόλησής τους. Πολύ σημαντική διαφορά 

παρουσιάζεται στην κατανάλωση κρασιού (p=0,002) και ρακί (p=0,0001), στην 

πρόσληψη trans λιπαρών οξέων % (p=0,003) και νατρίου (p=0,0001) στην πρόσληψη 

κορεσμένων, μονοακόρεστων και πολυακόρεστων  λιπαρών οξέων  % (p=0,0001) 

ενώ σημαντική διαφορά παρουσιάζεται στην πρόσληψη μαγνησίου (p=0,011) και 

καλίου (p=0,036). 

Στον πίνακα 16 παρουσιάζονται τα ποσοστά ανδρών και γυναικών όσον 

αφορά το κάπνισμα, το φύλο, την κατανομή του καπνίσματος στις διάφορες ηλικιακές 

ομάδας και στις κατηγορίες απασχόλησή τους. Σημαντική διαφορά εμφανίζεται 

ανάμεσα στους άνδρες και γυναίκες όσον αφορά το κάπνισμα [p=0,001] με τους 

άνδρες να εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά καπνιστών [48%] σε σχέση με αυτά των 

γυναικών [13%]. Το ίδιο παρατηρείται και στους πρώην και μη καπνιστές [p=0,001] 

με τις γυναίκες να υπερτερούν [77%] σε σχέση με τους άνδρες [52%]. Υπάρχει μικρή 

σημαντικότητα όσον αφορά τη σχέση του καπνίσματος με τις ηλικιακές ομάδες 

[p=0,032] και μη σημαντικότητα όσον αφορά τη σχέση του καπνίσματος με τις 

κατηγορίες απασχόλησης[p=0,518].Τα χρόνια καπνίσματος και η ημερήσια ποσότητα 

τσιγάρων εμφανίζουν σημαντικότητα [p=0,001] ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Στον πίνακα 17 παρουσιάζεται η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης με την 

κατανάλωση οινοπνεύματος και επίπεδα πρόσληψης θρεπτικών συστατικών. Το 

κάπνισμα εμφανίζει θετική συσχέτιση με την συστολική πίεση (p=0,026) και τη 

διαστολική πίεση (p=0,045) ενώ με όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους δεν υπάρχει 

σημαντικότητα.  
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Συζήτηση 
 
 Στη παρούσα μελέτη ο επιπολασμός υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων 

[ΔΜΣ >25 kg/m2] βρέθηκε συνολικά 87 % με τους άνδρες να εμφανίζουν μεγαλύτερα 

ποσοστά παχυσαρκίας (88% επί του συνόλου) σε σχέση με εκείνα των γυναικών 

(86% επί του συνόλου) (πίνακας 6). Οι άνδρες εμφανίζουν μικρότερο ΔΜΣ 

[ΜΤ=29,3 kg/m2] σε σχέση με τις γυναίκες [ΜΤ=30,6 kg/m2] (πίνακας 7). Η διαφορά 

αυτή είναι σημαντική ανάμεσα στα δύο φύλα [p=0,001]. Μόνο το 13% των ατόμων 

της μελέτης εμφανίζει ΔΜΣ <25 kg/m2. Το ποσοστό λίπους σώματος πάνω από το 

φυσιολογικό είναι 95,1% και για τους άνδρες και για τις γυναίκες ενώ μόνο το 4,9% 

βρίσκεται στα φυσιολογικά όρια (πίνακας 10). 

Με το πέρασμα των χρόνων παρατηρούμε μια γενικότερη τάση αύξηση της 

παχυσαρκίας και στον Ελλαδικό χώρο. Το ποσοστό παχυσαρκίας στην παρούσα 

μελέτη εμφανίζεται πάρα πολύ υψηλό και θα πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερο 

προβληματισμό καθώς η κύρια απασχόληση των ατόμων που συμμετείχαν στη 

μελέτη είναι η γεωργία. Τα άτομα αυτά ζουν σε αγροτικές περιοχές με περισσότερες 

δυνατότητες για φυσική δραστηριότητα και καλύτερη ποιότητα τροφών. Η Κρήτη 

είναι μια περιοχή που συμμετείχε το 1960 στη μελέτη των επτά χωρών. Το 1960 ο 

μέσος όρος του ΔΜΣ ήταν 25.3  ± 3.5 Kg / m2 (Keys et al.,1966). Από το 1960 μέχρι 

το 1991 όπου έγινε επανεξέταση των ίδιων ατόμων παρατηρήθηκε αύξηση του ΔΜΣ 

καθώς και των επιπέδων της συστολικής και διαστολικής πίεσης (Kafatos.,1997). Σε 

παλαιότερη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 στα χωριά Σπήλι, Κοξαρέ ,Λαμπινί, Μούρνες και Μυξόρουμα (Lindholm et 

al.,1993) σε αγροτικό πληθυσμό 1218 ατόμων ηλικίας 15-79 ετών η μέση τιμή του 

ΔΜΣ ήταν 27,8 (στην παρούσα μελέτη μέση τιμή για άνδρες και γυναίκες 29,9). 

Παρατηρείται μια αύξηση  και στους δύο δείκτες κατά τη διάρκεια περίπου μιας 

δεκαπενταετίας. Επίσης, σε παλαιότερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη 

σε αγροτικό πληθυσμό (Καφάτος και συν., 1989) στα Ανώγεια και στο Τυμπάκι ο 

ΔΜΣ ήταν χαμηλότερος σε σχέση με τη παρούσα μελέτη. Το 1986  η μέση τιμή του 

ΔΜΣ  στο Τυμπάκι ήταν 26,5 Kg / m2 για τους άνδρες και 26,3 Kg / m2 για τις 

γυναίκες. Επίσης στα Ανώγεια ήταν 24,9 Kg / m2 για τους άνδρες και 26,9 Kg / m2 

για τις γυναίκες.  

Στο διεθνή χώρο, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία σε αγροτικό 

πληθυσμό στην περιοχή Skaraborg σε δείγμα 1109 ατόμων, ηλικίας κατά μέσο όρο 40 

ετών  (Nyholm et al.,2005), ο επιπολασμός της παχυσαρκίας με ΔΜΣ>25 Kg / m2 

ήταν 42,5% (50% άνδρες (επί του συνόλου) και 35% γυναίκες (επί του συνόλου). Σε 
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αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε αγροτικό πληθυσμό στη Νότια Ινδία σε 

δείγμα 5150 ατόμων ηλικίας 40 ετών και άνω, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν 

70% (Nirmalan et al.,2004). 

  Στον Ελλαδικό χώρο σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη 

περιοχή της Αθήνας σε αστικό πληθυσμό (μελέτη ATTICA 2001-2002, Pitsavos et 

al.,2003) σε δείγμα ατόμων 1514 ανδρών  (ηλικίας 18-87 ετών) και σε δείγμα 1528 

γυναικών (ηλικίας 18-89 ετών) το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων   

φτάνει στο 58,5% με τους άνδρες να εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά 

παχυσαρκίας (72% επί του συνόλου) σε σχέση με εκείνα των γυναικών (45% επί του 

συνόλου). Σε αντίστοιχη έρευνα που έγινε στη Σαλαμίνα (MEDICAL EXPRESS 

2002, Gikas  et al.,2004) σε δείγμα 2805 ατόμων ηλικίας 20–94 ετών  το 62,6% ήταν 

υπέρβαροι και παχύσαρκοι μαζί. Σε άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  την περίοδο 1989-2001(Bertsias et al.,2003) σε φοιτητές του 

τρίτου έτους  (ηλικίας 22±2) σε δείγμα 989 ατόμων (527 άνδρες και  462 γυναίκες), 

το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων έφτασε στο 31,5% με τους άνδρες 

(40% επί του συνόλου 527 άτομα) να εμφανίζουν και εδώ μεγαλύτερα ποσοστά 

παχυσαρκίας σε σχέση με τις γυναίκες (23% επί του συνόλου 462). Σε παλαιότερη 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Mouloroulos et al (1987) στην περιοχή της 

Αττικής σε δείγμα 4097 ενηλίκων το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων 

ήταν στο σύνολο 22,8% και η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ήταν πολύ μικρή 

(23.5% για τους άνδρες και 23.2% για τις γυναίκες).  

 Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1960 έως το 2000 η συχνότητα εμφάνισης 

παχυσαρκίας μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 20-74 ετών στις Η.Π.Α αυξήθηκε από 13,4% 

σε 30,9% (Haftenberger et al.,2002) ενώ στοιχεία από τη μελέτη EPIC και τη μελέτη 

της Αττικής (σε αστικό πληθυσμό) δείχνουν ότι ο επιπολασμός της παχυσαρκίας 

στους ενήλικες στην Ελλάδα  είναι υψηλός. Ο μέσος επιπολασμός της παχυσαρκίας 

στα Ευρωπαϊκά κέντρα έχει αυξηθεί κατά 10-40% κατά τα τελευταία 10 χρόνια 

(WHO,1989). Ο IOTF (2004) αναφέρει ακόµα ότι το 2004, 1,1 

δισεκατομµύρια  άνθρωποι ήταν υπέρβαροι και 312 

εκατοµµύρια  ήταν παχύσαρκοι παγκοσµίως. 

Είναι προφανές ότι η παχυσαρκία αυξάνεται γρήγορα ακόμα και στον 

αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδας ακολουθώντας τα αστικά πρότυπα. Σημαντικό ρόλο 

στην αύξηση της συχνότητας της παχυσαρκίας στην Κρήτη φαίνεται να έχει παίξει η 

υιοθέτηση ανθυγιεινών συμπεριφορών όσον αφορά τη διατροφή και τη φυσική 
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δραστηριότητα ιδιαίτερα κατά τις 3 τελευταίες δεκαετίες (Voukiklaris et 

al.,1996,Magkos et al.,2005) καθώς και η απομάκρυνση από τη Κρητική διατροφή.  

 

    

 

Δείκτης περιμέτρου μέσης / λεκάνη (W/H)  

 Στην παρούσα μελέτη ο δείκτης W/H εμφανίζεται και αυτός πολύ αυξημένος 

στο σύνολο των ατόμων καθώς το 64,5 % βρίσκεται πάνω από το. Η μέση τιμή του 

δείκτη περιμέτρου μέσης / λεκάνη των γυναικών [0,96,ΤΑ=0,10] είναι μικρότερη από 

αυτή των ανδρών [0,99,ΤΑ=0,08] και υπάρχει πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

δύο φύλα [p=0,001] καθώς από τη φύση τους οι γυναίκες συσσωρεύουν περισσότερο 

λίπος στην περιοχή των γλουτών και οι άνδρες στην κοιλιακή χώρα (Παπαβραμίδης 

Σ.,2002). Σε αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σε πληθυσμό 

3042 ατόμων ηλικίας 18-89 ετών (Panagiotakos et al.,2005) το συνολικό ποσοστό 

κεντρικής παχυσαρκίας ανέρχεται στο 39,5%. Σε παλαιότερη μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στα χωριά Σπήλι, 

Κοξαρέ ,Λαμπινί, Μούρνες και Μυξόρουμα (Lindholm et al.,1993) σε πληθυσμό 

1218 ατόμων ηλικίας 15-79 ετών η  μέση τιμή  περίμετρος μέσης / λεκάνη ήταν 0,90 

(στην παρούσα μελέτη η μέση τιμή για άνδρες και γυναίκες 0,97). Και εδώ 

παρατηρείται αύξηση στη γενικότερη περιοχή της Κρήτης. Ο δείκτης από μόνος του 

μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικός αλλά έχει συσχετιστεί με την αύξηση της 

συστολικής και διαστολικής πίεσης καθώς εμφανίζει θετική συσχέτιση και 

παράλληλη διακύμανση με το ΔΜΣ.  

 

Επιπολασμός της αρτηριακής πίεσης 

 Στην παρούσα μελέτη το ποσοστό των υπερτασικών ανδρών (για συστολική 

πίεση >130) ανέρχεται στο 34,7% και (για διαστολική πίεση >85)στο 35,2%.  Για τις 

γυναίκες το ποσοστό (για συστολική πίεση >130) ανέρχεται στο 38,1% και (για 

διαστολική πίεση >85) στο 23,1%. Στην παρούσα μελέτη οι άνδρες παρουσιάζουν 

μεγαλύτερα ποσοστά υπέρτασης, όσον αφορά τη διαστολική πίεση, και υπάρχει 

σημαντική διαφορά όσον αφορά τα δύο φύλα [p=0,004]. Επίσης σημαντική διαφορά 

υπάρχει στη διαστολική πίεση στις τρεις κατηγορίες απασχόλησης [p=0,008]. 

Σε αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε αγροτικό πληθυσμό στο 

διεθνή χώρο (Nirmalan et al.,2004) ο επιπολασμός της υπέρτασης για άνδρες και 

γυναίκες ήταν 17% (για συστολική πίεση >140 και για διαστολική πίεση >90). Σε 

άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε αγροτικό πληθυσμό στο Kyrgyzstan της 
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κεντρικής Ασίας (Young et al.,2005)  ο επιπολασμός της υπέρτασης ήταν στο 39%. 

Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Assam σε 25 χωριά ( δείγμα 1441 άνδρες και 

1739 γυναίκες), σε άτομα ηλικίας από 30 ετών και άνω, ο επιπολασμός της 

υπέρτασης ήταν 33,3% (Hazarika et al.,2004). Επίσης, σε μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Αργεντινής, σε 522 άτομα ηλικίας 18 

ετών και άνω, επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν 31% (Coghlan et al.,2005). 

   Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σε αστικό πληθυσμό 3042 

ατόμων ηλικίας 18-89 ετών (Panagiotakos et al.,2005) o επιπολασµός της υπέρτασης 

σε άνδρες και γυναίκες, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ, ήταν 

36,7% για τους άνδρες και 23,7% για τις γυναίκες. Μία άλλη µελέτη που εκτίµησε 

τον επιπολασµό της υπέρτασης στην Ελλάδα σε αστικό πληθυσμό ήταν η Didima 

Study (Stergiou G et al.,1999). Από αυτήν προέκυψε ότι ο επιπολασµός της 

υπέρτασης ήταν 28,4% (30,2% στους άνδρες και 27,1% στις γυναίκες). Μεγάλο ήταν 

το ποσοστό των υπερτασικών ασθενών που δεν γνώριζαν το πρόβληµα τους (39,2%), 

µόλις το 6,3% το γνώριζαν αλλά δεν λάµβαναν θεραπεία, 27,5% ήταν υπό αγωγή 

αλλά όχι ρυθµισµένοι και 27% ήταν υπό αγωγή και ρυθµισµένοι. (Stergiou G et al., 

1999). Σύµφωνα µε την µελέτη των Αθηνών 1970, ο επιπολασµός της υπέρτασης 

(συστολική πίεση > 140 mm Hg και διαστολική πίεση > 90 mm Hg) ήταν σχεδόν 

ίδιος σε άνδρες και γυναίκες και αυξανόταν σηµαντικά µε την αύξηση της ηλικίας. Ο 

επιπολασµός της υπέρτασης διακυµαινόταν, στους µεν άνδρες από 4,9% (στις 

μικρότερες ηλικιακές ομάδες) ως 40,9% (σε ηλικίες 60 ετών και άνω) και στις µεν 

γυναίκες από 0,7% ως 36,1%, για τις διάφορες ηλικιακές κατηγορίες (Moulopoulos S 

et al.,1987). Όσο αυξανόταν η ηλικία, αυξάνονταν παράλληλα και η υπέρταση. 

       Μία άλλη µελέτη που δίνει στοιχεία για τον επιπολασµό της υπέρτασης 

σε αστικό και αγροτικό πληθυσμό είναι η πολυ-κεντρική µελέτη EPIC (European 

Prospective Investigation into Cancer and nutrition), σύµφωνα µε την οποία 40,2% 

των ανδρών και 38,9% των γυναικών βρέθηκαν υπερτασικοί. Περισσότεροι από τους 

µισούς (54,4%) δεν γνώριζαν ότι έπασχαν από υπέρταση, ενώ µεταξύ αυτών που 

γνώριζαν, η πλειοψηφία ήταν υπό φαρµακευτική αγωγή (83,9%) αλλά µόνο το 15,2% 

ήταν πλήρως ρυθµισµένοι. Ο επιπολασµός της υπέρτασης αυξάνει µε την ηλικία 

καθώς επίσης βρέθηκε υψηλότερος στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας καθώς και 

στα άτοµα µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών 

που είχαν άγνοια καθώς και αυτών που είχαν πλήρως ρυθµισµένη την πίεση τους 

ήταν µεταξύ των ηλικιωµένων, των γυναικών και αυτών µε υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο. (Psaltopoulou T et al., 2004).  
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Οι υψηλές τιµές αρτηριακής πίεσης (παρουσία υπέρτασης) διπλασιάζουν τον 

κίνδυνο εµφάνισης στεφανιαίας νόσου (Panagiotakos D et al., 2002). Έχει 

υπολογισθεί ότι το 60% των υπερτασικών είναι παχύσαρκοι και έχει επίσης 

υπολογισθεί ότι περίπου το 20% με 30% της υπέρτασης μπορεί να αποδοθεί στην 

παχυσαρκία (National High Blood Pressure Program Working Group.,1993). Ο 

κίνδυνος για καρδιοπάθεια αυξάνεται κατά δύο φορές περισσότερο όταν εμφανίζεται 

παράλληλα και υπέρταση (Μυγδάλης, 2004). Από τη μελέτη των Επτά Χωρών, 

μεταξύ των ανδρών της Κρήτης, το 35% ηλικίας 40-49 ετών και το 43% ηλικίας 50-

59 ετών είχαν υπέρταση (>140 mm Hg), ενώ μεταξύ των ανδρών της Κέρκυρας το 

26% ηλικίας 40-49 ετών και το 40% ηλικίας 50-59 ετών είχαν υπέρταση (Aravanis C 

et al., 1970).  Στην παρούσα μελέτη το ποσοστό των υπερτασικών ατόμων είναι 

υψηλό και συμβαδίζει με τα ποσοστά αντίστοιχων μελετών και σε αγροτικό αλλά και 

σε αστικό πληθυσμό. Η υπέρταση έχει ισχυρή συσχέτιση με τους δείκτες 

παχυσαρκίας οι οποίοι στην παρούσα μελέτη εμφανίζονται σε πολύ μεγάλα ποσοστά. 

 

Κάπνισμα και αρτηριακή υπέρταση   

Στην παρούσα μελέτη ποσοστό 48% των ανδρών ήταν  καπνιστές και 13% 

ήταν γυναίκες. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται αρκετά μεγάλο για αγροτικό πληθυσμό 

καθώς επίσης εμφανίζεται και θετική συσχέτιση ανάμεσα στο κάπνισμα και την 

αρτηριακή πίεση. Το 57% των αγροτών καπνίζει κατά μέσο όρο 31 τσιγάρα την 

ημέρα τα τελευταία 28 χρόνια. Από την έρευνα προκύπτει ότι μετά την ηλικία των 64 

ετών το κάπνισμα για τους άνδρες ελαττώνεται, ενώ για τις γυναίκες σημειώνεται ότι 

τα ποσοστά των καπνιστριών είναι πολύ χαμηλότερα από τα εθνικά ποσοστά. Το 

υψηλότερο ποσοστό καπνιστριών βρέθηκε στις ηλικίες μεταξύ 35 και 44 ετών αλλά 

μετά τα 54 είναι ελάχιστες οι γυναίκες καπνίστριες (πίνακας 16). Μάλιστα οι αγρότες 

των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, σύμφωνα με την έρευνα, καπνίζουν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό, τους ακολουθούν οι κτηνοτρόφοι, ενώ οι αγρότες ανοιχτών 

καλλιεργειών καπνίζουν σε μικρότερο ποσοστό(πίνακας16).  

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης σε δύο 

χωριά (Καφάτος και συν.,1989) το ποσοστό των ανδρών μη καπνιστών ήταν 18,5% 

και 18,8%. Στις γυναίκες ήταν 87,5% και 85,7% αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι το 

ποσοστό των γυναικών που καπνίζουν σε σχέση με την παρούσα μελέτη παραμένει 

σχεδόν σταθερό. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο διεθνή χώρο σε αγροτικό 

πληθυσμό στην περιοχή της Κίνας (Cheng at al.,2003) το 56,9% ήταν άνδρες 

καπνιστές και το 6,4% γυναίκες. Εδώ το ποσοστό καπνιστριών των γυναικών σε 
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σχέση με την παρούσα μελέτη είναι σχεδόν το μισό. Οι Ελληνίδες γυναίκες της 

υπαίθρου καπνίζουν περισσότερο.   

Στη μελέτη των Αθηνών (που πραγματοποιήθηκε σε αστικό πληθυσμό 

(Moulopoulos SD, et al.,1987) ( όπου συμμετείχαν 4097 Αθηναίοι ενήλικες), το 44% 

των ανδρών και το 17% των γυναικών δήλωναν καπνιστές. Και από την παρούσα 

μελέτη επιβεβαιώνεται ότι οι άνδρες καπνίζουν περισσότερο από τις γυναίκες. 

Επίσης, στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι το ποσοστό των καπνιστών ήταν υψηλότερο 

στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ παρουσίαζε 

μείωση σε άτοµα ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών. Στη µελέτη Cardio2000, 

βρέθηκε ότι οι άνδρες τόσο οι ασθενείς [47%] όσο και οι μάρτυρες [39%](η μελέτη 

πραγματοποιήθηκε σε κλινική νοσοκομείου στην Ελλάδα) δήλωναν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό ότι ήταν καπνιστές σε σχέση µε τις γυναίκες ασθενείς [26%] και µάρτυρες 

[18%],αντίστοιχα(PanagiotakosDetal.,2001).   

 

Σύμφωνα με τους Panagiotakos  et al (2002) λαμβάνοντας  υπόψη όλους τους 

γνωστούς παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης της στεφανιαίας νόσου βρέθηκε ότι το 

κάπνισµα περισσοτέρων του ενός τσιγάρου ηµερησίως αυξάνει τον κίνδυνο 

εκδήλωσης της στεφανιαίας νόσου κατά 60% περίπου (OR = 1,61). Συγκεκριµένα, 

στους άνδρες η παρουσία καπνιστικών συνηθειών φαίνεται να σχετίζεται µε 

υπερδιπλασιασµό του στεφανιαίου κινδύνου (OR=2,25), ενώ στις γυναίκες φαίνεται 

να σχετίζεται µε αύξηση κατά 44% (OR=1,44)(Panagiotakos D et al,. 2002). Στη 

παρούσα μελέτη στους άνδρες η ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων κατά μέσο όρο 

φτάνει τα 31 τσιγάρα ενώ στις γυναίκες τα 16 (πίνακας16). Η διαφορά ανάμεσα στα 

δύο φύλα στην ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων [p=0,001] καθώς και τα χρόνια 

καπνίσματος [p=0,001] είναι  πολύ σημαντική. 

 Σύµφωνα µε τις πρώτες αναλύσεις των δεδοµένων της µελέτης GREECS 

φαίνεται ότι οι ενεργοί καπνιστές είναι πιο πιθανό να πάσχουν από έµφραγµα του 

µυοκαρδίου παρά από ασταθή στηθάγχη, σε σχέση τόσο µε τους µη καπνιστές όσο 

και µε τους πρώην καπνιστές (Κουρλαµπά Γ.,2004). Σε Πανελλαδική µελέτη που είχε 

πραγµατοποιηθεί το 1993-1994, είχε βρεθεί ότι η ενδο-νοσοκοµειακή θνησιµότητα 

των ασθενών µε έµφραγµα του µυοκαρδίου ήταν µικρότερη στους καπνιστές σε 

σχέση µε τους µη καπνιστές (το φαινόµενο αυτό χαρακτηρίστηκε ως «Το παράδοξο 

των καπνιστών»). Αυτό το φαινόµενο, όµως, έπαψε να ισχύει όταν ελήφθησαν υπόψη 

και άλλοι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο (Andrikopoulos G, et 

al., 2001). Το κάπνισμα στην παρούσα μελέτη  εμφανίζει θετική συσχέτιση με την 

συστολική [p=0,026]και διαστολική [p=0,045] πίεση και είναι σημαντική.  



  

     34 

 

Επίπεδα πρόσληψης θρεπτικών συστατικών ανά κατηγορίες απασχόλησης  

Στην παρούσα μελέτη η ποσοστιαία ημερήσια κατανάλωση ολικού λίπους 

φτάνει το 49,7% (πίνακας 15).  Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το 

ιδανικό (30%). Η διαφορά στις τρεις ομάδες είναι πολύ σημαντική [p=0,001] καθώς η 

ομάδα των κτηνοτρόφων  εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό (49,7%). Επίσης η ίδια 

ομάδα εμφανίζει και υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στον ορό του αίματος (πίνακας 

14). Σχεδόν το μισό της διατροφής τους αποτελείται από τα λιπαρά γεγονός που 

μπορεί να εξηγήσει το ποσοστό 87% του επιπολασμού της παχυσαρκίας στην 

παρούσα μελέτη.  Το λίπος δίνει στον οργανισμό 9 θερμίδες / γραμμάριο σχεδόν το 

διπλάσιο από ότι δίνουν τα άλλα δύο θρεπτικά συστατικά (4 θερμίδες / γραμμάριο). 

Επίσης τα ποσοστά των κορεσμένων, μονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπαρών 

οξέων (πίνακας 15) και στις τρεις κατηγορίες απασχόλησης δεν βρίσκονται σε 

αναλογία 1:1:1. Μάλιστα εμφανίζεται και στατιστικά σημαντική διαφορά [p=0,001]. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ακόμα και ο κάτοικος της αγροτικής περιοχής στην 

Κρήτη δεν ακολουθεί το πρότυπο της Κρητικής Διατροφής. 

 Η µελέτη CARDIO2000, έδειξε ότι η υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής 

συνδέεται µε µείωση του κινδύνου εµφάνισης της στεφανιαίας νόσου κατά 16%. Από 

την ίδια μελέτη βρέθηκε ότι µεταξύ των ασθενών το 17% των ανδρών και το 23% 

των γυναικών ακολουθούσαν Μεσογειακή διατροφή, ενώ µεταξύ των µαρτύρων το 

23% των ανδρών και το 32% των γυναικών (Panagiotakos et al., 2002). Οι Ελληνίδες 

είναι πιο πιθανόν να ακολουθούν µια διατροφή που να προσεγγίζει τη Μεσογειακή σε 

σχέση µε τους άνδρες (43% και 33% για τις γυναίκες και τους άνδρες, αντίστοιχα) 

(Pitsavos C, et al., 2003).  

Λαµβάνοντας υπόψη και διάφορους δυνητικούς συγχυτικούς  παράγοντες, 

προκύπτει ότι η προσαρµογή στη Μεσογειακή διατροφή µειώνει τον κίνδυνο 

εκδήλωσης της στεφανιαίας νόσου κατά 17% στους ρυθµισµένους υπερτασικούς 

ασθενείς, κατά 8% σε αυτούς που είχαν άγνοια της υπέρτασής τους, κατά 7% στους 

µη ρυθµισµένους υπερτασικούς ασθενείς και κατά 20% στους µη υπερτασικούς 

(Panagiotakos D, et al., 2002). .Μελετώντας την επίδραση της προσαρµογής στη 

µεσογειακή διατροφή µόνο στα άτοµα µε υπερχοληστερολαιµία προκύπτει ότι αυτή 

οδηγεί σε µείωση του κινδύνου εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου κατά 12%, 

ανεξάρτητα από τα επίπεδα της χοληστερόλης. Επίσης, σε άτοµα µε µεταβολικό 

σύνδροµο βρέθηκε ότι η υιοθέτηση της µεσογειακής διατροφής οδηγεί σε µείωση του 

κινδύνου εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου κατά 35% λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία, 

το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την οικονοµική κατάσταση. (Panagiotakos D et 
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al., 2003). Η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και ψαριών (ω-3, ω-6) 

καθώς και η κατανάλωση ελαιολάδου, τα οποία περιέχουν  πληθώρα βιταμινών και 

αντιοξειδωτικών ουσιών, μπορεί να συμβάλλουν και αυτά με τη σειρά τους στη 

μείωση της αρτηριακής πίεσης  με διάφορους έμμεσους μηχανισμούς.(Herrera MD et 

al., 2001, Pamnani MB et al., 2003, Kahonen M et al., 2003, Liu S et al., 2001).Οι 

φυτικές ίνες φαίνεται ότι παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, 

καθώς έχει παρατηρηθεί αρνητική συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης, με την 

αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών (Stampler et al.,1997) και η ίδια παρατήρηση, 

έχει γίνει σε πληθυσμούς χορτοφάγων, οι οποίοι εμφανίζουν χαμηλές τιμές πίεσης 

καταναλώνοντας μία διατροφή πολύ αυξημένη σε φυτικές ίνες (Sacks F et al.,1998). 

Η σχέση των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων με την αρτηριακή πίεση αν και δεν έχει 

πλήρως διευκρινιστεί, φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές έχουν ευεργετική δράση στη 

μείωση της πίεσης (Anon et al.,1997). Από την άλλη, η δράση των ω-3 ιχθυελαίων 

είναι λίγο πιο ξεκάθαρη συγκριτικά με τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Έχει βρεθεί ότι 

η προσθήκη ποσότητας μεγαλύτερης των 3 γραμμαρίων ω-3 ιχθυελαίων ως 

συμπλήρωμα διατροφής οδηγεί σε μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης και 

μάλιστα φαίνεται ότι η μείωση αυτή που παρατηρείται είναι ανάλογη της δόσης των 

ω-3 που καταναλώνονται (Trials Of Hypertension Prevention Collaborative 

Group.,1997). Η δράση όμως αυτή περιορίζεται μόνο σε άτομα που εμφανίζουν 

υπέρταση και δεν έχει παρατηρηθεί σε υγιή άτομα χωρίς αυξημένη αρτηριακή πίεση ( 

Hermansen K.,2000). 

 

Κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και αρτηριακή υπέρταση 

 Στην παρούσα μελέτη η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και η σχέση 

με την αρτηριακή πίεση [p=0,88] δεν είναι σημαντική καθώς η πρόσληψή του 

παραμένει σε μικρά επίπεδα (11 mg αιθυλική αλκοόλη, μέσος όρος και από τις τρεις 

κατηγορίες απασχόλησης). Στη μελέτη ΕΠΙΚ (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ιατρικής και 

Κοινωνίας) που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 1994-1999 σε 20.822 άτομα 

ηλικίας  20-86 ετών βρέθηκε ότι η πρόσληψη αιθανόλης αποτελεί το 4% της 

ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης των ανδρών, ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό 

είναι μόλις 1% στις νεότερες ηλικίες και σχεδόν μηδενικό στις μεγαλύτερες (Νάσκα 

και συν.,2005). Η υπέρμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος αυξάνει την πίεση του 

αίματος, ενώ η μείωσή του επαναφέρει σταδιακά την πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα 

(Anon et al.,1997). Μάλιστα, παρατηρείται ότι όσοι καταναλώνουν 1-3 ποτά την 

ημέρα  έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση (περίπου 30 mg αιθανόλης) σε σχέση με 

αυτούς που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ημερησίως (De Lorimier A.,2000). Η 
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επίδραση αυτή του οινοπνεύματος στην υπέρταση αυξάνει με την ηλικία και είναι 

ανεξάρτητη από τον τύπο του αλκοολούχου ποτού που καταναλώνεται 

(Carettero.,2000). Επίσης έχει βρεθεί ότι κατανάλωση οινοπνεύματος μεγαλύτερη 

από 4 ποτά την ημέρα για τους άνδρες και 2 ποτά για τις γυναίκες οδηγεί σε αύξηση 

της συστολικής και της διαστολικής πίεσης κατά 4,6/3,0 mmHg και 3,9/3,1 mmHg 

αντίστοιχα, συγκριτικά με όσους απέχουν πλήρως από το αλκοόλ (Moore T et 

al.,2001). 

Κατανάλωση νατρίου και αρτηριακή υπέρταση 

Στην παρούσα μελέτη η μέση τιμή της πρόσληψης του νατρίου από τα 

διαιτολόγια (είναι αυτοαναφορές) κυμαίνεται και για τις τρεις κατηγορίες 

απασχόλησης μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα (1780mg-1523mg-1584mg Ημερήσια 

πρόσληψη Νατρίου για ενήλικες 1100-3300mg RDA.,1980) καθώς επίσης δεν 

εμφανίζει και θετική συσχέτιση. Τα άτομα που κυρίως παρουσιάζουν ευαισθησία 

στην πρόσληψη νατρίου είναι πληθυσμοί διαβητικών, ηλικιωμένων, παχύσαρκων και 

άτομα με αφρικάνικη ή αμερικάνικη καταγωγή (Krochen T et al.,1998). Στην 

παρούσα μελέτη ο πληθυσμός εμφανίζει πολύ μεγάλο ποσοστό παχυσαρκίας. Η 

καταγραφή των διατροφικών στοιχείων βασίστηκε μόνο σε αναφορές και συνέντευξη. 

Δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί το αλάτι που προστίθεται στο μαγείρεμα και στο 

πιάτο κατά τη διάρκεια του φαγητού. Έλεγχος αξιοπιστίας (για το αν η υπέρταση θα 

μπορούσε να συσχετιστεί με την υπέρμετρη κατανάλωση νατρίου) θα μπορούσε να 

γίνει αν εφαρμόζονταν μια αυστηρώς άναλος δίαιτα στα άτομα  και μετά από ένα 

χρονικό διάστημα γινόταν επανέλεγχος των αρτηριακών πιέσεων.  

Κατανάλωση μαγνησίου και αρτηριακή υπέρταση.  

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται και στις τρεις κατηγορίες απασχόλησης 

μειωμένη πρόσληψη μαγνησίου (295mg-259mg-255mg Ημερήσια πρόσληψη 

Νατρίου για ενήλικες 300-350mg RDA.,1980). Το μαγνήσιο παίζει καθοριστικό ρόλο 

στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης με διάφορους μηχανισμούς καθώς η έλλειψή του 

προκαλεί ενδοκυτταρική αύξηση του Νατρίου και του Ασβεστίου με αποτέλεσμα την 

τροποποίηση της δραστηριότητας της Νατρίου / Καλίου ΑΤΡάσης (Lederer.,2002). 

Ωστόσο ενώ η συσχέτιση στην παρούσα μελέτης της αρτηριακής υπέρτασης με το 

μαγνήσιο εμφανίζεται θετική δεν παρουσιάζει σημαντικότητα [p=0,22]. 

 
 
Κατανάλωση καλίου και αρτηριακή υπέρταση 

Στην παρούσα μελέτη η μέση τιμή πρόσληψης του καλίου κυμαίνεται και για 

τις τρεις κατηγορίες απασχόλησης μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα (2982mg-2721mg-
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2785mg Ημερήσια πρόσληψη  καλίου για ενήλικες 1875-5625mg RDA.,1980). 

Επίσης δεν εμφανίζει θετική συσχέτιση με την αρτηριακή πίεση. Το κάλιο 

συσχετίζεται αρνητικά με την υπέρταση, καθώς η αυξημένη πρόσληψη καλίου κυρίως 

από τα τρόφιμα και όχι από συμπληρώματα καλίου, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

των επιπέδων αρτηριακής πίεσης (Maham K et al.,2000). Φαίνεται ότι η αύξηση της 

πρόσληψης καλίου μειώνει τα επίπεδα συστολικής πίεσης κατά 5,9 mmHg και της 

διαστολικής πίεσης κατά 3,4 mmHg (Cappuccio F et al.,1991).   Το μέγεθος της 

επίδρασης του καλίου στην πίεση είναι πιο μεγάλο σε άτομα που πάσχουν από 

υπέρταση συγκριτικά με άτομα με φυσιολογική πίεση, σε μαύρους πληθυσμούς και 

ακόμη σε άτομα με υψηλή κατανάλωση νατρίου (Shils M et al.,1999). Επίσης, 

θεωρείται σημαντικότερη η συσχέτιση του λόγου Na / K με την αρτηριακή πίεση, 

παρά η πρόσληψη καλίου ή νατρίου ξεχωριστά , (Kotchen T et al.,1997,Maham et 

al.,2000) καθώς έχει βρεθεί ότι πρόσληψη νατρίου και καλίου με λόγο 1 συσχετίζεται 

με ελάττωση της συστολικής πίεσης κατά 3,4 mmHg (Shils M et al.,1999).  
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Συμπεράσματα-προτάσεις 

Στην περιοχή της έρευνας καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 

παχυσαρκίας στη χώρα, το υψηλότερο που έχει καταγράφει σε αγροτική περιοχή. 

Εμφανίζεται επίσης αύξηση και της αρτηριακής πίεσης. Οι καπνιστικές συνήθειες 

των ατόμων της μελέτης έχουν ανοδικές τάσεις. Ο μέσος όρος ημερήσιας 

κατανάλωσης τσιγάρων ανέρχεται στα 31 και καπνίζουν κατά μέσο όρο για 28 

χρόνια. Οι αγρότες των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, σύμφωνα με την έρευνα, 

καπνίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό, τους ακολουθούν οι κτηνοτρόφοι, ενώ οι αγρότες 

ανοιχτών καλλιεργειών καπνίζουν σε μικρότερο ποσοστό. Η ημερήσια κατανάλωση 

λιπαρών οξέων φτάνει το 49,7 %, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχει σωματικού 

λίπους % πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, είναι 95%. Το ποσοστό κεντρικής 

παχυσαρκίας είναι και αυτό ιδιαίτερα υψηλό. Δυστυχώς και ο αγροτικός πληθυσμός 

της Κρήτης φαίνεται ότι ακολουθεί τα πρότυπα των ανεπτυγμένων χωρών και των 

αστικών πληθυσμών. 

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η λήψη μέτρων πρωτογενούς πρόληψης για την 

παχυσαρκία. Η Κρητική Διατροφή  πρέπει να αποτελεί πρότυπο καθημερινής 

διατροφής και ο Κρητικός πρέπει να γυρίσει στη διατροφική του παράδοση. Το 

κάπνισμα πρέπει να διακοπή. Έχει δειχθεί ότι οι σωστές συνήθειες, διατροφικές και 

μη, μπορεί να συμβάλουν , ώστε σε αρκετές περιπτώσεις ο έλεγχος της αρτηριακής 

πίεσης είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο με αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο 

ζωής, χωρίς τη συμμετοχή των φαρμάκων. Η υπέρμετρη χρήση αλατιού και 

οινοπνεύματος, η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, το κάπνισμα και 

οι λανθασμένες διατροφικές επιλογές, είναι μερικές από τις κυριότερες αιτίες 

εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης και ταυτόχρονα στοιχεία προς τροποποίηση 

προκειμένου να υπάρξει έλεγχός της. 

Ο έλεγχος της παχυσαρκίας και της υπέρτασης είναι μία πρόκληση που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες υγείας, τόσο με αλλαγές στον τρόπο 

ζωής, όσο και με το συνδυασμό των αλλαγών αυτών με φαρμακευτική αγωγή. Το 

κράτος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του την ραγδαία και ιλιγγιώδη ανάπτυξη του 

βάρους των Ελλήνων και να δώσει εμφάνιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας 

ενισχύοντάς την. 
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Πίνακας 1. Δείκτες παχυσαρκίας και μονάδα μέτρησης 

Δείκτης 

Βάρος σώματος 

Υπέρβαρο, Επιπλέον ή Πλεονάζον βάρος 

Δείκτης μάζας σώματος (BMI) 

Περίμετρος μέσης 

Περίμετρος λεκάνης-γλουτών 

Σχέσης μέσης προς λεκάνη (WHR) 

Πάχος δερματικών πτυχών 

Ολικό λίπος σώματος 

Έλεγχος κατανομής του λίπους 

Μονάδα μέτρησης 

(Kg) 

(Kg) 

(Kg/m2) 

(cm) 

(cm) 

(cm) 

(cm) 

(Kg) 

- 

WHO.Physical status:The use and interpretation of anthropometry. Geneva 1995,WHO 

Technical Report Series No 854 
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Πίνακας 2: Ταξινόμηση του υπέρβαρου και παχύσαρκου με βάση το ΔΜΣ 
(BMI) 
 
 Κατάταξη παχυσαρκίας ΔΜΣ(BMI)Kg/m2) 
Λιποβαρής ή λεπτοί  < 18,5 

Φυσιολογικός  18.5-24.9 

Υπέρβαρος 

(προπαχύσαρκος) 

 25.0-29.9 

Παχύσαρκος (ήπια 

παχυσαρκία) 

Κατηγορίας Πρώτης Ι 30.0-34.9 

Παχύσαρκος(μέτρια 

παχυσαρκία) 

Κατηγορίας Δεύτερης ΙΙ 35.0-39.9 

Νοσογόνος 

Παχυσαρκία 

Κατηγορίας Τρίτης ΙΙΙ 40-52.9 

Υπερνοσογόνος 

Παχυσαρκία 

 ≥ 53 

World Health Organisation:Preventing and Managing the Global 
Epidemic of Obesity.Geneva,June 1997 
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Πίνακας 3: Παραδεκτά όρια σχέσης  περιμέτρου μέσης / λεκάνη (WHR) 
 

Άνδρες 

< 1,0 

Γυναίκες 

<0,85 

World Health Organisation:Preventing and Managing the Global 
Epidemic of Obesity.Geneva,June 1997 
 
 
 
 
 
Πίνακας 4: Παραδεκτά όρια ποσοστού λίπους σώματος (LS%) 
 
 
 ΛΙΠΟΣΑΡΚΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΝΔΡΕΣ 

 

Κάτω από 13% 

Κάτω από 13% 

 

13%-25% 

13%-20% 

 

Πάνω από 25% 

Πάνω από 20% 

Αντώνιος Καφάτος. Παχυσαρκία, Πρόληψη και Αντιμετώπιση (Αθήνα 
2002) 
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         Πίνακας 5.Ταξινόμηση της αρτηριακής πίεσης 

Κατηγορία Συστολική πίεση (mmHg) Διαστολική πίεση (mmHg) 

Ιδανική 

Φυσιολογική 

Ανώτατη 

Φυσιολογική 

Υπέρταση σταδίου 1 

Υπέρταση σταδίου 2 

Υπέρταση σταδίου 3 

Υπέρταση σταδίου 4 

<120 

<130 

130-139 

 

140-159 

160-179 

180-209 

≥210 

<80 

<85 

85-89 

 

90-99 

100-110 

110-119 

≥120 

          Joint National Committee on Detection, Evalution and Treatment of High Bl 

          Pressure.Arch.Intern.Med.153:154-182,1993 
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Πίνακας 6: Ποσοστά  φυσιολογικών, υπέρβαρων και παχύσαρκων 
ατόμων στη παρούσα μελέτη 
 
 

 Άνδρες 223(44%) Γυναίκες 282 (56%) Σύνολο 505 
  N[%] επί του συνόλου  
Δείκτης Μάζας Σώματος 

 

Φυσιολογικοί  

(18,5-24,9) 

Υπέρβαροι  

(25-29,9) 

Παχύσαρκοι Ι 

 (30-34,9) 

Παχύσαρκοι ΙΙ  

(35-39,9) 

Παχύσαρκοι ΙΙΙ 

 (40-52,9) 

 

Σύνολο 

 
Υπέρβαροι και 
παχύσαρκοι μαζί 
ΔΜΣ > 25 
 

 

 

 p-value 0,0001   df=4 

 

 

25[12] 

 

118[51] 

 

63 [29] 

 

10[5] 

 

7[3] 

 

223[100] 

 

198 [88] 

 

 

42[14] 

 

96[33] 

 

88[33] 

 

38[14] 

 

18[6] 

 

282[100] 

 

240 [86] 

 
 

 

 

 

67[13] 

 

214[42] 

 

151[31] 

 

48[10] 

 

25[4] 

 

505[100] 

 

438(87) 
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1.Τα όρια καθορίζονται βάση των κριτηρίων  του World Health 
Organisation (June 1997) 
2.΄Εγινε έλεγχος χ2  

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 7. Σωματομετρήσεις και μέτρηση αρτηριακής πίεσης στην περιοχή της 
Μεσσαράς με βάση το φύλο 

 
 Άνδρες 

(n=223) 
Γυναίκες 
(n=282) 

Σύνολο 
(n=505) 

 MT(TA) Διάμεσος ΜΤ(ΤΑ) Διάμεσος ΜΤ(ΤΑ) Διάμεσος 

Ηλικία (έτη) 49,5 (13,1) 50 49,5 (12,8) 51 49,5(12,9) 51 

 

Ύψος (cm) 168,5 (6,4) 169 

 

156 (6,4) 155,6 

 

162 (6,2) 160 

Βάρος (kg) 83,4 (13,9) 82 74,3 (14) 72,9 78,5 (14) 76,8 

ΔΜΣ (kg/m2) 29,3 (4,4) 28,8 30,6 (5,6) 30 30 (5) 29,3 

Ποσοστό 

λίπους (LS%) 27,3 (5,6) 27,5 39,3 (5,7) 39,9 34 (8,18) 34,5 

Περιφέρεια 

μέσης/λεκάνη 

(W/H) 0,99 (0,08) 0,98 0,96 (0,10) 0,97 0,97 (0,09) 0,97 

Συστολική 

πίεση (mmHg) 127 (15) 127 127 (17) 126 127 (16) 127 

Διαστολική 

πίεση (mmHg) 82 (10) 81 80 (8) 80 81 (9) 80 

 
Μ.Τ:Μέση τιμή 
Τ.Α:Τυπική απόκλιση 
p<0,001 διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, t-test για ΔΜΣ 
p<0,001 διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, t- test για LS% 
p<0,001 διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, t- test για W/H 
p<0,633 διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, t- test για συστολική πίεση  
p<0,003 διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, t-test για διαστολική πίεση 
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Πίνακας 8. Διακύμανση αρτηριακής πίεσης  460 ατόμων (ανδρών και 
γυναικών) στην περιοχής της Μεσσαράς σε σχέση με το Δείκτη Μάζας 
Σώματος  

 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΜΣ  18.5-24.9 25.0-29.9 30.0-34.9 35.0-52,9 p-value 

Άνδρες [n=201] 23[12%] 103 [51%] 58[29%] 17[8%]  

Συστολική 

πίεση(mmHg) 122 127 130 133,5 0,073 

Διαστολική 

πίεση(mmHg) 78 81 86 84,5 0,002 

       

Γυναίκες [n=259] 36 [14%] 85[33] 86[33%] 52 [20%]  

Συστολική 

πίεση(mmHg) 116 125 131 136 0,0001 

Διαστολική 

πίεση(mmHg) 76 78 81 86 0,0001 
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Πίνακας 9. Ποσοστό λίπους, λόγος μέση/περιφέρεια και βάρος  ανδρών 
και γυναικών της περιοχής της Μεσσαράς σε σχέση με το Δείκτη Μάζας 
Σώματος 

 
 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΜΣ  18.5-24.9 25.0-29.9 30.0-34.9 35.0-52,9 p-value 

Άνδρες(n=223) 25[12%] 118[51%] 63[29%] 17[8%]  

   Μέσος όρος    

Λίπος Σώματος(LS%)  21 26,1 30,7 34,2 0,0001 

Περιφέρεια μέσης /λεκάνη 
(W/H) 

 0,92 0,98 1,01 1,05 0,0001 

Βάρος  65,9 78,9 90,7 113,3 0,0001 

Γυναίκες(n=282) 42[14%] 96[33%] 88[33%] 56[20%]  

   Μέσος όρος    

Λίπος Σώματος (LS%)  30,9 37,7 41,5 45 0,0001 

Περιφέρεια μέσης /λεκάνη  
(W/H) 

 0,87 0,95 0,98 1,01 0,0001 

Βάρος  57,6 67,2 77,5 96,6 0,0001 
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Πίνακας 10. Ποσοστά λίπους σώματος (LS%) και περιφέρεια μέσης 
/λεκάνη (W/H) Ανδρών και Γυναικών 
 

Άνδρες (n=223) 

Ποσοστά λίπους σώματος (LS%)      Περιφέρεια μέσης /λεκάνη[W/H) 

Λιπόσαρκοι <13% 

 

Φυσιολογικοί13%-20% 

 

Αυξημένο >20% 

1[0,4%] 

 

17[7,5%] 

 

205[92,1%] 

Φυσιολογικοί < 1,0  

 

 

Αυξημένο> 1,01       

135[60 %] 

 

 

88 [40%] 

 

Γυναίκες (n=282) 

Λιπόσαρκες <13% 

 

Φυσιολογικές13%-25% 

 

Αυξημένο >25% 

 

0 

 

5 [1,8 %] 

 

277[98,2] 

 

Φυσιολογικές <0,85  

 

Αυξημένο> 0,85 

 

32[11%] 

 

 

250[89%] 

Σύνολο >20-25%     482 (95,1%)     Σύνολο >0,85-0,1   338 (64,5%)  [ 
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Πίνακας 11.Ποσοστά αρτηριακής πίεσης  στον πληθυσμό μελέτης 
 
Συστολική πίεση (mmHg) ανδρών και γυναικών Διαστολική πίεση (mmHg) ανδρών και γυναικών 

Ν [%] 

 

Ιδανική<120 

Φυσιολογική<130 

Ανώτατη φυσιολογική (130-139) 

Υπέρταση σταδίου 1(140-159) 

Υπέρταση σταδίου 2 (160-179) 

Υπέρταση σταδίου 3 (180-209) 

Υπέρταση σταδίου 4 ( ≥210) 

 

Συστολική πίεση > 130  
 
p=0,0001** df=1 
 

 

175[38] 

104[22,6] 

72[15,7] 

83[18] 

24[5,2] 

2[0,4] 

0 

 

181[39,3%] 

 

 

<80 

<85 

85-89 

90-99 

100-110 

110-119 

≥120 

 

Διαστολική >85 

p=0,0001** 
 

 

244[53] 

75[16,3] 

56[12,2] 

64[13,9] 

17[3,7] 

1[0,2] 

3[0,7] 

 

141[30,7%] 

df=1 
 

 
* Σύμφωνα με τη μελέτη NHANES III: Cruz et Coram.,2004, Hickman et 
al.,1998, Falkneret et al.,1996 ως υπέρταση λαμβάνονται οι τιμές  
Συστολική πίεση >130mmHg και Διαστολική πίεση >85mmHg 

 
** Έγινε έλεγχος χ2 
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Πίνακας 12. Αποτελέσματα της συσχέτισης για τη σχέση της αρτηριακής 
πίεσης με τους δείκτες παχυσαρκίας, την ηλικία και το φύλο. 

 
Εξαρτώμενη μεταβλητή  Ανεξάρτητη μεταβλητή  r p-value 

Συστολική ΑΠ Βάρος 0,225 0,0001 

 ΔΜΣ 0,292 0,0001 

 % λίπους σώματος (LS%) 0,235 0,0001 

 Περίμετρος μέσης / λεκάνη(W/H) 0,287 0,0001 

 Ηλικία  0,345 0,0001 

 Φύλο -0,018 0,697 

Διαστολική ΑΠ Βάρος 0,324 0,0001 

 ΔΜΣ 0,272 0,0001 

 % λίπους σώματος (LS%) 0,093 0,046 

 Περίμετρος μέσης / λεκάνη(W/H) 0,208 0,0001 

 Ηλικία 0,071 0,128 

 Φύλο -0,122 0,008 

 
1.Έγινε έλεγχος κατά  Spearman’s 
2.N=466 
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Πίνακας 13: Επιπολασμός υπέρτασης, στα άτομα της μελέτης ανά φύλο 
 

 Άνδρες 223(44%) Γυναίκες 282 (56%) Σύνολο 505 
  N[%] επί του συνόλου p- value  
 

Συστολική πίεση 

>130mmHg 

 

 

Διαστολική πίεση 

>85mmHg 

 

  

 

 

 

 

 
 

68[34,7] 
 
 

 

69[35,2] 

 
 

99[38,1] 
 
 

 

 
60[23,1] 

 

 

 
 
0,458 

 

 

 
 
0,004 

1.΄Εγινε έλεγχος χ2  
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Πίνακας 14.Συχνότητα υπέρβαρων, παχύσαρκων και υπερτασικών 
ατόμων σε σχέση με τις κατηγορίες απασχόλησής τους 
 
 
 Θερμοκήπια 

(Ν=208) 
Ανοικτή 

καλλιέργεια 
(Ν=229) 

Κτηνοτροφία 
(Ν=68) 

p-value* 

Υπερβολικό βάρος & 

παχυσαρκία ΔΜΣ >25 

 

Ποσοστά λίπους 

σώματος (LS%) 

>20%(άνδρες) >25% για 

γυναίκες 

 

Περίμετρος μέσης / 

λεκάνη(WHR) 

<0,1 (άνδρες) 

<0,85 (γυναίκες) 

 

Συστολική πίεση 

>140mmHg 

 

Διαστολική πίεση 

>90mmHg 

 

 

 

 
85 % 

 
 
 
 

94% 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 

21% 
 
 
 

 
86 % 

 
 
 
 

96% 
 
 
 
 
 
 

68% 
 
 
 
 
 
 
 

16% 
 
 
 

14% 
 
 
 

 
89% 

 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 
 

75% 
 
 
 
 
 
 
 

31% 
 
 
 

6% 
 
 
 

 
0,672 

 
 
 
 

0,673 
 
 
 
 
 
 

0,172 
 
 
 
 
 
 
 

0,028 
 
 
 

0,008 
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* Έγινε έλεγχος χ2 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 15. Συσχέτιση κατανάλωσης οινοπνεύματος και επιπέδων πρόσληψης 
θρεπτικών συστατικών με τις κατηγορίες απασχόλησης των ατόμων της μελέτης 

  

 Θερμοκήπια 
(Ν=208) 

Ανοικτή 
καλλιέργεια 

(Ν=229) 

Κτηνοτροφία 
(Ν=68) 

p-value* 

Κατανάλωση Κρασιού 
0 ποτήρια/ εβδομάδα 
1-6 ποτήρια/ εβδομάδα 

 >7 ποτήρια/ εβδομάδα 
 
Κατανάλωση Μπύρας   
0 ποτήρια/ εβδομάδα 
1-6 ποτήρια/ εβδομάδα 
 >7 ποτήρια/ εβδομάδα 
 
Κατανάλωση Ρακί 
0 ποτήρια/ εβδομάδα 
1-6 ποτήρια/ εβδομάδα 
 >7 ποτήρια/ εβδομάδα 
 
Αιθυλική αλκοόλη mg 
 
Ολικό λίπος % 
 
Κορεσμένα (SFP) λιπαρά οξέα % 
 
Μονοακόρεστα (MUFA) 
λιπαρά οξέα % 
 
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα % 
(PUFA) 
 
Trans λιπαρά οξέα % 
Μαγνήσιο mg 
 
Κάλιο mg 
 
Νάτριο mg 
 
Ολική χοληστερόλη (mg/ml) 

 
59[28,4]1 

92[44,2] 
57[27,4] 

 
 

125[61] 
43[21] 
38[18] 

 
 

99[48] 
58[28] 
49[24] 

 
11,4 

 
47,5 

 
11,3±2,82 

 
25,3±7,02 

 
 

5,6±1,72 

 
 

0,5±0,42 

295±1172 

 
2982±11142 

 
1780±12462 

 

230,9±3,3 

 
103[46,4] 
74[33,3] 
45[20,3] 

 
 

152[67] 
49[22] 
26[11] 

 
 

151[67] 
43[19] 
32[14] 

 
8,1 

 
47,3 

 
10,9±3,32 

 
26,2±7,32 

 
 

5,5±1,82 
 
 

0,4±0,42 
259 ±1002 

 
2721±11222 

 
1523±6982 

 
223,9±1,8 

 
31[46,3] 
23[34,3] 
13[19,4] 

 
 

44[65] 
18[26] 
6[9] 

 
 

48[71] 
6[9] 

14[20] 
 

13,5 

 
49,7 

 
12,6±5,02 

 
26,2±9,02 

 
 

5,7±2,62 

 
 

0,5±0,42 

255±1382 

 
2785±15732 

 
1584±10862 

 

236,6±5,7 

 
 

0,002 
 
 
 
 

0,153 
 
 
 

0,0001 
 
 
 

0,139 
 
 
 

 
<0,0001 

 
 
 
 
 
 

0,003 
0,011 

 
0,036 

 
0,0001 

 
0.396 
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1.Οι τιμές δίνονται ως Ν[%]-[Έλεγχος για γραμμική τάση] 
2.Εκτίμηση από τα διαιτολόγια 3 ημερών και 24ώρου.(Οι καταναλώσεις δεν διέφεραν σημαντικά). Οι 
τιμές δίνονται ως μέση τιμή ± ΤΑ [Έλεγχος Krustal-Wallis] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Πίνακας 16.Συνήθεια καπνίσματος των ατόμων της επιδημιολογικής μελέτης 
ως προς το φύλο, την ηλικία και την απασχόληση 

 
 

 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ p-value 

Καπνιστές 

Πρώην-μη καπνιστές  

48%1 

 
52% 

13% 
 

77% 

0,001 
 

0,001 

Κατά ηλικία  καπνιστές 

                       18-34 

                       35-44 

                      45-54 

                      55-64 

                       65 -75 

 
 

51% 
 

53%] 
 

57% 
 

47% 
 

17% 

 
 

23% 
 

29% 
 

14% 
 

1% 
 
- 

 
 
 
 
 

0,032 

Χρόνια καπνίσματος  28±112 14±7 0,001 

Ποσότητα (τσιγάρα/ ημέρα) 31±16 16±11 0,001 

Απασχόληση και κάπνισμα    

Θερμοκήπια  52% 16%  

Ανοικτή καλλιέργεια 44% 11% 0,518 

Κτηνοτροφία  50% 
 
 

14% 
 
 

 
 

 
1. Έλεγχος χ2 
2. Μέση τιμή ± ΤΑ (έλεγχος student t-equal variances not assumed) 
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Πίνακας 17. Αποτελέσματα της συσχέτισης για τη σχέση της αρτηριακής 
πίεσης με κατανάλωσης οινοπνεύματος, καπνίσματος, επίπεδα πρόσληψης 
θρεπτικών συστατικών . 

 
 

Εξαρτώμενη μεταβλητή  Ανεξάρτητη μεταβλητή  r p-value 

Συστολική ΑΠ Κάλιο 0,001 0,98 

 Νάτριο 0,027 0,56 

 Μαγνήσιο 0,029 0,54 

 Κάπνισμα 0,104 0,026 

 Κορεσμένα (SFP) λιπαρά οξέα % -0,43 0,36 

 Μονοακόρεστα (MUFA) λιπαρά οξέα % 
 
Πολυακόρεστα (PUFA) λιπαρά οξέα %  
 
Trans λιπαρά οξέα % 
Αλκοόλ mg  
 

0,071 
 

0,006 
 

-0,046 
0,007 

0,13 
 

0,89 
 

0,32 
0,88 

Διαστολική ΑΠ Κάλιο 0,011 0,808 

 Νάτριο -0,018 0,69 

 Μαγνήσιο 0,057 0,22 

 Κάπνισμα 0,094 0,045 

 Κορεσμένα (SFP) λιπαρά οξέα % -0,023 0,62 

 Μονοακόρεστα (MUFA) λιπαρά οξέα % 
 
Πολυακόρεστα (PUFA) λιπαρά οξέα %  
 
Trans λιπαρά οξέα % 
Αλκοόλ mg  
 
 

0,042 
 

0,037 
-0,014 
0,009 

0,36 
 

0,43 
0,77 
0,84 
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1.Έγινε έλεγχος κατά  Pearson’s 
2.N=466 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 18. Χαρακτηριστικά επιδημιολογικής μελέτης 
 

ΑΑ Οικισμός (ΔΔ) Δήμος Πληθυσμός1 

ΔΔ     Δήμων  Ηλικίες15-79 
                                                                         

Επιλεγόμενα 
άτομα2 

Τελική 
συμμετοχή 

1. Αχεντριάς Αστερουσιών 306 6015 244 23 14 
2. Εθιά-Ροτάσι -//- 337  261 18 16 
3. Μεσοχώρι -//- 707  584 25 20 
4. Άρβη Βιάννου 398 5983 326 27 20 
5. Χόνδρος -//- 551  458 28 12 
6. Βαγιωνιά Γόρτυνας 896 4132 704 58 42 
7. Μητρόπολη -//- 382  301 22 16 
8. Χουστουλιανά -//- 333  267 23 15 
9. Σοκαράς Κόφινα 839 4970 676 32 26 
 Αποϊνι(Σοκαρά) -//-    14 13 
 Τσιφούτ 

Καστέλλι(Σοκαρά) 
-//-    31 15 

10. Ασήμι -//- 1204  949 41 34 
11. Διονύσι -//- 472  362 13 8 

 Παναγιά(Διονύσι) -//-    44 38 
12. Στόλοι -//- 541  430 20 16 

 Ίνια (Στόλοι) -//-    3 1 
13.. Σταβιές -//- 603  468 17 15 

 Καπετανιανά (Σταβιές) -//-    1 1 
 Φουρνοφάραγγο(Σταβιές) -//-    8 8 

14. Λούρες -//- 257  200 31 25 
15. Στέρνες -//- 383  292 25 20 
16. Αντισκάρι Μοιρών 566 10821 456 62 53 
17 Γαλιά -//- 916  720 37 34 
18. Τυμπάκι Τυμπακίου 5367 9884 4271 57 43 

 ΣΥΝΟΛΟ  1505
8 

41805 11969 6622 5052 

        
ΔΔ:δημοτικό διαμέρισμα  
1.Στοιχεία από ΕΣΥ(2001) περιλαμβάνονται και παιδία και έφηβοι 
2.Επιλέχθηκαν 662 άτομα ηλικίας 18 έως  75 ετών  από τους οποίους 
δέχτηκαν συμμετοχή 599(90,5%) Από τους 599 συμμετείχαν οι 
505(84,3%) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
 
Μετά από προσεκτική µελέτη του γράµµατος του Διευθυντή της Κλινικής 
Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο κάτωθι 
υπογεγραµµένος: 
 
 
  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
.......................................................................  
Δηλώνω ότι:  
 
 
Αποδέχοµαι να συµµετάσχω Ι-----Ι _________________ Υπογραφή  
 
 
Δεν αποδέχοµαι να συµµετάσχω Ι-----Ι _________________ Υπογραφή  
 
 

Ηράκλειο ....... / ....... / 2005  
 
 
Όσοι αποδέχεστε, παρακαλώ σηµειώσετε την πλήρη διεύθυνση και το 
τηλέφωνο σας  
 
 
Χωριό:______________________________________  
 
Οδός ___________________ Αριθµός: ______ Τ.Κ. _______ (αν 
υπάρχουν)  
 
Τηλέφωνο οικίας: ___________________________  
 
Τηλέφωνο εργασίας: _______________________  
 
Κινητό τηλέφωνο: ___________________________  
 
Αριθµός Ασφάλισης ΟΓΑ: ______________________  
 
Ηµεροµηνία Γέννησης ____________________________  
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ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
ΗΜΕΡΑ 1  __________________ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________________ΚΩΔΙΚΟΣ 
___________ 

 
ΧΡΗΣΗ ΖΥΓΑΡΙΑΣ:   ΝΑΙ    ΟΧΙ       
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:________________ 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(Κάθε συστατικό σε χωριστή σειρά)  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΓΡΑΜ (g) 

ΠΡΩΙΝΟ 

   

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 

   

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

   

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 
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ΒΡΑΔΙΝΟ 

   

 
 
Υπάρχει κάτι ασυνήθιστο στη διατροφή σας σήμερα (π.χ νηστεία, δίαιτα -αισθητική ή ιατρική, 
γιορτή κλπ) ;   Ποιές είναι αυτές; 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

ΗΜΕΡΑ 2  __________________ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________________ΚΩΔΙΚΟΣ 
___________ 

 
ΧΡΗΣΗ ΖΥΓΑΡΙΑΣ:   ΝΑΙ    ΟΧΙ            
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________ 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(Κάθε συστατικό σε χωριστή σειρά)  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΓΡΑΜ (g) 

ΠΡΩΙΝΟ 

   

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 

   

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

   

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 
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ΒΡΑΔΙΝΟ 

   

 
 
Υπάρχει κάτι ασυνήθιστο στη διατροφή σας σήμερα (π.χ νηστεία, δίαιτα -αισθητική ή ιατρική, 
γιορτή κλπ) ;   Ποιές είναι αυτές; 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

ΗΜΕΡΑ 3  __________________ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________________ΚΩΔΙΚΟΣ 
___________ 

 
ΧΡΗΣΗ ΖΥΓΑΡΙΑΣ:   ΝΑΙ    ΟΧΙ            
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________ 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(Κάθε συστατικό σε χωριστή σειρά)  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΓΡΑΜ (g) 

ΠΡΩΙΝΟ 

   

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 

   

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 

   

ΒΡΑΔΙΝΟ 

   

 
 
Υπάρχει κάτι ασυνήθιστο στη διατροφή σας σήμερα (π.χ νηστεία, δίαιτα -αισθητική ή ιατρική, 
γιορτή κλπ) ;   Ποιές είναι αυτές; 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
Κωδικός αριθμός:_______________________ 
Ημερομηνία:___________________________ 
 

Ονοματεπώνυμο:________________________________________του______________ 
Ηλικία:_______________ 

 
 
 
 
ΓΕΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
 
 
 
 
 

  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 
 
 
 

  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 24ώρου 
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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 
 
 
 

  

ΔΕΙΠΝΟ 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΠΡΟ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ 
 
 

  

 
1. Κατά τη χθεσινή ημέρα έφαγες όπως συνηθίζεις; 1. Ναι   2. 

Όχι  Ι___Ι 
 
Αν όχι τι συνέβη; 
___________________________________________________________
__ 

 
2. Νηστεύετε;  1. Ναι   2. Όχι  Ι___Ι 
 
3. Πήρατε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής σήμερα;  1. Ναι   2. 

Όχι  Ι___Ι 
 
Αν ναι τι είδος και σε τι ποσότητα; (π.χ. βιταμίνες, σίδηρο, κλπ) 
___________________ 
 
___________________________________________________________
________________  

 

ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  

ΤΤΡΡΕΕΙΙΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  ((ΕΕΝΝΗΗΛΛΙΙΚΚΕΕΣΣ))    

(Δύο καθημερινές και ένα Σάββατο ή Κυριακή) 

 
Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε αν η ενέργεια (θερμίδες) που 
παίρνετε είναι επαρκής θα πρέπει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια 
να καταγράψετε για τρεις ημέρες ό,τι φάγατε και ήπιατε. Αν γίνει σωστά η 
εργασία αυτή θα μπορέσουμε να σας δώσουμε αποτελέσματα για: 
 την ενέργεια που παίρνετε, 
 αν τα θρεπτικά συστατικά που παίρνετε με την τροφή σας είναι επαρκή 

για την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. 
 
H καταγραφή πρέπει να γίνει για δύο συνεχόμενες καθημερινές ημέρες 
και ένα Σάββατο ή Κυριακή - κατά προτίμηση Κυριακή - (πχ Δευτέρα 
–Τρίτη -Σάββατο ή Κυριακή -Δευτέρα-Τρίτη ή Κυριακή -Τετάρτη-Πέμπτη ή 
όποιος άλλος παρόμοιος συνδυασμός ημερών σας βολεύει.) 
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Παράδειγμα: Θα αρχίσετε από την ώρα που ξυπνάτε το πρωί. Αν παίρνετε 
πρωινό θα πρέπει να: 
• περιγράψτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει αυτό (πχ ένα ποτήρι γάλα) 
• αναφέρετε το είδος (π.χ. φρέσκο, εβαπορέ ΝΟΥΝΟΥ, σοκολατούχο 

ΜΙΛΚΟ, κατσίκας κλπ) 
• αναφέρετε αν βάζετε κάτι επιπλέον σε αυτό (π.χ. ένα κουταλάκι 

ζάχαρη, κακάο, κλπ) 
• αναφέρετε την ποσότητα (π.χ. ένα ποτήρι γάλα = 250γρ, ένα 

κουταλάκι ζάχαρη = 5 γρ κλπ.).  
 
Αν έχετε ζυγαριά στην κουζίνα σας 
Η ζύγιση των τροφών είναι η προτιμότερη μέθοδος της απλής καταγραφής 
του διαιτολογίου. Προσπαθήστε να ζυγίζετε εφόσον είναι δυνατόν τα 
τρόφιμα που τρώτε. Τα μαγειρεμένα φαγητά και όλα τα φαγητά που 
σερβίρονται σε πιάτο θα τα ζυγίζετε ως εξής: Ζυγίζετε το πιάτο μαζί με το 
φαγητό μόλις το σερβίρετε, και αφού τελειώσετε το φαγητό, ζυγίζετε πάλι 
το πιάτο μαζί με το περίσσευμα που ίσως υπάρχει. Π.χ. έστω ότι το φαγητό 
μαζί με το πιάτο πριν φάτε είναι 600 γραμμάρια και αφού φάτε είναι 400 
γραμμάρια. Αυτό σημαίνει ότι φάγατε 200 γραμμάρια φαγητό. Αυτό που θα 
καταγράψετε στο διαιτολόγιο είναι αυτό που φάγατε δηλαδή στο 
παράδειγμά μας τα 200 γραμμάρια. 
 
Αν δεν έχετε ζυγαριά στην κουζίνα σας 

Προσπαθήστε να περιγράψετε με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις 
ποσότητες που καταναλώνετε χρησιμοποιώντας φλιτζάνια (τσαγιού, 

καφέ), κουταλιές (σούπας ή γλυκού), ποτήρια (κρασιού, νερού κανονικό, 
νερού μεγάλο). Οι παρακάτω πίνακες θα σας βοηθήσουν: 

 
 

Ψωμί Κάνετε σύγκριση με φέτες του τοστ 
πχ. 1 φέτα ίση ή 2 φορές μεγαλύτερη από την φέτα 
του τοστ 

Yγρά  
λάδι, γάλα, χυμό 

Κουταλάκια του γλυκού, κουταλιές της σούπας, 
κανονικό ποτήρι του νερού, κανονικό φλιτζάνι 

Αλλαντικά, τυρί Σε φέτες όπως αυτές που βάζουμε στο τοστ ή σε 
γραμμάρια 

Λαχανικά, 
Όσπρια,  
Σούπες 

Κανονικά φλιτζάνια του τσαγιού, βαθύ πιάτο 
Στην περίπτωση του μπολ, κάνετε σύγκριση με 
φλιτζάνι (δηλ πείτε αν το μπολ είναι όσο 1 ή 1,5 ή 
παραπάνω φλιτζάνι) 

Κρέας 
μαγειρεμένο 

Μέγεθος μικρό, μέτριο, μεγάλο. Διαστάσεις ενός 
μέτριου κομματιού=14εκ x 10εκ x 2εκ (πάχος) 
Nα αναφέρετε αν ο κιμάς είναι χοιρινός ή μοσχαρίσιος 

 

1 κουταλάκι γλυκού (ζάχαρη, λάδι, κλπ) 5 γρ 
1 κουταλιά της σούπας (ζάχαρη, λάδι, κλπ) 15 γρ 
1 ποτήρι νερού κανονικό (για υγρά μόνο) 250 γρ 
1 ποτήρι νερού μεγάλο (για υγρά μόνο) 330 γρ 
1 φλιτζάνι του τσαγιού κανονικό (για υγρά μόνο) 180 γρ 
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 Εάν το φαγητό αποτελείται από 2 ή περισσότερα είδη 

συστατικών (πχ. μακαρόνια με κιμά, φασολάκια με πατάτες) θα ήταν 
προτιμότερο να ζυγίζετε κάθε είδος χωριστά (π.χ 100 γρ πατάτες 
και 150 γρ φασολάκια) ή να αναφέρετε κάθε είδος χωριστά (π.χ 1 
φλιτζάνι πατάτες και 1,5 φλιτζάνια φασολάκια). 

 
 Για τα συσκευασμένα φαγητά-γλυκά και τα έτοιμα τρόφιμα 

(τσιπς, γαριδάκια, μπισκότα, σοκολάτες, σουβλάκι, πίτσα κλπ) 
αναφέρατε τα γραμμάρια που αναγράφονται στο εξωτερικό της 
συσκευασίας και πόσα από αυτά καταναλώσατε. Σε περίπτωση που αυτά 
δεν αναφέρονται ζυγίστε την τροφή μόνη-ος σας ή απλώς αναφέρατε 
το είδος, την μάρκα, την τιμή, την ποσότητα και όλα εκείνα τα 
στοιχεία της τροφής που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το είδος 
και την ποσότητα της τροφής που καταναλώσατε. 

 
 
 
 
 

Προσοχή 

Να λαμβάνονται υπόψιν και τα φαγητά που καταναλώνονται εκτός 
σπιτιού 
 
Να καταγράφετε το είδος του φαγητού και πώς είναι μαγειρεμένο 

(ψητό, βραστό κλπ), τι περιέχει (συστατικά) και ιδιαίτερα την 

ποσότητα και το είδος του λαδιού ή μαργαρίνης που περιέχει. 

 

Στη συνέχεια σας δίνουμε ένα δείγμα διαιτολογίου για βοήθεια. 

Ευχαριστούμε 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΗΜΕΡΑ 1  ΤΡΙΤΗ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: __________________________ΚΩΔΙΚΟΣ 
___________ 

 
ΧΡΗΣΗ ΖΥΓΑΡΙΑΣ:   ΝΑΙ    ΟΧΙ           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

________________ 
 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(Κάθε συστατικό σε χωριστή 

σειρά)  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΓΡΑΜ (g) 

ΠΡΩΙΝΟ 

Γάλα εβαπορέ ΝΟΥΝΟΥ με + 
ζάχαρη 
1 καφέ ελληνικό με + 
1 κουταλάκι ζάχαρη 
Φρυγανιές Elite σικάλεως 

1 φλιτζάνι 
1 κουταλάκι γλυκού 
 
1 κουταλάκι γλυκού 
2 φρυγανιές 

250γρ 
5γρ 

 
5γρ 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 

Ψωμί χωριάτικο 
Ελιές τσακιστές 
Τυρί φέτα 
Πορτοκαλάδα Fanta 

2 φέτες του τοστ 
1 χούφτα (10-15) 
1 κομμάτι  
1 κουτί 

60γρ 
20 γρ 
30 γρ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

Τηγανιτή μπριζόλα χοιρινή  
Φασολάκια πράσινα (ντομάτα + λάδι) 
Σαλάτα με + 
Ντομάτα, Αγγούρι + 
ελαιόλαδο 
Ψωμί άσπρο 
Κόκκινο κρασί 
Μήλο 

2 μικρές 
1 φλιτζάνι 
 
1 φλιτζάνι τσαγιού 
1 κουταλιά σούπας 
2 φέτες λεπτές (τοστ) 
2 ποτήρια 
1 μεγάλο 

200 γρ 
150 γρ 

 
200γρ 
15 γρ 
60 γρ 
200 γρ 
150 γρ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 

Καφέ ελληνικό με + 
ζάχαρη 
ρακί 

1 φλιτζανάκι 
1 κουταλάκι γλυκού 
1 ποτηράκι 

 
5 γρ 
30 γρ 

ΒΡΑΔΥΝΌ 

Μακαρόνια με + 
κιμά μοσχαρίσιο (ντομάτα + λάδι) 
Άγρια χόρτα + 
Ελαιόλαδο 
Ψωμί άσπρο 
Ξηρούς καρπούς 
Πορτοκάλι 

1 πιάτο όχι γεμάτο 
5 κουτ σούπας 
1 μικρό μπολ 
2 κουταλιές της σούπας 
2 φέτες 
1 μικρό μπολάκι 
1 μεγάλο 

250 γρ 
70 γρ 
100γρ 
30γρ 
70γρ 
50γρ 
150γρ 

 
 
Υπάρχει κάτι ασυνήθιστο στη διατροφή σας σήμερα (π.χ νηστεία, δίαιτα -αισθητική ή ιατρική, 
γιορτή κλπ) ;   Ποιές είναι αυτές; 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
        ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 
Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(Να συμπληρωθεί με τη βοήθεια του ερευνητή) 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Κωδ. Αριθμός ατόμου Ι___Ι___Ι___Ι___Ι___Ι___Ι___Ι 

 
Ονομ/μο 
___________________________________________________________________
_______ 
 
Διεύθυνση 
___________________________________________________________________
______ 
 
Τηλέφωνα: ________________________________________ Κινητό: 
__________________________ 
 
 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      Ι___Ι___Ι ___Ι___Ι ___Ι___Ι   (DEXD, DEXM, 
DEXY) 
            Ημέρα       μήνας       χρόνος 
 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  Ι___Ι___Ι ___Ι___Ι ___Ι ___Ι (DBD, DBM, DBY) 

       Ημέρα       μήνας       χρόνος 
 
 ΦΥΛΟ     (1) Άνδρας (2) Γυναίκα Ι___Ι     (SEX) 
 
Έχετε εξεταστεί στο παρελθόν από την ομάδα Προληπτικής Ιατρικής του 
Παν/μίου;  
(1) NAI  (2) OXI    I___I Αν ΝΑΙ πότε; ______________         
(REVEX) 
 

Σε ποιον τόπο έχετε ζήσει την περισσότερη ζωή σας; (>70%) 

___________________ 

 
 ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ      Ι___Ι  (MARITAL) 
 
1. Ελεύθερος  
2. Παντρεμένος/η ή συζεί με σύντροφο 
3. Χωρισμένος/η 
4. Χήρος/α 
5. Άλλο 
9. Ανεπαρκή στοιχεία 
 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   Ι___Ι   (EDLEVEL) 

 
1. Πανεπιστήμιο ή ισοδύναμα 
2. Διάμεσο μεταξύ δευτεροβάθμιου επιπέδου & Παν/μίου (Ανώτερη Σχολή) 
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3. Γυμνάσιο – Λύκειο 
4. Δημοτικό ή καθόλου  
9.  Ανεπαρκή στοιχεία 
 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Για πόσα συνολικά χρόνια καπνίζεις ή κάπνιζες;     I___I___I (SMOKYR) 
 
1. Καπνίζεις κανονικά (δηλ. πάνω από ένα τσιγάρο την ημέρα) τώρα;  
       (1) ΝΑΙ (2) ΟΧΙ                    Ι___Ι (SMOK1) 
       Εάν ΟΧΙ, καταχωρήστε 88 στην ερώτηση 2) 
 
2.  Πόσα τσιγάρα καπνίζεις κατά μέσο όρο καθημερινά;        I___I___I
 (SMOK2) 
 
3.  Εισπνέεις συνήθως τον καπνό βαθειά στους πνεύμονες; 
    (1) NAI  (2) OXI        I___I
 (SMOK3) 
    (Καταχώρησε 8 για μη καπνιστές ή 9 αν δεν ξέρεις) 
 
4. Έχεις καπνίσει καθημερινά για τουλάχιστον ένα χρόνο; 
   (1) ΝΑΙ (2) ΟΧΙ        Ι___Ι
 (SMOK4)  
 
5. Σε περίπτωση που έχεις διακόψει το κάπνισμα: 
 Α) πριν από πόσα χρόνια συνέβη αυτό;     I___I___I 
(SMOK5A) 
(μηδέν αν δεν διέκοψες ποτέ ή αν είναι λιγότερο από 3 μήνες ,  
1 αν είναι πάνω από 3 μήνες και λιγότερο από 18 που έχεις  
σταματήσει το κάπνισμα) 
 
Β) περίπου πόσα τσιγάρα κάπνιζες την ημέρα;     Ι___Ι___Ι 
(SMOK5B) 

(Καταχώρησε 88 για μη σχετικό) 
 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

 
Πόσα ποτήρια από τα παρακάτω οινοπνευματώδη πίνεις κατά μέσο όρο την 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ; ( 0 αν δεν πίνεις ) 
           Εβδομαδιαία 
κατανάλωση 
 
Κρασί ( ένα ποτήρι κρασιού 100γρ )    Ι___Ι___Ι (WINE) 
( 0 αν δεν πίνεις καθόλου) 
 
Κόκκινο        Ι___Ι___Ι
 (WNR) 
 
Άσπρο        Ι___Ι___Ι
 (WNW) 
 
Μπύρα ( ένα ποτήρι 240 γρ )     Ι___Ι___Ι (BEER) 
 
Ρακί, ούζο, κονιάκ, ουίσκι ( ένα ποτήρι 50 γρ )  Ι___Ι___Ι (RAKI) 
 
Αν πίνεις πάνω από 14 ποτήρια την εβδομάδα 
πόσα χρόνια γίνεται αυτό;     Ι___Ι___Ι ΕΤΗ 
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ΚΑΦΕΣ 
        Εβδομαδιαία κατανάλωση 
Ελληνικό καφέ; 
(0 καθόλου , 1 φλυτζάνι, 2,3 κτλ )     Ι___Ι___Ι
 (COFFEEG) 
 
Αμερικάνικο (Nescafe); 
(0 καθόλου, 1 φλυτζάνι, 2,3 κτλ )     Ι___Ι___Ι
 (COFFEEA) 
 
Φίλτρου 
( 0 καθόλου, 1 φλυτζάνι, 2, 3 κτλ)    Ι___Ι___Ι
 (COFFEEF) 
 
Φραπέ  
(0 καθόλου, 1 ποτήρι, 2, 3 κτλ)     Ι___Ι___Ι  
 
Καπουτσίνο 
(0 καθόλου, 1 φλυτζάνι, 2, 3 κτλ)    Ι___Ι___Ι  
 
Άλλου είδους καφέ;  
(0 καθόλου, 1 ποτήρι / φλυτζάνι), 2, 3 κτλ)   Ι___Ι___Ι  
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 
Παίρνετε συμπληρώματα διατροφής;  
 (1) ΝΑΙ   (2) ΟΧΙ    Ι___Ι 
 
Αν ναι τι είδος και για πόσο χρονικό διάστημα; (π.χ. βιταμίνες, σίδηρο, κλπ) 
 
ΕΙΔΟΣ - ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
  

  

  

  

 
ΝΗΣΤΕΙΑ 
 
Νηστεύετε αυτήν την εποχή  (1) NAI  (2) OXI   I___I 
 
Νηστεύετε στις περιόδους που ορίζει η Εκκλησία; 

(Σημειώστε με  χ) 
 
ΠΑΝΤΑ (όλες τις ημέρες)    Ι_____Ι 
 
ΠΟΤΕ (0 ημέρες)     Ι_____Ι 
 
ΣΥΧΝΑ (Υπολογίστε ημέρες)   Ι_____Ι 
 
ΣΠΑΝΙΑ (Υπολογίστε ημέρες)   Ι_____Ι 
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Αν νηστεύετε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις 
(Σημειώστε με χ ή δώστε αριθμό. Στις περιπτώσεις όπου ο ερωτώμενος δηλώνει 
πως νηστεύει μόνο το κρέας κάνετε σημείωση δίπλα από το αντίστοιχο κουτί) 
 
Νηστεύετε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή όλο το χρόνο; 
 
ΠΑΝΤΑ   Ι___Ι 
 
ΠΟΤΕ    Ι___Ι 
 
ΣΥΧΝΑ   Ι___Ι 
 
ΣΠΑΝΙΑ   Ι___Ι 
 
 
Νηστεύετε κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή; 
 
ΠΑΝΤΑ   Ι___Ι 
 
ΠΟΤΕ    Ι___Ι 
 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ (Σημειώστε αριθμό ημερών)  Ι___Ι___Ι 
 
 
Νηστεύετε κατά τη νηστεία των Αγίων Αποστόλων; 
 
ΠΑΝΤΑ   Ι___Ι 
 
ΠΟΤΕ    Ι___Ι 
 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ (Σημειώστε αριθμό ημερών)  Ι___Ι___Ι 
 
 
 
Νηστεύετε κατά το Δεκαπενταύγουστο; 
 
ΠΑΝΤΑ   Ι___Ι 
 
ΠΟΤΕ    Ι___Ι 
 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ (Σημειώστε αριθμό ημερών)  Ι___Ι___Ι 
 
 
Νηστεύετε κατά τα Χριστούγεννα; 
 
ΠΑΝΤΑ   Ι___Ι 
 
ΠΟΤΕ    Ι___Ι 
 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ (Σημειώστε αριθμό ημερών)  Ι___Ι___Ι 
 
 
Πόσα χρόνια ακολουθείτε τις νηστείες με τον τρόπο που περιγράψατε 
παραπάνω; 
 
Σημειώστε τα έτη  Ι___Ι___Ι  ΕΤΗ 
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Ποιο από τα παρακάτω τρόφιμα αποφεύγετε στις νηστείες; 
(Σημειώστε με  χ στο αντίστοιχο κουτί) 
 
 Τετάρτη- 

Παρασκευή Χριστούγεννα Πάσχα Ιούνιο Αύγουστος 

Κρέας      

Ψάρι      

Αυγά      

Βούτυρο & 
Μαργαρίνες      

Ελαιόλαδο      

Γάλακτοκομικά      

Θαλασσινά      
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ : Ο χρόνος που θα καταγράψετε στις οριζόντιες στήλες 5 & 6, θα αφορά 
δραστηριότητες που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 30 λεπτών και στις οποίες 
επιδίδεστε για περισσότερο από 9 μήνες το χρόνο. 
 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

Συνολικός χρόνος 
ΩΩΡΡΕΕΣΣ  //  ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 
Συνολικός χρόνος 

Ωρες / ημέρα 
 
1 

Πόση ώρα ξεκουράζεστε ή 
κοιμάστε κατά τη διάρκεια της 
ημέρας;  
 
 

(ACT1A HRS) (ACT1B HRS) 

 
2 

Πόσες ώρες κοιμάστε τη νύχτα;  
 
 

(ACT2 HRS) (ACT2B HRS) 

 
 
 
3 

Πόσες ώρες την ημέρα κατά μέσον 
όρο ασχολείστε με πολύ ελαφριές 
φυσικές δραστηριότητες;  
(Π.χ: Καθιστική εργασία, οδήγηση, 
μαγειρική, επιτραπέζια παιχνίδια) 
 

(ACT3A HRS) (ACT3B HRS) 

 
 
 
 
4 

Πόσες ώρες την ημέρα κατά μέσον 
όρο ασχολείστε με ελαφριές 
φυσικές δραστηριότητες;  
(Π.χ: Περπάτημα με αργό ρυθμό, 
οικιακές εργασίες, ψώνια, ελαφριές 
κηπουρικές εργασίες, μπόουλινγκ, 
μπιλιάρδο, πίνκ-πόνκ)  
 

(ACT4A HRS) (ACT4B HRS) 

 
 
 
5 

Πόσες ώρες την ημέρα κατά μέσον 
όρο ασχολείστε με μέτριες φυσικές 
δραστηριότητες;  
(Π.χ: Περπάτημα με γρήγορο ρυθμό, 
ήπιες κηπουρικές / αγροτικές 
εργασίες, μεταφορά βαρέων 
αντικειμένων, ποδηλασία, χορό, 
τέννις, ήπιας έντασης αερόμπικ) 
 

(ACT5A HRS) (ACT5B HRS) 

 
 
 
6 

Πόσες ώρες την ημέρα κατά μέσον 
όρο ασχολείστε με έντονες φυσικές 
δραστηριότητες; 
(Π.χ: Βαριές χειρονακτικές / αγροτικές 
εργασίες, τρέξιμο, ποδόσφαιρο, 
μπάσκετ, κολύμπι, υψηλής έντασης 
αερόμπικ,)   
 

(ACT6A HRS) (ACT6B HRS) 

*Το άθροισμα των ωρών / ημέρα θα πρέπει να είναι 24 ώρες !! 
 
Πόσες ώρες την ημέρα κατά μέσον όρο παρακολουθείτε τηλεόραση; 
Γράψτε ώρες        Ι___Ι___Ι  
(TVHRS) 
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