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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Μεταβολικό Σύνδροµο (ΜετΣυν) – ένα από τα µεγαλύτερα σύγχρονα προβλήµατα 
δηµόσιας υγείας σήµερα – καθορίζεται από τη συνύπαρξη τριών ή περισσοτέρων 
παραγόντων, που περιλαµβάνουν την κεντρική παχυσαρκία, την υπέρταση, την 
υπερτριγλυκεριδαιµία, τη χαµηλή HDL χοληστερόλη και την υπεργλυκαιµία. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι ο προσδιορισµός της συχνότητας εµφάνισης του 
ΜετΣυν σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες της Κρήτης σε σχέση µε τη διατροφή τους.  

Επιλέχθηκαν 1222 παιδιά και έφηβοι 3 έως 17½ ετών και 2377 ενήλικες 18 έως 94 
ετών που συµµετείχαν σε µελέτες που διεξήχθησαν στην Κρήτη κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 16 ετών από την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ∆ιατροφής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Υπολογίστηκε η συχνότητα της συνύπαρξης τριών ή 
περισσοτέρων παραγόντων του ΜετΣυν και συσχετίστηκε µε τον ∆είκτη Υγιεινής 
∆ιατροφής (∆Υ∆), ο οποίος αξιολογεί και ταξινοµεί τη διατροφή κάθε ατόµου σε 
κλίµακα από 1-100. ∆ιατροφή µε βαθµολογία µικρότερη του 51 θεωρείται ανεπαρκής, 
από 51 έως 80 ότι χρειάζεται βελτίωση και από 81 έως 100 καλή. 

Ο επιπολασµός του ΜετΣυν βρέθηκε 20% στους ενήλικες (27% στους άνδρες, 
10,9% στις γυναίκες) και 3,9% στα παιδιά – εφήβους (4,2% στα αγόρια, 3,6% στα 
κορίτσια). Ο ∆Υ∆ ήταν 58,7 στα παιδιά - εφήβους και 65,3 στους ενήλικες (p<0,05), 
υποδηλώνοντας ότι η διατροφή τους χρειάζεται βελτίωση. Οι ενήλικες µε ΜετΣυν είχαν 
υψηλότερη βαθµολογία ∆Υ∆ έναντι εκείνων χωρίς παράγοντες κινδύνου (65,3 έναντι 
64,4, p<0,05). Η µη αναµενόµενη αυτή σχέση οφείλεται στον παραδοσιακό τρόπο 
διατροφής των ηλικιωµένων ατόµων που συµµετείχαν στη µελέτη. Στους ενήλικες, το 
10% εκείνων µε ΜετΣυν, έχει διατροφή ανεπαρκή και 21% καλή (p<0,001), ενώ στα 
παιδιά – εφήβους το 36% έχει ανεπαρκή και 5% καλή (p=0,026). Στα παχύσαρκα παιδιά 
– εφήβους ο κίνδυνος να αναπτύξουν ΜετΣυν βρέθηκε 85 φορές µεγαλύτερος σε σχέση 
µε τα φυσιολογικά (95%∆Ε: 33-219, p<0,001), και 89 φορές στους ενήλικες (95%∆Ε: 
44-178, p<0,001). Τα παιδιά και έφηβοι µε ΜετΣυν είχαν 30% χαµηλότερη πιθανότητα 
για καλή καρδιοαναπνευστική αντοχή (OR=0,70, 95%∆Ε: 0,49 – 0,99, p=0,042). 

Η πρωτογενής πρόληψη και αντιµετώπιση του ΜετΣυν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε 
κατάλληλη αγωγή υγείας απευθυνόµενη σε όλες τις οµάδες του πληθυσµού, έτσι ώστε 
να τους δοθεί η δυνατότητα να κάνουν καλύτερες επιλογές στη διατροφή, στη σωµατική 
άσκηση και γενικότερα στον τρόπο ζωής τους. 
 
Λέξεις κλειδιά: µεταβολικό σύνδροµο, διατροφή, δείκτης υγιεινής διατροφής, 
παχυσαρκία, λιποπρωτεΐνες  
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ABSTRACT 

The Metabolic Syndrome in Children, Adolescents and Adults of Crete in relation to 
their diet. 

 
The Metabolic Syndrome (MetSyn), is a major public health problem. It is defined as the 
clustering of three or more cardiovascular disease risk factors such as abdominal obesity, 
hypertension, hypertriglyceridaemia, low HDL cholesterol and hyperglycemia.    

The aim of the present study is to determine the prevalence of the MetSyn in 
children, adolescents and adults of Crete, and its association with their dietary intake 
assessed with the use of the USDA’s Healthy Eating Index (HEI).  

The study included 1222 children and adolescents (age, 3-171/2 years), and 2377 
adults (age, 18-94 years) who participated in studies carried out in Crete over the last 16 
years by the Preventive Medicine Clinic of the University of Crete. The prevalence of 
the MetSyn was computed and then associated with the HEI. The HEI assesses and 
classifies the dietary intake of individuals by providing a score (1-100) to indicate the 
degree of compliance with dietary recommendations. A score of less than 51 indicates a 
poor diet, a score of 51-80 indicates diet that needs improvement, and a score over 81 
indicates a good diet. 

The prevalence of the MetSyn was 20% in adults (27% of men, 10.9% of women), 
and 3.9% in children and adolescents (4.2% of boys, 3.6% of girls). The HEI of 
children-adolescents and adults was 58.7 and 65.3 respectively (p<0.05) showing that 
both groups had diets that needed improvement. Compared to their counterparts with no 
risk factors, adults with the MetSyn had higher HEI (65.3 vs 64.4, p<0.05) due to the 
traditional dietary habits of the elderly who participated in this study, while children-
adolescents with the MetSyn had lower HEI (58.4 vs 59.8, p>0.05). Ten percent of the 
adults with the MetSyn had a poor diet and 21% had a good diet (p<0.001). Similarly, 
36% of the children-adolescents with the MetSyn had a poor diet and only 5% had a 
good diet (p=0.026). Compared to their non-obese counterparts, obese children and 
adolescents had 85 times greater risk for developing the MetSyn (95%CI: 33-219, 
p<0.001), while for obese adults the risk was 89 times greater (95%CI: 44-178, 
p<0.001). Children and adolescents with the MetSyn were 30% less likely to have good 
cardiorespiratory fitness (OR=0.70, 95%CI: 0.49-0.99, p=0.042) compared to those with 
no risk factors. 

Primary prevention of the MetSyn can be achieved when appropriate intervention 
with nutrition education is provided early in life, and when every person makes better 
choices as regards their diet, physical activity and lifestyle in general. 
Keywords: metabolic syndrome, nutrition, healthy eating index, obesity, serum lipids 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 1965 οι Christakis et al, ανέφεραν  “…Προσδιορίζοντας το επίπεδο της υγείας 

των ατόµων της µελέτης µας σχετικά µε τους παράγοντες κινδύνου και όπως αυτοί 

ορίζονται από την µελέτη Framingham, ο Κρητικός της υπαίθρου έχει χαµηλά ή 

φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης, πίεσης αίµατος και βάρους. Καταναλώνει λίγα 

κορεσµένα λιπαρά οξέα, καπνίζει µέτρια ή καθόλου, ασκείται αρκετά και τείνει να 

αποφεύγει το άγχος. Έτσι όλοι οι παράγοντες κινδύνου είναι σε χαµηλά επίπεδα που 

δικαιολογούν τη χαµηλή επίπτωση στους Κρήτες της στεφανιαίας νόσου”. 

Παρά τον αξιόλογο συνδυασµό των ευρηµάτων της παραπάνω µελέτης στην Κρήτη 

στις αρχές της δεκαετίας του 1960, πρόσφατες µελέτες αναφέρονται στην αλλαγή των 

διαιτητικών συνηθειών και γενικότερα του τρόπου ζωής των σύγχρονων Κρητικών 

(Voukiklaris et al, 1996; Kafatos et al, 1991; Kafatos & Mamalakis, 1993), µε δυσµενείς 

συνέπειες στους δείκτες υγείας και θνησιµότητας. Και ενώ συµβαίνουν οι αλλαγές 

αυτές, οι παλιότερες τουλάχιστον γενεές διατηρούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και 

διατροφής σε µεγάλο βαθµό, µε το επίπεδο υγείας να παραµένει σε ευνοϊκότερη µεν 

θέση σε σύγκριση µε τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό πληθυσµό (WHO, 1998; ∆ηµολιάτης και 

συν, 2002; Καφάτος & Παπουτσάκης, 1998; Σκαλκίδης και συν, 2001; Trichopoulos & 

Lagiou, 2004). 

Ανησυχητικές διαστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση έχει λάβει και παγκοσµίως για 

τη δηµόσια υγεία, η θνησιµότητα από στεφανιαία νόσο και γενικότερα από 

καρδιαγγειακά νοσήµατα. Στις ΗΠΑ η στεφανιαία νόσος είναι η πρώτη αιτία 

θνησιµότητας από το 1921 (Στεφανάδης και συν, 2004). Σήµερα, συµβαίνουν δύο 

καρδιακά επεισόδια και ένας θάνατος ανά λεπτό ενώ το 1997 αποδόθηκαν στα 

καρδιαγγειακά νοσήµατα περίπου ένα εκατοµµύριο θάνατοι [41,2% όλων των 

θανάτων], µε το 1/3 να οφείλεται σε στεφανιαία νόσο. Εκτιµήθηκε δε ότι το προσδόκιµο 

επιβίωσης των αµερικανών θα µπορούσε να ανέβει κατά 7 χρόνια αν όλες οι κύριες 

µορφές καρδιαγγειακών νοσηµάτων µπορούσαν να εξαλειφθούν. Παγκοσµίως, 

εκτιµήθηκε το 1985 ότι οι θάνατοι που οφείλονταν σε καρδιαγγειακά νοσήµατα 

ανέρχονταν στο 50% όλων των θανάτων στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες και 19% 

στις αναπτυσσόµενες, ενώ το 2015 προβλέπεται ότι οι διαταραχές του κυκλοφορικού 

συστήµατος θα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου, και στις αναπτυγµένες µε 53% 

αλλά και στις αναπτυσσόµενες µε 35% (Bowman & Russel, 2001). 

Στην Ευρώπη τη δεκαετία 1990 η κυριότερη αιτία θανάτου στους νέους ήταν τα 

ατυχήµατα, ενώ στις ηλικίες άνω των 35 ετών τα καρδιαγγειακά και νεοπλασµατικά 
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νοσήµατα (Τούντας, 2000; Τούντας, 2001). Στην Ελλάδα την ίδια δεκαετία, το 51% των 

θανάτων οφειλόταν σε νοσήµατα του κυκλοφορικού συστήµατος [καρδιαγγειακά 

νοσήµατα και εγκεφαλικά επεισόδια] που αποτελούσαν και την βασική αιτία νοσηλείας. 

Στα καρδιαγγειακά νοσήµατα ως βασική αιτία θνησιµότητας και αναπηρίας, οφειλόταν 

επίσης το 49% όλων των θανάτων στην Ευρώπη και 180.000 πρώιµων θανάτων στις 

ηλικίες 35-64 ετών, από τους οποίους οι 60.000 οφείλονταν στο προδιαθεσικό 

παράγοντα της διατροφής. 

Οι Williams et al, (2002), αναφερόµενοι στις ΗΠΑ εκτιµούν την στεφανιαία νόσο ως 

αιτία υπεύθυνη για περίπου µισό εκατοµµύριο θανάτων κάθε χρόνο µε την 

αθηροσκλήρωση να αναπτύσσεται από την παιδική ακόµα ηλικία. Ο συνδυασµός δε της 

κακής διατροφής µε την ανεπαρκή άσκηση και την παχυσαρκία έχει ως αποτέλεσµα 

τουλάχιστον 300.000 θανάτους και περίπου 99 δις δολάρια οικονοµικό ετήσιο κόστος. 

Γενικότερα, στη θνησιµότητα και νοσηρότητα των καρδιαγγειακών νοσηµάτων 

συµβάλλουν διάφοροι διαπιστωµένοι σήµερα παράγοντες κινδύνου (Bowman & Russel, 

2001; Στεφανάδης και συν, 2004) που διακρίνονται σε τρεις βασικές οµάδες:  

 κύριοι τροποποιήσιµοι, όπως: υπεροχληστερολαιµία, υπέρταση, παχυσαρκία, 

σακχαρώδης διαβήτης και κάπνισµα  

 άλλοι αναγνωρίσιµοι, όπως: αύξηση ηλικίας, φύλο, οικογενειακό ιστορικό, φυσική 

δραστηριότητα & καθιστική ζωή, υπερτριγλυκεριδαιµία και υποαλφαλιποπρω-

τεϊναιµία  

 και οι νέο-εµφανιζόµενοι: αυξηµένες συγκεντρώσεις λιποπρωτεϊνών, λιποπρω-

τεϊνική εικόνα, φλεγµονώδης βλάβη, αύξηση της C αντιδρώσας πρωτεΐνης, 

αυξηµένα επίπεδα ινωδογόνου, αυξηµένα επίπεδα οµοκυστεΐνης και οξειδωτικό 

stress  

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται σήµερα στην πρώτη κατηγορία που αφορά τους 

τροποποιήσιµους παράγοντες επειδή ακριβώς δύναται να τροποποιηθούν ή και να 

αποφευχθούν. Από αυτούς:  

 το σάκχαρο ορού αίµατος ως δείκτης υπερλυκαιµίας ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2,  

 η χαµηλή HDL-C χοληστερόλη και η υπερτριγλυκεριδαιµία,  

 η συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση ως δείκτες υπέρτασης και 

 η περίµετρος µέσης ως δείκτης κεντρικής παχυσαρκίας, 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί, καθώς ο συνδυασµός τους καθορίζει το Μεταβολικό 

Σύνδροµο [ΜετΣυν] (WHO, 1999; Grundy et al, 2003; Grundy et al, 2004; Cruz & 

Coram, 2004; Lindsay & Howard, 2004).  
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Ο όρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Wingard et al, (1983), όπου ως 

ΜετΣυν καθορίζονταν το σύµπλεγµα αθηροσκληρωτικών παραγόντων κινδύνου για 

ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσηµάτων και που αφορούσαν τη χοληστερόλη ορού 

αίµατος, τα τριγλυκερίδια, την αρτηριακή πίεση, την παχυσαρκία και το κάπνισµα. 

 Αργότερα εισάγεται ο όρος σύνδροµο Χ [syndrome X] (Reaven, 1988), µε αναφορά 

της αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης, ενώ περιλαµβάνονταν και άλλα 

χαρακτηριστικά, όπως οι προφλεγµονώδεις εκδηλώσεις µικρολευκωµατινουρίας και 

υπερπηκτικότητα. Άλλα συνώνυµα του όρου αποτελούν το “πολλαπλό ΜετΣυν”, 

“σύνδροµο αντίστασης στην ινσουλίνη” [IR], “φονικό κουαρτέτο [deadly quartet]”, και 

“σύνδροµο DROP” [Dyslipidemia, IR, Obesity, high blood Pressure] (Scott, 2003), ενώ 

µε τον όρο “∆υσµεταβολικό Σύνδροµο” συµπεριλήφθη πρόσφατα στο ∆ιεθνές Σύστηµα 

Ταξινόµησης των Νόσων [ICD-10] (Μυγδάλης, 2004).  

Το 1998 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Alberti et al,1998; WHO, 1999) 

συνιστά έναν ενιαίο όρο, αυτό του Μεταβολικού Συνδρόµου [metabolic syndrome], 

πρωτίστως επειδή τρέχοντα δεδοµένα δεν εγκαθιστούν την αντίσταση στην ινσουλίνη 

ως την αιτία όλων των συνιστωσών του ΜετΣυν. Επίσης αναφερόταν ότι δεν υπάρχει 

µια διεθνής συµφωνία για τον ορισµό και τα κριτήρια του συνδρόµου, που 

επιβεβαιώνεται και από τη διαφοροποίηση τριών οργανισµών, του ίδιου του ΠΟΥ, του 

National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III [NCEP-ATP ΙΙΙ] 

των ΗΠΑ και του American Association of Endocrinologists (Grundy et al, 2004).  

Πρόσφατα, από τους παραπάνω δύο πρώτους οργανισµούς, γινόταν αναφορά στην 

προώθηση ενός κλινικού ορισµού που τα κριτήρια του εστιάζονται µεν στους τέσσερις 

πιο απλούς παράγοντες - υπέρταση, κεντρική παχυσαρκία, δισλιπιδαιµία και 

υπεργλυκαιµία, αλλά πάλι διέφεραν στα ατοµικά χαρακτηριστικά και στα φυσιολογικά 

όρια. Έτσι, τα φυσιολογικά όρια διαφοροποιούνται µεταξύ ενηλίκων, παιδιών & 

εφήβων, αρρένων & θηλέων αλλά και µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών, µε αποτέλεσµα 

διάφορες µελέτες να δίνουν διαφορετικά όρια ή ακόµα και να µην ορίζονται, όπως 

συµβαίνει για ορισµένους παράγοντες για παιδιά κάτω των 12 ετών.  

Γενικά, και παρά τις διαφοροποιήσεις, έχει γίνει αποδεκτό ότι ΜετΣυν συνίσταται 

όταν εµφανίζονται τρεις ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου που η συνέργια τους 

δύναται να αναπτύξει στεφανιαία νόσο ή γενικότερα καρδιαγγειακό νόσηµα. Ο 

συσχετισµός αυτός ενισχύεται περισσότερο από τη σχέση της θνησιµότητας µε 

στεφανιαία νόσο ή τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, αφού για παράδειγµα, η θνησιµότητα 
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από τις νόσους αυτές που οφείλονται στο ΜετΣυν, είναι στις ΗΠΑ σηµαντικά 

υψηλότερη στις ηλικίες 30 έως 75 ετών (Malik et al, 2004).  

Αν και η παθογένεση του συνδρόµου δεν έχει πλήρως κατανοηθεί είναι γνωστή η 

σχέση του µε γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η καθιστική ζωή και η 

δυτικού τύπου διατροφή (Jaber et al, 2004), στοιχεία που αποτελούν και βασικό άξονα 

της συνολικής αντιµετώπισης του (Μυγδάλης, 2004). Πλέον όµως της σχέσης του 

ΜετΣυν µε τα καρδιαγγειακά νοσήµατα και το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, τα άτοµα 

µε ΜετΣυν είναι ευπαθή και στην ανάπτυξη άλλων νόσων όπως σύνδροµο 

πολυκυστικών ωοθηκών, λιπώδη διήθηση ήπατος, χολόλιθοι, άσθµα, διαταραχές ύπνου 

και κάποιες µορφές καρκίνου (Grundy et al, 2004).     

Η σύνδεση της διατροφής µε καρδιαγγειακά νοσήµατα, αν και αµφιλεγόµενη ως 

προς τη βαρύτητα της ακόµη και στην αιτιολογία του ΜετΣυν (McKeown et al, 2004), 

βρίσκει υπόσταση στην “κλασσική υπόθεση” που σχετίζει επαγωγικά τη διατροφή µε το 

έµφραγµα του µυοκαρδίου (Willett, 1998). Η υψηλή κατανάλωση κορεσµένων λιπαρών 

οξέων και χοληστερόλης µε τη χαµηλή κατανάλωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, 

συνεπάγεται αυξηµένη χοληστερόλη ορού αίµατος, τη δηµιουργία αθηρωµατικής 

πλάκας [σχήµα  παρακάτω]  µε  συνέπεια  τη στένωση  της  στεφανιαίας  αρτηρίας   και  

 
τέλος έµφραγµα του µυοκαρδίου. 

Για την παρούσα µελέτη, επιδηµιολογικό ενδιαφέρον έχει η συχνότητα εµφάνισης 

του ΜετΣυν σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες της Κρήτης και σε συνδυασµό µε όσα 

αναφέρθηκαν στην αρχή της ενότητας, η σχέση που αναπτύσσεται µε τη διατροφή τους.  

Γίνεται έτσι προσπάθεια αξιολόγησης της ηµερήσιας διατροφής των ατόµων που 

συµµετέχουν στην µελέτη και τη συσχέτιση της µε την εικόνα του ΜετΣυν, που 
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συνθέτουν τα παθολογικά επίπεδα τριών ή περισσότερων από τους παρακάτω 

παράγοντες:  

• σάκχαρο ορού αίµατος 

• συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση 

• τριγλυκερίδια  

• HDL-C χοληστερόλη  

• περίµετρος µέσης,   

καθώς και συσχέτιση µε άλλους παράγοντες που αφορούν τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά, τη συνολική λιπιδαιµική εικόνα, τα σωµατοµετρικά µεγέθη, τις 

συνήθειες καπνίσµατος και τη φυσική δραστηριότητα. 
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ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Περιοχή Μελέτης 

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε παιδικό, εφηβικό και ενήλικο πληθυσµό της 

γεωγραφικής περιφέρειας της Κρήτης από την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και 

∆ιατροφής, του Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης.  

∆ιαιρεµένη η Κρήτη σε τέσσερις νοµούς, εκτείνεται σε 8335 τ.χλµ. κατατάσσοντας 

την ως το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδος και πέµπτο της Μεσογείου, µε ρόλο στην  

ανατολική   Μεσόγειο   ιδιαίτερα   σηµαντικό   κατά   την  αρχαιότητα,  µε    πλούσια  

 
σύγχρονη οικονοµία βασισµένη και στην αναπτυγµένη γεωργία µε βασικά προϊόντα το 

ελαιόλαδο, τα σταφύλια και το κρασί, τα εσπεριδοειδή και τα οπωροκηπευτικά.  

Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του 2001, ο πραγµατικός [De Facto] 

πληθυσµός της ανέρχεται σε 601.131 κατοίκους µε µόνιµο [De Jure] τους 594.368 και 

µε τους αλλογενείς αλλοδαπούς να ανέρχονται σε 45.495 κατοίκους. Ο νοµός 

Ηρακλείου διακρίνεται δε ως ο πολυπληθέστερος όλων, στον οποίο διαµένει το 49% του 

ληθυσµού της Κρήτης ή 292.489 κάτοικοι (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος π

(ΕΣΥΕ), 2004).  

Η µορφολογία της διακρίνεται µε βάση το υψόµετρο σε τρεις ζώνες: υψηλή ή ορεινή 

- περισσότερο από 400 µ., µέση - 200 µε 400 µ. και χαµηλή - λιγότερο από 200 µ, µε τις 

δύο πρώτες να καταλαµβάνουν τα 3/5 της νήσου. Ο αστικός πληθυσµός αποτελεί το 

42% του συνόλου, ο αγροτικός το 46% και ο ηµιαστικός µόλις το 12%.  Σύµφωνα µε 

έρευνα της ΕΣΥΕ το 1997 για το εργατικό δυναµικό, 50% του ενεργού πληθυσµού έχει 

εκπαίδευση µέχρι και το ∆ηµοτικό [έναντι του 38% της χώρας], 33% έχει απολυτήριο 
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γυµνασίου ή λυκείου και 17% έχει ανώτερες και ανώτατες σπουδές [τα αντίστοιχα 

ποσοστά σε εθνικό επίπεδο ήταν 39% και 23%] (Υπουργείο Εσωτερικών, 2004). 

 
Πληθυσµός Μελέτης 

Το δείγµα των ατόµων που συµµετέχουν στην παρούσα µελέτη αποτελείται από 

ιά, έφηβους και ενήλικες, ηλικίας 3 έως 94 ετών. Προέρχονται από διάφορες 

περ

ν εξετάσεων.   

 

ης και 

της

ντικά και έλαβαν 

συµ

3599 παιδ

ιοχές της Κρήτης [βλ. παραπάνω Χάρτη Κρήτης] και από συµµετοχή σε άλλες 

µελέτες που διεξήχθησαν από την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & ∆ιατροφής, κατά τη 

διάρκεια 16 ετών, από το 1988 έως και το 2004 [Πίνακας 1]. Η συµµετοχή τους στις 

διάφορες µελέτες εντάσσεται στα πλαίσια Προγραµµάτων Αγωγής και Προαγωγής της 

υγείας σε διάφορες κοινωνικές ή επαγγελµατικές οµάδες του νησιού, µε έµφαση στη 

διατροφή και την άσκηση για την πρόληψη και αντιµετώπιση χρόνιων και εκφυλιστικών 

νοσηµάτων, ενώ περιλαµβάνει τον έλεγχο και την παρακολούθηση του επιπέδου της 

υγείας τους µέσω κλινικώ

Ενήλικες 

Τους Ενήλικες αποτελούν 2377 άτοµα, µε 1336 άνδρες και 1041 γυναίκες, ηλικίας 

18 έως 94 ετών και προέρχονται από πληθυσµούς ή οµάδες µελετών συγχρονικής ή και 

διαχρονικής παρακολούθησης. Οι οµάδες αυτές αποτελούνται από άτοµα της µελέτης 

των Επτά Χωρών, φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

∆ικηγόρων του Νοµού Ηρακλείου, προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, του 

Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, του Πανεπιστηµίου Κρήτ

 ναυτιλιακής εταιρείας “Μινωικές Γραµµές”, καθώς ∆άσκαλοι, Καθηγητές και 

Νηπιαγωγοί της Κρήτης. 

Από τη διαχρονική µελέτη των Επτά Χωρών (Aravanis et al, 1966), που άρχισε το 

1960 σε 11 χωριά στην περιοχή της Επαρχίας Πεδιάδος Ηρακλείου, µε δείγµα µελέτης 

686 άνδρες ηλικίας τότε 40-60 ετών, επιλέχθηκαν 155 επιβιώσαντες που συµµετείχαν το 

καλοκαίρι του 1997 στη διαχρονική παρακολούθηση τους. Το ίδιο χρονικό διάστηµα, 

στα πλαίσια νέας µελέτης και από νεότερο δείγµα ανδρών της ίδιας περιοχής, 

επιλέχθηκαν 77 άνδρες ηλικίας 40-60 ετών. Κατά τη διάρκεια δε ολοκλήρωσης των δύο 

αυτών µελετών, προσήλθαν, πάλι από την ίδια περιοχή, εθελο

µετοχή 24 άνδρες και 4 γυναίκες ηλικίας 30-85 ετών (Χατζής και συν, 2004). 

Το φθινόπωρο του 1988 άρχισε από την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & 

∆ιατροφής Πρόγραµµα Προαγωγής της υγείας για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
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χρόνιων νοσηµάτων, µε τη διαχρονική παρακολούθηση και έλεγχο του επιπέδου υγείας 

του προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, που υπάγεται στα υποκαταστήµατα 

της γεωγραφικής περιφέρειας Κρήτης (Kafatos et al, 1991; Moschandreas & Kafatos, 

1999). Επαναλήψεις του ελέγχου έγιναν το καλοκαίρι του 1991 και φθινόπωρο του 

1997. Από τις χρονικές αυτές φάσεις του 1988, 1991 και 1997 επιλέχθηκαν 477 άτοµα 

ηλικίας 18 έως 68 ετών από τους οποίους οι 282 ήταν άνδρες και 195 γυναίκες. Από το 

198

ι 2002-03, προέρχονται 

δεδ

8 

ακο

“Μινωικές Γραµµές” στο Ηράκλειο, 

ενώ

σης & ∆ιατροφής για την Προαγωγή της Υγείας των 

παι

8 προέρχονταν 74 άτοµα, 174 από το 1991 και 219 από το 1997.  

Από τα ακαδηµαϊκά έτη 1988-89 έως το 2002-03 οι φοιτητές του τρίτου έτους της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης συµµετείχαν σε µελέτη που εντάσσεται 

στα πλαίσια του µαθήµατος “Κλινική ∆ιατροφή” της Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής & 

∆ιατροφής, και αφορά τον έλεγχο του επιπέδου της υγείας τους (Βασιλάκης και συν, 

1991; Bertsias et al, 2003; Labadarios & Kafatos, 1991; Μπερτσιάς και συν, 2004). Από 

αυτούς, επιλέχθηκαν στην παρούσα µελέτη 400 φοιτητές και 374 φοιτήτριες, ηλικίας 20 

έως 40 ετών. Από τα δύο τελευταία ακαδηµαϊκά έτη, 2001-02 κα

οµένα 147 φοιτητών και φοιτητριών τα οποία δεν εντάσσονται σε δηµοσιευµένα 

αποτελέσµατα από την Κλινική, όπως εκείνα των προηγουµένων ετών.  

Το καλοκαίρι του 1991 άρχισε επίσης από την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & 

∆ιατροφής η διαχρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος του επιπέδου της υγείας των 

δικηγόρων του Νοµού Ηρακλείου, ενώ το χειµώνα του 1995 και το καλοκαίρι του 199

λούθησαν επανέλεγχοι ως η δεύτερη και τρίτη φάση της παρακολούθησης 

(Moschandreas & Kafatos, 1999). Στην παρούσα µελέτη, επιλέχθηκαν 295 δικηγόροι 

ηλικίας 24 έως 83 ετών, µε 162 άνδρες και 133 γυναίκες, από τους οποίους, 106 

προέρχονται από τον επανέλεγχο του 1995 και 189 του 1998. Τα δεδοµένα εκείνων του 

1998 δεν εντάσσονται επίσης σε δηµοσιευµένα αποτελέσµατα.  

Άλλη διαχρονική µελέτη της Κλινικής ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1991 σε 90 άτοµα 

του προσωπικού ξηράς της ναυτιλιακής εταιρείας 

 επανέλεγχος ακολούθησε το καλοκαίρι του 1999. Στη παρούσα µελέτη επιλέχθηκαν 

105 άτοµα από τον επανέλεγχο του 1999, ηλικίας 26 έως 71 ετών, µε 58 άνδρες και 47 

γυναίκες, τα δεδοµένα των οποίων δεν εντάσσονται σε δηµοσιευµένα αποτελέσµατα.  

Σε σχολεία όλων των βαθµίδων της περιοχής ∆ειλινών του ∆ήµου Ηρακλείου και 

της περιοχής του ∆ήµου Τυλίσου στο νοµό Ηρακλείου, κατά το σχολικό έτος 2002-03, 

άρχισε σχετικό Πρόγραµµα Άθλη

διών. Κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος που περιλάµβανε και κλινική εξέταση, 

επιλέχθηκαν και συµµετείχαν από αυτά τα σχολεία 40 δάσκαλοι και καθηγητές, ηλικίας 
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33 έως 61 ετών, µε 7 άνδρες και 33 γυναίκες, τα δεδοµένα των οποίων δεν εντάσσονται 

σε δηµοσιευµένα αποτελέσµατα από την Κλινική.  

Από ανάλογο Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας που άρχισε ε 77 νηπιαγωγεία της 

ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Χανίων, επιλέχθηκαν και συµµετείχαν 68 γυναίκες 

νηπιαγωγοί, ηλικίας 33 έως 56 ετών. Το πρόγραµµα άρχισε το σχολικό έτος 2003-04 και 

εφαρµόζεται σε 1300 νήπια της περιοχής (Εφηµερίδα Πατρίς, 2

σ

004), ενώ τα δεδοµένα 

ου αφορούν τις συµµετέχουσες νηπιαγωγούς δεν εντάσσονται σε δηµοσιευµένα 

την Κλινική.   

τ µ

ονται σε 

νηπ

µ

π

αποτελέσµατα από 

Τέλος, επιλέχθηκαν 358 άτοµα από τις µελέτες “ApoE” και “Transfair”, που 

πραγµατοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 1997 από την Κλινική  

Προληπτικής Ιατρικής & ∆ιατροφής (Vijver et al, 2000; Χατζής και συν, 2004). 

Συγκεκριµένα επιλέχθηκαν 171 άνδρες και 187 γυναίκες, ηλικίας 20 έως 72 ετών, που 

προέρχονται από το προσωπικό του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου, το προσωπικό και µέλη ∆ΕΠ ου Πανεπιστη ίου Κρήτης, καθώς και ένα 

τυχαίο δείγµα 10% από άτοµα των χωριών Βούτες, Σταυράκια και Σκαλάνι, της 

ευρύτερης περιοχής του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο.  

 

Νήπια & Μαθητές 

Τα Νήπια και Μαθητές αποτελούν 1222 παιδιά και έφηβοι, µε 545 αγόρια και 677 

κορίτσια, ηλικίας 3 έως 17,5 ετών, και προέρχονται όπως και οι Ενήλικες, από 

πληθυσµούς ή οµάδες µελετών συγχρονικής ή και διαχρονικής παρακολούθησης. 

Εντάσσονται στα πλαίσια Προγραµµάτων Αγωγής & Προαγωγής της Υγείας για τη 

σωµατική τους ανάπτυξη και την πρόληψη παραγόντων κινδύνου, που εφαρµόζ

ιαγωγεία και σχολεία της Κρήτης. Γεωγραφικά, προέρχονται από τέσσερις 

διαφορετικές περιοχές και αφορούν επιλεγµένα Νήπια & Μαθητές από την µελέτη 

νηπίων και µαθητών στα σχολεία του ∆ήµου Ρούβα Ηρακλείου, µαθητών λυκείων του 

νοµού Χανίων, νηπίων του ∆ήµου Χερσονήσου Ηρακλείου και µαθητών σχολείων της 

περιοχής ∆ειλινών του ∆ήµου Ηρακλείου και του ∆ή ου Τυλίσου Ηρακλείου.  

Τον Ιανουάριο του 2001 η Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & ∆ιατροφής ξεκίνησε 

στα σχολεία του ∆ήµου Ρούβα Πρόγραµµα Προαγωγής της Υγείας από το οποίο στην 

παρούσα µελέτη επιλέχθηκαν 188 νήπια και µαθητές ηλικίας 4 έως 16 ετών, µε 89  

αγόρια και 99 κορίτσια (Μοσχανδρέα και συν, 2003). Τα 12 παιδιά προέρχονταν από το 

νηπιαγωγείο της περιοχής, τα 108 από τα δηµοτικά και τα 68 από το γυµνάσιο. 
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Σε δηµοτικά σχολεία των νοµών Ηρακλείου, Ρεθύµνου και Χανίων της Κρήτης, 

άρχισε από την Κλινική το Σεπτέµβριο του 1992, εξαετές πρόγραµµα εκπαιδευτικής 

παρ

ρδάκης και συν, 2003). Από την 

τελ

αγωγής της Υγείας και 

ανά

αγόρια και 43 κορίτσια.    

Παρόµοια το 2002-03, µε συνεργασία της Κλινικής και της Γενικής Γραµµατείας 

αρχίζει Πρόγραµµα Άθλησης & ∆ιατροφής για την Προαγωγή της Υγείας 

και

το 

33ο

έµβασης µε έµφαση στη διατροφή και τη σωµατική άσκηση, σε 5681 µαθητές που 

ενεγράφησαν στην πρώτη τάξη των δηµοτικών σχολείων το σχολικό έτος 1992-93. Από 

αυτούς επιλέγει τυχαίο δείγµα 1046 µαθητών προκειµένου για τη διαχρονική 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής παρέµβασης. Το δείγµα αυτό 

είχε διαχωριστεί σε Οµάδα Παρέµβασης µε 602 µαθητές από τους νοµούς Ηρακλείου 

και Ρεθύµνου, και Οµάδα Ελέγχου µε 444 µαθητές από το νοµό Χανίων. Ακολούθησαν 

πλέον της αρχικής φάσης του 1992-93, τρεις αξιολογήσεις της αποτελεσµατικότητας 

του Προγράµµατος, το 1994-95, 1997-98 και η τελευταία το 2001-02, τρία χρόνια µετά 

την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρέµβασης (Λινα

ευταία φάση αξιολόγησης επιλέγησαν για την παρούσα µελέτη 246 µαθητές της 

Οµάδας Ελέγχου, ηλικίας 14 έως 17 ετών, µε 103 αγόρια και 143 κορίτσια.  

Την άνοιξη του 2003 η Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & ∆ιατροφής σε συνεργασία 

µε τον ∆ήµο Χερσονήσου θέτει σε εφαρµογή Πρόγραµµα Προ

πτυξης των παιδιών σε επτά νηπιαγωγεία του δήµου. Από αυτά, το Προ-

Προνηπιαγωγείο, 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο και Νηπιαγωγείο Χερσονήσου προέρχονται από 

την περιοχή του Λιµένα Χερσονήσου, ενώ εκτός του ηµιαστικού κέντρου προέρχονται 

αυτά του Κουτουλουφαρίου, της Ανάληψης και των Γωνιών Πεδιάδος. Ως πρώτη φάση 

υλοποίησης του προγράµµατος καθορίστηκε ο έλεγχος και η εκτίµηση του επιπέδου 

υγείας των παιδιών, από την οποία επιλέχθηκαν για την παρούσα µελέτη 89 παιδιά 

ηλικίας 4 έως 7 ετών, µε 46 

Αθλητισµού, 

 την πρόληψη χρόνιων νοσηµάτων σε παιδιά σχολείων της περιοχής ∆ειλινών του 

∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης και του ∆ήµου Τυλίσου Ηρακλείου.  

Από την ευρύτερη περιοχή των ∆ειλινών συµµετείχε το 30ο & 45ο Νηπιαγωγείο, 

 & 45ο ∆ηµοτικό, το Αθλητικό, 8ο & 9ο Γυµνάσιο και το 7ο & 10ο Λύκειο. Επίσης 

συµµετείχαν όλα τα σχολεία του ∆ήµου Τυλίσου όπως το Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό και 

Γυµνάσιο της περιοχής. Η πρώτη φάση του προγράµµατος ολοκληρώθηκε το διάστηµα 

∆εκέµβριος 2002 - Απρίλιος 2003, και περιλάµβανε τον έλεγχο του επιπέδου υγείας των 

παιδιών. Στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκαν 699 παιδιά, ηλικίας 3 έως 18 ετών, µε 307 

αγόρια και 392 κορίτσια.    
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Με

αφο

ς για 2488 άτοµα, το ληφθέν 

δια

ι ότι οι ενήλικες, για 

την

 ήταν µικρότεροι των 18 ετών, υπέγραφαν οι 

νείς τους, αφού προηγουµένως µε επιστολή ενηµερώνονταν λεπτοµερώς για τη 

ίδη των µετρήσεων και εξετάσεων.  

 ι  

ν στα αγροτικά ιατρεία των χωριών 

της

ροηγήθηκε σχετική 

τρήσεις 

Η επιλογή των 3599 ατόµων, αφορά τη µέτρηση και καταγραφή βασικών χαρακτη-

ριστικών, όπως αυτά ορίζονταν κάθε φορά από την αντίστοιχη µελέτη και µε βάση 

χαρακτηριστικά ή παράγοντες που συνάδουν µε τη µελέτη του ΜετΣυν [Πίνακας 2]. 

Συγκεκριµένα, τα άτοµα που συνολικά εξετάστηκαν στις επιµέρους µελέτες και που 

καθορίζουν τον πραγµατικό ρυθµό συµµετοχής τους σ’ αυτές, ανέρχονται σε 4345, από 

τα οποία 2963 είναι ενήλικες και 1382 νήπια & µαθητές. Η επιλογή των 3599 ατόµων 

έγινε αφού αυτά συγκέντρωναν µετρήσεις από την κλινική τους εξέταση, που 

ρούσαν την πλήρη µέτρηση βιοχηµικών δεικτών, αρτηριακής πίεσης αίµατος και 

σωµατοµετρικών µεγεθών [Πίνακας 3]. Έτσι µπορούσε να εκτιµηθεί ο αριθµός 

συγκέντρωσης των πέντε παραγόντων που καθορίζουν το ΜετΣυν [Πίνακας 12].  

Τις µετρήσεις αυτές, όπως σάκχαρο, HDL-C, τριγλυκερίδια, συστολική και 

διαστολική αρτηριακή πίεση και περίµετρο µέσης, δεν συγκέντρωναν τα υπόλοιπα 746 

άτοµα ώστε να επιλεγούν στην παρούσα µελέτη. Επίσης στον Πίνακα 2, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, παρουσιάζεται ο ρυθµός συµµετοχής των ατόµων στις επιµέρους µελέτες, 

σε σχέση µε το αρχικά σχεδιασµένο δείγµα επιλογής για κάθε µελέτη καθώς και αλλά 

χαρακτηριστικά µετρήσεων των 3599 ατόµων. Αυτά είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, που 

αναφέρεται για 3537 άτοµα, η συνήθεια καπνίσµατο

ιτητικό ιστορικό για 3327 άτοµα και η ανάλυση οµάδων τροφίµων  για 3021 άτοµα.   

Συνοπτικά, τα είδη των µετρήσεων και των κλινικών εξετάσεων των ατόµων που 

συµµετέχουν στην παρούσα µελέτη αφορούν την καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης 

και τις συνήθειες καπνίσµατος, τη µέτρηση των σωµατοµετρικών µεγεθών, τη µέτρηση 

της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων σακχάρου και λιποπρωτεϊνών αίµατος, την 

αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης µε το παλίνδροµο τρέξιµο αντοχής και τέλος την 

λήψη και καταγραφή διαιτητικού ιστορικού [Πίνακας 3]. Τονίζετα

 συµµετοχή τους στις µετρήσεις και κλινικές εξετάσεις, υπέγραφαν συµφωνητικό 

αποδοχής, ενώ για τα παιδιά - εφήβους που

γο

διαδικασία και τα ε

Στις περισσότερες µελέτες ο  κλινικές εξετάσεις έγιναν στα εργαστήρια της Κλινικής 

στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, εκτός αυτών που αφορούν τις 

οµάδες της µελέτης των “Επτά Χωρών” που έγινα

 επαρχίας Πεδιάδος και στο Κέντρο Υγείας Καστελίου. Επίσης, αυτές των Νηπίων & 

Μαθητών έγιναν στα κατά τόπους νηπιαγωγεία και σχολεία, αφού π
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έγκ  τ

θηκε επίσης έγκριση από την επιτροπή Ηθικής & 

∆εο

Το ειδικά σχεδιασµένο ερωτηµατολόγιο περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν την 

φικών χαρακτηριστικών και συνηθειών υγείας.  

αν Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, τεχνική σχολή, γυµνάσιο ή 

λύκ

µηση της αξιοπιστίας των απαντήσεων και περιλάµβαναν την τρέχουσα 

στά

ίας ±100 

γρα

τηµα τους 

µετ

ο άκρο. Το κινητό άκρο 

ριση των Προγραµµάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας και ων αξιολογήσεων 

τους, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας.  

Για όλες τις µελέτες προηγή

ντολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

  

Ερωτηµατολόγιο 

Το επίπεδο εκπαίδευσης και οι συνήθειες καπνίσµατος καταγράφηκαν σε 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο δόθηκε σε έφηβους και ενήλικες, και αφού δόθηκαν οι 

απαραίτητες οδηγίες το συµπλήρωναν µόνοι τους.  

καταγραφή δηµογρα

Για το επίπεδο εκπαίδευσης υπήρχε κλειστή ερώτηση µε τέσσερα επίπεδα 

απαντήσεων που αφορούσ

ειο και δηµοτικό ή καθόλου.  

Στις συνήθειες καπνίσµατος υπήρχαν πέντε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου 

για την εκτί

ση ως προς τη συνήθεια καπνίσµατος, τα έτη, την ποσότητα καπνίσµατος και την 

ενδεχόµενη διακοπή του για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών συνεχόµενων µηνών 

(Mammas et al, 2003). Ως καπνιστές θεωρήθηκαν όσοι κάπνιζαν περισσότερο από ένα 

τσιγάρο την ηµέρα για διάστηµα επίσης µεγαλύτερο των τριών συνεχόµενων µηνών. 

 

Σωµατοµετρήσεις 

Τα σωµατοµετρικά µεγέθη αφορούν τη µέτρηση και την εκτίµηση διαφόρων 

δεικτών στα 3599 άτοµα.  

Το βάρος σώµατος µετρήθηκε σε κιλά µε ηλεκτρονικό ζυγό ακριβε

µµαρίων τύπου Seca Alpha και η ζύγιση έγινε µόνο µε εσώρουχα και χωρίς 

παπούτσια.  

Το ύψος µετρήθηκε σε εκατοστά και για άτοµα άνω των έξι ετών µε αναστηµόµετρο 

ακριβείας <5 χιλιοστών, πάλι χωρίς παπούτσια, σε όρθια θέση, µε χαλαρούς ώµους και 

τα χέρια τοποθετηµένα στο πλάι. Για τα παιδιά κάτω των έξι ετών, το ανάσ

ρήθηκε µε επιµίκες σανίδι, παραλληλόγραµµο, ειδικής κατασκευής µήκους 1,5 

µέτρου, µε δύο κάθετα σανίδια ως άκρα του εκ των οποίων το ένα κινούµενου πάνω σε 

µετρική ταινία. Το παιδί τοποθετούνταν πάνω στο σανίδι σε ύπτια θέση, µε πίεση στα 

γόνατα για να εφάπτονται τα πέλµατα στο σταθερό κάθετ
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µετ

ώσεων και άνωθεν του εφηβαίου. Επίσης 

πολογίστηκαν οι δείκτες της περιµέτρου µέσης προς λεκάνη και προς ύψος. 

νίου, δικέφαλου και τρικέφαλου µετρήθηκαν 

σε 

ίες που αντιστοιχούν στα 

ρια: ≤25 kg/m2, 25,1 έως 30 kg/m2  και ≥30 kg/m2 και όπως αυτά ορίζονται για τους 

 

 χ

φορ

ακινούνταν ώστε να εφάπτεται στο κεφάλι ενώ η ένδειξη του πάνω στην µετρική 

ταινία αποτελούσε τη µέτρηση του αναστήµατος (Λιναρδάκης και συν, 2000).  

Η περίµετρος µέσης µετρήθηκε σε εκατοστά µε πλαστική µετρική ταινία στο ύψος 

του οµφαλού και κάτωθεν του πλευρικού τόξου - στο µέσο της απόστασης µεταξύ 

πλευρικού τόξου και λαγονίου ακρολοφίας, και η περίµετρος λεκάνης επίσης σε 

εκατοστά στο ύψος των κατ’ ισχίων αρθρ

υ

Οι δερµατικές πτυχές ωµοπλάτης, λαγο

χιλιοστά µε όργανο τύπου Lange Skinfold Caliper, ενώ το ποσοστό λίπους σώµατος 

υπολογίστηκε στους ενήλικες µε βάση το φύλο, την ηλικία και το άθροισµα των 

τεσσάρων δερµατικών πτυχών (Darnin & Womersley, 1974). 

Ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος [∆ΜΣ] υπολογίστηκε από τη σχέση βάρους σε κιλά προς 

το ύψος σε µέτρα στο τετράγωνο [kg/m2]. Για τα παιδιά χρησιµοποιήθηκε ο 

διαχωρισµός του ∆ΜΣ που έδωσαν οι Cole et al, (2000), στον καθορισµό των 

φυσιολογικών, υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών, κατηγορ

ό

ενήλικες (Καφάτος & Λαµπαδάριος, 1990).  

Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης Αίµατος 

Η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης έγινε στα 3599 άτοµα, µε τον κάθε εξεταζόµενο 

σε καθιστή θέση και µετά από ανάπαυση 5 έως 10 λεπτών, µε υδραργυρικό 

συγµοµανόµετρο κατάλληλο σε µέγεθος περι ειρίδος καλύπτοντας 50-75% της 

περιµέτρου του δεξιού βραχίονα. O πρώτος και πέµπτος τόνος Korotkoff αποτέλεσαν 

αντιστοίχως τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, που µετρήθηκαν τρεις 

ές µε µεσοδιάστηµα ενός µε δύο λεπτών και ελήφθη ο µέσος όρος των µετρήσεων 

[πρωτόκολλο µελέτης MONICA] (Fordyce-Baum et al, 1987).  

 

Λήψη Αίµατος και Βιοχηµικές Αναλύσεις 

Για τον έλεγχο του επιπέδου του σακχάρου και των λιπιδίων ορού αίµατος 

πραγµατοποιήθηκε αιµοληψία στα 3599 άτοµα. Αυτή έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, 

µετά από 12ωρη νηστεία και σε ύπτια θέση. Ελήφθησαν δείγµατα αίµατος των 10 ml σε 

σωληνάρια χωρίς αντιπηκτικό για το διαχωρισµό του ορού. Αµέσως µετά, τα δείγµατα 

αίµατος από τις µελέτες που υλοποιούνταν εκτός εργαστηρίων της Κλινικής, 
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τοπ

άρου έγινε µε τη 

έθοδο της εξοκυνάσης µε ειδικό αυτο-αναλυτή AU-640 [Olympus Instruments] και 

Ολικής χοληστερόλης  σύµφωνα µε τη µεθοδολογία 

των

ψης και συντήρησης αίµατος, όπως και 

ναλύσεων στην εκτίµηση του σακχάρου και των βιοχηµικών δεικτών. 

Έλ

 ο ρυθµός του. 

α

δ

νότητας / Ποσοτικό, ενώ 

 ς

περ

οθετήθηκαν σε φορητό ψυγείο µε παγοκύστες προκειµένου να διατηρηθούν σε 

θερµοκρασία 3-40 C και µεταφέρθηκαν µέσα σε 2-4 ώρες στα εργαστήρια της Κλινικής.  

Τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν σε 4000 rpm για 15 λεπτά ενώ σε πλαστικά 

σωληνάρια Eppendorf διαχωρίστηκε ο ορός. Ο προσδιορισµός του σακχ

µ

όρια τιµών 70 µε 115 mg/dl, της 

 Allain et al, (1974), καθώς και αυτός των τριγλυκεριδίων σύµφωνα µε µέθοδο των 

Fossati & Prencipe, (1982). Η HDL χοληστερόλη εκτιµήθηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο 

καθίζησης µε ηπαρινούχο µαγγάνιο (Finley et al, 1978) και η LDL χοληστερόλη µε 

βάση το µαθηµατικό τύπο: LDL-C = Ολική Χοληστερόλη – [Τριγλυκερίδια / 5 + HDL-

C] (Friedewald et al, 1972). Επίσης, υπολογίστηκαν ως αθηρωµατικοί δείκτες οι λόγοι 

της Ολικής και LDL χοληστερόλης προς την HDL χοληστερόλη. 

Τα δείγµατα αίµατος των 68 νηπιαγωγών της µελέτης των νηπιαγωγείων Χανίων 

αναλύθηκαν στο Βιοχηµικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων “Αγ. 

Γεώργιος” ακολουθώντας το ίδιο πρωτόκολλο λή

α

 

εγχος Φυσικής Κατάστασης 

Η φυσική κατάσταση και καρδιοαναπνευστική αντοχή των παιδιών - εφήβων 

ελέγχθηκε µε το Παλίνδροµο Τρέξιµο Αντοχής (Καφάτος και συν, 1998; Manios et al, 

2002). Τα παιδιά - έφηβοι συµπλήρωναν οµάδες των 5 ατόµων και διένυαν µια 

απόσταση 20 µέτρων µεταξύ δύο γραµµών, κατά το δυνατόν όσες πιο πολλές φορές 

µπορούσαν. Ένα µαγνητοφωνηµένο ηχητικό σήµα καθόριζε την ταχύτητα τους, τα 

οποία κινούνταν µεταξύ των δύο γραµµών, και που σταδιακά αυξανόταν

Τελικά, ως βαθµολογία καταγράφονταν τα στάδια που δίχως παύση διένυσαν τα 

παιδιά – έφηβοι µε βάση το ηχητικό αυτό σήµα. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από 189 

αγόρια και 244 κορίτσι , ηλικίας 6 έως 16 ετών. 

 

∆ιαιτητικό ιστορικό 

Η λήψη ιαιτητικού ιστορικού έγινε σε 3327 από τα 3599 επιλεγµένα άτοµα της 

µελέτης. Από αυτά, από τα 3040 καταγράφηκε διαιτητικό ιστορικό τελευταίου 24ώρου 

και από τα υπόλοιπα 287, ηλικίας 40 έως 94 ετών, Μηνιαίο Συχ

ελήφθησαν µε συνέντευξη από διαιτολόγο. Το Μηνιαίο Συχνότητα  / Ποσοτικό 

ιλάµβανε λίστα από 83 είδη τροφίµων, στα οποία γινόταν καταγραφή για τη 
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συχ

του

 την Ηλεκτρονική Βάση Τροφίµων της Κλινικής 

η Βάση του 

Ag

icultural 

Un

οσλαµβανόµενης ενέργειας,  

♦ 

ίνες A, Ε, C, Β1, Β2, Β6, Β12, νιασίνη & φυλικό οξύ  

ληψης των θρεπτικών αυτών συστατικών 

χ ότητες που 

ροέκυψαν από την αναγωγή σε 1000 θερµίδες προσλαµβανόµενης ενέργειας.  

 έγινε διαχωρισµός των καταναλισκόµενων τροφίµων 

και

 η βαθµολογία διατροφής του Keys και  

ατροφής ή Healthy Eating Index [∆Υ∆ ή ΗΕΙ].  

 

νότητα και ποσότητα κατανάλωσης στη διάρκεια ενός µήνα ενώ για την ανάλυση 

 σε θρεπτικά συστατικά ακολούθησε η αναγωγή του σε µία ηµέρα.  

Η ανάλυση των τροφίµων έγινε από

Προληπτικής Ιατρικής & ∆ιατροφής. Η ανάπτυξη της στηρίχθηκε τόσο στ

Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωµένων Πολιτειών [United States Department Of 

riculture, USDA] όσο και στη χηµική ανάλυση 120 ελληνικών τροφίµων που έγινε 

στο TNO Nutrition Institute στην Ολλανδία στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος 

“Transfair”, ενώ 20 τρόφιµα αναλύθηκαν χηµικά στο Wegeningen Agr

iversity (Moschandreas & Kafatos, 1999). Από την ανάλυση εκτιµήθηκαν 35 βασικά 

θρεπτικά συστατικά που εντάχθηκαν σε τρεις βασικές οµάδες:  

♦ µακροθρεπτικά συστατικά: ενέργεια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, ολικό λίπος, 

κορεσµένα, µονοακόρεστα, πολυακόρεστα, trans, ω6 & ω3 λιπαρά οξέα, 

χοληστερόλη, ίνες, αιθυλική αλκοόλη, καθώς και πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ολικό 

λίπος, κορεσµένα, µονοακόρεστα, πολυακόρεστα, & trans λιπαρά οξέα ως ποσοστό 

της πρ

µέταλλα: ασβέστιο, µαγνήσιο, φώσφορος, κάλιο, νάτριο & σίδηρος και 

♦ βιταµίνες και ιχνοστοιχεία: βιταµ

Εκτός από τις πραγµατικές ποσότητες πρόσ

ρησιµοποιήθηκαν στην αξιολόγηση της διατροφής και οι εξοµοιωµένες ποσ

π

Επίσης, σε 3021 διαιτολόγια

 σχηµατίστηκαν 21 οµάδες κατανάλωσης, όπως: ψωµί, δηµητριακά, πατάτες, όσπρια, 

λαχανικά, φρούτα, λαχανικά & φρούτα, κρέας, κόκκινο κρέας, άσπρο κρέας, αυγά, τυρί, 

γάλα & γιαούρτι, λάδι & λίπη, ζάχαρη-γλυκά-µέλι, αναψυκτικά & χυµοί, ελιές, ξηροί 

καρποί, ψάρι & θαλασσινά, σούπες και τέλος snacks. Στην οµάδα λάδι & λίπη, 

υπολογίστηκε η ποσότητα ελαιολάδου που προστίθεται συµπληρωµατικά µόνο στα 

τρόφιµα. 

Για την αξιολόγηση της διατροφής και τη συσχέτισης της µε τους παράγοντες 

ΜετΣυν, εκτιµήθηκαν δύο δείκτες:  

 ο ∆είκτης Υγιεινής ∆ι
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Βαθµολογία ∆ιατροφής του Keys 

H βαθµολογία διατροφής του Keys εκτιµήθηκε από 3327 διαιτολόγια και 

υπο

γία. 

 

ώνεται µε βάση τις διαιτητικές οδηγίες που 

απε

ans, 2000a; US Department of Agriculture - The Food Guide 

Py m µένων Πολιτειών της Αµερικής 

(Royo-Bordonada et al, 2003). Σηµαντική θεωρείται και η σύνδεση του µε βιολογικούς 

δε ε  θρέψης ορού αίµατος, των λιποπρωτεϊνών και της παχυσαρκίας 

(W n

µή 0 και 

µέγ

 81 έως 100 ως καλή. Η βαθµολογία 

αυτή κών συνιστωσών της διατροφής, που µε τη 

σειρά ελάχιστη ή χείριστη τιµή 0 και 

µ ίζονται σε τρεις κύριες οµάδες κατανάλωσης τροφίµων 

κ  θρεπτικών συστατικών.   

 ί , β

◊ φρούτα,  

λογίστηκε από τον µαθηµατικό τύπο: βαθµολογία Keys = 1,35 x (2 x S - P) + 1,5 x 

√C, όπου S είναι το ποσοστό ενέργειας από κορεσµένα λιπαρά οξέα, P είναι το ποσοστό 

ενέργειας από πολυακόρεστο λίπος και √C είναι η θετική τετραγωνική ρίζα της 

χοληστερόλης τροφής σε mg ανά 1000 θερµίδες ενέργειας (Djousse et al, 2004; 

Castelli, 1988). 

Υψηλές ποσότητες πρόσληψης κορεσµένου λίπους και χοληστερόλης τροφής 

διαµορφώνουν αντίστοιχα υψηλή βαθµολο

∆είκτης Υγιεινής ∆ιατροφής 

Ο ∆είκτης Υγιεινής ∆ιατροφής [Πίνακας 10] εκτιµήθηκε σε 3021 διαιτολόγια 

αντίστοιχων ατόµων και αποτελεί µέθοδο ποιοτικής αξιολόγησης της ηµερήσιας 

διατροφής ατόµων άνω των 2 ετών (Basiotis et al, 2002; Kennedy et al, 1995; Feskanich 

et al, 2004).  

Σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και βελτι

υθύνονται προς τους αµερικανούς (US Department of Agriculture - Dietary 

Guidelines for Americ

ra id, 2000b) και εφαρµόζεται και εκτός των Ηνω

ίκτ ς, όπως της

ei stein et al, 2004; Hann et al, 2001). 

Αποτελεί διαβάθµιση βαθµολογίας σε κλίµακα µε ελάχιστη ή χείριστη τι

ιστη ή άριστη 100, όπου τιµές µικρότερες του 51 αξιολογούν την διατροφή ως 

ανεπαρκή, 51 έως 80 ως ότι χρειάζεται βελτίωση και

προκύπτει ως άθροισµα δέκα βασι

 τους ενέχουν διαβαθµισµένη βαθµολογία µε 

έγιστη ή άριστη 10, ενώ διαχωρ

αι πρόσληψης

Στην πρώτη κύρια οµάδα που αφορά κατανάλωση τροφ µων περιλαµ άνονται πέντε 

βασικές συνιστώσες:  

◊ δηµητριακά: ψωµί, ρύζι, δηµητριακά & πάστα,  

◊ λαχανικά,  
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◊

◊ 

µα, π.χ. ψάρι τόνος και ψάρι πέρκα, και όχι από το διαφορετικό 

τρό

σ

χ

 γαλακτοκοµικών και 2-3 

κρέ

 της προσλαµβανόµενης 

νέργειας,  κορεσµένου λίπους που αντιστοιχεί σε ποσότητα µεγαλύτερη ή ίση του 15% 

ληστερόλης τροφής µεγαλύτερη ή ίση των 450 mg 

και ι

 γαλακτοκοµικά: γάλα, γιαούρτι & τυρί και  

◊ κρέας: κρέας, πουλερικά, ξηρά φασόλια, ψάρι, αυγά και ξηροί καρποί.  

Στην δεύτερη κύρια οµάδα που αφορά πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, 

περιλαµβάνονται τέσσερις βασικές συνιστώσες:  

◊ ολικό λίπος ως ποσοστό ενέργειας,  

κορεσµένο λίπος επίσης ως ποσοστό ενέργειας,  

◊ χοληστερόλη τροφής και  

◊ νάτριο.  

Τέλος, στην τρίτη κύρια οµάδα περιλαµβάνεται ως δέκατη συνιστώσα η 

κατανάλωση ποικιλίας τροφίµων. Η ποικιλία αυτή υπολογίζεται από διαφορετικά ως 

προς το είδος τους τρόφι

πο παρασκευής τους, π.χ. πατάτες βραστές και πατάτες ψητές. 

Η διαβάθµιση και απόδοση βαθµολογίας από 0 έως 10 διαφέρει σε κάθε µία 

συνιστώσα και είναι ανάλογη των µερίδων που υπολογίζονται σε ουγκιές [ounces] ή 

φλιτζάνια [cups] και που ανάγονται στην παρούσα µελέτη σε γραµµάρια, των ορίων 

πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και του αριθµού κατανάλωσης διαφορετικών 

τροφίµων στις τρεις κύριες οµάδες, αντι τοίχως.  

Στη πρώτη κύρια οµάδα, η είριστη τιµή 0 αποδίδεται και στις πέντε συνιστώσες 

τροφίµων στη µηδενική κατανάλωση µερίδων. Άριστα 10 αποδίδεται στην κατανάλωση 

6-11 µερίδων δηµητριακών, 3-5 λαχανικών, 2-4 φρούτων, 2-3

ατος. Οι µερίδες αυτές κατανάλωσης καθορίζονται και είναι ανάλογες από την κατά 

φύλο και ηλικία ηµερήσια συνιστώµενη ενέργεια και µερίδες τροφίµων [Πίνακα 10] 

(Basiotis et al, 2002).    

Στη δεύτερη κύρια οµάδα, η χείριστη τιµή 0 αποδίδεται στη πρόσληψη ολικού 

λίπους που αντιστοιχεί σε ποσότητα µεγαλύτερη ή ίση του 45%

ε

της προσλαµβανόµενης ενέργειας, χο

 νατρίου µεγαλύτερη ή ίση των 4800 mg. Άριστα 10 αποδίδετα  στη πρόσληψη 

ολικού λίπους που αντιστοιχεί σε ποσότητα µικρότερη ή ίση του 30% της 

προσλαµβανόµενης ενέργειας, κορεσµένου λίπους που αντιστοιχεί σε ποσότητα 

µικρότερη του 10% της προσλαµβανόµενης ενέργειας, χοληστερόλης τροφής µικρότερη 

ή ίση των 300 mg και νατρίου µικρότερη ή ίση των 2400 mg.  
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Τέλος, στην τρίτη κύρια οµάδα, η χείριστη τιµή 0 αποδίδεται όταν η κατανάλωση 

ων, και άριστη 10 όταν η κατανάλωση 

είνα α ν

ιάµεσες 

ίζεται αναλογικά. 

οσότητες [ΗΣΠ] πρόσληψης των θρεπτικών 

) and Recommended Dietary Allowances 

και τη 

συσ

των Μετρήσεων, η 

συγκέντρωση ν

τών 

 Cruz & Coram, 2004; Falkner et al, 1996; Hickman et al, 1998) 

 από τα: American Heart Association, NHANES III και NCEP – 

AT

 / Εφήβων στους παράγοντες των 

τριγ

δεν υπερβαίνει τα τρία διαφορετικά είδη τροφίµ

ι µεγαλύτερη ή ίση των 8 δι φορετικώ  τροφίµων.  

Τονίζεται ότι και στις δέκα συνιστώσες του ∆Υ∆, η βαθµολογία για τις ενδ

τιµές της χείριστης και της άριστης,  υπολογ

 

Ηµερήσιες Συνιστώµενες Ποσότητες  

Οι Ηµερήσιες Συνιστώµενες Π

συστατικών (Dietary Reference Intakes (DRI

(RDA), 2001), χρησιµοποιήθηκαν επίσης για την αξιολόγηση της διατροφής 

χέτισης της µε τους παράγοντες ΜετΣυν. Από την κατά φύλο και ηλικία ΗΣΠ 

υπολογίστηκαν τα όρια του 67%, που καθορίζουν ανεπαρκή θρέψη, για τα θρεπτικά 

συστατικά: ενέργεια, πρωτεΐνες, ίνες, ασβέστιο, σίδηρος, µαγνήσιο, φώσφορος, φυλικό 

οξύ και βιταµίνες A, Ε, C, Β1, Β2, Β6, Β12 & νιασίνη. 

 

Όρια Παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου 

Όπως περιγράφηκε στις ενότητες της Εισαγωγής και 

 τριώ  ή περισσοτέρων από τους παράγοντες που περιλαµβάνουν:  

 υπερλυκαιµία [σάκχαρο ορού αίµατος], 

 υπέρταση [συστολική και διαστολική πίεση αίµατος], 

 υπερτριγλυκεριδαιµία [τριγλυκερίδια], 

 χαµηλή HDL-C χοληστερόλη και  

 κεντρική παχυσαρκία [περίµετρο µέσης],  

καθορίζουν το ΜετΣυν [Πίνακας 10] (Grudy et al, 2004; Cruz & Coram, 2004).  

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν όρια αυτών των παραγόντων όπως αυτά 

διακρίνονται στον Πίνακα 13. Αυτά προέκυψαν ως σύνθεση ορίων ορισµένων µελε

(Genuth et al, 2003;

και όπως καθορίζονται

P III των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, καθώς και ορίων αδηµοσίευτων 

στοιχείων από µελέτες που αφορούν παιδιά και πραγµατοποιήθηκαν από την Κλινική 

Προληπτικής Ιατρικής & ∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

Για τα όρια της οµάδας των Παιδιών

λυκεριδίων, της HDL χοληστερόλης και της περιµέτρου µέσης χρησιµοποιήθηκαν 

αυτά των αδηµοσίευτων στοιχείων του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Αυτά προέκυψαν από 
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την επιλογή της κατά φύλο και ηλικία 90ης εκατοστιαίας θέσης των τριγλυκεριδίων και 

περιµέτρου µέσης, καθώς και τη  10ς  

 al, 1996).   

 

, Παιδιά – Έφηβοι και 

Ενή  τ

παίδευσης 

καθ

 στην 

κατ

α των συσχετίσεων των δηµογραφικών 

χαρ η κ

 µερικής συσχέτισης κατά 

Pea

µιση του, την πρόσληψη θρεπτικών 

ης για την HDL χοληστερόλη. Επίσης, επειδή η 

συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση αποτελούν ένα παράγοντα, ως παθολογική 

θεωρήθηκε η υπέρβαση του ορίου είτε της συστολικής είτε της διαστολικής. Στα παιδιά 

– εφήβους, τα όρια αυτά αφορούσαν την επιλογή της 90ης εκατοστιαίας θέσης που 

αντιστοιχεί στη διάµεσο εκατοστιαία θέση του αναστήµατος (Falkner et

Στατιστική ανάλυση 

Για την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν τα προγράµµατα 

SPSS [έκδοση 12.0] και StatsDirect [έκδοση 2,3,4]. Ακολουθήθηκαν κατά κύριο λόγο 

µέθοδοι ανάλυσης σε στρωµατοποιηµένα δεδοµένα ελέγχοντας και για την επίδραση 

συγχυτικών παραγόντων (Bland, 2000). 

Το δείγµα µελέτης διαχωρίστηκε σε δύο βασικές οµάδες

λικες, καθώς και σε οµάδες ηλικιών ανά έτη όπως άτοµα µικρότερα ων 12 ετών, 12 

µε 17½, 18 µε 25, 25½ µε 50 και 50+. Στην συνέχεια υπολογίστηκαν κατανοµές 

συχνοτήτων, αναλογίες, µέτρα θέσεως και διασποράς για την περιγραφή των 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών όπως η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο εκ

ώς των πέντε παραγόντων ΜετΣυν και του συνόλου των υπολοίπων µετρήσεων. 

Αυτές περιλάµβαναν διαιτητικά στοιχεία, τρόφιµα, το ∆Υ∆ και τις συνιστώσες του, 

σωµατοµετρήσεις, το παλίνδροµο τρέξιµο αντοχής και λιποπρωτεΐνες.  

Ο έλεγχος των κατανοµών συχνοτήτων στις παραπάνω µετρήσεις έγινε µε τη µέθοδο 

του ελέγχου χ2 [Chi-square test].  Αφορούσε κυρίως τον έλεγχο ύπαρξης διαφοράς

ανοµή του αριθµού συγκέντρωσης παραγόντων κινδύνου ως προς το φύλο και τις 

ΗΣΠ θρεπτικών συστατικών αλλά και γραµµικής τάσης [linear trend] ως προς την 

ηλικία και τον αριθµό συγκέντρωσης παραγόντων κινδύνου. Επίσης ο έλεγχος χ2 κατά 

Mantell-Haenszel έγινε για τη συνολική συσχέτιση των επιπέδων εκπαίδευσης ως προς 

το φύλο και  τον αριθµό συγκέντρωσης παραγόντων κινδύνου.  

Περιγραφική και ενδεικτική εικόν

ακτ ριστι ών και της ταξινόµησης του ∆Υ∆ µε τους παράγοντες ΜετΣυν, 

αποδίδουν οι εκτιµήσεις των συντελεστών συσχέτισης και

rson [Pearson’s correlation coefficients, Partial correlation coefficients].   

Η µέθοδος της ανάλυσης συνδιακύµανσης [analysis of covariance] χρησιµοποιήθηκε 

για την εκτίµηση ύπαρξης γραµµικής τάσης [linear trend] στον αριθµό συγκέντρωσης 

παραγόντων κινδύνου µε το ∆Υ∆ και τη διαβάθ
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συσ

α Εµπιστοσύνης. Η εκτίµηση ορίστηκε ως προς εκείνα τα άτοµα που δεν 

συγκεντρώνουν

ορούσε 

δύο

ή του φύλου, της ηλικίας και του ∆ΜΣ των ατόµων από τα 

ποία προέρχονταν. Στη συνέχεια, µε εξοµοίωση ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά, 

κολούθησε επιλογή µε στρωµατοποιηµένη τυχαία δειγµατοληψία, 50 διαιτολογίων 

ελευταίου 24ώρου από αντίστοιχα άτοµα. Τονίζεται ότι και τα 100 άτοµα ήταν 40 έως 

0 ετών.  

ικού ελέγχου που εφαρµόστηκε για τη σύγκριση τους αφορούσε 

τον

ν τροφίµων και του ∆Υ∆. Η κατανοµή αυτή συγκρίθηκε 

µε 

 

τατικών και τροφίµων, χρησιµοποιώντας ως συµµεταβλητές το φύλο, την ηλικία και 

το ∆ΜΣ. Η ύπαρξη ετερογένειας ελέγχθηκε µε τον έλεγχο Levene [Levene’s test]. 

Τέλος, για άτοµα µε ΜετΣυν [µε τρεις ή περισσότερους παράγοντες], εκτιµήθηκαν 

µε τη µέθοδο ανάλυσης λογιστικής παλινδρόµησης [Logistic linear regression], οι λόγοι 

συµπληρωµατικών πιθανοτήτων ή σχετικοί κίνδυνοι [Odds Ratio] και τα 95% 

∆ιαστήµατ

 παράγοντες κινδύνου [κανένα παράγοντα], ενώ ως συµµεταβλητές 

χρησιµοποιήθηκαν το φύλο και η ηλικία. 

Σε όλες τις παραπάνω µεθόδους ορίζεται κάθε φορά το αποδεκτό επίπεδο 

σηµαντικότητας [p value] που αφορά το 5%, 1% και 1‰. 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα του ∆ιαιτητικού ιστορικού, η λήψη του αφ

 ειδών διαιτολόγια: του τελευταίου 24ώρου από 3040 άτοµα και το Μηνιαίο 

Συχνότητας/Ποσοτικό από 287. Στη διαδικασία της ανάλυσης ενοποιήθηκαν τα δύο είδη 

διαιτολογίων αφού προηγήθηκε η σύγκρισή τους.  

Αρχικώς, επιλέχθηκαν τυχαία 50 διαιτολόγια από το Μηνιαίο Συχνότητας/Ποσοτικό 

και ακολούθησε καταγραφ

ο

α

τ

7

Η µέθοδος στατιστ

 έλεγχο Student [Student t test], µε έλεγχο ύπαρξης ετερογένειας, και έγινε σε: 34 

θρεπτικά συστατικά, 26 θρεπτικά συστατικά που είχαν αναχθεί ως ποσότητες ανά 1000 

θερµίδες προσλαµβανόµενης ενέργειας και στις συνιστώσες και το ∆Υ∆. Με έλεγχο χ2 

ελέγχθηκε στα άτοµα αυτά, η κατανοµή των παραγόντων που ορίζουν ΜετΣυν. 

Παροµοίως, µε έλεγχο χ2 υπολογίστηκε η κατανοµή των παραγόντων που ορίζουν 

ΜετΣυν, στα 3327 άτοµα µε διαιτολόγιο και από τα οποία προέρχονταν οι εκτιµήσεις 

των θρεπτικών συστατικών, τω

την κατανοµή των παραγόντων που ορίζουν ΜετΣυν, των 222 ατόµων, τα οποία δεν 

είχαν διαιτητικό ιστορικό. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζουν την κατανοµή και τα αδρά περιγραφικά 

χαρακτηριστικά των 3599 επιλεγµένων ατόµων που συµµετέχουν στην παρούσα µελέτη 

και που προέρχονται από δηµοσιευµένες ή µη µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί από 

την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & ∆ιατροφής. Στους Ενήλικες οι άνδρες αποτελούν 

το 56% του δείγµατος ενώ στα Παιδιά / Εφήβους η κατανοµή αντιστρέφεται µε τα 

αγόρια να αποτελούν το 45%. Ο µέσος ρυθµός συµµετοχής όλων των ατόµων στις 14 

µελέτες προσεγγίζει το 71%.  

Στον Πίνακα 3 αναγράφεται το είδος και οι κατηγορίες µετρήσεων και κλινικών 

εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν τα άτοµα της µελέτης, στα πλαίσια των επιµέρους 

µελετών.  

Με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης [Πίνακας 4] το 35% του δείγµατος αποτελείται 

από µαθητές και νήπια µε µέση ηλικία τα 12 χρόνια. Στις υπόλοιπες κατηγορίες 

εκπαίδευσης περιλαµβάνονται: Πανεπιστήµιο ή ισοδύναµο µε 23% των ατόµων και 

µέση ηλικία τα 43 χρόνια, 22% φοιτητές Ιατρικής µε µέση ηλικία τα 22 χρόνια,  8% 

δευ

 ς

η ανώτερης σχολής µε 

τερο ποσοστό καπνιστών υπολογίστηκε στην ηλικιακή οµάδα 26 έως 50 

ετώ

ά οι µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις 

των

τεροβάθµιας εκπαίδευσης µε µέση ηλικία 44 χρόνια και επίσης 8% απόφοιτοι 

δηµοτικού ή αναλφάβητοι µε µέση ηλικία τα 68 χρόνια. Πλέον τη  κατηγορίας 

Πανεπιστήµιο ή ισοδύναµο το 4% κατατάσσεται σε εκπαίδευσ

µέση ηλικία τα 42 χρόνια. Από το σύνολο των ενηλίκων το 52% αφορά άνδρες ενώ η 

συνολική µέση ηλικία ανδρών και γυναικών εκτιµάται στα 22 χρόνια, µε 27 στους 

άνδρες και 21 στις γυναίκες. Τονίζεται επίσης ότι 62 άτοµα δεν είχαν δηλώσει το 

επίπεδο εκπαίδευσης.  

Από τον Πίνακα 5, διαπιστώνεται ότι καπνίζει το 32% ατόµων ηλικίας 12 έως 94 

ετών, µε 36% άρρενες καπνιστές και 29% θήλεα. Αναλυτικά, διαπιστώνεται ότι καπνίζει 

το 12% των εφήβων, ηλικίας 12 έως 17½ ετών, µε 13% των αγοριών και 11% των  

κοριτσιών. Από τους ενήλικες, 35% είναι καπνιστές, µε 36% άνδρες και 33% γυναίκες.  

Το µεγαλύ

ν, όπου καπνίζει το 52% των ανδρών και 40% των γυναικών. Τέλος, το 43% ανδρών 

άνω των 50 ετών είναι πρώην καπνιστές.  

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται περιγραφικ

 σωµατοµετρήσεων, της αρτηριακής πίεσης αίµατος και του παλίνδροµου 

τρεξίµατος αντοχής ως προς το φύλο και τις ηλικιακές οµάδες.  

Με την αύξηση της ηλικίας διαπιστώνεται αύξηση του βάρους και του ύψους, µε 

εξαίρεση το βάρος ανδρών άνω των 50 ετών που µειώνεται σε µεγάλο βαθµό λόγω 
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υψηλής συµµετοχής ανδρών µεγάλης ηλικίας. Ανάλογη είναι και η κατανοµή του ∆ΜΣ 

µε αξιοσηµείωτη τη µέση τιµή 29,8 kg/m2 στις γυναίκες άνω των 50 ετών. Και η 

περ

γικά όρια των 88 

ευστικής αντοχής, 

βρέ

τονη στην 

ηλι

ληστερόλης προς την HDL-C, αυξάνεται στους άνδρες από 4,05 σε 5,83  

[44

ηλικίας 12 έως 17½ ετών µε 2513 θερµίδες στα 

αγό

ίµετρος µέσης ακολουθεί αυξητική τάση σε όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλα µε τις 

γυναίκες πάλι άνω των 50 ετών να υπερβαίνουν τόσο την αντίστοιχη µέση περίµετρο 

των ανδρών παρόµοιας ηλικίας αλλά και τα καθορισθέντα φυσιολο

εκατοστών. Παράλληλη τάση ακολουθούν και οι δείκτες περιµέτρου µέσης προς λεκάνη 

και ύψος. 

Το ποσοστό λίπους σώµατος δεν εκτιµάται για ηλικίες κάτω των 18 ετών, ενώ 

υψηλότερο είναι στις γυναίκες σε όλες τις ηλικίες µε ανώτατη µέση συγκέντρωση σ’ 

αυτήν άνω των 50 ετών που ξεπερνά το 40%.  

Τα µέσα επίπεδα της συστολικής και διαστολικής πίεσης αίµατος είναι οριακά ή 

ξεπερνούν τα ανώτερα φυσιολογικά στις ηλικίες άνω των 50 ετών. Στους άνδρες η µέση 

συστολική και διαστολική πίεση είναι 137/85 και στις γυναίκες 142/87. Τέλος, το 

παλίνδροµο τρέξιµο αντοχής ως δείκτης εκτίµησης της καρδιοαναπν

θηκε υψηλότερο στα αγόρια ηλικίας 12 έως 17½ ετών, µε µέση βαθµολογία 5,12 

στάδια, έναντι 2,19 στάδια των κοριτσιών. 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι µετρήσεις του σακχάρου, που αυξάνονται µε την 

ηλικία, ιδιαίτερα µετά τα 50 έτη. Στους άνδρες τα µέσα επίπεδα αυξάνονται από 91,3 σε 

105,6 mg/dl [16%] και στις γυναίκες από 82,6 σε 96,5 mg/dl [17%].  

Στις λιποπρωτεΐνες η µεταβολή των µέσων επιπέδων είναι περισσότερο έν

κιακή οµάδα των 26 έως 50 ετών σε σχέση µε εκείνη των 18 έως 25 ετών. Η ολική 

χοληστερόλη αυξάνεται στους άνδρες από 176 σε 227,8 mg/dl [29%] και στις γυναίκες 

από 177,7 σε 206,7 mg/dl [16%]. Η HDL χοληστερόλη µειώνεται στους άνδρες από 

45,8 σε 42,2 mg/dl [8%] ενώ η LDL-C αυξάνεται στους άνδρες από 114 σε 156,6 mg/dl 

[37%] και στις γυναίκες από 109 σε 133,6 mg/dl [23%]. Τέλος, ο αθηρωµατικός δείκτης 

της ολικής χο

%], ενώ στις γυναίκες µεγαλύτερη αύξηση από 3,97 σε 4,91 [24%], παρατηρείται 

στις ηλικίες άνω των 50 ετών σε σχέση µε τις αµέσως προηγούµενες. 

Τα ηµερήσια επίπεδα πρόσληψης θρεπτικών συστατικών στις οµάδες ηλικιών από 

άρρενες και θήλεα παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Η υψηλότερη µέση πρόσληψη 

ενέργειας παρατηρείται από παιδιά 

ρια και 1860 στα κορίτσια. Το ίδιο ισχύει, αντίστοιχα σε αγόρια και κορίτσια, στους 

υδατάνθρακες µε 278,7 και 214,5 γραµµάρια, στο ολικό λίπος µε 116,9 και 85,4 

γραµµάρια και στα µονοακόρεστα λιπαρά οξέα µε 49,4 και 35,5 γραµµάρια.  
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Με την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται µείωση των µέσων επιπέδων πρόσληψης 

της χοληστερόλης τροφής, αύξηση πρόσληψης των ινών και µικρής µείωσης του 

ασβ α

ο  β η

ν, ενώ το 

υψη ο έχουν

και 20,1%, αντίστοιχα. 

κίας 12 µε 17½ ετών.  

 η µέση κατανάλωση και τα ποσοστά 

καταναλωτών αυξάνονται µε την ηλικία. Το 89% των αγοριών ηλικίας 12 έως 17,5 

εστίου. Μεγ λύτερη πρόσληψη χοληστερόλης έχουν αγόρια 12 έως 17½ ετών µε 

308,8 mg όπως και ασβεστίου µε 1032 mg. Στις διαιτητικές ίνες µεγαλύτερη πρόσληψη 

έχουν οι γυναίκες και οι άνδρες άνω των 50 ετών, µε 19,1 και 18,4 γραµµάρια, 

αντίστοιχα   

Στην κατανάλωση οινοπνεύµατος [αιθυλική αλκοόλη], µεγαλύτερη πρόσληψη 

διαπιστώνεται στις ηλικίες άνω των 50 ετών, µε 24,1 mg καθαρού οινοπνεύµατος στους 

άνδρες και ποσοστό καταναλωτών 48% και 6 mg στις γυναίκες µε ποσοστό 18%. Στην 

προηγούµενη ηλικιακή οµάδα η κατανάλωση είναι 20 mg από το 33% των ανδρών και 

15,2 mg από το 14% των γυναικών. 

Παρ µοίως, στη ιταµίνη Α µεγαλύτερη µέση ηµερήσια πρόσληψ  παρατηρείται 

στην ηλικιακή οµάδα άνω των 50 ετών µε τους άνδρες να προσλαµβάνουν 1282 µg και 

τις γυναίκες 1254 µg. Αντίθετα στις βιταµίνες Β1, Β2, Β6 και Β12 υψηλότερα επίπεδα 

πρόσληψης διαπιστώνονται σε αγόρια ηλικίας 12 µε 17½ ετών, µε 2,6 mg, 2,3 mg, 1,9 

mg και 5,1 µg, αντίστοιχα. 

Τέλος, το υψηλότερο ποσοστό πρόσληψης υδατανθράκων µε 48,5% της 

προσλαµβανόµενης ενέργειας, έχουν οι γυναίκες, ηλικίας άνω των 50 ετώ

λότερ  ποσοστό ενέργειας της πρόσληψης ολικού λίπους  αγόρια και 

κορίτσια, 3 έως 11½ ετών, και είναι 41,6% και 41,9%, αντίστοιχα. Τα ίδια παιδιά έχουν 

υψηλότερο ποσοστό ενέργειας και από κορεσµένο λίπος µε 14,6% και 15,0%, 

αντίστοιχα. Αντίθετα, τα µικρότερα ποσοστά ενέργειας από κορεσµένα λιπαρά οξέα, 

διαπιστώνονται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 50 ετών µε 10,6% και 10%, αντίστοιχα. 

Οι ίδιοι άνδρες και γυναίκες έχουν παράλληλα και τα υψηλότερα ποσοστά ενέργειας 

από µονοακόρεστα λιπαρά οξέα, και υπολογίζονται σε 19,5% 

Οι ποσότητες κατανάλωσης τροφίµων και τα ποσοστά καταναλωτών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. Μεγαλύτερες ποσότητες κατανάλωσης δηµητριακών 

διαπιστώνονται στις νεότερες ηλικίες, µε υψηλότερη κατανάλωση 230 γραµµάρια από 

το 55% των ανδρών, ηλικίας 18 µε 25 ετών, και 168 γραµµάρια από το 49% των 

κοριτσιών, ηλι

Στα όσπρια, η µέση κατανάλωση ανέρχεται σε 187 γραµµάρια από το 26% των 

αρρένων όλων των ηλικιών και σε 237 γραµµάρια από το 15% των θηλέων.  

Στην οµάδα φρούτα και λαχανικά
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ετώ

% των γυναικών 79.   

ή κατανάλωση της οµάδας λάδι & λίπη ανέρχεται σε 26 

γρα

ολογία των συνιστωσών και του ∆Υ∆ βρέθηκε: δηµητριακά 5,5, 

λαχ

 και στο ∆Υ∆, τόσο σε άρρενες και θήλεα όσο και στο σύνολο της επιµέρους 

βαθ

ορεσµένο λίπος 3,4 και 5,9 καθώς και στην 

ποι

ά ε

ν, έχουν µέση κατανάλωση 311 γραµµάρια και το 82% των κοριτσιών 269. 

Αντίθετα, από το σύνολο των ανδρών και γυναικών ηλικίας άνω των 50 ετών, βρέθηκε 

µέση ηµερήσια κατανάλωση 604 και 513 γραµµάρια, αντίστοιχα. Στην κατανάλωση 

κρέατος, η µικρότερη βρέθηκε στις ηλικίες άνω των 50 ετών, µε το 80% των ανδρών να 

καταναλώνουν 77 γραµµάρια και το 61

Η µέση κατανάλωση γάλακτος & γιαουρτιού ανέρχεται σε 232 γραµµάρια από το 

69% των αρρένων όλων των ηλικιών και 209 γραµµάρια από το 70% των θηλέων. 

Επίσης η µέση συνολικ

µµάρια από το 66% των αρρένων όλων των ηλικιών και 19 γραµµάρια από το 53% 

των θηλέων.  

Τέλος, στα παιδιά ηλικίας 3 έως 11½ ετών, διαπιστώνεται το υψηλότερο ποσοστό 

καταναλωτών snacks µε το 40% των αγοριών να καταναλώνει ηµερησίως 63 γραµµάρια 

και το 39% των κοριτσιών 70 γραµµάρια. 

Στον Πίνακα 10, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα περιγραφής του ∆είκτη Υγιεινής 

∆ιατροφής, παρουσιάζεται η δοµική του µορφή που απαρτίζεται από τις δέκα βασικές 

συνιστώσες, οι ηµερήσιες συνιστώµενες ποσότητες πρόσληψης και κατανάλωσης και η 

διαβάθµιση του σε τρία κύρια επίπεδα που χαρακτηρίζει τη διατροφή: ως ανεπαρκή, ως 

ότι χρειάζεται βελτίωση και ως καλή.  

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζεται η συνολική εικόνα του ∆Υ∆ για 3021 διαιτολόγια 

αντίστοιχων ατόµων της µελέτης, ως προς το φύλο και τις οµάδες των Παιδιών - 

Εφήβων και Ενηλίκων.  

Η συνολική βαθµ

ανικά 4,2,  φρούτα 5,6, γαλακτοκοµικά 8, κρέας 7,9, ολικό λίπος 3,8, κορεσµένο 

λίπος 5, χοληστερόλη τροφής 8,6, νάτριο 9,2,  ποικιλία τροφίµων 5,1 και ∆Υ∆ 62,9. 

Μεταξύ όµως των δύο οµάδων σηµειώνονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις 

συνιστώσες

µολογίας τους. Σηµαντικές διαφορές [έλεγχος Student, p<0,05] βρέθηκαν στα 

λαχανικά, όπου παιδιά και έφηβοι έχουν µέση βαθµολογία 2,7 και οι ενήλικες 5,1, στην 

οµάδα γαλακτοκοµικών 8,4 και 7,7, στο κ

κιλία τροφίµων 4,9 και 5,2, αντιστοίχως. Στη βαθµολογία της οµάδας κρέατος δεν 

σηµειώνεται σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των δύο οµ δων. Στο σύνολο δ , ο ∆Υ∆ 

στα παιδιά – εφήβους είναι 58,7 και στους ενήλικες 65,3 [p<0,05]. Από την οµάδα 

παιδιών – εφήβων υψηλότερη βαθµολογία ∆Υ∆ έχουν τα αγόρια µε 59,3 έναντι 58,3 
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των κοριτσιών [p>0,05] και από τους ενήλικες οι άνδρες µε 65,6 έναντι 65 των 

γυναικών [p>0,05].  

Από τη µέση βαθµολογία του ∆Υ∆ και των τεσσάρων οµάδων ως προς το φύλο και 

την ηλικία, εκτιµάται ότι η διατροφή των ατόµων που συµµετέχουν στην παρούσα 

µελέτη ταξινοµείται στη δεύτερη κατηγορία και χαρακτηρίζεται ως ότι χρειάζεται 

βελ

ι φύλο όρια τους 

ακα 14. Με τρεις ή 

ράγοντες βρέθηκε το 5,4% των ενηλίκων και 

0,7

α συ  τ µ

ου και ∆Υ∆.   

Σηµ

0,001], µε τους άνδρες να σχετίζονται 

σηµ

ωση παραγόντων µε την ηλικία [r=0,013, 

p>0

τίωση.  

Οι πέντε παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήµατα εκ των οποίων τρεις ή 

περισσότεροι καθορίζουν το ΜετΣυν, καθώς και τα κατά ηλικία κα

παρουσιάζονται στους Πίνακες 12 και 13. 

Ο επιπολασµός ή η συχνότητα εµφάνισης των παραγόντων αυτών ως προς το φύλο 

σε ενήλικες, έφηβους και παιδιά παρατίθεται στον Πίν

περισσότερους παράγοντες κινδύνου ή ΜετΣυν, βρέθηκε το 14,5% όλων των ατόµων 

ηλικίας 3 έως 94 ετών. Στους ενήλικες βρέθηκε το 20% µε ΜετΣυν, µε 27% στους 

άνδρες και 10,9% στις γυναίκες, και 3,9% στα Παιδιά-Εφήβους, µε 4,2% στα αγόρια και 

3,6% στα κορίτσια. Με δύο παράγοντες βρέθηκε το 17% όλων των ατόµων, µε 19,9% 

στους ενήλικες και 11,7% στα Παιδιά-Εφήβους, µε ένα το 37,5%, και χωρίς παράγοντες 

το 31%. Σηµειώνεται ότι µε τέσσερις πα

% των Παιδιών-Εφήβων, ενώ µε πέντε παράγοντες το 1% των ενηλίκων και κανένα 

από τα παιδιά - εφήβους. 

Στον Πίνακ  15 φαίνεται η σχέτιση του ∆Υ∆ και ων παραγόντων ε φάνισης 

ΜετΣυν στους ενήλικες και σε παιδιά-εφήβους ως προς το φύλο και την ηλικία και 

περιλαµβάνει τους συντελεστές γραµµικής συσχέτισης κατά Pearson.  

Με την αύξηση της ηλικίας, στα παιδιά - εφήβους µειώνεται η βαθµολογία του ∆Υ∆ 

[r=-0,113, p<0,001], ενώ στους ενήλικες αυξάνεται [r=0,361, p<0,001]. Παράλληλα, δε 

διαπιστώνεται σηµαντική συσχέτιση µεταξύ φύλ

αντικός αποδεικνύεται ο ρόλος της ηλικίας και του φύλου στη συχνότητα εµφάνισης 

παραγόντων ΜετΣυν. Στους ενήλικες µε την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται ο αριθµός 

συγκέντρωσης παραγόντων [r=0,407, p<

αντικά περισσότερο µε την συγκέντρωση αυτή [r=-0,269, p<0,001]. Στα παιδιά – 

εφήβους δεν σχετίζεται σηµαντικά η συγκέντρ

,05] και το φύλο [r=-0,015, p>0,05]. 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται η συχνότητα εµφάνισης παραγόντων ΜετΣυν ως 

προς το φύλο και τις οµάδες των ενηλίκων και παιδιών – εφήβων.   
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Σηµαντική διαφοροποίηση διαπιστώνεται στην κατανοµή του αριθµού 

συγκέντρωσης παραγόντων κινδύνου µεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατά την αύξηση 

του

οιχα ποσοστά να είναι 36,4% και 

10,

τα παιδιά-εφήβους παρατηρείται µη σηµαντική τάση µείωσης, όπου στα αγόρια µε 

καν

 17 παρουσιάζει τη συχνότητα εµφάνισης των παραγόντων κινδύνου στις 

πέν

 κινδύνου 

από

η εκπαιδευτικού επιπέδου και παραγόντων ΜετΣυν ελέγχεται στον Πίνακα 

18.

τυξης ΜετΣυν σε σχέση µε το φύλο [Mantell-Haenszel 

χ2, 

ιτητές έναντι 

των

 αριθµού συγκέντρωσης παραγόντων, διαπιστώνεται αύξηση της συχνότητας στους 

άνδρες, όπου µε κανένα παράγοντα εµφανίζεται το 16,6% και µε ΜετΣυν το 27%, ενώ 

στις γυναίκες διαπιστώνεται µείωση, µε τα αντίστ

9% [χ2 έλεγχος - γραµµική τάση, p<0,001].  

Σ

ένα παράγοντα εµφανίζεται το 42,2% και µε ΜετΣυν το 4,2%, ενώ στα κορίτσια 

είναι αντίστοιχα 42,2% και 3,6% [p>0,05]. 

Ο Πίνακας

τε οµάδες ηλικιών για άρρενες και θήλεα.  

Σηµαντική τάση αύξησης διαπιστώνεται µε την αύξηση της ηλικίας στη συχνότητα 

εµφάνισης παραγόντων κινδύνου. Το ποσοστό αρρένων µε ΜετΣυν, από 5% στις 

ηλικίες των 3 έως 11½ ετών, αυξάνεται σε 42% για ηλικίες άνω των 50 ετών, ενώ σε 

άρρενες χωρίς παράγοντες από 43% µειώνεται σε 7% [χ2 έλεγχος - γραµµική τάση, 

p<0,001], αντίστοιχα.  

Παρόµοια, το ποσοστό θηλέων µε ΜετΣυν από 4%, στις ηλικίες των 3 έως 11½ 

ετών, αυξάνεται σε 46% στις ηλικίες άνω των 50 ετών, ενώ χωρίς παράγοντες

 44% µειώνεται σε 7% [p<0,001], αντίστοιχα.    

Η σχέσ

  

∆ιαπιστώνεται συνολικά, σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των έξι διαφορετικών 

επιπέδων εκπαίδευσης και ανάπ

p <0,001].  

Ανάπτυξη ΜετΣυν παρατηρείται στο 37% των ανδρών πανεπιστηµιακής ή 

ισοδύναµης εκπαίδευσης και 8,5% των γυναικών [χ2 έλεγχος, p<0,001], 33,3% ανδρών 

αποφοίτων ανωτέρας σχολής και 17,1% των γυναικών [p=0,025], 37,8% ανδρών 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 15,7% των γυναικών [p<0,001] και 35,8% 

αναλφάβητων ανδρών ή απόφοιτων δηµοτικού έναντι 59% των γυναικών [p=0,001]. ∆ε 

διαπιστώθηκε σηµαντική διαφοροποίηση στην ανάπτυξη ΜετΣυν στους φο

 φοιτητριών, µε ποσοστό 4,3% και 2,4%, αντίστοιχα [p>0,05], και στην οµάδα των 

µαθητών & νηπίων, µε 4,2% στα αγόρια έναντι 3,5% στα κορίτσια [p>0,05].  

Στον Πίνακα 19 συσχετίζονται οι συνιστώσες και ο ∆Υ∆ µε τους παράγοντες 

ΜετΣυν.   
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∆εν παρατηρείται τάση σηµαντικής αύξησης ή µείωσης της βαθµολογίας των 

συνιστωσών και του ∆Υ∆ κατά την αντίστοιχη αύξηση συγκέντρωσης παραγόντων 

κινδύνου και στις δύο οµάδες.  

Όµως αριθµητικώς διαπιστώνεται τάση αυξοµείωσης της µέσης βαθµολογίας σε 

αρκετές συνιστώσες κατά µήκος των 0, 1, 2 και ≥3 παραγόντων. Συγκεκριµένα, η µέση 

βαθµολογία των ενηλίκων στα λαχανικά µειώνεται προοδευτικά από 5,2 σε 5,0, όπως 

συµ

του ∆Υ∆ εκτιµήθηκε 

σε 

, αντίστοιχα [ANCOVA-γραµµική τάση, p<0,05]. 

Επί   

µάρια και της αιθυλικής αλκοόλης από 24 σε 15 mg.  

βαίνει και στα φρούτα στην οµάδα των παιδιών – εφήβων που επίσης µειώνεται από 

5,1 σε 4,4, έχοντας έτσι χαµηλότερη βαθµολογία τα άτοµα µε ΜετΣυν. Αντίθετα 

προοδευτική αύξηση σηµειώνεται στη µέση βαθµολογία του ολικού λίπους και του 

νατρίου στους ενήλικες, από 3,9 σε 4,2 και 9,1 σε 9,3 µονάδες, αντίστοιχα. 

Σηµαντική ωστόσο διαφοροποίηση, βρέθηκε στη µέση βαθµολογία του κορεσµένου 

λίπους και του ∆Υ∆, µεταξύ ενηλίκων χωρίς παράγοντες κινδύνου έναντι εκείνων µε 

ΜετΣυν. Στο κορεσµένο λίπος τα άτοµα χωρίς παράγοντες, συγκεντρώνουν σηµαντικά 

χαµηλότερη µέση βαθµολογία 5,6 έναντι 6,3 εκείνων µε ΜετΣυν [ANCOVA-γραµµική 

τάση, p<0,05], και σηµαντικά χαµηλότερο ∆Υ∆ µε 64,4 έναντι 65,3, αντίστοιχα 

[p<0,05]. Αντίθετα, στην οµάδα παιδιών – εφήβων η βαθµολογία 

59,8 σε εκείνα χωρίς παράγοντες έναντι 58,4 εκείνων µε ΜετΣυν [p>0,05].  

Στον Πίνακα 20 παρουσιάζεται η γραµµική συσχέτιση των τεσσάρων κατηγοριών 

παραγόντων κινδύνου µε την πρόσληψη µακροθρεπτικών στοιχείων, µετάλλων, 

βιταµινών, ιχνοστοιχείων και τη βαθµολογία διατροφής του Keys. 

Με την αύξηση του αριθµού συγκέντρωσης παραγόντων στις τέσσερις κατηγορίες, 

που ταξινοµούνται από 0 έως και ≥3 παράγοντες, βρέθηκε στους ενήλικες στην 

πρόσληψη των πρωτεϊνών ανά 1000 θερµίδες και πρωτεϊνών ως ποσοστό της 

προσλαµβανόµενης ενέργειας, σηµαντική αύξηση  που κυµαίνεται από 34,4 σε 37 

γραµµάρια και 13,9% σε 14,6%

σης, βρέθηκε σηµαντική µείωση [p<0,05] των κορεσµένων λιπαρών οξέων ανά 1000 

θερµίδες, που κυµαίνεται από 13,4 σε 12,4 γραµµάρια, των trans λιπαρών οξέων ανά 

1000 θερµίδες από 0,69 σε 0,52 γραµµάρια, των ω-6 και ω-3 λιπαρών οξέων ανά 1000 

θερµίδες από 3,77 σε 3,09 και 0,34 σε 0,30 γραµµάρια, αντίστοιχα, των ινών από 17,6 

σε 15,9 γραµ

Στα µέταλλα, βρέθηκε σηµαντική µείωση [p<0,05] στην πρόσληψη από τους 

ενήλικες του µαγνησίου που κυµαίνεται από 257,2 σε 236,9 mg, του νατρίου από 1943 

σε 1735 mg και του σιδήρου από 12,1 σε 10,8 γραµµάρια, ενώ σηµαντική αύξηση 

[p<0,05] από 1415 σε 1520 mg βρέθηκε στην πρόσληψη καλίου ανά 1000 θερµίδες. 
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Στις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία, σηµαντική µείωση [p<0,05] βρέθηκε στην 

πρόσληψη από τους ενήλικες της βιταµίνης Ε ανά 1000 θερµίδες, που κυµαίνεται από 

4,47 σε 3,78 mg, της βιταµίνης Β2 από 1,64 σε 1,45 mg, ενώ σηµαντική αύξηση 

[p<0,05] από 0,93 σε 1,05 mg βρέθηκε στην πρόσληψη από τα παιδιά – εφήβους της 

βιτα

ργειας βρέθηκε µη σηµαντική 

προ

ς

µµική αύξηση ή µείωση στις δύο οµάδες. Η αριθµητική 

µον

 

λασσινών, που κυµαίνεται µε την τάση αύξησης του αριθµού 

συγ

των κινδύνου στα παιδιά – εφήβους, µείωση της µέσης 

κατ

 προς τη συχνότητα ανεπαρκούς θρέψης που καθορίζεται από 

µίνης Β2 ανά 1000 θερµίδες. 

Τέλος, στο κορεσµένο λίπος ως ποσοστό ενέ

οδευτική αύξηση της πρόσληψης του [p>0,05], από τα παιδιά – εφήβους, που 

κυµαίνεται από 14% από εκείνα χωρίς παράγοντε , έως 14,6% από εκείνα µε ΜετΣυν. 

Στους ενήλικες βρέθηκε µη σηµαντική προοδευτική µείωση από 12% έως 11,3%, 

αντίστοιχα. 

Ως συνέπεια της υψηλής πρόσληψης κορεσµένων λιπαρών οξέων, σηµειώνεται 

ανάλογη διαφοροποίηση µεταξύ παιδιών – εφήβων και ενηλίκων στη βαθµολογία 

διατροφής του Keys. Η συνολική µέση βαθµολογία των παιδιών – εφήβων εκτιµάται σε 

87,9, ως µεγαλύτερη και χειρότερη, έναντι 68,5 των ενηλίκων [p<0,001]. Ωστόσο σε 

σχέση µε την αύξηση του αριθµού συγκέντρωσης παραγόντων κινδύνου δεν 

διαπιστώνεται σηµαντική γρα

άχα διαφοροποίηση της βαθµολογίας διαµορφώνεται αυξητικά στα παιδιά - εφήβους 

από 89 σε 94 και στους ενήλικες µειωτικά από 71 σε 65.  

Στον Πίνακα 21 παρουσιάζεται η γραµµική συσχέτιση των τεσσάρων κατηγοριών 

παραγόντων κινδύνου µε την κατανάλωση τροφίµων.  

Σηµαντική αύξηση σηµειώνεται µονάχα στην κατανάλωση από τους ενήλικες 

ψαριού & θα

κέντρωσης παραγόντων κινδύνου από 87 σε 112 γραµµάρια [ANCOVA-γραµµική 

τάση, p<0,05]. Αν και στην κατανάλωση των τροφίµων δεν σηµειώνονται σηµαντικές 

αυξοµειώσεις, οι ποσότητες κατανάλωσης, κυρίως από άτοµα µε ΜετΣυν, θεωρούνται 

ιδιαίτερης σηµασίας. Παρατηρείται λοιπόν, µε την τάση αύξησης του αριθµού 

συγκέντρωσης παραγόν

ανάλωσης στα φρούτα από 250 σε 183 γραµµάρια και στο γάλα – γιαούρτι από 263 

σε 214, και αύξηση στο κρέας και στο κόκκινο κρέας από 115 σε 146 και από 103 σε 

134 γραµµάρια, αντίστοιχα.  

Στους ενήλικες παρατηρείται αύξηση της µέσης κατανάλωσης κρέατος από 105 σε 

116 γραµµάρια και µείωση γάλακτος και γιαουρτιού από 183 σε 220 γραµµάρια.  

Στον Πίνακα 22 παρουσιάζεται η γραµµική συσχέτιση των τεσσάρων κατηγοριών 

παραγόντων κινδύνου ως
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την

ντες έναντι εκείνων µε 

Με

% σε 45% 

[p=

 σε 

% σε 19% 

[p=

ες, το 16% έχει καλή διατροφή, 

µε 

οστό των αρρένων µε καλή διατροφή αυξάνεται µε την ηλικία και από 8% 

στις

εται το ποσοστό 

µε 

ή, έναντι 22% και 11% εκείνων χωρίς 

παρ

=  

 ανεπαρκή πρόσληψη µακροθρεπτικών στοιχείων, µετάλλων, βιταµινών και 

ιχνοστοιχείων. 

Στα παιδιά – εφήβους, βρέθηκε σ’ εκείνα χωρίς παράγο

τΣυν, αύξηση του ποσοστού ανεπαρκούς πρόσληψης των πρωτεϊνών από 4% σε 11% 

[χ2 έλεγχος - γραµµική τάση, p=0,027], του µαγνησίου από 45% σε 61% [p=0,018], του 

φυλικού οξέος από 53% σε 55% [p=0,010] και της βιταµίνης Α από 43

0,023], αντίστοιχα.  

Παράλληλα, µη σηµαντικές γραµµικές διαφοροποιήσεις αλλά ιδιαίτερης σηµασίας, 

διαπιστώνονται στην ανεπάρκεια πρόσληψης ασβεστίου που κυµαίνεται από 51%

57% και στο σίδηρο από 22% σε 27%. 

Στους ενήλικες, βρέθηκε σ’ εκείνους χωρίς παράγοντες έναντι εκείνων µε ΜετΣυν, 

αύξηση του ποσοστού ανεπαρκούς πρόσληψης των πρωτεϊνών από 13

0,016], της βιταµίνης Β2 από 13% σε 24% [p<0,001] και της Β6 από 24% σε 32% 

[p=0,018], αντίστοιχα. 

Αντίθετα, βρέθηκε µείωση του ποσοστού ανεπαρκούς πρόσληψης των ινών από 

72% σε 65% [p=0,012], του σιδήρου από 48% σε 26% [p<0,001], της βιταµίνης Α από 

53% σε 47% [p=0,027] και της Ε από 77% σε 64% [p<0,001]. 

Σύµφωνα µε το ∆Υ∆, το 6% των παιδιών - εφήβων έχει καλή διατροφή και το 30% 

ανεπαρκή [χ2 έλεγχος, ΜΣ] [Πίνακας 23]. Στους ενήλικ

17% των ανδρών και 13% των γυναικών [p=0,045], και 16% ανεπαρκή.   

Το ποσ

 ηλικίες 3 έως 11½ ετών, ανέρχεται σε 38% άνω των 50 ετών, ενώ µειώνεται το 

ποσοστό µε ανεπαρκή διατροφή από 25% σε 4% στις αντίστοιχες ηλικίες [p<0,001]. 

Και στα θήλεα το ποσοστό µε καλή διατροφή αυξάνεται µε την ηλικία και από 7% στις 

ηλικίες 3 έως 11½ ετών, ανέρχεται σε 31% άνω των 50 ετών, ενώ µειών

ανεπαρκή διατροφή από 27% σε 6% [p<0,001], στις αντίστοιχες ηλικίες. 

Η διατροφή του 36% των παιδιών - εφήβων µε ΜετΣυν [Πίνακας 24] είναι 

ανεπαρκή και του 5% καλή, έναντι 28% και 8% εκείνων χωρίς παράγοντες κινδύνου [χ2 

έλεγχος - γραµµική τάση, p=0,026]. Στους ενήλικες, η διατροφή του 10% αυτών µε 

ΜετΣυν είναι ανεπαρκή και του 21% καλ

άγοντες κινδύνου [p<0,001]. Το ποσοστό των ανδρών µε καλή διατροφή αυξάνεται 

από 11% σε εκείνους χωρίς παράγοντες έως 21% σε εκείνους µε ΜετΣυν [p<0,001], και 

αντίστοιχα από 11% έως 18% στις γυναίκες [p 0,001].

- 29 - 



 

Στον Πίνακα 25 σχετίζεται ο ∆Υ∆ µε τα επίπεδα των πέντε παραγόντων του 

ΜετΣυν.  

Σηµαντικά αρνητική σχέση των τριών διαβαθµίσεων του ∆Υ∆ και της συστολικής 

αρτηριακής πίεσης διαπιστώνεται στα παιδιά – εφήβους [r=-0,089, p<0,05]. Εκείνα µε 

διατροφή ανεπαρκή και διατροφή που χρειάζεται βελτίωση, έχουν συστολική πίεση 116 

mm Hg, και µε καλή 112 mm Hg [ANCOVA-γραµµική τάση, p<0,05].  

Στους ενήλικες θετική συσχέτιση των διαβαθµίσεων του ∆Υ∆ βρέθηκε µε τη 

συστολική [r=0,064, p<0,05] και διαστολική πίεση [r=0,059, p<0,05]. Ωστόσο, τα µέσα 

επίπεδα της συστολικής είναι σηµαντικά υψηλότερα σε εκείνους µε καλή διατροφή, µε 

µόλις 124 ναντι 121 mm Hg εκείνων µε ανεπαρκή [p<0,05], καθώς και του σακχάρου 

µε 85,4 και 89,1 mg/dl [p<0,05], αντίστοιχα. 

Η εκτίµηση δεικτών σχετικού κινδύνου [Odds Ratio] διαφόρων παραγόντων, π

έ

λέον 

των

δ

στική αντοχή [OR:0,70, p=0,042]. 

λης [OR:2,52, p<0,001], LDL-C [OR:3,17, 

p<0

ιά - 

εφή

π

% [p=0,020], υπερτριγλυκεριδαιµία 

στο

 πέντε που καθορίζουν ΜετΣυν, παρουσιάζονται στον Πίνακα 26, και εκτιµώνται 

για άτοµα µε ΜετΣυν [≥3 παράγοντες] έναντι εκείνων χωρίς παράγοντες [0 

παράγοντες]. 

Τα παιδιά – έφηβοι µε ΜετΣυν βρέθηκαν µε υψηλότερο κίνδυνο για παθολογικά 

επίπεδα LDL-C [OR:3,16, p=0,001], αθηρωµατικού δείκτη ολικής χοληστερόλης προς 

ΗDL-C [OR:71,15, p<0,001], αθηρωµατικού δείκτη LDL-C προς ΗDL-C [OR:47,35, 

p<0,001], για υπερβολικό βάρος [OR:7,32, p<0,001] και για παχυσαρκία [OR:84,8, 

p<0,001]. Αντίθετα, µικρότερες πιθανότητες κατά 30% έχουν, µε βάση το παλίν ροµο 

τρέξιµο αντοχής,  για καλή καρδιοαναπνευ

Στους ενήλικες µε ΜετΣυν, βρέθηκε υψηλότερος κίνδυνος µε την αύξηση της 

ηλικίας [OR:1,10, p<0,001], µε το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο [OR:2,00, p<0,001], 

για παθολογικά επίπεδα ολικής χοληστερό

,001], αθηρωµατικού δείκτη ολικής χοληστερόλης προς ΗDL-C [OR:32,59, 

p<0,001], αθηρωµατικού δείκτη LDL-C προς ΗDL-C [OR:18,00, p<0,001], για 

υπερβολικό βάρος [OR:6,67, p<0,001] και για παχυσαρκία [OR:88,54, p<0,001].    

Η συχνότητα εµφάνισης τριών ή περισσοτέρων παραγόντων ΜετΣυν στα 47 παιδ

βους και στους 477 ενήλικες µε ΜετΣυν, εκτιµάται στον Πίνακα 27, ενώ στον 

Πίνακα 28 εριλαµβάνονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους.  

Υπεργλυκαιµία βρέθηκε στο 26% των παιδιών - εφήβων έναντι 48% των ενηλίκων 

[χ2 έλεγχος, p=0,004], υπέρταση στο 96% έναντι 83

 68% και των δύο οµάδων [p>0,05], χαµηλή HDL-C στο 66% έναντι 75% [p>0,05] 

και κεντρική παχυσαρκία στο 62% έναντι 68% [p>0,05], αντιστοίχως. Συνολικά, δε 
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διαπιστώνεται σηµαντική διαφοροποίηση στη συχνότητα εµφάνισης των πέντε 

παραγόντων [Mantell-Haenszel χ2, ΜΣ].  

Στα παιδιά – εφήβους µε ΜετΣυν, το 49% είναι αγόρια και η µέση ηλικία όλων 

εκτιµάται στα 12 χρόνια. Στους ενήλικες, το 76% είναι άνδρες και 24% γυναίκες µε 

µέσ

28, τα µέσα 

επί

αρκή, χαµηλότερα επίπεδα σακχάρου µε 80 έναντι 91,3 mg/dl, ολικής 

χοληστερόλης

ς µε ΜετΣυν και καλή διατροφή έναντι εκείνων µε ανεπαρκή, 

δια

τι 238 

mg

ς 

είνα

αίκες 

η ηλικία 53 και 46 χρόνια, αντίστοιχα.  

Όπως αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα του Πίνακα 24, µόλις στο 5% των παιδιών – 

εφήβων µε ΜετΣυν, η διατροφή είναι καλή, 59% ότι χρειάζεται βελτίωση και 16% 

ανεπαρκή. Ως προς τις κατηγορίες αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 

πεδα λιποπρωτεϊνών, σωµατοµετρήσεων και ορισµένων θρεπτικών συστατικών.  

Τα παιδιά – έφηβοι µε ΜετΣυν και καλή διατροφή έχουν έναντι εκείνων µε 

ανεπ

 142,5 έναντι 176,4 mg/dl, ∆ΜΣ 20,4 έναντι 27,2 kg/m2 και πρόσληψης 

ενέργειας 1824 έναντι 1977 θερµίδων, αντίστοιχα.  

Στους ενήλικε

πιστώνεται µη σηµαντική αύξηση [ANCOVA-γραµµική τάση, ΜΣ] στα επίπεδα 

σακχάρου µε 107,5 έναντι 105,9 mg/dl και ολικής χοληστερόλης 239,5 έναν

/dl. Σηµαντική αύξηση [p<0,05] βρέθηκε στην πρόσληψη ενέργειας µε 2271 έναντι 

1516 θερµίδων, ινών µε 26,8 έναντι 9,3 γραµµαρίων και ασβεστίου µε 908 έναντι 746 

mg. 

Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται ο επιπολασµός του ΜετΣυν στις ηλικιακές οµάδες, 

ανάµεσα στα δύο φύλα, και όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες 16 - 17. Εµφανή

ι η αύξηση του επιπολασµού στις µεγαλύτερες ηλικίες, µε αξιοσηµείωτη αυτή του 

46% των γυναικών άνω των 50 ετών και του 27,1% των ενηλίκων ανδρών. 

Η βαθµολογία του ∆Υ∆ και των επιµέρους συνιστωσών του, απεικονίζονται στο 

Σχήµα 2 ως προς τις οµάδες ηλικιών και το φύλο, όπως περιγράφεται και στον πίνακα 

11.  

Γραφικά, δε διαπιστώνεται διαφορά µεταξύ παιδιών-εφήβων και ενηλίκων στην 

κατανάλωση της οµάδας κρέατος και πρόσληψης νατρίου, καθώς και στο ∆Υ∆ µεταξύ 

των δύο φύλων.   

Στο Σχήµα 3 φαίνονται τα ποσοστά των 47 παιδιών - εφήβων και 477 ενηλίκων µε 

ΜετΣυν που υπερβαίνουν τα φυσιολογικά όρια των πέντε παραγόντων ΜετΣυν.  

Το 85% των παιδιών – εφήβων υπερβαίνουν τα όρια της συστολικής πίεσης, 

καταδεικνύοντας ότι αποτελεί σ’ αυτά τον περισσότερο κοινό παράγοντα ΜετΣυν και 

τον πιο βασικό στον προσδιορισµό της υπέρτασης. Παρόµοια συµβαίνει στις γυν
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µε 

τΣυν.   

 άρρενες και 

νθέτουν το δείγµα της µελέτης.  

βρέθηκε σε εργαζόµενους της Αγροτικής 

Τρά

υση και εξαγωγή των αποτελεσµάτων που αφορούσαν το διαιτητικό 

ιστ

 Συχνότητας / Ποσοτικού, και αφορούσε:  

• 

συγ

] βρέθηκαν µόλις στα εξής 7: trans λιπαρά οξέα +0,2 g, ω-6 λιπαρά οξέα 

+1,  g

 Student, 

την περίµετρο µέσης ως δείκτη κεντρικής παχυσαρκίας, που προσεγγίζει το 91%, ενώ 

το σάκχαρο αίµατος εµφανίζεται σε λιγότερο από τα µισά άτοµα που έχουν Με

Τέλος, στο Σχήµα 4, απεικονίζεται ο επιπολασµός του ΜετΣυν σε

θήλεα των δέκα διαφορετικών οµάδων που συ

Στους άνδρες, υψηλότερος επιπολασµός 

πεζας Ελλάδος µε 44% και χαµηλότερος µε 30% σε αγρότες ηλικίας 18 έως 64 

ετών, ενώ στα αγόρια υψηλότερος µε 6% σε µαθητές δηµοτικού και σε νήπια. Στις 

γυναίκες, υψηλότερος µε 50% είναι στις αγρότισσες, ηλικίας 18 έως 64 ετών, και 

χαµηλότερος µε 9% σε δικηγόρους, ενώ στα κορίτσια υψηλότερος µε 4% είναι σε 

µαθήτριες δηµοτικού και σε νήπια. 

Στην ανάλ

ορικό των ατόµων της µελέτης, ακολουθήθηκε από κοινού στατιστική ανάλυση για 

τα δύο είδη διαιτολογίων, του τελευταίου 24ώρου και του Μηνιαίου Συχνότητας / 

Ποσοτικού, ενώ προηγήθηκε η σύγκριση τους όπως αναλυτικά περιγράφεται στη 

ενότητα της Στατιστικής Ανάλυσης [αποτελέσµατα δεν παραθέτονται σε πίνακες].  

Η διαφοροποίηση των δύο διαιτολογίων, εκτιµήθηκε από αυτό του τελευταίου 

24ώρου ως προς αυτό του Μηνιαίου

τη  µέση ποσοστιαία συνολική διαφοροποίηση των δύο διαιτολογίων,  

• τη διαφορά στα θρεπτικά συστατικά και  

• τη διαφορά στις συνιστώσες και το ∆Υ∆. 

Η µέση ποσοστιαία συνολική διαφοροποίηση ανέρχεται στο 17,1%, ενώ από τα 34 

κρινόµενα θρεπτικά συστατικά, σηµαντικές διαφοροποιήσεις [έλεγχος Student, 

p<0,05] βρέθηκαν µόλις στα εξής 11: πρωτεΐνες +12,7 g, ολικό λίπος +16,2 g, 

υδατάνθρακες +47,4 g, ίνες +7,7 g, ενέργεια +451 kcal, µαγνήσιο +57,5 mg, κάλιο 

+747,3 mg, βιταµίνη C +80,3 mg, νιασίνη +5,5 mg, βιταµίνη  Β6 +0,6 mg και βιταµίνη 

Β12 +1,4 µg.  

Επαναλαµβάνοντας τη σύγκριση, µε την αναγωγή 26 θρεπτικών συστατικών σε 

1000 kcal προσλαµβανόµενης ενέργειας, η µέση ποσοστιαία συνολική µεταβολή ανήλθε 

στο 14,7%. Συγκρίνοντας τα θρεπτικά συστατικά, σηµαντικές διαφοροποιήσεις [έλεγχος 

Student, p<0,05

1 g, ασβέστιο –112,4 mg, φώσφορος –66,4 m , νάτριο -208,6 mg, νιασίνη +3,3 mg 

και βιταµίνη Β12 +0,8 µg.  

Τέλος, η µέση βαθµολογία του ∆Υ∆ στο διαιτολόγιο τελευταίου 24ώρου εκτιµήθηκε 

σε 68,5 µονάδες έναντι 78,2 του Μηνιαίου Συχνότητας / Ποσοτικού [έλεγχος
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p<0

ίδη διαιτολογίων, 

λέγχθηκαν και για την κατανοµή των παραγόντων ΜετΣυν. Βρέθηκαν µε ΜετΣυν το 

8% εκείνων µε διαιτολόγιο τελευταίου 24ώρου και 54% εκείνων µε Μηνιαίο 

υχνότητας / Ποσοτικό [χ2 έλεγχος, ΜΣ]. Παροµοίως, για τα 3327 άτοµα µε διαιτητικό 

τορικό, βρέθηκε µη σηµαντική διαφοροποίηση στην κατανοµή παραγόντων ΜετΣυν, 

ε σχέση µε τα 222 άτοµα που δεν είχαν διαιτητικό ιστορικό [αποτελέσµατα δεν 

αραθέτονται σε πίνακες]. Ο έλεγχος αυτός έδειξε επιπολασµό συνδρόµου στο 14,5% 

κείνων µε διαιτητικό ιστορικό και 15,4% εκείνων χωρίς διαιτητικό ιστορικό [χ2 

λεγχος, ΜΣ]. 

Τέλος, ο επιπολασµός της παχυσαρκίας βάση των κατηγοριών του ∆ΜΣ, 

πολογίστηκε στα 1209 παιδιά – εφήβους, βρίσκοντας 23,2% µε υπερβολικό βάρος και 

,9% µε παχυσαρκία. Με υπερβολικό βάρος βρέθηκε το 25% των αγοριών και 21% των 

οριτσιών και µε παχυσαρκία 12% και 9% [χ2 έλεγχος, p=0,024], αντίστοιχα.  

Στους 2378 ενήλικες, µε υπερβολικό βάρος βρέθηκε το 38,8% και 13,9% µε 

αχυσαρκία. Με υπερβολικό βάρος βρέθηκε το 48% των ανδρών και 27,6% των 

υναικών και µε παχυσαρκία 15,9% και 11,5% [p<0,001], αντίστοιχα. 

 

 

 

,001], µε µόλις δύο από τις συνιστώσες να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους: την 

οµάδα γάλακτος, µε µέση διαφορά +1,9 µονάδες [p=0,030] και κρέατος +4,2 [p<0,001].  

Σηµειώνεται ότι τα 100 άτοµα από τα οποία επιλέχθηκαν τα δύο ε

ε

4

Σ

ισ

σ

π
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έ
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ΣΥ

 του είναι 

πολ

ό ι

κίες άνω των 70 ετών σχεδόν διπλασιάζεται και ανέρχεται στο 

43%

κες.  

  

ΖΗΤΗΣΗ 

Οι συνέπειες του ΜετΣυν είναι σοβαρές γιατί οδηγεί σε χρόνιες παθήσεις όπως είναι 

ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιαγγειακά νοσήµατα (Domanski & 

Proscham, 2004; Lobstein et al, 2004; Meigs, 2004). Το ΜετΣυν αποτελεί επίσης 

σηµαντικό παράδειγµα αλληλεπίδρασης µεταξύ επίκτητων και γενετικών παραγόντων 

που οδηγούν σε χρόνια νοσήµατα (Grundy, 2004), ενώ η αντιµετώπιση

υπαραγοντική και περιλαµβάνει σωστή διατροφή, άσκηση και φαρµακευτική 

θεραπεία (Scott, 2003). 

 

Επιπολασµ ς κα  Παράγοντες Μεταβολικού Συνδρόµου 

Ο επιπολασµός του ΜετΣυν βρέθηκε στους ενήλικες στη παρούσα µελέτη αρκετά 

υψηλός µε 20%, ενώ στις ηλικίες άνω των 50 ετών υπερδιπλασιάζεται και προσεγγίζει 

το 44%. Υψηλότερος ήταν στους άνδρες µε 27,0% ενώ στις γυναίκες βρέθηκε 

χαµηλότερος και προσέγγιζε το 10,9%.  

Το 2003 εκτιµήθηκε σύµφωνα µε κριτήρια του NCEP - ATP ΙΙΙ, από τους Athyros et 

al, (2004), σε αντιπροσωπευτικό δείγµα ενήλικων της Βόρειας Ελλάδας, ο επιπολασµός 

του συνδρόµου να προσεγγίζει το 23,6%. Στους άνδρες βρέθηκε 24,2% και 22,8% στις 

γυναίκες, ενώ στις ηλι

. Αντίστοιχα, οι Panagiotakos et al, (2004) αναφέρουν επιπολασµό για την περιοχή 

της Αττικής µόλις 19,8%, µε 25,2% στους άνδρες και 14,6% στις γυναί

Ωστόσο σε παιδιά και εφήβους δεν έχει ερευνηθεί η συχνότητα εµφάνισης ΜετΣυν 

στη Ελλάδα. Από την παρούσα µελέτη προέκυψε ότι το 3,9% των παιδιών και εφήβων 

της Κρήτης έχουν τρεις ή περισσότερους παράγοντες ΜετΣυν. Στη µελέτη NHANES 

1999-2000 των ΗΠΑ σε έφηβους 12-19 ετών (Duncan et al, 2004), βρέθηκε 

επιπολασµός 6,4%, µε 9,1% στα αγόρια και 3,7% στα κορίτσια, και εκτίµηση ότι 

περισσότεροι από δύο εκατοµµύρια έφηβοι έχουν ΜετΣυν. ∆έκα χρόνια νωρίτερα στην 

αντίστοιχη µελέτη NHANES ΙΙΙ 1988-1992, ο επιπολασµός ήταν κατά 52% µικρότερος 

και προσέγγιζε το 4,2%. Άλλη µελέτη, επίσης στις ΗΠΑ, σε παχύσαρκα παιδιά και 

εφήβους (Weiss et al, 2004), έδειξε επιπολασµό του ΜετΣυν 50%, ενώ στον Καναδά το 

1999, σε παιδιά και εφήβους 9, 13 και 16 ετών, ο επιπολασµός του συνδρόµου 

αντίστασης στην ινσουλίνη ανήλθε στο 11,5%, χωρίς να διαφοροποιείται στα δύο φύλα 

(Lambert et al, 2004). 

Στους ενήλικες, πάλι σύµφωνα µε κριτήρια του NCEP - ATP ΙΙΙ, διαπιστώνεται ο 

επιπολασµός του ΜετΣυν σε χώρες της Ευρώπης να διαφοροποιείται.  
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Στη Γαλλία, κατά την έναρξη διαχρονικής µελέτης το 2001 (Balkau et al, 2003), 

ανήλθε στις ηλικίες 30 έως 64 ετών, στο 10% των ανδρών και 7% των γυναικών, ενώ 

από άλλη µελέτη, σύµφωνα µε τους Marques-Vidal et al, (2002), στις ίδιες ηλικίες, 

βρέθηκε 23% και 12%, αντίστοιχα. Στη Φιλανδία, από διαχρονική µελέτη τη δεκαετία 

του 1980 (Lakka et al, 2002), σε άνδρες ηλικίας 42 έως 60 ετών, ο επιπολασµός του 

ΜετΣυν κατά την έναρξη, κυµαινόταν από 9% έως 14%, αναλόγως των κριτηρίων 

ορισµού αφού χρησιµοποιήθηκαν και εκείνα του ΠΟΥ, ενώ στην Ιταλία σε διαχρονική 

µελέτη 1742 υπερτασικών ενηλίκων χωρίς καρδιαγγειακή νόσο (Schillaci et al, 2004), ο 

επιπολασµός εκτιµήθηκε στο 34%. Στην Πορτογαλία οι Santos et al, (2004), αναφέρουν 

παρουσία ΜετΣυν στο 23,9% των 1436 ενηλίκων, µε 27% στους άνδρες και 19,1% στις 

γυναίκες, καθώς στις ηλικίες 60 έως 69 ετών βρέθηκαν µε ΜετΣυν το 32,9% των 

ανδρών

είλεται στα 

όρι

ουσία του 

συνδρό

διαφοροποιείται. Οι Ferdinand & Clark, (2004), τονίζουν ότι στις ΗΠΑ οι 

 και το 35% των γυναικών. 

Στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, µελέτη στο Οµάν το 2001, σε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα 1419 ενηλίκων (Al-Lawati et al, 2003), έδειξε επιπολασµό 

21%, µε 19,5% στους άνδρες και υψηλότερο µε 23% στις γυναίκες. Παρόµοια, στην 

Κορέα οι Kim et al, (2004), αναφέρουν για τους ενήλικες σε µελέτη το 1998, την 

παρουσία του συνδρόµου στο 22,1% των ανδρών και στο 28,6% των γυναικών, ενώ οι 

Lee et al, (2004), βρίσκουν επιπολασµό το 2001 µόλις 6,8%, διαφορά που οφ

α των παραγόντων του ΜετΣυν και ιδιαίτερα της περιµέτρου µέσης. Στις Φιλιππίνες 

η εθνική µελέτη του 1998, σε 4541 ενήλικες άνω των 20 ετών (Punzalan et al, 2004), 

έδειξε επιπολασµό 14,2% µε τα κριτήρια του NCEP - ATP ΙΙΙ και 19,3% βάση αυτών 

του International Atherosclerosis Society [IAS]. Τέλος, oι Janus et al, (2004) σε µελέτη 

ενηλίκων ηλικίας 25-74 ετών στο Hong-Kong το 1995-96, αναφέρουν 17% επιπολασµό, 

µε τις ηλικίες 65 έως 74 ετών να προσεγγίζουν το 54% και να κρίνουν απαραίτητη τη 

συµφωνία ορισµού του ΜετΣυν στην Ασία. 

Σε Μεξικανούς άνδρες, ηλικίας 20 έως 69 ετών (Aguilar-Salinas et al, 2004), 

βρέθηκε  επιπολασµός 26,6%, συχνότητα που ακολουθεί τις αντίστοιχες των εθνικών 

µελετών των ΗΠΑ. Οι Jacobson et al, (2004), αναφέρουν 23% στη µελέτη NHANES 

1988-94, που µε βάση την απογραφή του 1990 αντιστοιχούσε σε 36,3 εκατοµµύρια 

αµερικανών µε ΜετΣυν. Σε άλλες µελέτες, στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος (Bray 

& Champagne, 2004; Ford et al, 2002), βρέθηκε επιπολασµός 23,7% και παρ

µου βάση της απογραφής του 2000, σε 47 εκατοµµύρια αµερικανών. 

Σε άλλες υποοµάδες του αµερικάνικου πληθυσµού η παρουσία του ΜετΣυν 
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Αφροαµερικανοί έχουν από τους υψηλότερους ρυθµούς καρδιαγγειακής νόσου στον 

κόσµο και εκτιµούν επιπολασµό ΜετΣυν 32% και ακολουθούν Μεξικανοαµερικανοί  

26%

3), εκτιµούν αντίστοιχα βάση των 

CEP - ATP ΙΙΙ και ΠΟΥ, ίδιο επιπολασµό 24% στη µελέτη Framingham, 23% και 

η µη ισπανόφωνων και 31% και 30% στη µελέτη San Antonio. 

αναγκαία µια διεθνή κοινή αποδοχή 

ορι

 ενήλικες στο 68%.  

 και Λευκοί 24%. Στις ηλικίες άνω των 50 ετών, µελέτη του προγράµµατος 

NHANES ΙΙΙ 1991-94 (Alexander et al, 2003), έδειξε παρουσία συνδρόµου στο 44% 

των ατόµων. Σε ινδιάνο-αµερικανούς βρέθηκε στο 35% (Resnick et al, 2003), ενώ σε 

αραβό-αµερικανούς οι Jaber et al, (2004), αναφέρουν συχνότητα εµφάνισης του 

συνδρόµου 23%, βάση κριτηρίων του NCEP - ATP ΙΙΙ, και 28% βάση του ΠΟΥ. 

Παρόµοια, οι Hanson et al, (2002), εκτιµούν βάση και των δύο οργανισµών, σε δείγµα 

ινδιάνων, επιπολασµό 31%, ενώ οι Meigs et al, (200

N

21% σε µελέτ

Οι Reilly et al, (2004), αναφέρουν επιπολασµό βάση του NCEP - ATP III σε µη 

ασυµπτωµατικούς για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, 27% σε άνδρες και 22% σε 

γυναίκες, τονίζοντας τον έλεγχο στην αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης ως την 

ειδοποιό διαφορά των κριτηρίων του ΠΟΥ.  

Τέλος, οι Ford & Giles, (2003), συγκρίνουν τις συχνότητες εµφάνισης ΜετΣυν όπως 

εκτιµώνται βάση κριτηρίων του NCEP - ATP ΙΙΙ και του ΠΟΥ, σε δείγµα µελέτης 8608 

αµερικανών άνω των 20 ετών. Βάση εκείνων του NCEP - ATP III, εκτιµάται 23,9% 

επιπολασµός και 25,1% µε του ΠΟΥ, χωρίς σηµαντική διαφορά, ενώ υπήρχε διαφορά 

στις υποοµάδες. Κρίνεται έτσι, απαραίτητη και 

σµού του ΜετΣυν, όπου θα καθορίζεται όµως και η µεθοδολογία των µετρήσεων 

(Domanski & Proscham, 2004; Ford & Giles, 2003). 

 

Παχυσαρκία 

Η παχυσαρκία αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα του ΜετΣυν, η οποία 

συνοδεύεται συχνότατα από τους υπόλοιπους παράγοντες που χαρακτηρίζουν το 

ΜετΣυν. Αυξηµένα λιπίδια ορού αίµατος, σακχάρου και επιπολασµός σε σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 2 αποτελούν µεταξύ άλλων βασικά γνωρίσµατα της (Καφάτος, 2002). 

Στην παρούσα µελέτη αν και ο επιπολασµός της κεντρικής παχυσαρκίας βρέθηκε 

αρκετά υψηλός σε άτοµα µε ΜετΣυν, δεν ήταν ο κυριότερος παράγοντας ΜετΣυν, όπως 

αναφέρουν π.χ. οι Athyros et al, (2004), από τα ευρήµατα ανάλογης µελέτης στον 

Ελληνικό πληθυσµό. Στα παιδιά – εφήβους µε ΜετΣυν, η κεντρική παχυσαρκία είχε 

παρουσία στο 62% και στους

- 36 - 



 

Σύµφωνα µε το ∆ΜΣ, το 33% όλων των παιδιών - εφήβων της µελέτης βρέθηκαν να 

είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα καθώς και το 53% των ενηλίκων. Σε συνδυασµό δε µε 

τα προηγούµενα, τα παχύσαρκα παιδιά – έφηβοι έχουν 85 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο να 

αναπτύξουν ΜετΣυν, σε σχέση µε τα φυσιολογικά, και 89 φορές οι ενήλικοι. 

Έκθεση του International Obesity Task Force (Lobstein et al, 2004) προς τον ΠΟΥ, 

αναφέρει υψηλό επιπολασµό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών σε φτωχές από τις 

πλούσιες χώρες και σε πλούσιες από τις φτωχότερες. Η µέση εκτίµηση του επιπολασµού 

υπέ

κόσ

µεσο 

όστος για την παχυσαρκία ανέρχεται σε 70 δις δολάρια ή 7% των δαπανών υγείας.  

καθορίζεται κυρίως µέσω της πρωτογενής 

πρό

φάτος, 2002; Marchesini et al, 2004; Riccardi & Rivellese, 2000).  

ray et al, 2002; Harrell et al, 1996). 

 

ρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 5-17 ετών, προσεγγίζει παγκοσµίως το 

10%, µε την Ασία & Αφρική να είναι κάτω από 10% και  Αµερική & Ευρώπη πάνω από 

20%. Στην Ελλάδα εκτιµάται 23% και στις ΗΠΑ 26%, µε µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης 

π.χ. στην Ιταλία µε 36% (International Obesity Task Force (IOTF), 2004). Ο IOTF 

αναφέρει ακόµα το 2004, 1,1 δισεκατοµµύρια υπέρβαρους και 312 εκατοµµύρια 

παχύσαρκους παγκοσµίως.  

Ο επιπολασµός του ΜετΣυν είναι υψηλός στους παχύσαρκους, µε ανάλογο το 

τος και την επικινδυνότητα της φαρµακευτικής τους αντιµετώπισης, που αφορά 

όλους τους παράγοντες ΜετΣυν (Marchesini et al, 2004). Σε αναπτυγµένες χώρες όπως 

την Αυστραλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τις ΗΠΑ, εκτιµάται το οικονοµικό κόστος 

της παχυσαρκίας (Colditz, 1999). Το 2-7% του εθνικού κόστους που διατίθεται στη 

φροντίδα υγείας αποδίδεται στην παχυσαρκία. Στις ΗΠΑ για παράδειγµα, το ά

κ

Η αντιµετώπιση της παχυσαρκίας 

ληψης και που πρέπει να αρχίζει από την βρεφική ακόµα ηλικία (Καφάτος, 2002). 

Ορισµένα µέτρα όπως ο θηλασµός, ο έλεγχος του σωµατικού βάρους ως ισχυρότερο 

µέτρο αντιµετώπισης - θεραπείας του ΜετΣυν που µειώνει τον κίνδυνο για την καρδιά 

κατά 35-55%, καθώς και η σωστή διατροφή µε την άσκηση, αποτελούν γενικές αρχές 

που καθορίζουν την προληπτική της αντιµετώπιση (Janus, 2004; International Obesity 

Task Force, 2004; Κα

Αξιόλογο µέρος της διαδικασίας αυτής αποτελούν και τα σχολικά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα (Sabin et al, 2004). Έχει ήδη αποδειχτεί η αποτελεσµατικότητα τους, και 

αφορούν συνολικά την αγωγή υγείας, στοχεύοντας στη µείωση της παχυσαρκίας και 

στην αύξηση της σωµατικής άσκησης (Kafatos et al, 2004; Λιναρδάκης και συν, 2003; 

Lionis et al, 1991; Manios et al, 2002; McMur
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Σάκχαρο ορού αίµατος & Λιποπρωτεϊνες 

Τα αυξηµένα τριγλυκερίδια και η χαµηλή HDL χοληστερόλη, αποτελούν κύρια 

χαρακτηριστικά του ΜετΣυν. Στη παρούσα µελέτη, αυξηµένα επίπεδα τριγλυκεριδίων 

βρέθηκαν στο 68% των παιδιών – εφήβων και ενηλίκων µε ΜετΣυν, ενώ χαµηλή HDL 

χοληστερόλ βρέθηκε στο 66% κα 75%, αντίστοιχα. Παρόµοια, ρουσία χαµ λών 

επιπέδων της HDL-C σε ενήλικες µε ΜετΣυν, εκτιµήθηκε από τους Al-Lawati et al, 

(2003),  στο 75,4%.  

Τα άτοµα µε ΜετΣυν έχουν επίσης αυξηµένη ολική και LDL χοληστερόλη. Οι 

ενήλικες µε τρεις ή περισσότερους παράγοντες ΜετΣυν έχουν σε σχέση µε εκείνους 

χωρίς παράγοντες, περίπου 2,5 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο για παθολογικά επίπεδα 

η  ι πα η

παχυσαρκία, 

σχε ε

προσλαµβάνουν χαµηλά 

κορ

ό ,  

 ήδη λάµβαναν στατίνες, µε δίαιτα όµως χαµηλή σε πρόσληψη 

υδα

υ οφείλεται στη διατροφή, 

απο

ολικής χοληστερόλης και περίπου 3,2 φορές για LDL χοληστερόλη, ενώ στα παιδιά – 

εφήβους ισχύει η ίδια εκτίµηση για την LDL. 

Τα υψηλά επίπεδα λιποπρωτεϊνών και σακχάρου, όπως και η 

τίζονται άµεσα µ  τη διατροφή και τη σωµατική άσκηση. Οι Στεφανάδης και συν, 

(2004), αναφέρουν ότι η ολική χοληστερόλη αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιοπάθεια 

κατά 2,4 φορές, µε τη διατροφή να συµβάλει στην µείωση της σε συνέργεια µε άλλους 

παράγοντες. Οι Wilson & Grundy, (2003), υποστηρίζουν ότι άτοµα µε υψηλά επίπεδα 

τριγλυκεριδίων και χαµηλή HDL χοληστερόλη, πρέπει να 

εσµένα λιπαρά οξέα και χοληστερόλη τροφής, µε περιορισµό της 

προσλαµβαν µενης ενέργειας και να έχουν καθηµερινή µέτρια προς έντονη σωµατική 

άσκηση. Σε άτοµα µε ΜετΣυν (Esposito et al, 2004), η διαιτητική παρέµβαση µε χαρα-

κτηριστικά Μεσογειακής διατροφής, βελτίωσε τη λιπιδαιµική τους εικόνα. Παρόµοια 

συνέβη σε άτοµα που

τανθράκων και απεριόριστη σε κατανάλωση ζωικών προϊόντων (Hickey et al, 2003). 

Μείωση των τριγλυκεριδίων και αύξηση της HDL χοληστερόλης, επιτυγχάνεται και µε 

πρόγραµµα αεροβικής άσκησης που φτάνει στο 70% της µέγιστης προσπάθειας  για 3 

µήνες µε παράλληλη µείωση και της αρτηριακής πίεσης (Μυγδάλης, 2004). 

Μεταβολή των επιπέδων των λιποπρωτεϊνών, πο

δείχθηκε σε σηµαντικό βαθµό και σε ότι αφορά τη σχέση τους µε την νηστεία της 

Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας (Sarri et al, 2003). Σηµαντική µείωση βρέθηκε σε 

περιόδους νηστείας στους νηστεύοντες, σε σχέση µε τους µη νηστεύοντες, κατά 13% 

στην ολική χοληστερόλη, 16% στην LDL και 1,5% στο ∆ΜΣ. 

Το αυξηµένο σάκχαρο ορού αίµατος µετά από 12ωρη νηστεία ως ένδειξη 

διαταραχής της καµπύλης σακχάρου, παρουσιάζει την χαµηλότερη συχνότητα 
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εµφάνισης στα άτοµα της παρούσας µελέτης µε ΜετΣυν, σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

τέσσερις παράγοντες. Στα παιδιά – εφήβους βρέθηκε µε συχνότητα εµφάνισης 26% και 

στους ενήλικες 48%.  

Η εµφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για άτοµα άνω των 50 ετών, όπως 

αναφέρουν στη µελέτη NHANES III οι Alexander et al, (2003), είναι ασυνήθιστη χωρίς 

παρουσία ΜετΣυν. Στα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ΜετΣυν, ο 

επιπολασµός της στεφανιαίας νόσου βρέθηκε 19,2% και υψηλότερος σε σχέση µε 

εκείνα χωρίς σακχαρώδη διαβήτη, τα οποία είχαν 13,9%. 

Και στο σάκχαρο, η διατροφή και η σωµατική άσκηση αποτελούν το βασικό άξονα 

της προληπτικής αντιµετώπισης του. Η ευαισθησία των µυϊκών κυττάρων στη δράση 

ε την σωµατική άσκηση, ενώ µειώνεται ο κίνδυνος για 

σακ

 γλυκαιµικό δείκτη (Maki, 2004). Στη µελέτη 

Fra

Η υπέρταση έχει τη µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης στα άτοµα ΜετΣυν της 

ς. Στα παιδιά – εφήβους προσεγγίζει το 96% και 83% στους ενήλικες. 

Πα

της ινσουλίνης αυξάνει µ

χαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η αντικατάσταση του προσλαµβανόµενου κορεσµένου 

λίπους µε µονοακόρεστο από ελαιόλαδο, αυξάνει την ευαισθησία των ιστών στη δράση 

της ινσουλίνης ενώ µειώνεται και από την υψηλή πρόσληψη υδατανθράκων (Grundy et 

al, 2002; Μυγδάλης, 2004). Επίσης, κατανάλωση τροφίµων µε υψηλό γλυκαιµικό δείκτη 

σχετίζεται µε αύξηση του κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, σε αντίθεση µε την 

κατανάλωση τροφίµων µε χαµηλό

mingham, βρέθηκαν τα άτοµα µε ΜετΣυν να έχουν χαµηλότερη κατανάλωση 

δηµητριακών µε διαιτητικές ίνες, ενώ ο επιπολασµός του συνδρόµου σχετιζόταν θετικά 

µε την αύξηση του γλυκαιµικού δείκτη των τροφίµων που κατανάλωναν (McKeown et 

al, 2004). Οι Pereira et al, (2002), αναφέρονται και στην αυξηµένη κατανάλωση 

γαλακτοκοµικών από παχύσαρκα άτοµα, βρίσκοντας σηµαντική µείωση κατά 72% του 

κινδύνου για αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης και για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.  

 

Αρτηριακή Πίεση Αίµατος 

παρούσας µελέτη

ροµοίως, οι Balkau et al, (2003), από µελέτη στη Γαλλία, αναφέρουν στα άτοµα µε 

ΜετΣυν ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό την υπέρταση, µε συχνότητα εµφάνισης 70% 

στους άνδρες και 47% στις γυναίκες. Στη Πορτογαλία, οι αντίστοιχες συχνότητες είναι 

73,5% και 68% (Santos et al, 2004). 

Ο κίνδυνος για καρδιοπάθεια αυξάνεται κατά δύο φορές από την υπέρταση 

(Μυγδάλης, 2004). Ο επιπολασµός της είναι αρκετά υψηλός στις αναπτυγµένες χώρες 

και προσεγγίζει το 30% του πληθυσµού, υποδηλώνοντας την αναγκαιότητα για 
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δυναµική µη φαρµακευτική αντιµετώπιση, αλλάζοντας τον τρόπο ζωής, και κυρίως µε 

κατάλληλη διατροφή (Καφάτος, 2004; Schillaci et al, 2004). Η µείωση του σωµατικού 

βάρους και η κατανάλωση αλατιού, η αυξηµένη κατανάλωση ελαιολάδου και λήψη 

αλίου καθώς και η καθηµερινή µέτρια προς έντονη σωµατική άσκηση, αποτελούν τον 

 µη φαρµακευτικής αντιµετώπισης (Καφάτος, 2004). 

 

θηκε στα 

παι

η ΜετΣυν, 

µε 

αιτία θανάτου (Στεφανάδης και συν, 2004). Ευθύνεται για το 13% 

ων των θανάτων και για 19 έως 23 χαµένα χρόνια ζωής (Τούντας, 2000).   

διακοπή ή την ελαχιστοποίηση της επίπτωσης 

καπ

% των µαθητών της οµάδας Παρέµβασης και το 20% της οµάδας Ελέγχου 

κ

κύριο τρόπο

Φυσική Άσκηση 

Η έλλειψη σωµατικής άσκησης σχετίζεται στενά µε το ΜετΣυν γιατί αυξάνεται ο 

κίνδυνος για σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, υπέρταση και δισλιπιδαιµία (Μυγδάλης, 

2004). Αν και δεν µελετήθηκε στους ενήλικες της παρούσας µελέτης, εκτιµή

διά από το παλίνδροµο τρέξιµο αντοχής.   

Τα παιδιά µε ΜετΣυν, έχουν σηµαντικά χαµηλότερες κατά 30% πιθανότητες για 

καλή καρδιοαναπνευστική αντοχή, σε σχέση µε εκείνα που δεν έχουν παράγοντες 

ΜετΣυν. Οι Panagiotakos  et al, (2004), σε µελέτη του ΜετΣυν σε ενήλικες στην 

περιοχή της Αττικής, εκτιµούν µείωση κατά 25% του κινδύνου για ανάπτυξ

µέτρια έντασης σωµατική άσκηση, τονίζοντας ότι άσκηση και διατροφή µειώνουν 

τον επιπολασµό του συνδρόµου. 

 

Κάπνισµα  

Το κάπνισµα που αρχίζει από την εφηβική ακόµα ηλικία, είναι το σοβαρότερο 

πρόβληµα δηµόσιας υγείας παγκοσµίως (Williams et al, 2002).   

Το 12% των εφήβων και το 35% των ενηλίκων της παρούσας µελέτης είναι 

καπνιστές. Στις ηλικίες 26 έως 50 ετών, βρέθηκαν 52% άνδρες καπνιστές και 40% 

γυναίκες καπνίστριες, ενώ ίδια ποσοστά βρέθηκαν και στα άτοµα µε ΜετΣυν.  

Το κάπνισµα συµπεριλαµβανόταν στα χαρακτηριστικά του ΜετΣυν αρχές της 

δεκαετίας του 1980 (Wingard et al, 1983). Σ’ αυτό αποδίδεται η αύξηση του κινδύνου 

για καρδιοπάθεια κατά 2,5 φορές, µε τα σχετιζόµενα µ’ αυτό νοσήµατα να αποτελούν 

στις ΗΠΑ την τρίτη 

όλ

Αποτελεσµατική ήταν για τη 

νίσµατος, η εκπαιδευτική παρέµβαση που εφαρµόστηκε σε σχολεία της Κρήτης τις 

δεκαετίες 1980-1990. Μετά από ένα χρόνο εκπαιδευτικής παρέµβασης βρέθηκε να 

καπνίζουν 6
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(Lio

ύξησης 

κατανάλωσης

ενήλικες. Ως συνέπεια, η 

δια

; US Department of Agriculture - 

The

µερικάνικο πληθυσµό 

το 

nis et al, 1991), ενώ µε την πάροδο τριών χρόνων από την λήξη εξαετούς 

παρέµβασης, τα ποσοστά ήταν 7% και 13%, αντίστοιχα (Λιναρδάκης και συν, 2003).  

Ανάλογα, τα έτη 1979-80, το Υπουργείο Υγείας άρχισε µια εθνική προσπάθεια για 

την αντιµετώπιση του καπνίσµατος, µε τη µετάδοση αντικαπνιστικών µηνυµάτων από 

τα ΜΜΕ (Doxiades et al, 1985). Στο διάστηµα αυτό ο ρυθµός ετήσιας α

 καπνού µειώθηκε σηµαντικά και προσέγγισε το 0%. Βρέθηκε επίσης, ότι 

περίπου 11% του δείγµατος 1500 ατόµων ηλικίας 15-64 ετών, διέκοψε το κάπνισµα, 

ενώ όταν σταµάτησαν τα µηνύµατα οι ρυθµοί αύξησης κατανάλωσης καπνού επανήλθαν 

στα αρχικά επίπεδα. 

  

∆ιατροφή και Μεταβολικό Σύνδροµο 

Βασικό στόχο της παρούσας µελέτης, εκτός από τη µελέτη της συχνότητας του 

ΜετΣυν στον Κρητικό πληθυσµό, αποτέλεσε και η διερεύνηση της σχέσης του µε τη 

διατροφή.  

Η µέση βαθµολογία του ∆Υ∆ εκτιµήθηκε 62,9, µε 58,7 στα παιδιά & έφηβους και 

65,3 στους ενήλικες, ενώ µε την αύξηση της ηλικίας σηµειώνεται σηµαντική µείωση της 

στα παιδιά – εφήβους και σηµαντική βελτίωση στους 

τροφή τους ταξινοµείται στη δεύτερη κλίµακα, ως διατροφή που χρειάζεται 

βελτίωση, ενώ το 23% βρέθηκε να έχει ανεπαρκή διατροφή και µόνο 11% καλή. 

Ο ∆Υ∆, ως µέθοδος ποιοτικής αξιολόγησης της ηµερήσιας διατροφής, αποτελεί 

στάθµιση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και της κατανάλωσης τροφίµων, ενώ 

δηµιουργήθηκε και αναπτύχθηκε µε βάση τις διαιτητικές οδηγίες που απευθύνονται 

στους αµερικανούς (Basiotis et al, 2002; Kennedy et al, 1995; US Department of 

Agriculture - Dietary Guidelines for Americans, 2000a

 Food Guide Pyramid, 2000b; Feskanich et al, 2004). Εφαρµόζεται δε σε χώρες και 

πληθυσµούς µε διαφορετικές διαιτητικές συνήθειες, όπως η Ισπανία (Royo-Bordonada 

et al, 2003), περιοχή µε την οποία η Ελλάδα έχει κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, 

στα πλαίσια ιδίως της αναφερόµενης Μεσογειακής ∆ιατροφής. Ωστόσο ιδιαίτερο 

σηµείο αναφοράς για τη χρήση του, αποτελεί η άποψη ότι πρέπει να ανανεώνεται και να 

τροποποιείται προς την ποιότητα των τροφίµων και να περιλαµβάνει εκτιµήσεις για µη 

υγιεινά τρόφιµα (Chung et al, 1996; Feskanich et al, 2004). 

Οι Basiotis et al, (2002), αναφέρουν βαθµολογία 61,5 στον α

1996 και 63,8 το 1999-2000, µε 16% να έχουν ανεπαρκή διατροφή και 10% καλή. 

Επιπλέον, οι Dwyer et al, (2002), εκτίµησαν από τη µελέτη CATCH, στα παιδιά της 
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οµάδας παρέµβασης, βαθµολογία ∆Υ∆ 61,7 και 60,5 στην οµάδα ελέγχου, χωρίς να 

υπάρχει µεταξύ τους σηµαντική διαφορά. Οι Royo-Bordonada et al, (2003), από 

δια

θηκε 

σηµ

 βαθµολογία 42,5, και σηµαντικά χαµηλότερη από την 

αντ

ς ε χωρίς 

ετΣυν, όπως τα 

µον

ιτολόγιο συχνότητας – ποσοτικό, εκτίµησαν σε παιδιά 6 και 7 ετών, βαθµολογία 

64,6, µε 3,7% µε ανεπαρκή διατροφή και 1,6% καλή. 

Από το ∆Υ∆, διαπιστώνεται µε την αύξηση της ηλικίας ότι αυξάνεται σηµαντικά και 

προοδευτικά το ποσοστό των ατόµων µε καλή διατροφή, και από 7,5% στις µικρές 

ηλικίες, προσεγγίζει το 35% σ’ εκείνες άνω των 50 ετών. Σε σχέση µε την αριθµητική 

αύξηση των παραγόντων ΜετΣυν, αυξάνεται σηµαντικά και προοδευτικά το ποσοστό 

των ενηλίκων µε καλή διατροφή, και από 11% εκείνων χωρίς παράγοντες, ανέρχεται 

στο 21% σε εκείνους µε τρεις ή περισσότερους. Στα παιδιά-εφήβους αντίθετα, βρέ

αντική προοδευτική µείωση αυτών µε καλή διατροφή, και από 8% εκείνα χωρίς 

παράγοντες, φτάνουν στο 5% εκείνων µε τρεις ή περισσότερους.  

Η διερεύνηση της σχέσης διατροφής και ΜετΣυν καθορίστηκε, εκτός από τη 

συσχέτιση των παραγόντων που καθορίζουν το ΜετΣυν µε το ∆Υ∆, και από τα 

προσλαµβανόµενα  θρεπτικά συστατικά, τα τρόφιµα και τη βαθµολογία διατροφής του 

Keys. 

Η βαθµολογία του Keys, που αξιολογεί τη πρόσληψη κορεσµένου λίπους και 

χοληστερόλης τροφής, βρέθηκε σηµαντικά υψηλότερη σε παιδιά - εφήβους µε 92 

µονάδες έναντι 69 των ενηλίκων, επιβεβαιώνοντας το ∆Υ∆ που φέρει συνολικά τα 

παιδιά – εφήβους να έχουν χειρότερη διατροφή. Οι Djousse et al, (2004), εκτίµησαν στις 

ΗΠΑ από 4466 ενήλικες

ίστοιχη των ενηλίκων της παρούσας µελέτης [Έλεγχος Student απλού δείγµατος, 

p<0,001]. Επίσης, η βαθµολογία των ατόµων µε τρεις ή περισσότερους παράγοντες 

ΜετΣυν, δεν αλλάζει σηµαντικά έναντι εκείνων µε κανένα ή λιγότερους από τρεις. 

Στους ενήλικε  µ  ΜετΣυν έναντι εκείνων παράγοντες ΜετΣυν, βρέθηκε 

επίσης σηµαντική αύξηση κατά 5% στη πρόσληψη πρωτεϊνών και σηµαντική µείωση 

7% στα κορεσµένα λιπαρά οξέα, 25% στα trans, 10% στις διαιτητικές ίνες και στο 

νάτριο, επιβεβαιώνοντας τις βαθµολογίες του ∆Υ∆ και του Keys. Η πρόσληψη ωστόσο 

ευεργετικών θρεπτικών συστατικών στην αντιµετώπιση του Μ

οακόρεστα λιπαρά οξέα ή οι υδατάνθρακες, δεν διαφοροποιείται στα άτοµα που 

έχουν ΜετΣυν. Οι Riccardi & Rivellese, (2000), εκτιµούν ότι η διατροφή για 

µεταχείριση και θεραπεία του ΜετΣυν, θα πρέπει να είναι περιορισµένη σε κορεσµένα 

λιπαρά οξέα και πλούσια σε ίνες, µε χαµηλό γλυκαιµικό δείκτη των σχετικών τροφίµων, 
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ενώ επιτρέπονται τα µονοακόρεστα λιπαρά οξέα καθώς δεν επιφέρουν επιβλαβείς 

α ν

 την υψηλή πρόσληψη των υδατανθράκων να επηρεάζει 

αντ

ι από το 

Am

Με

 et al, 2004). Μετά 

το 

ou et al, 2003; 

µεταβολικές επιδράσεις.   

Επιπλέον οι Davy & Melby, (2003), αναφέρουν ότι διάφοροι οργανισµοί συνιστούν 

διατροφή υψηλή σε υδατάνθρ κες και χαµηλή σε λιπαρά, µειώνοντας έτσι το  κίνδυνο 

για χρόνιες ασθένειες, µε

ίστροφα µία ή περισσότερες ανωµαλίες που σχετίζονται µε το ΜετΣυν. 

Αποδεικνύεται επίσης από την ανασκόπηση τους, ότι διατροφή υψηλή σε υδατάνθρακες 

και χαµηλή σε λιπαρά, µε επίπεδα διαιτητικών ινών όπως καθορίζοντα

erican Dietetic Association, είναι ευεργετική για τη µεταχείριση και θεραπεία του 

συνδρόµου, αφού οδηγεί στη µείωση του κινδύνου θροµβογέννεσης. 

Τέλος, στη παρούσα µελέτη, από τους ενήλικες µε ΜετΣυν, βρέθηκε σηµαντική 

αύξηση κατά 29% στη κατανάλωση της οµάδας ψάρι & θαλασσινά. Οι Mennen et al, 

(2000), αναφέρουν από µελέτη στη Γαλλία, σε 4976 ενήλικες 30 έως 64 ετών, ότι δεν 

τεκµηριώθηκε σχέση κατανάλωσης κρέατος ή ψαριού µε το ΜετΣυν, αλλά αντίστροφη 

σχέση µε την υψηλή κατανάλωση ψωµιού και γαλακτοµικών.  

 

σογειακή ∆ιατροφή και Μεταβολικό Σύνδροµο 

Η διερεύνηση της σχέσης της Μεσογειακής ∆ιατροφής µε το ΜετΣυν βρίσκεται 

ακόµα σε αρχικό στάδιο αφού δεν υπάρχουν σαφώς καθορισµένα κριτήρια 

Μεσογειακής ∆ιατροφής.  

Υπάρχουν τουλάχιστον 16 διαφορετικές µεσογειακές χώρες που οι δίαιτες τους 

ποικίλουν, µε σηµαντικές αποκλίσεις ακόµα και εντός των εθνοτήτων, των θρησκειών 

και των πολιτισµών (American Heart Association, 2004;  Simopoulos, 2001).  

Ωστόσο σε µελέτη στην Ισπανία, άτοµα µε ΜετΣυν ακολούθησαν διαιτητικές 

οδηγίες µε γενικά χαρακτηριστικά Μεσογειακής ∆ιατροφής (Esposito

τέλος 2ετούς παρέµβασης, µειώθηκε ο επιπολασµός του ΜετΣυν κατά 56% στην 

οµάδα παρέµβασης έναντι 13% στην οµάδα ελέγχου, κρίνοντας αποτελεσµατική την 

εφαρµογή των διαιτητικών οδηγιών. Παρόµοια, οι Panagiotakos et al, (2004), από 

µελέτη στην Αττική, αναφέρουν για εκείνους που υιοθετούν Μεσογειακή ∆ιατροφή, 

σηµαντική µείωση του κινδύνου κατά 19,9% για ανάπτυξη ΜετΣυν, ενώ οι Pitsavos et 

al, (2003), εκτίµησαν σηµαντική µείωση του κινδύνου κατά 35% για στεφανιαία νόσο.  

Τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής ∆ιατροφής στην Ελλάδα αφορούν την υψηλή 

κατανάλωση ελαιολάδου, φρούτων και λαχανικών, ισορροπηµένο δείκτη ω-6 προς ω-3 

λιπαρά οξέα, βιταµίνες και απαραίτητα λιπαρά οξέα (Trichopoul
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Tri

ηστείας που συνίσταται από τους 

ανόνες της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας (Καφάτος, 2002; Kafatos et al, 2000), και 

ις στα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών και του ∆ΜΣ (Sarri et 

al, 

72% της χοληστερόλης τροφής 

και

η, το προσλαµβανόµενο κορεσµένο λίπος από τα παιδιά – 

εφή

 

ού της 

Κρ

ρ ρ

ούµενη µελέτη σε παιδικό - εφηβικό πληθυσµό. Τα 

chopoulou & Vasilopoulou, 2000; Simopoulos, 2001). Επιπλέον, η υψηλή 

κατανάλωση δηµητριακών και οσπρίων, η µέτρια κατανάλωση κρασιού και ψαριού µε 

τη συνδυαζόµενη χαµηλή πρόσληψη χοληστερόλης τροφής, κορεσµένων και τρανς 

λιπαρών οξέων, αποτελούν την ειδοποιό διαφορά της ευεργετικής, τεκµηριωµένα, 

παραδοσιακής Κρητικής Μεσογειακής ∆ιατροφής του 1960 (Christakis et al,1965; 

Kafatos et al, 2000; Kok & Kromhout, 2004; Kromhout, et al, 1995). 

Σηµαντικό µέρος της, αποτελεί η διατροφή της ν

κ

που έδειξε σηµαντικές µειώσε

2003). Οι επιδράσεις αυτές, οφείλονται σε σηµαντική µείωση στη πρόσληψη στις 

περιόδους νηστείας, κατά 46% του κορεσµένου λίπους, 

 77% των τρανς λιπαρών οξέων (Sarri et al, 2004). Η χηµική δε ανάλυση της 

νηστειακής δίαιτας έδειξε χαµηλή λήψη ενέργειας από κορεσµένα λιπαρά οξέα µε 

ποσοστό 6%, έναντι 9% της παραδοσιακής Κρητικής Μεσογειακής ∆ιατροφής του 1960 

και 15% της σύγχρονης διατροφής των εφήβων (Kafatos et al, 2000).  

Στη παρούσα µελέτ

βους µε ΜετΣυν, προσεγγίζει το παραπάνω ποσοστό µε 14,6%. Στους ενήλικες ήταν 

11,3%, µε περίπου 46% το ποσοστό ενέργειας από υδατάνθρακες και στις δύο οµάδες. 

Οι υδατάνθρακες βρέθηκαν από τη χηµική ανάλυση στις τρεις δίαιτες 57%, 45% και 

47%, αντίστοιχα, δείχνοντας τη νηστειακή δίαιτα ως την υψηλότερη σε περιεκτικότητα 

που συνάδει ακόµα και µε τις βασικές οδηγίες που αφορούν την αντιµετώπιση του 

ΜετΣυν (Davy & Melby, 2003; Grundy et al, 2002).   

Σύνοψη και Συµπεράσµατα 

Στη παρούσα µελέτη επιχειρήθηκε η διερεύνηση της συχνότητας του ΜετΣυν σε 

πληθυσµό της Κρήτης και η σχέση του µε τη διατροφή.  

Αν και το δείγµα µελέτης δεν ήταν απολύτως αντιπροσωπευτικό του πληθυσµ

ήτης, αυτό αποτελούσε αντιπροσωπευτικό δείγµα των κοινωνικών ή επαγγελµατικών 

οµάδων, που µε εξαίρεση τα παιδιά – εφήβους, συµµετείχαν ως πληθυσµοί στη µελέτη. 

Ο συνολικός δε µέσος υθµός συµµετοχής τους ήταν α κετά υψηλός αφού προσέγγιζε 

το 71% (Bland, 2000).  

Η συχνότητα του ΜετΣυν στο δείγµα µελέτης, βρέθηκε αρκετά υψηλή, σε βαθµό 

που ακολουθεί τις συχνότητες µελετών της Αµερικής και της Ευρώπης, χωρίς ωστόσο 

να υπάρχει στην Ελλάδα προηγ
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απο

 βρίσκονται στις ηλικίες άνω των 50 ετών.   

Στους ενήλικες, η µη αναµενόµενη συσχέτιση του συνδρόµου µε την διατροφή, 

φόσον θα περίµενε κανείς εκείνοι µε ΜετΣυν να έχουν χειρότερη ποιοτικώς διατροφή, 

πως συµβαίνει στα παιδιά - εφήβους, εξηγείται από τα χαρακτηριστικά των 

ιαιτητικών τους συνηθειών που προσεγγίζουν την παραδοσιακή Κρητική διατροφή. 

το δείγµα εξάλλου των ενηλίκων, συµπεριλήφθησαν και οι επιβιώσαντες, το έτος 

997, της µελέτης των “Επτά Χωρών”, που αποτελούν από το 1960 µείζονος 

νδιαφέροντος µελέτης κοορτή. 

Γενικά, στα πλαίσια της διατροφής αναζητείται η πρόληψη και θεραπεία του 

ετΣυν και των παραγόντων του, αλλά και η αντιµετώπιση των χρόνιων και 

κφυλιστικών νοσηµάτων που οδηγούν στη µείωση των δεικτών νοσηρότητας και 

νησιµότητας. Σε καµία περίπτωση βέβαια δεν αποτελεί µεµονωµένη προσπάθεια, η 

γενικότερη αλλαγή του τρόπου ση µε τη διατροφή όσο και τη 

της π

πρόληψη και προαγωγή της υγείας. 

 

 

 

 

 

τελέσµατα εξάλλου, των περισσοτέρων µελετών, όπως και της παρούσας, 

βασίστηκαν στα απλά κριτήρια του συνδρόµου που καθορίζονται από το NCEP-ATP III 

και θεωρούνται συγκρίσιµα ακόµα και όταν διαφέρουν τα όρια των µετρήσεων.   

Η χρήση µεθόδων ποιοτικής αξιολόγησης της διατροφής, ατόµων µε ή χωρίς 

ΜετΣυν, αποτελεί µέρος της συνολικής αποτίµησης που αφορά τη συµπεριφορά και τον 

τρόπο ζωής των πληθυσµών. Ως συνέπεια, η εφαρµογή του ∆Υ∆, κατέδειξε καλύτερη 

ποιοτικώς ηµερήσια διατροφή των ενηλίκων µε ΜετΣυν και των παιδιών – εφήβων 

χωρίς ΜετΣυν, αλλά και εκείνων που

ε

ό

δ

Σ

1

ε

Μ

ε

θ

ζωής τόσο σε σχέ

σωµατική άσκηση, το κάπνισµα και το stress. Θα πρέπει να αποτελούν κύριο στόχο και 

ολιτείας και πάντα µε την βαρύτητα που προσδίδουν οι διεθνείς δράσεις για την 
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Πίνακας 1. Οµάδες ατόµων µελέτης Μεταβολικού συνδρόµου. Χαρακτηριστικά οµάδων, ερευνών και 
δηµοσιευµένων αποτελεσµάτων τους. 

 

Οµάδες µελέτης Ν ♂1 ♀ Έτος 
Εξέτασης Ηλικία ∆ηµοσιεύσεις 

        

Επτά Χώρες  155 155 - 1997 77-94 Χατζής και συν, 2004 

Επτά Χώρες Νεότεροι 77 77 - 1997 40-60 Χατζής και συν, 2004 

∆ιάφοροι 28 24 4 1997 30-85 Χατζής και συν, 2004 

Υπάλληλοι Αγροτικής 
Τράπεζας Ελλάδος  477 282 195 1988,1991, 

1997 18-68 Kafatos et al, 1991; 
Moschandreas & Kafatos, 1999 

Φοιτητές Ιατρικής 
Πανεπιστηµίου Κρήτης 774 400 374 1989-2003 20-40 Bertsias et al, 2003; 

Μπερτσιάς και συν, 2004 

∆ικηγόροι Ηρακλείου 295 162 133 1995,1998 24-83 Moschandreas & Kafatos, 1999 

Υπάλληλοι Μινωικών 
Γραµµών 105 58 47 1999 26-71 Α∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

∆άσκαλοι - Καθηγητές 
∆ειλινών Ηρακλείου & 
∆ήµου Τυλίσσου 

40 7 33 2003 33-61 Α∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προσωπικό Πανεπιστηµίου 
Κρήτης & ΠΑ.Γ.Ν.Η,  
Μελέτη TRANSFAIR 

358 171 187 1997 20-72 Vijver et al, 2000; 
Χατζής και συν, 2004 

Ε
Ν
Η
Λ
ΙΚ

Ε
Σ

 

Νηπιαγωγοί Χανίων 68 - 68 2004 33-56 Α∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

        

Μαθητές ∆ήµου Ρούβα 188 89 99 2001 4-16 Μοσχανδρέα  και συν, 2003  

Μαθητές Χανίων 246 103 143 2002 14-17 Λιναρδάκης και συν, 2003 

Νήπια ∆ήµου Χερσονήσου 89 46 43 2003 3-7 Α∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ν
Η
Π
ΙΑ

&
 Μ

Α
Θ
Η
Τ
Ε
Σ

 

Μαθητές ∆ειλινών 
Ηρακλείου & ∆ήµου 
Τυλίσσου   

699 307 392 2003 3-18 Α∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

        

Σύνολο  3599 1881 1718 1988-2004 3-94  

# Επιπλέον, αδηµοσίευτα στοιχεία αφορούν τα δεδοµένα που προήλθαν από την κλινική εξέταση φοιτητών των 
ακαδηµαϊκών ετών 2001-2 & 2002-3 καθώς και δικηγόρων το έτος 1998.  
1. ♂: Άρρενες,  ♀: Θήλεα 

- 56 - 



 

Πίνακας 2. Μετρήσεις ατόµων των οµάδων µελέτης Μεταβολικού Συνδρόµου. 
 
 

Οµάδες µελέτης 
Μέγεθος 
Οµάδων & 
Ρυθµός 

Συµµετοχής 

Μέτρηση 
παραγόντων 
Μεταβολικού 
Συνδρόµου 

Επίπεδο 
Εκπαίδευσης Κάπνισµα ∆ιαιτητικά

στοιχεία Τρόφιµα 

Επτά Χώρες  182 (82%)1 155  155 141 135 134 

Επτά Χώρες Νεότεροι 114 (35%) 77 72 70 69 68 

∆ιάφοροι 52 (100%) 28 16 17 4 2 

Υπάλληλοι Αγροτικής 
Τράπεζας Ελλάδος  487 (46%) 477 436 467 465 217 

Φοιτητές Ιατρικής 
Πανεπιστηµίου Κρήτης 1179 (96%) 774 774 767 744 703 

∆ικηγόροι Ηρακλείου 302 (77%) 295 295 289 291 286 

Υπάλληλοι Μινωικών 
Γραµµών 108 (95%) 105 102 97 100 100 

∆άσκαλοι - Καθηγητές 
∆ειλινών Ηρακλείου & 
∆ήµου Τυλίσσου   

52 (60%) 40 40 25 36 36 

Προσωπικό Πανεπιστηµίου 
Κρήτης & ΠΑ.Γ.Ν.Η,  
Μελέτη TRANSFAIR 

402 (16%) 358 357 355 344 339 

Ε
Ν
Η
Λ
ΙΚ

Ε
Σ

 

Νηπιαγωγοί Χανίων 86 (92%) 68 68 17 - - 

 Σύνολο  2963 23772 2315 2245 2188 1885 

Μαθητές ∆ήµου Ρούβα 192 (94%) 188 188 - 187 187 

Μαθητές Χανίων 303 (68%) 246 246 243 237 237 

Νήπια ∆ήµου Χερσονήσου 110 (63%) 89 89 - 60 60 

Ν
Η
Π
ΙΑ

&
 Μ

Α
Θ
Η
Τ
Ε
Σ

 

Μαθητές ∆ειλινών 
Ηρακλείου & ∆ήµου 
Τυλίσσου   

776 (67%) 699 699 - 655 652 

 Σύνολο  1382 12222 1222 243 1139 1136 

Γενικό Σύνολο  4345 3599 3537 2488 3327 3021 

1. Πλήθος ατόµων ή µετρήσεων και ρυθµός συµµετοχής των ατόµων στις µελέτες από το δείγµα που αρχικά επιλέχθηκε. 
2. Το συνολικό Ν των δύο οµάδων διαφοροποιείται στην ανάλυση που ακολουθεί επειδή υπάρχουν 13 µαθητές µε ηλικία 
µεγαλύτερη των 17,5 ετών και καθορίζεται ως: ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ν=2390 & ΠΑΙ∆ΙΑ-ΕΦΗΒΟΙ Ν=1209 
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Πίνακας 3. Είδη µετρήσεων και κλινικών εξετάσεων ατόµων µελέτης Μεταβολικού Συνδρόµου.  
 
 

Είδος µέτρησης και κλινικής εξέτασης 

Ερωτηµατολόγιο  

Καταγραφή Επιπέδου Εκπαίδευσης  
          -//-      Συνήθειας Καπνίσµατος 

Σωµατοµετρήσεις 

 

Βάρος, Ύψος, Περίµετρος Μέσης, Περίµετρος Λεκάνης, ∆ερµατικές Πτυχές 
Ωµοπλάτης-Λαγονίου- ∆ικέφαλου-Τρικέφαλου, ∆είκτης Μάζας Σώµατος, ∆είκτης 
περιµέτρου µέσης προς λεκάνη, ∆είκτης περιµέτρου µέσης προς ύψος & Ποσοστό 
λίπους σώµατος 

Αρτηριακή Πίεση Αίµατος 

 Συστολική και ∆ιαστολική πίεση αίµατος 

Βιοχηµικές αναλύσεις 

 
Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη, HDL χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, 
Αθηρωµατικός δείκτης Ολικής χοληστερόλης προς HDL-C & LDL-C προς HDL-C 

Έλεγχος φυσικής κατάστασης 

Παλίνδροµο Τρέξιµο Αντοχής 

∆ιαιτητικό ιστορικό  

 
∆ιαιτολόγιο τελευταίου 24ωρου & Μηνιαίο συχνότητας (ποσοτικό), Θρεπτικά  
στοιχεία, Κατανάλωση Τροφίµων & ∆είκτης Υγιεινής ∆ιατροφής (Healthy Eating 
Index) 
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Πίνακας 4.  Επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο και ηλικία ατόµων µελέτης Μεταβολικού Συνδρόµου.  
 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Χαρακτηριστικά ♂ ♀ Σύνολο 

Πανεπιστήµιο ή ισοδύναµο Ν (%) 432 (24) 378 (22) 810 (23) 

 Μέση ηλικία±ΤΑ1 46±10 39±8 43±10 

Ανώτερη Σχολή Ν (%) 75 (4) 76 (4) 151 (4) 

 Μέση ηλικία±ΤΑ 47±14 38±8 42±12 

Φοιτητές Ν (%) 400 (22) 374 (22) 774 (22) 

 Μέση ηλικία±ΤΑ 22±2 22±2 22±2 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Ν (%) 156 (8) 134 (8) 290 (8) 

 Μέση ηλικία±ΤΑ 49±13 37±8 44±12 

∆ηµοτικό & Αναλφάβητοι Ν (%) 229 (12) 61 (4) 290 (8) 

 Μέση ηλικία±ΤΑ 72±15 56±8 68±15 

Νήπια & Μαθητές  Ν (%) 545 (30) 677 (40) 1222 (35) 

 Μέση ηλικία±ΤΑ 12±4 12±4 12±4 

Σύνολο Ν (%) 1837 (52) 1700 (48) 3537* 

 Μέση ηλικία±ΤΑ 27±22 21±14 22±19 

1. ΤΑ: τυπική απόκλιση 
* 62 άτοµα δεν είχαν δηλώσει επίπεδο εκπαίδευσης 
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Πίνακας 5. Συνήθεια καπνίσµατος ατόµων µελέτης Μεταβολικού Συνδρόµου ως προς το φύλο και 
την ηλικία.  

 
  Ηλικία (έτη)  

  12-17,5 18-25 26-50 +50 Σύνολο 

   Ν (%)  

       

Σύνολο Καπνιστές 28 (12) 196 (25) 439 (46) 144 (33) 807 (32) 

 Μη καπνιστές 215 (88) 485 (68) 377 (37) 227 (28) 1304 (52) 

 Πρώην καπνιστές -- 52 (7) 171 (17) 154 (39) 377 (16) 
       
Άρρενες Καπνιστές 13 (13) 99 (24) 234 (52) 128 (35) 474 (36) 

 Μη καπνιστές 89 (87) 243 (69) 142 (25) 160 (22) 634 (42) 

 Πρώην καπνιστές -- 27 (7) 103 (23) 148 (43) 278 (22) 
       
Θήλεα Καπνίστριες 15 (11) 97 (27) 205 (39) 16 (22) 333 (29) 

 Μη Καπνίστριες 126 (89) 242 (66) 235 (48) 67 (71) 670 (63) 

 Πρώην Καπνίστριες -- 25 (7) 68 (13) 6 (7) 99 (8) 
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Πίνακας 6. Σωµατοµετρήσεις, Αρτηριακή Πίεση και Παλίνδροµο Τρέξιµο Αντοχής ατόµων µελέτης 
Μεταβολικού Συνδρόµου ως προς το φύλο και την ηλικία.  

 
  Ηλικία (έτη) 

  3-11,5 12-17,5 18-25 26-50 +50 

  Μέση τιµή ± ΤΑ (Ν) 
       

Βάρος (kg) ♂ 30,2±10,8 (236) 65,8±17,8 (306) 77,0±13,1 (374) 83,1±12,1 (484) 76,5±12,8 (475) 

 ♀ 31,3±11,8 (243) 57,4±12,4 (424) 62,0±11,0 (378) 65,3±12,3 (568) 73,4±12,6 (100) 
       

Ύψος (cm) ♂ 127,7±12,8 (236) 168,5±11,1 (306) 177,0±7,4 (374) 174,1±6,7 (485) 167,6±7,2 (475) 

 ♀ 129,1±14,1 (243) 161,0±7,0 (424) 165,4±7,2 (378) 161,5±5,8 (568) 157,1±5,5 (100) 
       

♂ 17,9±3,3 (236) 22,9±4,5 (306) 24,5±3,3 (374) 27,4±3,5 (484) 27,2±3,7 (474) ∆είκτης Μάζας  
Σώµατος (kg/m2) ♀ 18,1±3,5 (243) 22,1±4,1 (424) 22,6±3,3 (378) 25,0±4,5 (568) 29,8±5,2 (100) 
       

♂ 59,8±8,4 (236) 77,3±11,9 (306) 85,6±9,8 (353) 96,4±9,8 (483) 97,9±10,0 (475) Περίµετρος Μέσης  
(cm) ♀ 58,7±8,4 (243) 70,7±8,8 (423) 73,0±8,3 (364) 82,3±11,6 (571) 98,0±13,2 (100) 
       

♂ 70,4±10,1 (236) 94,3±11,0 (306) 100,9±7,6 (352) 101,7±6,9 (417) 98,8±7,0 (438) Περίµετρος Λεκάνης  
(cm) ♀ 72,5±11,4 (243) 94,5±9,2 (423) 96,9±7,7 (364) 101,9±9,0 (485) 106,8±9,2 (92) 
       

♂ 0,85±0,05 (236) 0,82±0,06 (306) 0,85±0,06 (352) 0,95±0,06 (417) 0,99±0,06 (437) ∆είκτης Περ. Μέσης  
προς Λεκάνη  ♀ 0,81±0,05 (243) 0,75±0,05 (423) 0,76±0,07 (364) 0,81±0,08 (485) 0,92±0,10 (92) 
       

♂ 0,47±0,05 (236) 0,46±0,06 (306) 0,48±0,05 (351) 0,55±0,06 (482) 0,58±0,06 (473) ∆είκτης Περ. Μέσης  
προς Ύψος ♀ 0,46±0,04 (243) 0,44±0,05 (423) 0,44±0,05 (362) 0,51±0,07 (568) 0,62±0,09 (100) 
       

♂ -- -- 21,0±5,3 (365) 26,5±5,3 (479) 29,5±6,3 (472) Ποσοστό Λίπους 
Σώµατος ♀ -- -- 27,6±5,6 (369) 32,9±5,6 (500) 40,4±4,4 (87) 
       

♂ 108±12 (236) 123±12 (306) 122±12 (376)  124±14 (486) 137±19 (477) Συστολική Πίεση 
Αίµατος (mm Hg) ♀ 108±12 (243) 118±10 (424) 111±11 (380) 116±12 (571) 142±22 (100) 
       

♂ 60±12  (236) 68±14 (306) 81±12 (374) 84±11 (486) 85±10 (476) ∆ιαστολική Πίεση 
Αίµατος (mm Hg) ♀ 62±11 (243) 70±12 (424) 79±11 (379) 76±9 (571) 87±11 (100) 
       

♂ 3,08±1,58  (93) 5,12±2,17  (96) -- -- -- Παλίνδροµο τρέξιµο 
αντοχής (στάδια)  ♀ 2,43±1,32 (104) 2,91±1,44 (140) -- -- -- 
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Πίνακας 7. Σάκχαρο, λιπίδια ορού αίµατος και αθηρωµατικοί δείκτες ατόµων µελέτης Μεταβολικού 
Συνδρόµου ως προς το φύλο και την ηλικία. 

 
  Ηλικία (έτη) 

  3-11,5 12-17,5 18-25 26-50 +50 

  Μέση τιµή ± ΤΑ (Ν) 
       

Σάκχαρο (mg/dl) ♂ 87,5±9,5 (236) 81,6±13,5 (306) 84,9±9,9 (376) 91,3±19,3 (486) 105,6±39,7 (477) 

 ♀ 84,6±8,7 (243) 79,1±12,4 (424) 82,0±12,9 (380) 82,6±8,9 (571) 96,5±32,2 (100) 
       

♂ 171,7±28,8 (236) 160,5±28,5 (306) 176,0±32,6 (373) 227,8±44,2 (485) 229,0±44,9 (477) Ολική Χοληστερόλη 
(mg/dl) ♀ 172,8±30,6 (243) 169,8±29,0 (424) 177,7±31,7 (379) 206,7±38,5 (571) 261,8±55,1 (100) 
       

HDL-C (mg/dl) ♂ 55,0±11,5 (236) 48,2±11,2 (306) 45,8±10,7 (376) 42,2±12,3 (486) 46,1±14,8 (477) 

 ♀ 52,4±11,8 (243) 53,2±11,1 (424) 55,6±12,9 (380) 55,2±13,6 (571) 55,7±11,4 (100) 
       

Τριγλυκερίδια (mg/dl) ♂ 59,7±26,1 (236) 67,3±33,4 (306) 80,1±43,5 (376) 144,8±77,7 (486) 145,4±75,9 (477) 

 ♀ 65,5±28,6 (243) 66,0±26,5 (424) 65,3±27,8 (380) 89,9±52,6 (571) 135,8±67,9 (100) 
       

LDL-C (mg/dl) ♂ 104,6±24,8 (236) 98,9±23,6 (306) 114,0±31,3 (372) 156,6±39,9 (481) 153,8±42,6 (475) 

 ♀ 107,3±26,4 (243) 103,4±24,3 (424) 109,0±28,7 (379) 133,6±35,7 (570) 178,8±51,4 (100) 
       

♂ 3,22±0,76 (236) 3,44±0,77 (306) 4,05±1,27 (373) 5,83±2,00 (485) 5,44±1,93 (477) Αθηρωµατικός δείκτης 
Ολική Χοληστερόλη / 
HDL - C ♀ 3,41±0,80 (243) 3,30±0,86 (424) 3,33±0,91 (379) 3,97±1,27 (571) 4,91±1,44 (100) 
       

♂ 1,98±0,66 (236) 2,14±0,66 (306) 2,66±1,08 (372) 4,04±1,60 (481) 3,69±1,55 (475) Αθηρωµατικός δείκτης 
LDL-C / HDL - C ♀ 2,14±0,72 (243) 2,03±0,76 (424) 2,08±0,81 (379) 2,60±1,07 (570) 3,37±1,23 (100) 
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Πίνακας 8. Επίπεδα πρόσληψης διαιτητικών στοιχείων ατόµων µελέτης Μεταβολικού Συνδρόµου ως προς 
το φύλο και την ηλικία.  

 
  Ηλικία (έτη) 
  3-11,5 12-17,5 18-25 26-50 +50 
  Μέση τιµή ± ΤΑ (Ν) 
       

Ενέργεια (kcal) ♂ 1936±625 (203) 2513±925 (300) 2390±919 (360) 2004±842 (467) 2043±780 (419) 

♀ 1797±559 (210) 1860±698 (414) 1583±615 (367) 1576±653 (502)  1507±569 (85) 
       

Υδατάνθρακες (g) ♂ 220,5±80,3 (203) 278,7±103,6 (300) 267,2±112,3 (360) 217,1±103,0 (467) 229,0±102,5 (419) 

♀ 202,4±72,3 (210) 214,5±88,4 (414) 186,1±82,9 (367) 177,8±83,2 (502)  178,5±73,0 (85) 
       

Πρωτεΐνες (g) ♂ 66,0±28,0 (203) 86,8±38,0 (300) 84,6±37,9 (360) 70,4±36,7 (467) 66,9±31,0 (419) 

♀ 61,5±21,7 (210) 60,4±26,4 (414) 56,2±23,4 (367) 54,3±25,7 (502)  50,9±26,0 (85) 
       

Ολικό λίπος (g) ♂ 89,3±31,9 (203) 116,9±53,4 (300) 107,6±48,3 (360) 90,9±44,2 (467) 89,7±41,8 (419) 

♀ 83,9±31,2 (210) 85,4±38,5 (414) 68,6±33,7 (367) 72,2±37,0 (502)  67,8±32,7 (85) 
       

♂ 31,5±12,8 (203) 38,7±18,8 (300) 34,9±18,1 (360) 25,6±14,5 (467) 24,4±13,1 (419) Κορεσµένα Λιπαρά  
Οξέα (g) ♀ 30,0±12,3 (210) 28,9±14,3 (414) 22,9±12,7 (367) 21,1±12,0 (502) 17,2±9,0 (85) 
       

♂ 37,4±15,0 (203) 49,4±26,0 (300) 44,3±21,4 (360) 42,8±23,0 (467) Μονοακόρεστα  44,4±23,0 (419) 

Λιπαρά Οξέα (g) ♀ 34,7±15,0 (210) 35,5±18,5 (414) 28,7±15,8 (367) 33,5±19,4 (502) 34,4±18,4 (85) 
       

♂ 10,4±6,0 (203) 14,9±8,8 (300) 14,1±10,2 (360) Πολυακόρεστα  10,5±7,3 (467) 9,1±5,1 (419) 

Λιπαρά Οξέα (g) ♀ 10,1±5,6 (210) 11,2±6,9 (414) 8,2±5,9 (367) 8,3±5,8 (502) 8,3±5,5 (85) 
       

♂ 1,9±1,5 (203) 2,8±2,3 (300) 2,1±1,8 (337) 1,4±1,3 (394) 1,1±1,0  (319) Trans Λιπαρά Οξέα  
(g) ♀ 1,8±1,5 (208) 2,1±1,8 (413) 1,5±1,3 (346) 1,2±1,0 (441) 0,7±0,6 (73) 
       

♂ 8,3±3,9 (203) 11,9±7,1 (300) 11,6±8,4 (337) 7,9±5,0 (394) ω-6 Λιπαρά Οξέα 
(g) ♀ 7,8±3,5 (208) 

7,1±4,0 (319) 

8,8±5,1 (413) 6,5±4,4 (349) 6,4±4,6 (441) 6,4±4,2 (73) 
       

♂ ω-3 Λιπαρά Οξέα 
(g) 

0,61±0,29 (203) 0,91±0,64 (300) 0,94±0,83 (337) 0,74±1,01 (394) 0,75±0,71 (319) 

♀ 0,60±0,71 (208) 0,69±0,60 (413) 0,62±0,91 (349) 0,60±0,68 (441) 0,56±0,53 (73) 
       

Χοληστερόλη (mg) ♂ 248,0±172,7 (203) 308,8±217,9 (300) 277,7±205,4 (360) 213,4±177,6 (467) 202,1±170,4 (419) 

 ♀ 220,9±122,3 (210) 214,9±152,7 (414) 188,6±146,6 (367) 170,3±141,9 (502) 142,5±117,6 (85) 
       

Ίνες (g) ♂ 14,2±7,8 (203) 17,9±9,9 (300) 17,0±10,9 (360) 18,3±11,4 (467) 18,4±10,0 (419) 

 ♀ 13,0±7,8 (210) 14,0±7,6 (414) 13,9±9,8 (367) 15,2±9,6 (502) 19,1±11,8 (85) 
       

Ασβέστιο (mg) ♂ 870±353 (203) 1032±572 (300) 952±606 (360) 802±489 (467) 894±526 (419) 

 ♀ 820±362 (210) 722±399 (414) 698±378 (367) 702±408 (502) 642±339 (85) 
       

Σίδηρος (g) ♂ 11,9±8,6 (203) 15,8±7,5 (300) 13,5±6,7 (360) 12,6±8,7 (467) 11,8±6,5 (419) 

 ♀ 10,4±5,1 (210) 11,6±6,3 (414) 9,6±5,5 (367) 10,3±7,0 (502) 10,2±5,6 (85) 
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Πίνακας 8. (συνέχεια)  
 

 
  Ηλικία (έτη) 
  3-11,5 12-17,5 18-25 26-50 +50 
  Μέση τιµή ± ΤΑ (Ν) 
       

Φυλλικό οξύ (µg) ♂ 214±149 (203) 266±171 (300) 269±185 (337) 269±200 (394) 240±144 (319) 

 ♀ 193±121 (208) 205±159 (413) 202±168 (349) 218±171 (442) 260±156 (73) 
       

Μαγνήσιο (mg) ♂ 178±106 (195) 265±127 (294) 272±119 (360) 271±126 (467) 266±118 (419) 

 ♀ 158±98 (203) 209±108 (412) 207±96 (367) 224±117 (502) 227±109 (85) 
       

Φώσφορος (mg) ♂ 913±500 (184) 1318±636 (294) 1333±587 (360) 1134±550 (467) 1120±505 (419) 

 ♀ 778±516 (204) 954±455 (412) 942±391 (367) 929±421 (502) 828±388 (85) 
       

Κάλιο (mg) ♂ 2227±1489 (187) 2864±1711 (295) 3021±1445 (337) 2815±1258 (465) 2890±1135 (419) 

 ♀ 1945±1309 (195) 2222±1284 (411) 2255±1058 (337) 2312±1075 (500) 2361±1104 (85) 
       

Νάτριο (mg) ♂ 1565±903 (203) 2484±1274 (300) 2496±1439 (360) 2045±1172 (467) 1779±918 (419) 

 ♀ 1443±905 (210) 1807±962 (414) 1528±834 (367) 1520±858 (502) 1423±738 (85) 
       

♂ 24,0±1,8 (3) 10,8±9,8 (13) 24,5±22,1 (54) 20,0±17,9 (155) 24,1±28,3 (202) Οινόπνευµα (mg) 
(αιθυλική αλκοόλη)  ♀ 1,8 (1) 11,6±8,2 (6) 13,8±16,5 (51) 15,2±207 (71) 4,5±8,6 (15) 
       

Βιταµίνη A (µg) ♂ 611±732 (203) 933±1046 (300) 795±981 (360) 1036±1247 (467) 1285±1744 (419) 

 ♀ 609±642 (210) 650±1041 (414) 728±1101 (367) 984±1209 (502) 1254±1181 (85) 
       

Βιταµίνη Ε (mg) ♂ 6,6±6,2 (203) 8,9±5,7 (300) 8,6±17,0 (337) 9,5±9,1 (394) 9,9±5,2 (319) 

 ♀ 6,0±3,6 (208) 6,6±5,1 (413) 6,0±9,6 (349) 8,0±7,6 (441) 9,2±5,3 (73) 
       

Βιταµίνη C (mg) ♂ 105,9±80,4 (203) 131,6±122,3 (300) 137,8±129,7 (360) 133,7±111,9 (467) 156,2±119,8 (419) 

 ♀ 103,0±84,9 (210) 104,9±93,3 (414) 127,0±107,4 (367) 117,8±97,8 (502) 171,3±131,9 (85) 
       

Βιταµίνη B1 (mg) ♂ 2,1±2,4 (203) 2,6±2,4 (300) 2,2±2,4 (360) 1,6±1,1 (467) 1,5±0,8 (419) 

 ♀ 2,1±2,3 (210) 2,1±2,1 (414) 1,3±0,9 (367) 1,3±0,9 (502) 1,4±1,4 (85) 
       

Βιταµίνη B2 (mg) ♂ 1,9±1,0 (203) 2,3±1,2 (300) 2,1±1,1 (360) 1,5±0,9 (467) 1,6±1,0 (419) 

 ♀ 1,7±0,7 (210) 1,6±0,9 (4140 1,5±0,9 (367) 1,4±1,1 (502) 1,3±0,9 (85) 
       

Βιταµίνη B6 (mg) ♂ 1,6±1,0 (203) 1,9±1,0 (300) 1,8±0,9 (360) 1,6±0,9 (467) 1,5±0,8 (419) 

 ♀ 1,4±0,7 (210) 1,4±0,8 (414) 1,3±0,6 (367) 1,3±0,7 (502) 1,3±0,7 (85) 
       

Βιταµίνη B12 (µg) ♂ 2,7±1,9 (203) 5,1±8,1 (300) 4,2±6,3 (337) 4,1±6,1 (394) 3,6±3,5 (319) 

 ♀ 3,1±3,5 (208) 3,3±4,5 (413) 3,0±5,4 (347) 3,2±5,1 (440) 2,6±2,7 (73) 
       

Νιασίνη (mg) ♂ 15,6±8,8 (203) 20,2±10,2 (300) 20,9±9,8 (337) 18,0±9,5 (394) 16,2±7,4 (319) 

 ♀ 13,9±6,2 (208) 14,4±7,7 (413) 13,5±6,8 (349) 13,4±7,2 (442) 13,5±6,7 (73) 
       

♂ 13,7±3,4 (203) 14,0±4,0 (300) 14,3±3,9 (360) 14,2±5,2 (467) 13,3±4,6 (419) Πρωτεΐνες  
(% ενέργειας) ♀ 13,9±3,5 (210) 13,2±4,4 (414) 14,7±4,9 (367) 14,2±4,9 (502) 13,3±4,8 (85) 
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Πίνακας 8. (συνέχεια)  
 
 

  Ηλικία (έτη) 
  3-11,5 12-17,5 18-25 26-50 +50 
  Μέση τιµή ± ΤΑ (Ν) 
       

♂ 45,4±7,8 (203) 45,0±8,7 (300) 45,0±9,7 (360) 43,7±11,6 (467) 45,3±11,5 (419) Υδατάνθρακες  
 (% ενέργειας) ♀ 45,0±8,0 (210) 46,5±9,5 (414) 47,3±11,2 (367) 45,7±11,1 (502) 48,5±13,4 (85) 
       

♂ 41,6±7,5 (203) 41,2±8,3 (300) 40,2±8,5 (360) 40,7±10,6 (467) 39,3±10,1 (419) Ολικό λίπος 
(% ενέργειας) ♀ 41,9±7,3 (210) 40,8±9,0 (414) 38,4±10,5 (367) 40,5±10,5 (502) 39,5±11,8 (85) 
       

♂ 14,6±3,5 (203) 13,6±3,4  (300) 12,9±3,8 (360) 11,3±4,2 (467) 10,6±3,9 (419) Κορεσµένα Λιπαρά 
Οξέα (% ενέργειας) ♀ 15,0±3,7 (210) 13,8±4,0 (414) 12,7±4,4 (367) 11,8±4,2 (502) 10,0±3,5 (85) 
       

♂ 17,6±5,4 (203) 17,5±5,8 (300) 16,8±5,5 (360) 19,4±7,4 (467) 19,5±6,8 (419) Μονοακόρεστα 
Λιπαρά Οξέα  
(% ενέργειας) ♀ 17,3±4,8 (210) 16,9±5,8 (414) 16,2±6,6 (367) 18,8±7,4 (502) 20,1±8,5 (85) 
       

♂ 4,8±1,8 (203) 5,3±2,7 (300) 5,3±3,0 (360) 4,7±2,2 (467) 4,0±1,6 (419) Πολυακόρεστα 
Λιπαρά Οξέα  
(% ενέργειας) ♀ 5,0±2,1 (210) 5,4±2,7 (414) 4,6±2,5 (367) 4,6±2,3 (502) 4,8±2,2 (85) 
       

♂ 0,86±0,64 (203) 0,99±0,75 (300) 0,78±0,60 (337) 0,60±0,50 (394) 0,48±0,36 (319) Trans Λιπαρά Οξέα  
(% ενέργειας) ♀ 0,88±0,67 (208) 1,00±0,83 (413) 0,80±0,63 (346) 0,66±0,56 (441) 0,38±0,25 (73) 
       

# Τα διαιτολόγια από τα οποία προέρχονται τα παραπάνω διαιτητικά στοιχεία ανέρχονται σε 3327 σε σύνολο 3599 ατόµων της 
µελέτης Μεταβολικού Συνδρόµου.  
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Πίνακας 9. Ποσότητες κατανάλωσης τροφίµων και ποσοστά καταναλωτών από άτοµα µελέτης 
Μεταβολικού Συνδρόµου ως προς το φύλο και την ηλικία.  

 
  Ηλικία (έτη)  

  3-11,5 12-17,5 18-25 26-50 +50 Σύνολο 

  Μέση τιµή ± ΤΑ (% καταναλωτών) 
        

Ψωµί ♂ 104±71 (89) 138±92 (86) 116±74 (80) 131±108 (92) 130±91 (98) 126±91 (89) 

 ♀ 89±57 (85) 103±67 (79) 80±57 (74) 84±67 (85) 104±77 (96) 90±65 (81) 
        

∆ηµητριακά ♂ 158±143 (54) 205±178 (58) 230±186 (55) 156±150 (43) 75±67 (73) 160±158 (56) 

 ♀ 143±130 (52) 168±150 (49) 155±151 (53) 129±131 (45) 60±64 (66) 144±140 (50) 
        

Πατάτες ♂ 172±102 (68) 218±153 (52) 187±130 (54) 167±109 (49) 95±68 (78) 161±120 (59) 

 ♀ 155±107 (61) 172±112 (55) 146±83 (42) 139±89 (43) 95±68 (63) 151±100 (50) 
        

Όσπρια ♂ 244±118 (14) 427±259 (12) 319±120 (12) 262±159 (22) 85±90 (68) 187±178 (26) 

 ♀ 255±233 (12) 261±133 (13) 327±197 (7) 266±136 (16) 101±97 (63) 237±166 (15) 
        

Λαχανικά ♂ 136±135 (58) 160±144 (77) 215±163 (82) 250±168 (87) 278±172 (95) 222±168 (82) 

 ♀ 135±136 (64) 150±156 (66) 198±166 (80) 214±160 (85) 227±154 (94) 186±161 (76) 
        

Φρούτα ♂ 183±138 (59) 292±217 (52) 288±230 (55) 326±236 (69) 366±284 (92) 308±244 (66) 

 ♀ 202±146 (60) 231±201 (53) 273±193 (63) 284±221 (72) 355±236 (84) 263±206 (63) 
        

♂ 232±184 (81) 311±264 (89) 371±289 (90) 468±309 (95) 604±364 (100) 421±322 (92) Λαχανικά & 
Φρούτα ♀ 249±194 (84) 269±254 (82) 363±270 (91) 406±281 (95) 513±310 (100) 345±273 (89) 
        

Κρέας ♂ 108±83 (74) 154±140 (80) 146±102 (83) 124±92 (57) 77±65 (80) 123±105 (74) 

 ♀ 104±77 (79) 105±90 (71) 114±73 (66) 99±70 (52) 79±51 (61) 104±78 (65) 
        

♂ 96±82 (63) 139±141 (73) 134±100 (70) 115±92 (46) 57±61 (72) 109±105 (64) Κόκκινο 
Κρέας ♀ 89±73 (67) 94±85 (63) 101±74 (51) 90±64 (41) 63±52 (56) 92±75 (54) 
        

Άσπρο Κρέας ♂ 88±60 (23) 120±78 (18) 105±63 (26) 76±55 (23) 31±30 (67) 68±62 (31) 

 ♀ 86±47 (27) 83±74 (18) 96±42 (25) 85±52 (16) 26±27 (51) 81±56 (22) 
        

Αυγά ♂ 53±32 (27) 70±53 (21) 49±43 (22) 39±36 (17) 21±24 (59) 39±40 (29) 

 ♀ 45±23 (18) 52±39 (18) 41±35 (18) 49±34 (16) 14±15 (37) 44±35 (18) 
        

Τυρί ♂ 38±32 (59) 67±52 (71) 64±49 (65) 70±48 (60) 53±47 (80) 60±48 (67) 

 ♀ 40±26 (55) 51±38 (59) 54±40 (61) 59±43 (57) 35±30 (66) 51±39 (59) 
        

♂ 274±189 (87) 272±209 (75) 270±262 (66) 183±195 (56) 173±138 (72) 232±208 (69) Γάλα & 
Γιαούρτι ♀ 267±147 (81) 214±129 (65) 220±189 (68) 179±167 (70) 107±110 (74) 209±162 (70) 
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Πίνακας 9. (συνέχεια)  
 
 

  Ηλικία (έτη)  

  3-11,5 12-17,5 18-25 26-50 +50 Σύνολο 

  Μέση τιµή ± ΤΑ (% καταναλωτών) 
        

Λάδι & Λίπη ♂ 15±10 (53) 19±19 (56) 20±14 (61) 32±23 (66) 34±26 (87) 26±22  (66) 

 ♀ 15±14 (53) 15±13 (43) 17±14 (54) 23±17 (58) 28±20 (80) 19±16 (53) 
        

♂ 37±41 (68) 55±57 (68) 49±58 (71) 22±31 (79) 23±35 (82) 36±47 (75) Ζάχαρη, 
Γλυκά & Μέλι  ♀ 39±47 (68) 49±57 (70) 39±52 (69) 26±37 (78) 20±29 (81) 37±48 (72) 
        

♂ 327±193 (36) 413±201 (47) 446±231 (56) 310±184 (35) 258±197 (68) 350±217 (49) Αναψυκτικά 
& Χυµοί ♀ 261±149 (38) 363±254 (38) 363±202 (53) 268±126 (28) 162±177 (54) 317±206 (40) 
        

Ελιές ♂ 18±17 (3) 26±15 (2) 21±17 (6) 31±35 (16) 18±32 (30) 23±32 (12) 

 ♀ 11±1 (1) 19±19 (2) 19±18 (4) 26±23 (9) 22±16 (20) 23±20 (5) 
        

Ξηροί Καρποί ♂ 31±20 (3) 37±29 (7) 54±50 (9) 49±44 (14) 21±25 (21) 37±39 (11) 

 ♀ 26±15 (5) 36±32 (8) 38±41 (6) 54±57 (13) 17±26 (20) 41±46 (9) 
        

♂ 84±48 (9) 149±98 (16) 124±100 (15) 144±132 (32) 49±78 (66) 96±109 (29) Ψάρι & 
Θαλασσινά ♀ 71±54 (8) 115±78 (15) 136±82 (14) 111±91 (24) 47±59 (57) 105±84 (19) 
        

Σούπες ♂ 228±192 (11) 427±206 (6) 375±310 (1) 268±251 (11) 70±92 (50) 149±192 (16) 

 ♀ 265±210 (13) 352±226 (6) 338±151 (2) 328±205 (6) 70±102 (43) 250±216 (8) 
        

Snacks ♂ 63±43 (40) 88±54 (38) 75±47 (21) 56±43 (13) 24±39 (7) 70±50 (22) 

 ♀ 70±48  (37) 77±45 (38) 59±32 (28) 51±34 (15) 6±4 (17) 65±43 (28) 
        

# Τα διαιτολόγια από τα οποία προέρχονται τα παραπάνω τρόφιµα ανέρχονται σε 3021 σε σύνολο 3599 ατόµων της µελέτης 
Μεταβολικού Συνδρόµου. Η κατανοµή τους (Ν) στις παραπάνω οµάδες ηλικιών είναι αντίστοιχα στους άρρενες : 203, 300, 
336, 392 & 316 και στις θήλεις: 208, 413, 349, 434 & 70. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 67 - 



 

Πίνακας 10. Κριτήρια και Βαθµολόγηση Συνιστωσών “∆είκτη Υγιεινής ∆ιατροφής” (Healthy Eating 
Index).  
 Κριτήρια βαθµολόγησης 

 Ελάχιστη (µηδέν) Μέγιστη (δέκα) 

1.  Οµάδα ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  
     (ψωµί, ρύζι, δηµητριακά & πάστα) 

0 µερίδες 6-11 µερίδες 

2.  ΛΑΧΑΝΙΚΑ 0 µερίδες 3-5 µερίδες 

3.  ΦΡΟΥΤΑ 0 µερίδες 2-4 µερίδες 

4.  Οµάδα ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ    
      (γάλα, γιαούρτι & τυρί) 0 µερίδες 2-3 µερίδες 

5.  Οµάδα  ΚΡΕΑΤΟΣ 
 (κρέας,  πουλερικά,  ξηρά φασόλια, ψάρι, 
αυγά & ξηροί καρποί) 

0 µερίδες 2-3 µερίδες 

6.  ΟΛΙΚΟ ΛΙΠΟΣ  
     (% ενέργειας) ≥45% της ενέργειας ≤30% της ενέργειας 

7.  ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΛΙΠΟΣ  
     (% ενέργειας) ≥15% της ενέργειας <10% της ενέργειας 

8.  ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΤΡΟΦΗΣ ≥450 mg ≤300 mg 

9.  ΝΑΤΡΙΟ ≥4800 mg ≤2400 mg 

10. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ≤3 διαφορετικά είδη τροφίµων ≥8 διαφορετικά είδη τροφίµων 

 
 
Συν ι σ τώµ ε νη  Ενέργ ε ι α  &  Συν ι σ τώµ ε ν ε ς  Μερ ί δ ε ς  Τροφ ίµων  Ανά  Ηµ έ ρα  ( U S D A ,  1 9 9 6 )  

  Ενέργεια ∆ηµητριακά Λαχανικά Φρούτα Γαλακτοκοµικά Κρέας 
 Ηλικία (kcal) Συνιστώµενες µερίδες ανά ηµέρα 

Παιδιά 2-3 1300 6 3 2 2 2 
 4-6 1800 7 3,3 2,3 2 2,1 
 7-10 2000 7,8 3,7 2,7 2 2,3 
Άρρενες 11-14 2500 9,9 4,5 3,5 3 2,6 
 15-18 3000 11 5 4 3 2,8 
 19-24 2900 11 5 4 3 2,8 
 25-50 2900 11 5 4 2 2,8 
 +51 2300 9,1 4,2 3,2 2 2,5 
Θήλεα 11-24 2200 9 4 3 3 2,4 
 25-50 2200 9 4 3 2 2,4 
 +51 1900 7,4 3,5 2,5 2 2,2 

 
 

 Άθροισµα 10 Συνιστωσών και Ταξινόµηση  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ <51 51-80 >80 

 Ανεπαρκή Χρειάζεται Βελτίωση Καλή 

1.  Οι συνιστώσες και ο ∆είκτης Υγιεινής ∆ιατροφής εκτιµώνται από διαιτολόγιο 1 ηµέρας (24ώρου). 
2.  Η βαθµολόγηση µεταξύ της ελάχιστης και µέγιστης τιµής (0 έως 10) εκτιµάται αναλογικά. 
Πηγή: Basiotis et al, 2002 
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Πίνακας 11. Συνιστώσες και ∆είκτης Υγιεινής ∆ιατροφής σε άτοµα µελέτης Μεταβολικού 
Συνδρόµου ως προς το φύλο και τις οµάδες ηλικιών.  

 

  Παιδιά & Έφηβοι 
(3-17,5 χρ.) 

Ενήλικες 
(18-94 χρ.) 

Σύνολο 
(3-94 χρ.) 

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ & ∆ΕΙΚΤΗΣ Φύλο Μέση τιµή ± ΤΑ  
     

♂ 6,2±3,1 * 5,3±2,9 5,6±3,0 1.  Οµάδα ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  
     (Ψωµί, Ρύζι, ∆ηµητριακά & Πάστα) ♀ 5,8±3,3 * 4,9±3,1 5,3±3,2 
 Σύνολο 6,0±3,2 * 5,1±3,0 5,5±3,1 
     

♂ 2,8±3,3 * 5,1±3,6 4,3±3,7 2.  ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 ♀ 2,7±3,3 * 5,1±3,9 4,1±3,8 
 Σύνολο 2,7±3,3 * 5,1±3,8 4,2±3,8 
     

♂ 4,6±4,6 * 6,0±4,4 5,5±4,5 3.  ΦΡΟΥΤΑ 
 ♀ 4,8±4,7 * 6,2±4,6 5,6±4,7 
 Σύνολο 4,7±4,6 * 6,1±4,5 5,6±4,6 
     

♂ 9,0±2,6 * 7,7±3,8 8,1±3,5 4.  Οµάδα ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ   
(Γάλα, Γιαούρτι & Τυρί) ♀ 7,9±3,6 * 7,8±3,7 7,9±3,7 

 Σύνολο 8,4±3,2 * 7,7±3,8 8,0±3,6 
     

♂ 8,2±3,5 * 8,3±3,5 8,3±3,5 5.  Οµάδα  ΚΡΕΑΤΟΣ 
     (Κρέας,  Πουλερικά,  Ξηρά Φασόλια, 

Ψάρι, Αυγά & Ξηροί Καρποί) ♀ 7,7±3,9 * 7,5±4,1 7,6±4,0 

 Σύνολο 7,9±3,7 * 8,0±3,8 7,9±3,8 
     

♂ 3,3±3,4 * 4,1±3,7 3,8±3,6 6.  ΟΛΙΚΟ ΛΙΠΟΣ  
     (% ενέργειας) 
 ♀ 3,4±3,6 * 4,1±3,9 3,8±3,8 

 Σύνολο 3,3±3,5 * 4,1±3,8 3,8±3,7 
     

♂ 3,4±3,7 * 6,0±4,1 5,2±4,1 7.  ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΛΙΠΟΣ  
     (% ενέργειας) 
 ♀ 3,4±3,8 * 5,7±4,1 4,8±4,2 

 Σύνολο 3,4±3,8 * 5,9±4,1 5,0±4,2 
     

♂ 7,6±3,9 * 8,5±3,2 8,2±3,4 8.  ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΤΡΟΦΗΣ 
 ♀ 8,6±3,0 * 9,2±2,4 9,0±2,7 
 Σύνολο 8,2±3,5 * 8,8±2,9 8,6±3,1 
     

♂ 8,7±2,5 * 8,8±2,4 8,8±2,4 9.  ΝΑΤΡΙΟ 
 ♀ 9,5±1,6 * 9,7±1,2 9,6±1,4 
 Σύνολο 9,1±2,1 * 9,2±2,0 9,2±2,0 
     

♂ 5,6±3,3 * 5,8±3,3 5,7±3,3 10. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 ♀ 4,4±3,1 * 4,6±3,3 4,5±3,2 
 Σύνολο 4,9±3,3 * 5,2±3,3 5,1±3,3 

     

♂ 59,3±12,7 * 65,6±14,7 63,5±14,4 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 ♀ 58,3±13,7 * 65,0±13,6 62,2±14,0 

 Σύνολο 58,7±13,3 * 65,3±14,2 62,9±14,2 
     

# Τα διαιτολόγια από τα οποία προέρχονται οι παραπάνω εκτιµήσεις ανέρχονται σε 3021 σε σύνολο 3599 ατόµων της 
µελέτης Μεταβολικού Συνδρόµου. Η κατανοµή τους (Ν) στις παραπάνω οµάδες ηλικιών είναι αντίστοιχα στους 
άρρενες: 503 & 1044 και στις θήλεις: 621 & 853  
* Έλεγχος Student t test (equal variances not assumed) µεταξύ των δύο οµάδων ηλικιών (p≤0,05) 
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Πίνακας 12. Παράγοντες Μεταβολικού Συνδρόµου. 

 
 

αα Παράγοντες 

1. Σάκχαρο ορού αίµατος 

2. Αρτηριακή Πίεση Αίµατος :   Συστολική 

                                                    ∆ιαστολική  

3. Τριγλυκερίδια ορού αίµατος 

4. HDL χοληστερόλη      -//- 

5. Περίµετρος Μέσης  

 
Πηγή: WHO, 1999; Cruz & Coram, 2004; Grudy et al, 2004 
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Πίνακας 13. Όρια (cut-offs) παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου σε ενήλικες,  έφηβους και 
παιδιά.  
 

  ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΑ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ηλικία 
(έτη) NHANES III* ΠΚ** NHANES III* ΠΚ** 

Σάκχαρο (mg/dl) -         ≥100        ≥100 

3 105 / 61  103 / 62  

4 107 / 64  104 / 65  

Συστολική Πίεση / 
∆ιαστολική πίεση  
(mm Hg) 1

5 108 / 67  106 / 67  

 6 110 / 70  107 / 69  

 7 111 / 72  109 / 70  

 8 112 / 73  111 / 71  

 9 113 / 74  113 / 73  

 10 115 / 75  115 / 74  

 11 117 / 76  117 / 75  

 12 119 / 77  119 / 76  

 13 122 / 77  121 / 78  

 14 125 / 78  122 / 79  

 15 127 / 79  124 / 79  

 16 130 / 81  125 / 80  

 17 133 / 83  125 / 80  

 18+ 130 / 85  130 / 85  

Τριγλυκερίδια (mg/dl)1  3-5  45,6 [N=86] ‡  94,3 [N=72] 

 6-8  85,6 [N=983]  87 [N=917] 

 9-11  89,7 [N=502]  104,4 [N=535] 

 12-15 135 103 [N=1112] 170 109 [N=1213] 

 16-18 165 124 [N=221] 168 100 [N=298] 

 18+ 150  150  

1. Στα παιδιά και στους εφήβους οι τιµές των ορίων αφορούν την 90η Εκατοστιαία Θέση. 
Πηγή:  * NHANES III: Cruz & Coram, 2004;  Hickman et al, 1998; Falkner et al, 1996 
** Πανεπιστήµιο Κρήτης - Aδηµοσίευτα στοιχεία (‡ 5939 µετρήσεις τριγλυκεριδίων παιδιών ηλικίας 3-19) 
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Πίνακας 13. (συνέχεια)  
 
 

  ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΑ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ηλικία 
(έτη) NHANES III* ΠΚ** NHANES III* ΠΚ** 

HDL (mg/dl) 1 4-5 35 39 [N=87] ├ 34 39 [N=72] 

 6-8 37 42 [N=985] 37 41 [N=923] 

 9-11 39 39 [N=518] 38 37 [N=550] 

 12-15 35 36 [N=1111] 36 37 [N=1205] 

 16-18 33 33 [N=211] 37 40 [N=298] 

 18+ 40  50  

4  61 [N=37] ┼  57,4 [N=45] Περίµετρος Μέσης 
(cm) 1

5  61 [N=279]  62 [N=283] 

 6  65 [N=603]  63 [N=589] 

 7  65 [N=334]  62 [N=296] 

 8 70,9 71,2 [N=46] 70,4 69 [N=41] 

 9  69 [N=130]  75,1 [N=127] 

 10  83,2 [N=128]  81,6 [N=123] 

 11  85 [N=240]  83 [N=285] 

 12 84,5 87 [N=291] 81,9 84 [N=287] 

 13  84,6 [N=87]  84 [N=117] 

 14  93,6 [N=90]  80 [N=129] 

 15 94,4 91,4 [N=250] 89,8 82 [N=298] 

 16  102 [N=195]  84,6 [N=224] 

 17 101 100 [N=37] 97 80 [N=72] 

 18+ 102  88  

1. Στα παιδιά και στους εφήβους οι τιµές των ορίων αφορούν στην HDL την 10η Εκατοστιαία Θέση ενώ στην 
περίµετρο µέσης την 90η. 
Πηγή:  * NHANES III: Cruz & Coram, 2004;  Hickman et al, 1998 
** Πανεπιστήµιο Κρήτης - Aδηµοσίευτα στοιχεία (├5970 µετρήσεις HDL και ┼ 5680 µετρήσεις περιµέτρου µέσης 
παιδιών ηλικίας 4-19) 
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Πίνακας 14. Συχνότητα εµφάνισης πέντε παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου ως προς το 
φύλο σε ενήλικες, έφηβους και παιδιά.  
 

 ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΑ Σύνολο 

Παράγοντες Οµάδες Ν (%) 

0 Σύνολο 450 (23,9) 664 (38,6) 1114 (31,0) 

 Ενήλικες 222 (16,6) 383 (36,4) 605 (25,3) 

 Παιδιά-Έφηβοι 228 (42,1) 281 (42,1) 509 (42,1) 

     

1 Σύνολο 667 (35,5) 678 (39,5) 1345 (37,5) 

 Ενήλικες 444 (33,2) 389 (37,0) 833 (34,9) 

 Παιδιά-Έφηβοι 223 (41,1) 289 (43,3) 512 (42,3) 

     

2 Σύνολο 379 (20,1) 237 (13,8) 616 (17,0) 

 Ενήλικες 311 (23,2) 164 (15,6) 475 (19,9) 

 Παιδιά-Έφηβοι 68 (12,5) 73 (10,9) 141 (11,7) 

     

3 Σύνολο 261 (13,9) 91 (5,3) 352 (9,9) 

 Ενήλικες 240 (17,9) 73 (6,9) 313 (13,1) 

 Παιδιά-Έφηβοι 21 (3,9) 18 (2,7) 39 (3,2) 

     

4 Σύνολο 93 (4,9) 43 (2,5) 136 (3,8) 

 Ενήλικες 91 (6,8) 37 (3,5) 128 (5,4) 

 Παιδιά-Έφηβοι 2 (0,4) 6 (0,9) 8 (0,7) 

     

5 Σύνολο 31 (1,6) 5 (0,3) 36 (1,0) 

 Ενήλικες 31 (2,3) 5 (0,5) 36 (1,5) 

 Παιδιά-Έφηβοι -- -- -- 
     

     

≥3 Σύνολο 385 (20,5) 139 (8,1) 524 (14,5) 

 Ενήλικες 362 (27,0) 115 (10,9) 477 (20,0) 

 Παιδιά-Έφηβοι 23 (4,2) 24 (3,6) 47 (3,9) 
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Πίνακας 15. Συσχέτιση φύλου και ηλικίας µε το ∆είκτη Υγιεινής ∆ιατροφής και τη συχνότητα 
εµφάνισης παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου σε Παιδιά - Έφηβους και Ενήλικες. 
 

 Ηλικία Φύλο#

  r* [N] p value 
    

Παιδιά-Έφηβοι -0.113 [1124]  <0,001 -0,038 [1124]  ΜΣ 
   

∆είκτης Υγιεινής 
∆ιατροφής 

 Ενήλικες 0,361 [1897] <0,001 -0,019 [1897]  ΜΣ 
    
    

Παιδιά-Έφηβοι 0,013 [1209]  ΜΣ -0,015 [1209]  ΜΣ 
   

Παράγοντες 
Μεταβολικού 
Συνδρόµου Ενήλικες 0,407 [2390] <0,001 -0,269 [2390] <0,001 

    
# Φύλο: 1.Άρρενες, 2.Θήλεα 
* Συντελεστές γραµµικής συσχέτισης Pearson.   
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Πίνακας 16. Σχέση φύλου και συχνότητα εµφάνισης παραγόντων Μεταβολικού 
Συνδρόµου σε ενήλικες, έφηβους και παιδιά.   
 

ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΑ  

Οµάδες Παράγοντες Ν (%) p 1

Ενήλικες 0 222 (16,6) 383 (36,4) 

1 444 (33,2) 389 (37,0) 

 2 311 (23,2) 164 (15,6) 

 ≥3 362 (27,0) 115 (10,9) 

<0,001 

    

Παιδιά & Έφηβοι 0 228 (42,2) 281 (42,2) 

1 223 (41,1) 289 (43,3) 

 2 68 (12,5) 73 (10,9) 

 ≥3 23 (4,2) 24 (3,6) 

ΜΣ 2

    
1. Έλεγχος χ2 για γραµµική τάση (p value for linear trend)   
2. ΜΣ:  στατιστικώς Μη Σηµαντική διαφοροποίηση  
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Πίνακας 17. Συχνότητα εµφάνισης παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου σε σχέση µε το φύλο και 
την ηλικία.   

 

Ηλικία (έτη) 

3-11,5 12-17,5 18-25 26-50 +50 

  Ν (%) 
      

ΑΡΡΕΝΕΣ * Σύνολο 236 306 376 486 477 

0 101 (43%) 127 (42%) 105 (28%) 85 (17%) 32 (7%) 

1 96 (40%) 127 ( 41%) 183 (49%) 145 (30%) 116 (24%) 

 2 28 (12%) 40 (13%) 73 (19%) 107 (22%) 131 (27%) 

 

Π
αρ
άγ
ον
τε
ς 

≥3 11 (5%) 12 (4%) 15 (4%) 149 (31%) 198 (42%) 

      

ΘΗΛΕΑ * Σύνολο 243 424 380 571 100 

0 107 (44%) 174 (41%) 157 (41%) 219 (38%) 7 (7%) 

1 94 (38%) 195 (46%) 164 (43%) 209 (37%) 16 (16%) 

 2 33 (14%) 40 (9%) 49 (13%) 84 (15%) 31 (31%) 

 

Π
αρ
άγ
ον
τε
ς 

≥3 9 (4%) 15 (4%) 10 (3%) 59 (10%) 46 (46%) 

      
* Έλεγχος χ2 για γραµµική τάση (p value for linear trend): p≤0,001 
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Πίνακας 18. Σχέση παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου µε το εκπαιδευτικό επίπεδο ενηλίκων, 
εφήβων και παιδιών.   
  

  ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΑ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Παράγοντες Ν (%) p-value 
      

0 έως 2 272 (63,0) 346 (91,5) Πανεπιστήµιο ή  
Ισοδύναµο 
 ≥3 160 (37,0) 32 (8,5) 

<0,001 1

 

     

Ανωτέρα Σχολή 0 έως 2 50 (66,7) 63 (82,9) 

 ≥3 25 (33,3) 13 (17,1) 
0,025 

     

Φοιτητές 0 έως 2 383 (95,8) 365 (97,6) 

 ≥3 17 (4,3) 9 (2,4) 
ΜΣ 

     

0 έως 2 97 (62,2) 113 (84,3) ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση 
 ≥3 59 (37,8) 21 (15,7) 

<0,001 

     

0 έως 2 147 (64,2) 25 (41,0) ∆ηµοτικό &  
Αναλφάβητοι 
 ≥3 82 (35,8) 36 (59,0) 

0,001 

     

Μαθητές & Νήπια 0 έως 2 522 (95,8) 653 (96,5) 

 ≥3 23 (4,2) 24 (3,5) 
ΜΣ 

<0,001 2

      

1. Έλεγχος χ2 (Fisher’s exact test) 
2. Συνολικός έλεγχος Mantel-Haenszel χ2
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Πίνακας 19. Συσχέτιση εµφάνισης Παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου σε Παιδιά / Έφηβους και 
Ενήλικες µε τις συνιστώσες και το ∆είκτη Υγιεινής ∆ιατροφής.  

 

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 

  0 1 2 ≥3 

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ & ∆ΕΙΚΤΗΣ  Μέση τιµή ± ΤΣ1 (Ν) 
      

Παιδιά/Έφηβοι 6,1±0,1 (472) 2 5,9±0,2 (478) 6,2±0,3 (130) 5,6±0,5 (44) 1.  Οµάδα ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ      
 Ενήλικες 5,2±0,2 (502) 5,1±0,1 (681) 5,2±0,2 (368) 5,0±0,2 (334) 
      

Παιδιά/Έφηβοι 3,0±0,2 2,6±0,2 2,2±0,3 3,0±0,5 2.  ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 Ενήλικες 5,2±0,2 5,1±0,1 5,0±0,2 5,0±0,2 
      

Παιδιά/Έφηβοι 5,1±0,2 4,5±0,2 4,3±0,4 4,4±0,7 3.  ΦΡΟΥΤΑ 
 Ενήλικες 5,8±0,2 6,2±0,2 6,1±0,2 6,3±0,3 
      

Παιδιά/Έφηβοι 8,2±0,1 8,5±0,1 8,6±0,3 8,4±0,5 4.  Οµάδα ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ   
  Ενήλικες 7,8±0,2 7,7±0,1 7,8±0,2 7,6±0,2 
      

Παιδιά/Έφηβοι 8,1±0,2 7,9±0,2 7,6±0,3 7,9±0,6 5.  Οµάδα ΚΡΕΑΤΟΣ    
  Ενήλικες 7,7±0,2 8,1±0,1 8,2±0,2 7,9±0,2 
      

Παιδιά/Έφηβοι 3,5±0,2 3,2±0,2 3,1±0,3 3,5±0,6 6.  ΟΛΙΚΟ ΛΙΠΟΣ  
     (% ενέργειας) Ενήλικες 3,9±0,2 4,3±0,1 4,1±0,2 4,2±0,2 
      

Παιδιά/Έφηβοι 3,5±0,2 3,4±0,2 3,4±0,3 3,2±0,6 7.  ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΛΙΠΟΣ  
     (% ενέργειας) Ενήλικες 5,6±0,2  6,0±0,2 5,8±0,2 6,3±0,3** 
      

Παιδιά/Έφηβοι 8,2±0,2 8,2±0,2 8,0±0,3 7,7±0,5 8.  ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΤΡΟΦΗΣ 
 Ενήλικες 8,9±0,1 8,7±0,1 9,1±0,2 8,8±0,2 
      

Παιδιά/Έφηβοι 9,1±0,1 9,2±0,1 9,0±0,2 9,1±0,3 9.  ΝΑΤΡΙΟ 
 Ενήλικες 9,1±0,1 9,2±0,1 9,4±0,1 9,3±0,1 
      

Παιδιά/Έφηβοι 5,0±0,2 4,9±0,1 4,8±0,3 5,5±0,5 10. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 Ενήλικες 5,3±0,2 5,4±0,1 5,2±0,2 4,9±0,2 
      
      

Παιδιά/Έφηβοι 59,8±0,6 58,1±0,6 57,2±1,2 58,4±2,1 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 Ενήλικες 64,4±0,6 65,8±0,5 65,9±0,7 65,3±0,8** 
      

1.ΤΣ: τυπικό σφάλµα  
2.Ανάλυση Συνδιακύµανσης (ANCOVA) στις τέσσερις κατηγορίες παραγόντων Μεταβολικού συνδρόµου. Ως 
συµµεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία και ο ∆ΜΣ ενώ το επίπεδο σηµαντικότητας αφορά την γραµµική 
τάση (*p for linear trend≤0,05). Η ετερογένεια ελέγχθηκε µε τον έλεγχο Levene. 
3.Ανάλυση Συνδιακύµανσης (ANCOVA) µεταξύ εκείνων που δεν έχουν παράγοντες κινδύνου και εκείνων µε Μεταβολικό 
σύνδροµο. Ως συµµεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία και ο ∆ΜΣ (**p ≤0,05). Η ετερογένεια ελέγχθηκε µε 
τον έλεγχο Levene. 
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Πίνακας 20. Συσχέτιση εµφάνισης Παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου και πρόσληψης 
Μακροθρεπτικών στοιχείων, Μετάλλων, Βιταµινών & Ιχνοστοιχείων και βαθµολογία διατροφής του 
Keys στις οµάδες Παιδιών / Εφήβων και Ενηλίκων.  

 
  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 

  0 1 2 ≥3 
Μακροθρεπτικά Στ.  Μέση τιµή ± ΤΣ (Ν) 
      

Ενέργεια (kcal) Παιδιά/Έφηβοι 2046±35 (472) 2023±33 (480) 2038±67 (131) 2064±116 (44) 

 Ενήλικες 1908±35 (551) 1895±28 (765) 1915±37 (437) 1827±42 (435) 
      

Υδατάνθρακες (g) Παιδιά/Έφηβοι 233,3±4,1 227,8±4,0 230,1±8,0 229,1±13,9 

 Ενήλικες 213,0±4,5 213,3±3,6 212,9±4,7 207,9±5,4 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 114,8±1,0 113,4±1,0 113,6±2,0 115,1±3,5 

 Ενήλικες 113,1±1,2 114,9±1,0 112,6±1,3 113,4±1,4 
      

Πρωτεΐνες (g) Παιδιά/Έφηβοι 69,1±1,4 68,1±1,4 68,7±2,7 69,1±4,7 

 Ενήλικες 65,3±1,4 65,2±1,2 65,6±1,5 65,5±1,7 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 34,3±0,5 34,0±0,5 33,9±0,9 33,2±1,6 

 Ενήλικες 34,4±0,5 * 34,8±0,4 35,3±0,6 37,0±0,6 
      

Ολικό λίπος (g) Παιδιά/Έφηβοι 94,0±1,9 93,9±1,9 95,2±3,7 98,2±6,5 

 Ενήλικες 85,7±1,9 84,6±1,5 86,6±2,0 80,9±2,3 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 45,5±0,4 46,0±0,4 46,4±0,8 45,8±1,5 

 Ενήλικες 44,8±0,5 44,0±0,4 44,6±0,5 43,9±0,6 
      

Παιδιά/Έφηβοι 31,9±0,7 32,0±0,7 32,7±1,4 34,8±2,4 Κορεσµένα Λιπαρά  
Οξέα (g) Ενήλικες 25,7±0,6 25,4±0,5 25,5±0,7 23,5±0,8 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 15,6±0,2 15,7±0,2 15,8±0,4 16,2±0,7 

 Ενήλικες 13,4±0,2 * 13,1±0,2 13,0±0,2 12,4±0,2 
      

Παιδιά/Έφηβοι 39,3±0,9 39,5±0,9 39,3±1,8 40,5±3,1 Μονοακόρεστα  
Λιπαρά Οξέα (g) Ενήλικες 38,7±1,0 38,3±0,8 39,9±1,0 37,5±1,2 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 18,9±0,3 19,4±0,3 19,3±0,5 18,8±0,9 

 Ενήλικες 20,4±0,3 20,0±0,3 20,7±0,4 20,8±0,4 
      

Παιδιά/Έφηβοι 11,8±0,3 11,8±0,3 12,3±0,6 11,4±1,1 Πολυακόρεστα  
Λιπαρά Οξέα (g) Ενήλικες 10,0±0,3 10,0±0,3 10,1±0,3 9,2±0,4 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 5,7±0,1 5,8±0,1 5,9±0,2 5,4±0,4 

 Ενήλικες 5,2±0,1 5,2±0,1 5,2±0,1 4,9±0,1 
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Πίνακας 20. (συνέχεια)  
 
 

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 

  0 1 2 ≥3 
Μακροθρεπτικά Στ.  Μέση τιµή ± ΤΣ (Ν) 
      

Παιδιά/Έφηβοι 2,15±0,09 2,19±0,08 2,33±0,17 2,38±0,29 Trans Λιπαρά Οξέα  
(g) Ενήλικες 1,45±0,06 1,41±0,05 1,47±0,07 1,33±0,08 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) 

0,65±0,02 
 

9,30±0,25 9,28±0,24 9,88±0,48 
(g) Ενήλικες 7,87±0,29 

4,71±0,15 4,48±0,27 

  

Χοληστερόλη (mg) Παιδιά/Έφηβοι 

 Ενήλικες 

Παιδιά/Έφηβοι 15,4±0,4 

  

 

Παιδιά/Έφηβοι 10±2 (10) 9±3 (9) Οινόπνευµα (mg) 
(αιθυλική αλκοόλη)  

Ενήλικες 
 

13,3±0,6 

  

Παιδιά/Έφηβοι 

45,9±0,4 
  

Παιδιά/Έφηβοι 1,05±0,04 1,06±0,04 1,07±0,07 1,03±0,13 

 Ενήλικες 0,69±0,03 * 0,63±0,03 0,52±0,03 
     

Παιδιά/Έφηβοι 9,53±0,83 ω-6 Λιπαρά Οξέα 
7,94±0,27 7,76±0,22 7,34±0,35 

      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 4,47±0,08 4,53±0,08 

 Ενήλικες 3,77±0,10 * 3,57±0,09 3,51±0,11 3,09±0,12 
    

Παιδιά/Έφηβοι 0,71±0,03 0,69±0,03 0,84±0,05 0,71±0,09 ω-3 Λιπαρά Οξέα 
(g) Ενήλικες 0,70±0,04 0,74±0,03 0,72±0,04 0,71±0,05 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 0,35±0,01 0,34±0,01 0,40±0,02 0,33±0,04 

 Ενήλικες 0,34±0,02 * 0,35±0,02 0,32±0,02 0,30±0,02 
      

246,9±8,2 246,5±7,9 249,8±15,7 244,6±27,3 

 Ενήλικες 202,9±7,7 211,3±6,2 203,4±8,1 200,5±9,3 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 121,4±3,4 122,5±3,4 125,5±6,5 114,6±11,2 

107,3±3,5 111,2±2,9 107,2±3,8 107,9±4,1 
      

Ίνες (g) 14,5±0,4 14,3±0,8 15,2±1,3 

 Ενήλικες 17,6±0,5 * 16,8±0,4 16,2±0,5 15,9±0,6 
    

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 7,7±0,2 7,3±0,2 7,3±0,3 7,6±0,5 

 Ενήλικες 9,4±0,2 9,3±0,2 9,1±0,3 9,5±0,3 
     

9±5 (4) - 

Ενήλικες 24±2 (97) * 22±2 (179) 23±2 (120) 15±2 (149) 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 0,08±0,05 0,07±0,05 0,26±0,09 0,00±0,15 

 2,51±0,26 2,51±0,21 2,33±0,28 1,82±0,30 
     

Παιδιά/Έφηβοι 13,7±0,2 13,6±0,2 13,6±0,4 Πρωτεΐνες  
 (% ενέργειας) Ενήλικες 13,9±0,2 * 14,0±0,2 14,1±0,2 14,6±0,3 

    

45,9±0,4 45,4±0,4 45,4±0,8 46,1±1,4  Υδατάνθρακες 
 (% ενέργειας) Ενήλικες 45,1±0,5 45,1±0,5 45,6±0,6 
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Πίνακας 20. (συνέχεια)  
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 
 

  

  0 1 2 ≥3 
Μακροθρεπτικά Στ.  Μέση τιµή ± ΤΣ (Ν) 
      

Παιδιά/Έφηβοι 40,9±0,4 41,4±0,4 41,8±0,8 41,3±1,3 Ολικό λίπος 
(% ενέργειας) Ενήλικες 40,3±0,5 39,5±0,4 40,1±0,5 39,6±0,6 
      

Παιδιά/Έφηβοι 14,0±0,2 14,1±0,2 14,2±0,3 14,6±0,6 Κορεσµένα Λιπαρά 
Οξέα (% ενέργειας) Ενήλικες 12,0±0,2 11,8±0,2 11,8±0,2 11,3±0,2 
      

Παιδιά/Έφηβοι 17,0±0,3 17,5±0,3 17,4±0,5 16,9±0,9 Μονοακόρεστα 
Λιπαρά Οξέα  
(% ενέργειας) 

  

0,94±0,04 

0,60±0,03 

Ενήλικες 18,4±0,3 18,0±0,3 18,6±0,3 18,7±0,4 
      

Παιδιά/Έφηβοι 5,1±0,1 5,2±0,1 5,4±0,2 5,0±0,4 Πολυακόρεστα 
Λιπαρά Οξέα  
(% ενέργειας) Ενήλικες 4,7±0,1 4,7±0,1 4,7±0,1 4,4±0,1 

    

Παιδιά/Έφηβοι 0,95±0,03 0,98±0,07 0,94±0,12 Trans Λιπαρά Οξέα  
(% ενέργειας) Ενήλικες 0,67±0,03 0,66±0,02 0,67±0,03 
      

Μέταλλα   
      

210,5±10,2 

102,9±2,2 

 

  

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 490±10 510±20 

596±9 
 

2414±70 2288±67 2332±132 2319±237 

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 

Ενήλικες 1415±27 * 1408±22 1419±29 1520±31 

1878±49 1829±47 

1826±39 1834±51 

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 

 

Ασβέστιο (mg) Παιδιά/Έφηβοι 849,0±20,9 855,3±20,2 828,1±40,4 851,1±70,0 

 Ενήλικες 819,0±22,2 811,5±17,8 784,8±23,4 764,7±26,6 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 431±9 434±9 425±17 426±29 

 Ενήλικες 442±10 438±9 427±11 448±12 
      

Μαγνήσιο (mg) Παιδιά/Έφηβοι 213,5±5,3 205,2±5,1 195,0±17,6 

 Ενήλικες 257,2±5,4 * 249,1±4,3 240,9±5,6 236,9±6,4 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 101,8±2,2 105,2±4,1 96,5±7,2 

 Ενήλικες 137,8±2,3 136,2±1,9 134,0±2,5 141,9±2,7 
     

Φώσφορος (mg) Παιδιά/Έφηβοι 1014±26 1011±25 1020±49 971±85 
 Ενήλικες 1095±23 1076±18 1069±24 1050±27 

    

481±10 473±34 

 Ενήλικες 583±8 577±7 577±9 
     

Κάλιο (mg) Παιδιά/Έφηβοι 

 Ενήλικες 2637±56 2670±45 2624±59 2615±66 
      

1156±30 1109±29 1146±56 1097±97 

 
      

Παιδιά/Έφηβοι 2018±95 1939±164 Νάτριο (mg) 
 Ενήλικες 1943±49 * 1735±58 
      

926±20 922±19 978±37 934±64 

 Ενήλικες 1016±18 960±15 980±20 969±21 
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Πίνακας 20. (συνέχεια)  
 
 

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 

  0 1 2 ≥3 
Μέταλλα  Μέση τιµή ± ΤΣ (Ν) 
      

Σίδηρος (g) Παιδιά/Έφηβοι 

 10,8±0,4 
 

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 6,1±0,1 6,4±0,4 

6,3±0,2 
  

12,9±0,3 12,3±0,3 12,1±0,6 13,2±1,1 

Ενήλικες 12,1±0,3  * 11,5±0,3 11,4±0,3 
     

6,4±0,1 5,9±0,2 

 Ενήλικες 6,4±0,1 6,2±0,1 6,2±0,2 
    

Βιταµίνες & Ιχνοστ.   
      

Παιδιά/Έφηβοι 781±44 639±42 712±85 731±147 Βιταµίνη A (µg) 
 Ενήλικες 1014±60 
 

Παιδιά/Έφηβοι 

647±41 

6,9±0,5 

   

Παιδιά/Έφηβοι Βιταµίνη C (mg) 
134,5±5,5 

 

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 60,4±2,4 54,9±2,3 52,8±4,5 66,5±7,8 

  

Παιδιά/Έφηβοι 2,2±0,1 2,2±0,1 

 

1,31±0,17 

0,83±0,03 0,85±0,02 0,82±0,03 0,84±0,03 

1,85±0,05 

1,64±0,05 * 1,54±0,05 1,45±0,06 
  

1,05±0,06 

    

1,51±0,04 
  

0,80±0,01 0,77±0,01 0,77±0,03 

0,82±0,02 

1021±48 894±63 1008±71 
     

      -//-   (ανά 1000 kcal) 396±22 323±21 392±41 360±71 

 Ενήλικες 561±35 575±29 526±38 
      

Παιδιά/Έφηβοι 7,1±0,2 7,2±0,2 7,3±0,8 Βιταµίνη Ε (mg) 
 Ενήλικες 9,1±0,5 8,2±0,4 7,9±0,5 8,5±0,7 
   

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 3,47±0,10 3,51±0,10 3,47±0,19 3,50±0,32 

 Ενήλικες 4,47±0,23 * 3,98±0,19 3,63±0,25 3,78±0,27 
      

119,1±4,6 108,1±4,5 97,7±9,0 117,8±15,6 
 Ενήλικες 134,7±5,3 139,6±4,2 130,0±6,3 
     

 Ενήλικες 75,3±3,0 80,1±2,5 77,0±3,3 79,4±3,5 
    

2,3±0,2 2,7±0,4 Βιταµίνη B1 (mg) 
 Ενήλικες 1,6±0,1 1,6±0,0 1,5±0,1 1,5±0,1 
     

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 1,06±0,05 1,09±0,05 1,14±0,10 

 Ενήλικες 
      

Βιταµίνη B2 (mg) Παιδιά/Έφηβοι 1,80±0,05 1,81±0,09 2,17±0,16 

 Ενήλικες 1,64±0,04 
    

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 0,93±0,02 * 0,91±0,02 0,88±0,03 

 Ενήλικες 0,88±0,02 0,87±0,02 0,84±0,03 0,84±0,03 
  

Βιταµίνη B6 (mg) Παιδιά/Έφηβοι 1,60±0,04 1,54±0,04 1,63±0,08 1,67±0,14 
 Ενήλικες 1,48±0,03 1,49±0,04 1,42±0,04 
    

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 0,79±0,05 

 Ενήλικες 0,80±0,02 0,81±0,01 0,83±0,02 
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Πίνακας 20. (συνέχεια)  

 
  

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 

  0 1 2 ≥3 
Βιταµίνες & Ιχνοστ.  Μέση τιµή ± ΤΣ (Ν) 
      

Βιταµίνη B12 (µg) 
 

2,07±0,15 2,18±0,29 

 Ενήλικες 1,94±0,15 
 

16,7±0,5 

7,5±0,2 
  

236,4±24,3 

250,9±11,1 
  

    

Παιδιά/Έφηβοι 3,3±0,3 3,8±0,2 4,3±0,5 2,7±0,8 

Ενήλικες 3,7±0,3 3,4±0,2 3,4±0,3 4,0±0,3 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 1,66±0,15 1,28±0,50 

1,64±0,12 1,58±0,16 1,75±0,17 
     

Νιασίνη (mg) Παιδιά/Έφηβοι 16,5±0,4 15,5±0,4 16,2±0,8 16,9±1,3 
 Ενήλικες 15,8±0,4 16,2±0,3 16,0±0,4 
      

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 8,1±0,1 7,6±0,1 7,7±0,2 8,2±0,4 

 Ενήλικες 7,6±0,2 7,8±0,2 7,6±0,2 
    

Φυλικό οξύ (µg) Παιδιά/Έφηβοι 237,8±7,3 210,5±7,0 191,8±14,1 

 Ενήλικες 243,7±8,4 235,4±6,8 232,9±9,2 
    

      -//-   (ανά 1000 kcal) Παιδιά/Έφηβοι 116,8±3,3 106,5±3,2 96,3±6,2 120,1±10,7 

 Ενήλικες 120,0±4,2 115,0±3,5 112,4±4,6 117,4±4,9 
   

Βαθµολογία διατροφής Keys   
      

71±2 70±1 
Παιδιά/Έφηβοι 86±2 86±2 88±3 94±6 Βαθµολογία 

 Ενήλικες 70±1 65±2 
      

# Ανάλυση Συνδιακύµασης (ANCOVA). Ως συµµεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία και ο ∆ΜΣ (δεν 
χρησιµοποιήθηκε ο ∆ΜΣ στις αναλύσεις που αφορούν την αναγωγή σε 1000 kcal) ενώ το επίπεδο σηµαντικότητας αφορά 
την γραµµική τάση (*p for linear trend≤0,05). Η ετερογένεια ελέγχθηκε µε τον έλεγχο Levene. 
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Πίνακας 21. Συσχέτιση εµφάνισης Παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου και κατανάλωσης 
τροφίµων στις οµάδες Παιδιών / Εφήβων και Ενηλίκων.  

 
 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 

  0 1 2 ≥3 
Οµάδες τροφίµων  Μέση τιµή ± ΤΣ (% καταναλωτών) 
      

Ψωµί Παιδιά/Έφηβοι 113±4 (85) 108±4 (83) 113±7 (83) 97±13 (84) 

 Ενήλικες 109±4 (84) 108±4 (83) 102±5 (89) 117±5 (92) 

Παιδιά/Έφηβοι 166±10 (52) 

134±9 (54) 
  

211±15 (57) 165±25 (57) 

146±8 (57) 
 

 Ενήλικες 

Λαχανικά 
235±9 (85) 231±7 (85) 

Παιδιά/Έφηβοι 

 304±17 (80) 

255±12 (82) 229±24 (79) 

  

146±19 (75) 

 

Ενήλικες 93±5 (51) 105±7 (55) 
  

Παιδιά/Έφηβοι 

56±5 (18) 68±3 (32) 66±4 (35) 
  

   

Τυρί 
61±3 (64) 58±2 (62) 

  

Γάλα & Γιαούρτι Παιδιά/Έφηβοι 263±9 (75) 254±9 (76) 226±18 (73) 

220±15 (70) 

Λάδι & Λίπη Παιδιά/Έφηβοι 

      

∆ηµητριακά 175±10 (54) 202±20 (52) 142±33 (55) 

 Ενήλικες 148±7 (52) 142±10 (57) 140±12 (51) 
    

Πατάτες Παιδιά/Έφηβοι 173±7 (60) 179±7 (56) 

 Ενήλικες 135±7 (47) 139±5 (53) 149±7 (55) 
     

Όσπρια Παιδιά/Έφηβοι 320±23 (14) 284±24 (13) 223±56 (8) 347±74 (16) 

170±15 (16) 179±11 (20) 166±12 (29) 186±11 (46) 
      

Παιδιά/Έφηβοι 156±8 (72) 142±8 (64) 134±17 (60) 165±27 (73) 
 Ενήλικες 234±9 (86) 225±11 (89) 
      

250±11 (59) 222±12 (53) 203±24 (50) 183±41 (52) Φρούτα 
Ενήλικες 298±14 (64) 323±11 (69) 319±15 (72) 

      

Παιδιά/Έφηβοι 299±12 (87) 244±40 (89) Λαχανικά & 
Φρούτα Ενήλικες 431±15 (94) 457±12 (93) 451±17 (94) 430±20 (97) 
    

Παιδιά/Έφηβοι 115±6 (76) 120±5 (74) 123±11 (72) Κρέας 
 Ενήλικες 105±5 (60) 109±4 (70) 120±5 (68) 116±6 (65) 
     

Παιδιά/Έφηβοι 103±6 (68) 108±6 (67) 109±12 (62) 134±21 (64) 
Κόκκινο Κρέας 

93±4 (56) 108±6 (58) 
    

89±7 (21) 100±7 (19) 88±14 (22) 90±21 (25) Άσπρο Κρέας 
 Ενήλικες 66±4 (41) 
    

Αυγά Παιδιά/Έφηβοι 58±4 (22) 59±4 (18) 46±7 (25) 49±14 (20) 

 Ενήλικες 37±3 (21) 37±3 (25) 30±3 (26) 30±3 (33) 
   

Παιδιά/Έφηβοι 47±2 (60) 52±2 (64) 63±5 (57) 58±8 (64) 

 Ενήλικες 60±3 (67) 56±4 (66) 
    

214±31 (73) 

 Ενήλικες 183±11 (68) 204±9 (67) 197±13 (62) 
      

17±1 (50) 17±1 (52) 13±2 (50) 15±4 (41) 

 Ενήλικες 27±1 (58) 25±1 (64) 26±1 (67) 26±1 (76) 
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Πίνακας 21. (συνέχεια)  

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 

 
 

 

  0 1 2 ≥3 
Οµάδες τροφίµων  Μέση τιµή ± ΤΣ (% καταναλωτών) 
      

Παιδιά/Έφηβοι 47±3 (71) 

  

Παιδιά/Έφηβοι 363±16 (41) 348±15 (40) 341±31 (41) 395±58 (32) Αναψυκτικά & 
Χυµοί Ενήλικες 342±15 (43) 324±11 (48) 312±18 (47) 
   

14±12 (2) - 

26±4 (13) 32±4 (20) 
  

49±5 (12) 
 

  

Ενήλικες 
 

48±3 (69) 46±6 (65) 32±11 (61) Ζάχαρη, Γλυκά & 
Μέλι Ενήλικες 31±2 (75) 29±2 (76) 33±3 (78) 32±3 (76) 

    

324±15 (50) 
   

Ελιές ╪ Παιδιά/Έφηβοι 19±5 (3) 22±7 (1) 

 Ενήλικες 18±4  (11) 18±3 (11) 
    

Παιδιά/Έφηβοι 35±5 (7) 35±5 (7) 24±13 (4) 37±20 (5) Ξηροί Καρποί 
 Ενήλικες 38±7 (10) 34±6 (15) 36±7 (14) 
     

Παιδιά/Έφηβοι 103±11 (13) 131±10 (13) 127±21 (14) 10±64 (5) Ψάρι & 
Θαλασσινά Ενήλικες 87±10  (25) * 85±8 (24) 93±9 (33) 112±8 (51) 
    

Παιδιά/Έφηβοι 298±35 (8) 296±35 (8) 385±67 (9) 365±153 (5) Σούπες 
 155±31 (6) 131±18 (11) 154±19 (18) 122±17 (27) 
     

Παιδιά/Έφηβοι 75±4 (38) 76±4 (39) 81±7 (34) 77±12 (41) Snacks 
 Ενήλικες 62±4 (21) 54±4 (18) 56±5 (14) 47±8 (10) 
      

# Ανάλυση Συνδιακύµασης (ANCOVA). Ως συµµεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία και ο ∆ΜΣ ενώ το 
επίπεδο σηµαντικότητας αφορά την γραµµική τάση (*p for linear trend≤0,05). Η ετερογένεια ελέγχθηκε µε τον έλεγχο 
Levene. 
## Η κατανοµή (Ν) των διαιτολογίων στις παραπάνω οµάδες παραγόντων είναι αντίστοιχα στα Παιδιά / Έφηβους : 472, 
478, 130 & 44 και στους Ενήλικες : 502, 681, 368 & 334. 
╪ ∆εν ακολούθησε ανάλυση για ύπαρξη γραµµικής τάσης λόγω µικρού αριθµού περιπτώσεων κατανάλωσης  
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Πίνακας 22. Συσχέτιση εµφάνισης Παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου και συχνότητας ανεπαρκούς 
θρέψης Παιδιών / Εφήβων και Ενηλίκων που καθορίζεται από την Συνιστώµενη Ηµερήσια Ποσότητα 
Κατανάλωσης (67% του RDA*). 
 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ  
<67% RDA 

 0 1 2 ≥3  
  Ν [%] p** 
       

Ενέργεια Παιδιά-Έφηβοι 106 [22] 35 [27] ΜΣ 

Πρωτεΐνες 19 [4] 9 [7] 

107 [14] 61 [14] 
     

127 [26] 14 [32] 

 Ενήλικες 234 [42] 326 [42] 185 [42] 189 [43] ΜΣ 
       

Παιδιά-Έφηβοι 26 [5] 5 [11] 0,027 

 Ενήλικες 73 [13] 83 [19] 0,016 
  

Ίνες Παιδιά-Έφηβοι 362 [77] 382 [80] 109 [83] 34 [77] ΜΣ 

Μ
ακ
ρο
θρ
επ
τι
κά

 

 Ενήλικες 399 [72] 548 [71] 304 [69]  283 [65] 0,012 
      

ΜΣ 

12 [27] 

208 [45] 
Ενήλικες 300 [54] 433 [56] 260 [59] 260 [59] 0,050 

 

Ασβέστιο Παιδιά-Έφηβοι 239 [51] 253 [53] 67 [51] 25 [57] ΜΣ 
 Ενήλικες 267 [48] 361 [47] 227 [52] 224 [51] 
       

Σίδηρος Παιδιά-Έφηβοι 103 [22] 108 [23] 30 [23] ΜΣ 
 Ενήλικες 268 [48] 

 

293 [38] 129 [29] 116 [26] <0,001 
      

Μαγνήσιο Παιδιά-Έφηβοι 238 [51] 66 [51] 27 [61] 0,018 
 
       

Φώσφορος Παιδιά-Έφηβοι 140 [31] 166 [36] 45 [35] 19 [44] ΜΣ 
 Ενήλικες 35 [6] 60 [8] 26 [6] 46 [11] ΜΣ 
       

Φυλικό Παιδιά-Έφηβοι 252 [53] 310 [65] 86 [66] 24 [55] 0,010 Μ
έτ
αλ
λα

 &
 Ιχ
νο
στ
οι
χε
ία

 

 Ενήλικες 

202 [43] 232 [48] 74 [56] 

0 

Βιταµίνη Β2 16 [3] 
103 [24] 

Βιταµίνη Β6 Παιδιά-Έφηβοι 

359 [70] 488 [71] 262 [70] 233 [69] ΜΣ 
       

Βιταµίνη Α Παιδιά-Έφηβοι 20 [45] 0,023 
 Ενήλικες 294 [53] 398 [52] 213 [49] 204 [47] 0,027 
       

Βιταµίνη Ε Παιδιά-Έφηβοι 304 [64] 308 [64] 87 [67] 27 [61] ΜΣ 
 Ενήλικες 392 [77] 522 [76] 261 [70] 217 [64] <0,001 
       

Βιταµίνη C Παιδιά-Έφηβοι 96 [20] 125 [26] 38 [29] 7 [16] ΜΣ 
 Ενήλικες 159 [29] 192 [25] 113 [26] 119 [27] ΜΣ 
       

Βιταµίνη Β1 Παιδιά-Έφηβοι 20 [4] 22 [5] 9 [7] ΜΣ 
 Ενήλικες 98 [18] 131 [17] 83 [19] 91 [21] ΜΣ 
       

Παιδιά-Έφηβοι 17 [4] 5 [4] 4 [9] ΜΣ 
 Ενήλικες 74 [13] 133  [17] 88  [20] <0,001 
       

58 [12] 68 [14] 22 [17] 9 [20] ΜΣ 
 Ενήλικες 133 [24] 187 [24] 101 [23] 138 [32] 0,018 
       

Βιταµίνη Β12 Παιδιά-Έφηβοι 103 [22] 102 [21] 33 [25] 13 [30] ΜΣ 
 Ενήλικες 181 [35] 252 [37] 128 [34] 112 [33] ΜΣ 
       

Νιασίνη Παιδιά-Έφηβοι 66 [14] 82 [17] 28 [22] 7 [16] ΜΣ 

Β
ιτ
αµ
ίν
ες

 

 Ενήλικες 145 [28] 163 [24] 86 [23] 93 [27] ΜΣ 
       

* Συνιστώµενη Ηµερήσια Ποσότητα Κατανάλωσης ή RDA (Recommended Dietary Allowances) 
** Έλεγχος χ2 για γραµµική τάση (p value for linear trend) 
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Πίνακας 23. Συσχέτιση ∆είκτη Υγιεινής ∆ιατροφής µε το φύλο και την ηλικία στις οµάδες Παιδιών / 
Εφήβων και Ενηλίκων. 

 

  ∆είκτης Υγιεινής ∆ιατροφής  

  Ανεπαρκή 
(<51) 

Χρειάζεται 
Βελτίωση (51-80) Καλή (>80)  

Οµάδες Φύλο & Ηλικία Ν (%) p 
      

ΠΑΙ∆ΙΑ / ΕΦ. Άρρενες 139 (27) 336 (67) 28 (6) 

 Θήλεα 197 (32) 382 (61) 42 (7) 
ΜΣ1

 Σύνολο 336 (30) 718 (64) 70 (6)  
      

ΕΝΗΛΙΚΕΣ Άρρενες 178 (17) 686 (66) 180 (17) 

 Θήλεα 134 (16) 603 (71) 116 (13) 
0,0451

 Σύνολο 312 (16) 1289 (68) 296 (16)  
      

ΑΡΡΕΝΕΣ 3 – 11,5 50 (25) 136 (67) 17 (8) 

 12 – 17,5 89 (29) 200 (67) 11 (4) 

 18 – 25 92 (27) 225 (67) 19 (6) 

 26 – 50 75 (19) 278 (71) 39 (10) 

 +50 11 (4) 183 (58) 122 (38) 

<0,0012

      

ΘΗΛΕΑ 3 – 11,5 55 (27) 138 (66) 15 (7) 

 12 – 17,5 142 (34) 244 (59) 27 (7) 

 18 – 25 70 (20) 239 (68) 40 (12) 

 26 – 50 60 (14) 320 (74) 54 (12) 

 +50 4 (6) 44 (63) 22 (31) 

<0,0012

      

 

1. Έλεγχος χ2  
2. Έλεγχος χ2 για γραµµική τάση (p value for linear trend).  
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Πίνακας 24. Συσχέτιση ∆είκτη Υγιεινής ∆ιατροφής και εµφάνισης Παραγόντων Μεταβολικού 
Συνδρόµου. 

 

  ∆είκτης Υγιεινής ∆ιατροφής  

  Ανεπαρκή 
(<51) 

Χρειάζεται 
Βελτίωση (51-80) 

Καλή 
(>80)  

Οµάδες Παράγοντες Ν (%) p1

      

Άρρενες 0 54 (25) 13 (6) 147 (69) 

 1 54 (26) 144 (69) 10 (5) 

 2 24 (40) 31 (52) 5 (8) 

 ≥3 7 (33) 14 (67) 0  

ΜΣ 

      

Θήλεα 0 77 (30) 156 (61) 25 (9) 

 1 90 (33) 167 (62) 13 (5) 

 2 21 (30) 47 (67) 2 (3) 

 ≥3 9 (39) 12 (52) 2 (9) 

ΜΣ 

      

ΣΥΝΟΛΟ 0 131 (28) 303 (64) 38 (8) 

 1 144 (30) 311 (65) 23 (5) 

 2 45 (35) 7 (5) 78 (60) 

Π
Α
Ι
∆
Ι
Α

/ 
Ε
Φ

Η
Β
Ο
Ι

 

 

 ≥3 16 (36) 26 (59) 2 (5) 

0,026 

      

Άρρενες 0 47 (25) 122 (64) 

 

21 (11) 

1 68 (19) 240 (65) 58 (16) 

 2 37 (15) 155 (65) 48 (20) 

 ≥3 26 (11) 53 (21) 

<0,001 

    

169 (68) 
  

Θήλεα 0 62 (20) 219 (69) 36 (11) 

 1 52 (16) 223 (70) 43 (14) 

 2 12 (10) 96 (74) 21 (16) 

 ≥3 8 (9) 65 (73) 16 (18) 

0,001 

      

ΣΥΝΟΛΟ 0 109 (22) 341 (67) 57 (11) 

 1 120 (17) 463 (68) 101 (15) 

 2 49 (13) 251 (68) 69 (19) 

Ε
Ν
Η
Λ
Ι
Κ
Ε
Σ

 

 

 ≥3 34 (10) 234 (69) 69 (21) 

<0,001 

      

1. Έλεγχος χ2 για γραµµική τάση (p value for linear trend) 
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Πίνακας 25. Συσχέτιση ∆είκτη Υγιεινής ∆ιατροφής και επιπέδων των Παραγόντων Μεταβολικού 
Συνδρόµου. 

 

  ∆είκτης Υγιεινής ∆ιατροφής  

  Ανεπαρκή  
(<51) 

Χρειάζεται 
Βελτίωση (51-80) 

Καλή  
(>80)  

  Μέση τιµή ± ΤΣ (Ν) r##

      

Παιδιά / Έφηβοι Σάκχαρο (mg/dl) 83,1±0,6 (336) 82,0±0,4 (718) 83,8±1,4 (70) -0,010 

 Συστολική ΑΠ (mm Hg) 116±1 * 116±1 112±1 -0,089** 

 ∆ιαστολική ΑΠ (mm Hg) 67±1 67±1 66±1 -0,014 

 Τριγλυκερίδια (mg/dl) 64,6±1,5 64,7±1,0 68,1±3,3 0,033 

 HDL – C (mg/dl) 53,1±0,6 52,0±0,4 50,3±1,3 -0,056 

 Περιµέτρος µέσης (cm) 68,8±0,5 68,5±0,3 66,6±1,1 -0,039 

      

Ενήλικες Σάκχαρο (mg/dl) 89,1±1,3 (312) * 88,8±0,6 (1278) 85,4±1,3 (295) -0,022 

 Συστολική ΑΠ (mm Hg) 121±1 * 122±1 124±1 0,064** 

 ∆ιαστολική ΑΠ (mm Hg) 80±1 80±1 81±1 0,059** 

 Τριγλυκερίδια (mg/dl) 104,3±3,5 105,6±1,6 104,2±2,0 0,009 

 HDL – C (mg/dl) 50,1±0,7 49,2±0,3 50,5±0,8 0,020 

 Περιµέτρος µέσης (cm) 87,3±0,7 87,8±0,3 86,7±0,7 -0,037 

      
# Ανάλυση Συνδιακύµασης (ANCOVA). Ως συµµεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία και ο ∆ΜΣ (εκτός της 
περιµέτρου µέσης) ενώ το επίπεδο σηµαντικότητας αφορά την γραµµική τάση (*p for linear trend≤0,05). Η ετερογένεια 
ελέγχθηκε µε τον έλεγχο Levene. 

 

 

## Συντελεστές µερικής συσχέτισης Pearson (Partial correlation coefficients). Ως συµµεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν το φύλο, 
η ηλικία και ο ∆ΜΣ (εκτός της περιµέτρου µέσης)  (**p ≤0,05).   
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Πίνακας 26. Εκτίµηση δεικτών σχετικού κινδύνου (odds ratio) διαφόρων παραγόντων σε άτοµα µε 
Μεταβολικό Σύνδροµο#. 
 

 Παιδιά / Έφηβοι Ενήλικες 

 OR [95% ∆ιάστηµα Εµπιστοσύνης]   (Ν)   p-value##

Ηλικία 1,00 [0,93-1,08] (556)   ΜΣ 1,10 [1,09-1,11] (1082)  <0,001 

Φύλο 1 0,85 [0,47-1,54] (556)   ΜΣ 0,18 [0,14-0,24] (1082)  <0,001 

Κάπνισµα  Καπνιστές 0,98 [0,11-8,97] (106)   ΜΣ 1,11 [0,80-1,53] (1008)   ΜΣ 

2,52 [1,83-3,47] (1079)  <0,001 

Αθηρωµατικός δείκτης LDL 
Χοληστερόλης προς HDL  6

Εκπαίδευση 2 -- 2,00 [1,77-2,27] (1048)  <0,001 

Ολική Χοληστερόλη 3  1,58 [0,70-3,57] (556)   ΜΣ 

LDL Χοληστερόλη 4  3,16 [1,59-6,29] (556)  0,001 3,17 [2,27-4,40] (1072)  <0,001 

Αθηρωµατικός δείκτης Ολικής 
Χοληστερόλης προς HDL  5 71,15 [19,45-260,13] (556)  <0,001 32,59 [21,10-50,33] (1079)  <0,001

47,35 [9,36-239,50] (556)  <0,001 18,00 [10,83-29,93] (1072)  <0,001

25 - 30 kg/m2 * 7,32 [3,07-14,47] (556)  <0,001 6,67 [4,43-10,03] (1074)  <0,001 
   

∆είκτης Μάζας  
Σώµατος  
 
 
 > 30  kg/m2 84,80 [32,70-219,40] (556) <0,001 88,54 [44,06-177,93] (1074) <0,001

Ποσοστό Λίπους Σώµατος -- 1,24 [1,19-1,29] (1020)  <0,001 

Παλίνδροµο Τρέξιµο Αντοχής 0,70 [0,49-0,99] (181)  0,042 -- 

Βαθµολογία διατροφής Keys 1,00 [0,99-1,01] (516)  MΣ 1,00 [0,99-1,00] (994)  ΜΣ 

Χρειάζεται 
Βελτίωση 0,70 [0,36-1,35] (516)  MΣ 1,45 [0,88-2,40] (884)  ΜΣ 
   

∆είκτης 
Υγιεινής 
∆ιατροφής 
 
 

Καλή 0,44 [0,36-1,98] (516)  MΣ 1,12 [0,57-2,18] (844)  ΜΣ 

# Η ανάλυση αφορά άτοµα που δεν έχουν παράγοντες µεταβολικού συνδρόµου (µηδέν παράγοντες) και άτοµα µε 
Μεταβολικό Σύνδροµο (τρεις ή περισσότερους παράγοντες) 
## Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόµησης (logistic linear regression analysis): ως συµµεταβλητές ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν 
το φύλο και η ηλικία (εκτός στις περιπτώσεις του φύλου, της ηλικίας & της εκπαίδευσης)  
1.  Άρρενες, Θήλεα 
2. Κατηγορίες: Φοιτητές & Πανεπιστήµιο ή ισοδύναµο, Ανώτερη Σχολή, ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ∆ηµοτικό & 
Αναλφάβητοι  
3.  Για παιδιά / εφήβους µε >200 mg/dl και ενήλικες >220 mg/dl 
4.  Για άτοµα µε >130 mg/dl 
5.  Για άτοµα µε >5,00 
6.  Για άτοµα µε >4,00 
*  Τα όρια του ∆ΜΣ στα παιδιά καθορίζονται από τους Cole et al,(2000). 
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Πίνακας 27. Συχνότητα εµφάνισης των παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου στα 47 παιδιά - 
εφήβους και στους 477 ενήλικες που έχουν τρεις ή περισσότερους παράγοντες Μεταβολικού 
Συνδρόµου. 
 

       

 Παιδιά & Έφηβοι Ενήλικες   

 Ν % Ν % p-value 
       

Υπεργλυκαιµία 12 26 227 48 0,004 1

      

Υπέρταση 45 96 396 83 0,020 
      

Υπερτριγλυκεριδαιµία 32 68 326 68 ΜΣ 
      

Χαµηλή HDL - C 31 66 358 75 ΜΣ 
      

Κεντρική παχυσαρκία 29 62 323 68 ΜΣ 

ΜΣ 2

       

# Παιδιά – έφηβοι: Ν=47, Ενήλικες: Ν=477 
1. Έλεγχος χ2 (Fisher’s exact test) 

 

2.  Συνολικός έλεγχος Mantel-Haenszel χ2
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Πίνακας 28. Βασικά χαρακτηριστικά, επίπεδα παραγόντων και διατροφικών στοιχείων Παιδιών / Εφήβων 
και Ενηλίκων µε Μεταβολικό Σύνδροµο ως προς το ∆είκτη Υγιεινής ∆ιατροφής. 

 

  ΠΑΙ∆ΙΑ-ΕΦΗΒΟΙ  ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
    

Φύλο ♂ 23 [49%] 1 362 [76%] 

    

♂

12±3 46±13 
 

126 [37%] 

 ♀

 ♀ 24 [51%] 115 [24%] 

Ηλικία 12±4 2 53±16 

 ♀
   

Κάπνισµα ♂ - 

- 28 [26%] 
 
 
 
 

 <51 51-80 >80  <51 51-80 >80 ∆είκτης Υγιεινής 
∆ιατροφής  16 [36%] 26 [59%] 2 [5%]  34 [10%] 234 [69%] 69 [21%]
        

Σάκχαρο (mg/dl) 91,3±15,7 88,4±13,5 80,0±5,7 

128,9±14,1 

73,9±12,9 71,0±14,5 

200,8±101,2 185,8±75,3 

39,0±1,4 

103,0±10,7 103,9±10,2

174,5±25,6 142,5±34,6 238,0±44,6 236,4±49,1 239,5±47,0

LDL Χοληστερόλη 
(mg/dl) 113,3±23,7 

∆είκτης Ολικής 
Χοληστερόλης προς 
HDL 

7,07±2,29 6,29±1,84 

0,84±0,07 0,79±0,15 0,98±0,07 0,97±0,07 

105,9±37,1 106,8±44,6 107,5±34,7

Συστολική ΑΠ  
(mm Hg) 129,1±13,7 117,5±21,9 129,6±13,5 135,3±17,4 142,0±17,1

∆ιαστολική ΑΠ  
(mm Hg) 71,0±5,7 87,1±8,6 88,2±10,2 87,7±9,0 

Τριγλυκερίδια  
(mg/dl) 105,0±48,0 107,4±36,7 123,0±28,3 186,8±90,1

HDL – C (mg/dl) 39,8±8,8 39,8±9,3 35,8±8,7 39,8±11,1 40,3±13,0 

Περιµέτρος Μέσης 
(cm) 84,9±18,9 82,6±18,3 66,8±5,3 106,0±13,0 

Ολική Χοληστερόλη 
(mg/dl) 176,4±38,0 

113,9±31,5 78,5±30,4 163,5±41,8 159,5±43,7 163,1±45,9

4,57±1,22 4,58±1,15 3,67±1,02 6,50±2,28 

∆είκτης Περιµέτρου 
Μέσης προς Λεκάνη 0,86±0,07 1,00±0,08 
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Πίνακας 28. (συνέχεια) 
 
 

  ΠΑΙ∆ΙΑ-ΕΦΗΒΟΙ  ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 <51 51-80 >80  <51 51-80 >80 ∆είκτης Υγιεινής 
∆ιατροφής  16 [36%] 26 [59%] 2 [5%]  34 [10%] 234 [69%] 69 [21%]
        

∆είκτης Περιµέτρου 
Μέσης προς Ύψος 0,62±0,08 

20,4±2,4 

1769±796 2271±761 

14,8±5,6 11,5±1,6 

0,53±0,08 0,54±0,08 0,46±0,13 0,61±0,07 0,62±0,06 

∆είκτης Μάζας 
Σώµατος 27,2±7,2 26,4±6,9 31,4±4,9 29,9±4,8 29,5±4,2 

Ενέργεια (kcal) 1977±957 1836±570 1824±15 1516±854 * 

Υδατάνθρακες  
(% ενέργειας) 44,2±15,4 46,2±9,4 44,9±2,5 34,1±10,3 * 45,0±11,7 50,3±8,3 

Μονοακόρεστο Λίπος 
(% ενέργειας) 17,4±8,1 17,0±5,9 13,4±1,0 23,6±9,8 * 19,4±7,3 17,1±4,9 

Ίνες (g) 12,6±9,6 9,3±4,7 * 19,0±11,1 26,8±8,0 

Ασβέστιο (mg) 703±466 852±357 785±155 746±514 803±484 908±357 

Σίδηρος (g) 12,0±6,4 11,6±5,8 11,3±2,4 8,8±4,3 * 12,0±6,5 15,4±5,9 

1. Αριθµός ατόµων (Ν) και ποσοστό [%]  
2. Μέση τιµή ± Τυπική Απόκλιση 
# Ανάλυση Συνδιακύµασης (ANCOVA) [Αφορά µόνο στους ενήλικες]. Ως συµµεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν το φύλο, η 
ηλικία και ο ∆ΜΣ (εκτός των σωµατοµετρήσεων) ενώ το επίπεδο σηµαντικότητας αφορά την γραµµική τάση (*p for linear 
trend <0,001). Η ετερογένεια ελέγχθηκε µε τον έλεγχο Levene. 
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Σχήµα 1. Επιπολασµός Μεταβολικού Συνδρόµου ως προς την ηλικία και το φύλο.  
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Σχήµα 2. Βαθµολογία συνιστωσών και ∆είκτη Υγιεινής ∆ιατροφής.  

 

Βαθµολογία Συνιστωσών ∆είκτη Υγιεινής ∆ιατροφής
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Σχήµα 3. Ποσοστά Παιδιών - Εφήβων & Ενηλίκων µε µεταβολικό σύνδροµο που υπερβαίνουν 
τα όρια (cut offs) των παραγόντων Μεταβολικού Συνδρόµου.  
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Σχήµα 4. Επιπολασµός Μεταβολικού Συνδρόµου στις διάφορες επαγγελµατικές οµάδες.  
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