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Πεξίιεςε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο

Σίηινο εξγαζίαο: Μεηαβνιηθό ύλδξνκν ζε άηνκα πνπ αθνινπζνύλ ηελ λεζηεία ηεο
Οξζόδνμεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο γηα πεξηζζόηεξα από 20 ρξόληα

Σεο: Παπαζαλαζάθε ηπιηαλήο
Τπφ ηε επίβιεςε ηνπ: Α.Καθάηνπ, Οκφηηκνπ Καζεγεηή, Σνκέα Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο,
Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ. Κξήηεο
Ζκεξνκελία: 26 Ννεκβξίνπ 2014

ΔΗΑΓΩΓΖ: Ζ Νεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο(ΝΟΥΔ) δηαξθεί
ζπλνιηθά, 180-200 εκέξεο ην ρξφλν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πεξηνδηθή ελαιιαγή
ζηελ δηάξθεηα ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ έηνπο, κηαο θπηνθαγηθνχ ηχπνπ δίαηηαο πνπ
επηηξέπεη ζε φιεο ηηο λεζηείεο ζαιαζζηλά θαη ζαιηγθάξηα κε ηελ θξεαηνθαγηθή
δηαηξνθή, ζπλδπάδνληαο ηα νθέιε θαη ησλ δχν θαη απνθεχγνληαο ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ελέρεη ε απνθιεηζηηθή δηαηξνθή κε απηέο. Σν Μεηαβνιηθφ χλδξνκν ηείλεη λα ιάβεη
επηδεκηθέο δηαζηάζεηο παγθνζκίσο, απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα Καξδηαγγεηαθή
Νφζν θαη αθραξψδε Γηαβήηε. πλδέεηαη κε ηελ αλζπγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ
έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελψ βαζηθφο ππιψλαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ είλαη
ε αιιαγή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. Έρεη βξεζεί πσο ε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή έρεη
επεξγεηηθή επίδξαζε ζην Μεηαβνιηθφ χλδξνκν. Δπηζηεκνληθέο έξεπλεο δείρλνπλ
πσο ε ΝΟΥΔ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Διιεληθήο παξαδνζηαθήο
δηαηξνθήο θαη ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ηεο Κξήηεο ελψ ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα καο δίλνπλ απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο
ΝΟΥΔ, ζε βηνινγηθνχο θαη βηνρεκηθνχο δείθηεο.
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ ζρέζε πνπ έρεη ε
Νεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο, κε ην Μεηαβνιηθφ χλδξνκν(Μ)
θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην απνηεινχλ.
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ΜΔΘΟΓΟΗ: Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κέξνο κεγαιχηεξεο κειέηεο πνπ επηπιένλ
εξεπλά ηελ ζρέζε ηεο Νεζηείαο ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο κε ηελ
άλνηα, ηελ θαηάζιηςε, ην ζηξεο θαη ηελ ζσκαηηθή άζθεζε. Σν δείγκα απνηέιεζαλ
ζπλνιηθά 60 εζεινληέο άλδξεο θαη γπλαίθεο, ειηθίαο 55-70 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 40
λήζηεπαλ θαη 20 πνπ δελ λήζηεπαλ(νκάδα ειέγρνπ), ζηνπο νπνίνπο έγηλαλ βηνρεκηθέο
θαη αλζξσπνκεηξηθέο εμεηάζεηο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Βξέζεθε φηη νη λεζηεχνληεο ζχκθσλα κε ηελ Νεζηεία ηεο
Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο , παξνπζηάδνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ Μ απφ
φηη νη κε λεζηεχνληεο(52,5% ησλ λεζηεπφλησλ έρεη πεξηζζφηεξα ησλ ηξηψλ
ζπζηαηηθψλ ηνπ Μ έλαληη ηνπ 60% ησλ κε λεζηεπφλησλ).Ζ πηζαλφηεηα λα έρνπλ
Μ είλαη 42% κεγαιχηεξε ζηνπο κε λεζηεχνληεο ζε ζρέζε κε ηνπο λεζηεχνληεο
(CI:0,42-4,78),p-value=0,572.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ:Ζ

πεξηνδηθή

θπηνθαγία

πνπ

επηηξέπεη

ηελ

θαηαλάισζε

ζαιαζζηλψλ θαη ζαιηγθαξηψλ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο λεζηεηψλ πνπ ζπληζηά ε Νεζηεία
ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ
θηλδχλνπ γηα Μ. Πεξαηηέξσ έξεπλα ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαζψο ε Νεζηεία ηεο
Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Διιεληθήο
παξαδνζηαθήο δηαηξνθήο θαη ελδερνκέλσο λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ζνβαξψλ
αζζελεηψλ θαη ηελ δεκφζηα πγεία.

Λέμεηο θιεηδηά: Μεηαβνιηθφ χλδξνκν, Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή, Νεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ
Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο

2

Public Health & Health Care Management
Faculty of Medicine – University of Crete

Abstract
Title: Metabolic syndrome in fasters according to the Orthodox Christian Church fasting
rituals for more than 20 years, and non –fasters.

By: Papathanasaki Styliani
Supervisor: Kafatos Antonios
Date: 26 November 2014

OBJECTIVE: The Fast of the Orthodox Christian Church lasts, 180-200 days
annually and it is characterized by the periodically interchanging during the
ecclesiastical year, to a vegetarian type diet(which allows in all fasting periods
seafood and snails) and normal diet, combining the benefits of both and avoiding risks
involved in these two exclusive diets. The Metabolic Syndrome tends to take
epidemic proportions worldwide, and is an important risk factor for Cardiovascular
Disease and Diabetes .Linked to poor diet and lack of physical activity. A key pillar in
the treatment is to change eating patterns. It has been found that Mediterranean Diet
has a beneficial effect on the Metabolic Syndrome. Scientific studies show that the
Fast of the Orthodox Christian Church shares all the features of the traditional Greek
diet and the Mediterranean Diet of Crete and the last 10 years research findings give
us evidence of the beneficial effect of the Orthodox Christian Church s Fast on
biological and biochemical indicators. The aim of this study is to investigate the
relationship between the Fast of the Orthodox Christian Church and he metabolic
syndrome and its components
METHODS: The present study is a part of a larger study that investigates the
relationship between fasting of the Orthodox Christian Church, with dementia
,depression ,stress and physical activity. A total of 60 adults men and women took
part to this study, all of them volunteers, aged 55-70 years old, of whom 40 were strict
fasters and 20 no fasters (control group).A total of five biochemical and
anthropometric measurements performed.
RESULTS: Data indicates that 52,5% of the fasters, and 60% of non-fasters, had more
than three components ,of the Metabolic Syndrome. The non fasters were 42% more
likely to have Metabolic Syndrome (OR=1,42,95%CI:0,42-4,78) p-value=0,572
compared to fasters.
CONCLUSION: The periodic vegetarianism recommendations of Orthodox Christian
Church, reduces the risk of metabolic syndrome. Further research is necessary as the
Fast of the Orthodox Christian Church shares the characteristics of the traditional
Greek diet and the Mediterranean diet of Crete and may attributes to the prevention of
diseases and Public Health promotion.
Key words: Metabolic Syndrome, Mediteranean Diet, Orthodox Christian Church Fasting
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ΔΗΑΓΩΓΖ
Ζ λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο εθθιεζίαο, απνηειεί εδψ θαη αηψλεο
βαζηθφ ππιψλα ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ησλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ θαη ηεο
Θξεζθεπηηθήο παξάδνζεο ησλ Διιήλσλ. Απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηα ήζε
θαη έζηκα ηνπ ηφπνπ θαη αθνινπζείηαη έζησ θαη ηκεκαηηθά απφ κέξνο ηνπ Διιεληθνχ
πιεζπζκνχ.
Σν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζηξαθεί ζηελ επίδξαζε
ησλ δηαθφξσλ ζξεζθεηψλ ζηελ πγεία αηφκσλ θαη ιαψλ θαη πιήζνο κειεηψλ έρνπλ
δεκνζηεπζεί ζρεηηθά. Ζ ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ε πλεπκαηηθφηεηα έρεη ζπζρεηηζηεί κε
θαιχηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ζε δηάθνξνπο πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθψλ
ειηθηψλ θη εζληθνηήησλ (Hill et al 2003, Almeida et al 2006,Koenig 2001).
Σν κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ηείλεη λα ιάβεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο ζηηο
αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν επηπνιαζκφ ηεο
παρπζαξθίαο ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο. Απνηειεί παξάγνληα
θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε αθραξψδε Γηαβήηε Σχπνπ 2 θαη Καξδηαγγεηαθήο Νφζνπ.
Αθξνγσληαίνη ιίζνη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ είλαη ε δηαηξνθηθή παξέκβαζε, ε
απψιεηα βάξνπο θαη ε αχμεζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ πιήζνο κειεηψλ
θαηαδεηθλχνπλ πσο ε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ.
Πνιχ ιίγε έξεπλα έρεη γίλεη ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο λεζηείαο ηεο
Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο ζηελ πγεία θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ
Διιήλσλ θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ελδερνκέλσο λα ιεηηνπξγήζεη πξνιεπηηθά γηα
ηελ αλάπηπμε λφζσλ(φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Μεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ) ή
αλζπγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ.
Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ην φηη νη αζζέλεηεο, νη επηπηψζεηο
ηνπο θαη ε ζλεζηκφηεηα ηνπο δηαθέξνπλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ γεγνλφο
πνπ απνδίδεηαη θαη ζηελ δηαθνξά ηνπ ηξφπνπ δσήο ηεο δηαηξνθήο αιιά θαη ησλ
ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ θαη πξαθηηθψλ(Αrmstrong 1983, Jarvis & Northcott
1987,Shaper 1987,Savage &Harlan 1996).
Ζ ζξεζθεία απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ησλ ιαψλ θαη επνκέλσο επεξεάδεη ηελ ζηάζε θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο απέλαληη ζηελ
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πγεία θαη ηελ αζζέλεηα. Δλδερνκέλσο λα απνηειεί απζχπαξθηε επηξξνή εμίζνπ κε
ηνπο πεξηβαιινληηθνχο, βηνινγηθνχο ή θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ
αλζξψπηλε πγεία ή λα πξνζθέξεη πξφηππα επεξγεηηθά γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:Ζ
ΔΚΚΛΖΗΑ

ΝΖΣΔΗΑ

ΣΖ

ΟΡΘΟΓΟΞΟΤ

ΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ

1.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΖΣΔΗΑ ΣΖ ΟΡΘΟΓΟΞΟΤ ΔΚΚΛΖΗΑ

Δηπκνινγηθά λεζηεία ζεκαίλεη, δελ ηξψγσ, απφ ηελ ζχλζεηε ιέμε
<<λε+εζζίσ>>. χκθσλα κε ην Καλνληθφ Γίθαην ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζα
πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηνπο πηζηνχο λεζηεία γηα πεξίπνπ 180-200 εκέξεο ηνλ
ρξφλν, θαηά ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε θξεαηηθψλ θαη δσηθψλ
πξντφλησλ, ςαξηνχ θαη ειαηνιάδνπ θάζε Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, κε εμαίξεζε ηεο
εβδνκάδαο κεηά ην Πάζρα, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πεληεθνζηήο. Ζ θαηαλάισζε
νίλνπ επηηξέπεηαη ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο φπσο θαη ην ειαηφιαδν.
Δπηπιένλ ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί πεξίνδνη λεζηείαο εηεζίσο. Ζ πξψηε
είλαη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ πνπ δηαξθεί 40 εκέξεο θαη απαγνξεχεη θξέαο, απγά θαη
γαιαθηνθνκηθά ελψ επηηξέπεη ηελ θαηαλάισζε ςαξηνχ θαη ειαηφιαδνπ (εθηφο
Σεηάξηε–Κπξηαθήο). Ζ δεχηεξε είλαη ηνπ Πάζρα πνπ δηαξθεί 48 εκέξεο θαη
απαγνξεχεη θξέαο, απγά, γαιαθηνθνκηθά θαη ςάξη (πνπ επηηξέπεηαη γηα κφλν δχν
κέξεο, ηελ 25ε Μαξηίνπ θαη ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ). Ζ ηξίηε πεξίνδνο είλαη ηνπ
Γεθαπεληαχγνπζηνπ, δηαξθεί 15 εκέξεο, θαη ηζρχνπλ ίδηνη πεξηνξηζκνί κε ηνπ Πάζρα,
ελψ ςάξη επηηξέπεηαη κφλν κία εκέξα ηελ 6ε Απγνχζηνπ. Ζ ηέηαξηε πεξίνδνο είλαη
απηή ηεο λεζηείαο ησλ Απνζηφισλ πνπ δηαξθεί απφ κία έσο ηξεηο εβδνκάδεο αλάινγα
κε ηελ εκεξνινγηαθή ζέζε ηνπ Πάζρα, γηαηί θαη θάζε ρξφλν έρεη άιιε δηάξθεηα θαη
ζεσξείηαη ε πην ειαζηηθή πεξίνδνο λεζηείαο αθνχ επηηξέπεη ηελ θαηαλάισζε ςαξηνχ.
Δπηπιένλ λεζηείεο απνηεινχλ ε 29ε Απγνχζηνπ, ε 14ε επηεκβξίνπ θαη παξακνλή
ησλ Θενθαλείσλ.
ε φιεο ηηο πεξηφδνπο ησλ λεζηεηψλ επηηξέπνληαη φια ηα είδε ησλ
ζαιαζζηλψλ, νζηξαθνεηδψλ θαη καιαθίσλ, φπσο θαιακάξηα, ρηαπφδηα, κχδηα,
ζνππηέο, γαξίδεο θαη ζαιηγθάξηα θαη ε θαηαλάισζε ιαραληθψλ, θξνχησλ, νζπξίσλ,
δεκεηξηαθψλ, μεξψλ θαξπψλ.
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1.2 ΝΖΣΔΗΑ ΣΖ ΟΡΘΟΓΟΞΟΤ ΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ ΔΚΚΛΖΗΑ ΚΑΗ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ
ΓΗΑΣΡΟΦΖ

Σν 1960 ν Ancel Keys κειέηεζε ηελ Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή ζηελ Κξήηε θαη
βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ΚΝ θαη θάπνηεο κνξθέο
θαξθίλνπ(Keys 1980,Keys et al 1986,Berrino&Muti 1989,James et al 1989). Απφ ηελ
κειέηε ησλ επηά ρσξψλ, ν πιεζπζκφο ηεο Κξήηεο είρε ηελ ρακειφηεξε ζλεζηκφηεηα
απφ θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν δσήο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο
πιεζπζκνχο πνπ ζπκκεηείραλ(Keys 1980,Keys et al 1986,Kromhout et al 1989).Όκσο
αγλνήζεθε εληειψο ε επίδξαζε ηεο λεζηείαο ζην παξαδνζηαθφ δηαηηνιφγην ησλ
Κξεηψλ, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ εζψλ θαη εζίκσλ ηνπ ηφπνπ,ηδίσο
εθείλε ηελ επνρή(Cannon 2004). H εθηίκεζε ηνπ θαζεγεηή Αξαβαλή πνπ ζπκκεηείρε
ζηελ έξεπλα ήηαλ φηη ην 60% ησλ ζπκκεηερφλησλ ηελ επνρή εθείλε λήζηεπε.
Γπζηπρψο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε δηαηξνθή θαη ν ηξφπνο δσήο ησλ Κξεηψλ έρεη
δπηηθνπνηεζεί κε απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ ζλεηφηεηαο θαη
ζλεζηκφηεηαο απφ Καξδηαγγεηαθή Νφζν(Κafatos et al 1991,Ferro-Luzzi et al.2002).
Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ
Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ, κέρξη ζήκεξα, παξά ην γεγνλφο φηη ε λεζηεία ηεο
Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ζπλδπάδεη ηδαληθά ηα νθέιε ηεο θπηνθαγηθήο δηαηξνθήο κε
ηελ θξεαηνθαγηθή δίαηηα (αθνχ ηηο κηζέο πεξίπνπ εκέξεο εηεζίσο ε θαηαλάισζε
θξέαηνο δελ επηηξέπεηαη, ελψ επηηξέπεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο ε θαηαλάισζε
ςαξηνχ θαη φιεο ηηο εκέξεο ζαιαζζηλψλ, νζηξαθνεηδψλ, πινχζησλ ζε σ3 ιηπαξά,
επίζεο επηηξέπεηαη άθζνλε θαηαλάισζε θπηηθψλ ηλψλ, θξνχησλ, δεκεηξηαθψλ,
ιαραληθψλ).
Ζ πεξηνδηθή ελαιιαγή ινηπφλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ έηνπο ηεο
θπηνθαγηθήο δηαηξνθήο πνπ ζε φιεο ηηο λεζηείεο επηηξέπεη ζαιαζζηλά θαη ζαιηγθάξηα
κε ηελ θξεαηνθαγηθή δηαηξνθή, θαίλεηαη λα ζπλδπάδεη ηδαληθά ηα νθέιε θαη απφ ηηο
δχν, απνθεχγνληαο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε απνθιεηζηηθή δηαηξνθή κε απηέο. Ζ
θπηνθαγηθή δίαηηα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή πεξηεθηηθφηεηα θπιιηθνχ νμένο,
βηηακηλψλ C θαη Δ, θάιην, καγλήζην, θπηηθψλ ηλψλ θαη αθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ. Οη
θπηνθάγνη θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξεο θπηηθέο ίλεο θαη ιηγφηεξα ιηπαξά θαη
δηαηξνθηθή ρνιεζηεξφιε ζε ζρέζε κε πακθάγνπο θαη έρεη βξεζεί απφ κειέηεο φηη
δηαηξέρνπλ ρακειφηεξν θίλδπλν γηα Καξδηαθή λφζν παρπζαξθία θαη αθραξψδε
Γηαβήηε ηχπνπ 2 (Craig 2009).
Γηα πξψηε θνξά έξεπλεο πνπ λα εμεηάδνπλ ηελ ζρέζε ηεο λεζηείαο κε ηελ
κεζνγεηαθή δηαηξνθή έγηλαλ ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη δείρλνπλ φηη ε λεζηεία
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απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο ηεο Κξήηεο αθνχ ε
θαηαλάισζε ζε θνξεζκέλα ιηπαξά είλαη ρακειή θαη ππάξρεη άθζνλε πξφζιεςε
θπηηθψλ ηλψλ, θξνχησλ θαη ιαραληθψλ(Sarri 2004).
1.3: ΝΖΣΔΗΑ ΣΖ ΟΡΘΟΓΟΞΟΤ ΔΚΚΛΖΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
ε κειέηε πνπ έγηλε ηνπο Καθάηνο θαη ζπλεξγάηεο ην 2000 αλαθέξεηαη πσο, ε
ρεκηθή αλάιπζε ηνπ δηαηηνινγίνπ θαινγξαηψλ, ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ε
πξφζιεςε ζε θπηηθέο ίλεο θαη αληηνμεηδσηηθά θαη ρακειφηεξε ζε θνξεζκέλα ιηπαξά
θαη ρνιεζηεξφιε ζε ζχγθξηζε κε εθήβνπο θαη ελήιηθεο απφ ηελ ίδηα πεξηνρή.
Γηα πξψηε θνξά ην 2003 ζε κειέηε ηεο Κιηληθήο Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη
Γηαηξνθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηελ
επίδξαζε ηεο λεζηείαο ηεο Οξζνδφμνπ εθθιεζίαο ζηελ πγεία λεζηεπφλησλ θαη κε
λεζηεπφλησλ θαη απνηειεί ηελ πξψηε έσο ηφηε δεκνζηεπκέλε έξεπλα αζζελψλ
καξηχξσλ. Βξέζεθε πσο ηα άηνκα πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ λεζηεία είραλ ζεκαληηθά
ρακειφηεξα επίπεδα ιηπηδίσλ αίκαηνο θαη βάξνο ζψκαηνο ζε ζρέζε κε απηά πνπ δελ
λήζηεπαλ θαη πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο αλαθνξηθά κε ην θάπληζκα θαη ηελ θαηαλάισζε
αιθνφι ,αθνχ ζηνπο λεζηεχνληεο κφλν ην 4% θάπληδε ελψ ζηνπο κε λεζηεχνληεο ην
55% ,θαη νη λεζηεχνληεο θαηαλάισλαλ δχν θνξέο ιηγφηεξε πνζφηεηα αιθνφι
εηεζίσο, ζε ζρέζε κε ηνπο κε λεζηεχνληεο(Sarri et al 2004).
Δπηπιένλ δελ βξέζεθε ε λεζηεία λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηα επίπεδα ζηδήξνπ
ζην αίκα νχηε λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα αλαηκία νθεηιφκελε ζε έιιεηςε
ζηδήξνπ(Sarri et al 2005).
Άιιε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ην δηαηηνιφγην ,βηνρεκηθέο θαη αλζξσπνκεηξηθέο
εμεηάζεηο ζε κνλαρνχο ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο,θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο
λεζηείαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαηξνθηθή πξφζιεςε είλαη θαιχηεξε θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο λεζηείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζπκκεηέρνληεο βξέζεθαλ λα έρνπλ
ρακειφηεξε πξφζιεςε ζε νιηθά, θνξεζκέλα θαη trans ιηπαξά νμέα θαη πςειφηεξε
πξφζιεςε ζε θπηηθέο ίλεο, ζίδεξν, φζπξηα θαη ζαιαζζηλά ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή
ηνπο δίαηηα ζε εκέξεο κε λεζηείαο(Papadaki et al 2007)
Άιιε κειέηε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο πεξηνδηθήο θπηνθαγίαο
πνπ επηηξέπεη ζαιαζζηλά θαη ζαιηγθάξηα θαηά ην εθθιεζηαζηηθφ έηνο ηεο Οξζφδνμεο
Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο ζηα επίπεδα ησλ αληηνμεηδσηηθψλ βηηακηλψλ Α(ξεηηλφιε)
θαη Δ(α-ηνθνθεξφιε), δηεμήρζε ζε 37 ηεξείο θαη κνλαρέο θαη αληίζηνηρν αξηζκφ
καξηχξσλ. Σα απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε πξνζθφιιεζε ζηελ δηαηξνθή ηεο
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Υξηζηηαληθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο δελ απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα αλεπάξθεηα ησλ
βηηακηλψλ Α θαη Δ(Sarri et al 2009).
Παξφκνηα απνηειέζκαηα ζπλαληάκε ζε κία κειέηε ηξηάληα-έμη αηφκσλ απφ
πέληε Διιεληθά κνλαζηήξηα, πνπ εμεηάζηεθαλ πξηλ θαη κεηά ην ηέινο ηεο 40ήκεξεο
λεζηείαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη βξέζεθε δξαζηηθή κείσζε ζηελ πξφζιεςε ιίπνπο
θαη ρνιεζηεξφιεο θαζψο θαη ζαθή βειηίσζε ησλ ιηπηδίσλ αίκαηνο(Basilakis et al
2002).
Eπηπξφζζεηα κειέηε ζε Υξηζηηαλνχο Οξζφδνμνπο ην 2002, κε ηελ κέζνδν ησλ
ζπλεληεχμεσλ έδεημε πσο ν ηξφπνο δσήο (εθθιεζηαζηηθήο) ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο
ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, πξνζσπηθή πγηεηλή, απμεκέλε ζσκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή (Chliaoutakis et al,2002).ηνλ
παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα αλαζθφπεζεο ζρεηηθά κε ηα
απνηειέζκαηα εξεπλψλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο λεζηείαο ζε παξακέηξνπο πγείαο:

Delimaris I.A.: Potentional Health Benefits of the periodic Vegeterianism in Greek Orthodox Christian
Diet:a brief review Scientific Chronicles,2012:17(2):79-80

Δάλ ινηπφλ ε ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή ηεο λεζηείαο επηθέξεη ηφζε βειηίσζε ζε
βηνρεκηθέο παξακέηξνπο, δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκεζεί θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί
ζνβαξά ππφςε.
1.4 Ζ ΝΖΣΔΗΑ ΣΖ ΟΡΘΟΓΟΞΟΤ ΔΚΚΛΖΗΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ
ΠΑΗΓΗΩΝ

Tα πηζαλά επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πεξηνδηθήο θπηνθαγίαο πνπ
επηηξέπεη ηελ θαηαλάισζε ζαιαζζηλψλ θαη ζαιηγθαξηψλ θαη ζπληζηά ε λεζηεία ηεο
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Οξζνδφμνπ εθθιεζίαο, έρνπλ απνδεηρζεί θαη ζε παηδηά άλσ ησλ επηά εηψλ ζε έξεπλα
πνπ έγηλε ζε εθθιεζηαζηηθφ ζρνιείν ζηελ Θεζζαινλίθε απφ ηελ Υξπζνρφνπ Δ. θαη
ζπλεξγάηεο ην 2010. Ζ κειέηε έδεημε πσο ηα παηδηά πνπ λήζηεπαλ ηαθηηθά δελ είραλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην χςνο, απφ ηα παηδηά πνπ λήζηεπαλ ζπνξαδηθά ή δελ
λήζηεπαλ θαζφινπ.
Σα παηδηά πνπ λήζηεπαλ (φιεο ηηο λεζηείεο ή θάπνηεο εκέξεο) πξνζιάκβαλαλ
ιηγφηεξεο ζεξκίδεο απφ απηά πνπ δελ λήζηεπαλ. Δπηπιένλ θαηέγξαςαλ ρακειφηεξε
πξφζιεςε ζε θνξεζκέλα (saturated)ιηπαξά νμέα θαη ήηαλ πην θνληά ζηηο εκεξεζίσο
ζπληζηψκελεο δφζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, απφ φηη ηα παηδηά
πνπ δελ λήζηεπαλ πνηέ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΝΖΣΔΗΑ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΘΡΖΚΔΗΔ
Σελ ηκεκαηηθή ή νιηθή απνρή απφ ηξνθέο ηελ ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο ζξεζθείεο
2.1 ΗΛΑΜΗΜΟ

Οη Μνπζνπικάλνη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Ρακαδάλη πνπ δηαξθεί απφ 28-30
εκέξεο, απέρνπλ απφ ηξνθέο θαη πνηά απφ ηελ αλαηνιή έσο ηελ δχζε ηνπ ειίνπ θαη
είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο εθηφο ηνπο αζζελείο, ηνπο ηαμηδηψηεο, ηηο ζειάδνπζεο ή
γπλαίθεο ζε εκκελφξξνηα θαη εμαζζελεκέλνπο. Δζεινληηθή λεζηεία ππάξρεη ηηο
Γεπηέξεο θαη ηηο Παξαζθεπέο. Σν Κνξάλη απαγνξεχεη ην ρνηξηλφ θξέαο θαη ην
αιθνφι. Πιήζνο κειεηψλ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο λεζηείαο ηνπ
Ρακαδάλη ζηελ πγεία, γεγνλφο αλακελφκελν θαζψο ην Ηζιάκ είλαη ε δεχηεξε
κεγαιχηεξε ζξεζθεία ζηνλ θφζκν κεηά ηνλ Υξηζηηαληζκφ.
ε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κειέηεο απφ ηηο πέληε πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα
απηφ, θαη πνπ δηεμήρζεζαλ κεηαμχ πγηψλ ζπκκεηερφλησλ, ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη
λα ζπκθσλνχλ πσο ε λεζηεία ηνπ Ρακαδάλη νδήγεζε ζε κείσζε ησλ ιηπηδίσλ ζην
αίκα(Μaislos et al 1993, Adlouni et al 1998, Temizhan et al 2000). Δπηπιένλ ζηελ
κειέηε ησλ Temizhan et al 2000 βξέζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζην βάξνο ζψκαηνο κεηά
ηελ λεζηεία ηνπ Ρακαδάλη κε ηηο κεγαιχηεξεο αιιαγέο ζηνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο
κεζαίαο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο ηάμεο.
2.2 ΑΝΣΒΔΝΣΗΣΔ ΣΖ ΔΒΓΟΜΖ ΖΜΔΡΑ

Οη Αληβεληηζηέο ηεο έβδνκεο εκέξαο (Seven-Day Adventists), είλαη κε
θαπληζηέο πίλνπλ ιίγν νηλφπλεπκα, θαθέ θαη ηζάη, απνθεχγνπλ θξέαο θαη ςάξη-ην
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ρνηξηλφ απαγνξεχεηαη-ελψ αθνινπζνχλ κηα εκη-θπηνθαγηθή, θπηνθαγηθή ή γαιαθηνσν-θπηνθαγηθή δίαηηα(Sarri et al 2006). Λφγσ απηψλ ησλ πνιχ εθιεθηηθψλ ηνπο
ζπλεζεηψλ, είλαη πνιχ ζπρλά ζην επίθεληξν επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. ε κεγάιε
κειέηε θννξηήο πνπ δηεμήρζε απφ ην 1976 έσο ην 1988, ζε δείγκα 34.192,ιεπθψλ,κε
ηζπαληθήο θαηαγσγήο, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ άλσ ησλ 25 εηψλ θαη πνπ κειεηνχζε ηελ
ζρέζε ηεο δίαηηαο κε ρξφληεο αζζέλεηεο βξέζεθε φηη νη κε θπηνθάγνη Αληβεληηζηέο
είραλ δχν θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ ππέξηαζε, δηαβήηε, ξεπκαηνεηδή
αξζξίηηδα ή ξεπκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο θπηνθάγνπο Αληβεληηζηέο. Eπηπιένλ ε
παρπζαξθία θαη ν θίλδπλνο γηα ζαλαηεθφξν ηζραηκηθφ θαξδηαθφ επεηζφδην ζηνπο
άλδξεο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο. Παξφια απηά ν επηπνιαζκφο γηα
θαξθίλν ηνπ ζηήζνπο, κήηξαο θαη πλεπκφλσλ δελ δηέθεξε ζηηο δχν νκάδεο (Fraser et
al 1999a).
ε πην πξφζθαηε κειέηε κεηαμχ Αληβεληηζηψλ ζηα λεζηά Μπαξκπάληνο
βξέζεθε φηη απηνί πνπ αθνινπζνχζαλ θπηνθαγηθή θαη εκί-θπηνθαγηθή δηαηξνθή γηα
πεξηζζφηεξα απφ πέληε ρξφληα είραλ ιηγφηεξν θίλδπλν γηα ππέξηαζε θαη δηαβήηε απφ
απηνχο πνπ δελ ήηαλ θπηνθάγνη(Brathwaite et al 2003). Σέινο ζα πξέπεη λα
αλαθέξνπκε κειέηε ζπγρξνληθή ησλ Alexander θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, πνπ
δηεμήρζε ην 1999 ζην Κνινξάλην ησλ ΖΠΑ, κεηαμχ Αληβεληηζηψλ θαη ΚαζνιηθψλΑκεξηθαλψλ ηζπαληθήο θαηαγσγήο θαη βξέζεθε φηη νη εκί-θπηνθάγνη Αληβεληηζηέο
είραλ ρακειφηεξα επίπεδα παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα Καξδηαγγεηαθή Νφζν θαη
Γηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ,ζε ζχγθξηζε κε Καζνιηθνχο πακθάγνπο.
2.3 ΒΟΤΓΗΜΟ

Ζ πιεηνςεθία ησλ Βνπδηζηψλ πηνζεηνχλ κηα εληειψο θπηνθαγηθή δίαηηα
θαηαλαιψλνληαο ηα «θαζαξφηεξα ηξφθηκα» δεδνκέλνπ φηη ε δνινθνλία δψσλ είλαη
αληίζεηε ζηηο βνπδηζηηθέο πεπνηζήζεηο. Οη κνλαρνί απνθεχγνπλ λα θαηαλαιψλνπλ
ζηεξεά ηξφθηκα κεηά ην κεζεκέξη. Οη πιένλ απζηεξνί είλαη νη Βνπδηζηέο Εελ πνπ
είλαη απζηεξά θπηνθάγνη δελ πίλνπλ, δελ θαπλίδνπλ, δελ θαηαλαιψλνπλ θαθέ θαη
ηζάη θαζψο έηζη ζεσξνχλ φηη δπζθνιεχεηαη ε ζπγθέληξσζε θαη ν δηαινγηζκφο.
ε κειέηε πνπ έγηλε απφ ηνπο Ogata et al 1984 βξέζεθε ρακειφηεξε
ζλεζηκφηεηα απφ θπκαηίσζε, θαξθίλν πλεπκφλσλ ,ππεξηαζηθή λφζν ζηνπο Βνπδηζηέο
Εελ απφ φηη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. ε άιιε κειέηε κεηαμχ Κηλέδσλ Βνπδηζηψλ θαη
Κηλέδσλ πακθάγσλ(Pan et al 1993), βξέζεθαλ ρακειφηεξα επίπεδα ρνιεζηεξφιεο,
νπξηθνχ νμένο θαη γιπθφδεο γηα ηνπο Βνπδηζηέο ελψ γηα ηνπο αηκνζηαηηθνχο
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παξάγνληεο δελ βξέζεθαλ δηαθνξέο. Δπίζεο εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ κειέηε
αζζελψλ καξηχξσλ πνπ έγηλε ζε βνπδηζηηθφ λνζνθνκείν ηεο Σαηβάλ θαη αθνξνχζε
ηελ θπηνθαγηθή δηαηξνθή βνπδηζηξηψλ γπλαηθψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν γηα
αλάπηπμε κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ βξέζεθε φηη νη γπλαίθεο βνπδίζηξηεο-θπηνθάγνη
πνπ εμεηάζηεθαλ είραλ ρακειφηεξν θίλδπλν γηα αλάπηπμε κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ
θαη αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ δελ ήηαλ
θπηνθάγνη(Chiang et al 2013).
2.4 ΗΟΤΓΑΗΜΟ

Οη Δβξαίνη, δελ επηηξέπεηαη λα θαηαλαιψλνπλ ρνηξηλφ θαη απαγνξεχεηαη λα
θαηαλαιψλνπλ καδί γαιαθηνθνκηθά θαη θξέαο ζην ίδην γεχκα θαη απνθεχγεηαη ην
πξνδχκη. Γελ έρεη γίλεη αξθεηή έξεπλα γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Δβξαίσλ,
ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα. ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε δείγκα 673 εθήβσλ, Δβξαίσλ θαη
Οξζφδνμσλ Δβξατθήο θαηαγσγήο ζηελ Ηεξνπζαιήκ, εμεηάζηεθαλ νη δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο, νη θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ηα επίπεδα ιηπηδίσλ ζην αίκα κεηαμχ ηνπο
θαη βξέζεθε φηη νη Δβξαίνη είραλ κεγαιχηεξν επηπνιαζκφ ζε θάπληζκα θαη
πςειφηεξα επίπεδα ιηπηδίσλ ζην αίκα, θαη θαηαλάισλαλ πεξηζζφηεξα ιηπαξά θαη
ιηγφηεξνπο πδξνγνλάλζξαθεο απφ φηη νη Οξζφδνμνη Δβξατθήο θαηαγσγήο(Friedlander
et al 1985,1987).
2.5 ΚΑΘΟΛΗΚΟΗ
ηελ Καζνιηθή εθθιεζία παιαηφηεξα ηεξνχληαλ λεζηεία θάζε Παξαζθεπή
φπνπ απαγνξεχνληαλ ην θξέαο φκσο έρεη πιένλ εγθαηαιεηθζεί. Κάπνηνη Καζνιηθνί
λεζηεχνπλ κφλν Μεγάιε Σεηάξηε θαη Μεγάιε Παξαζθεπή ελψ θάπνηνη ζηελ
αξαθνζηή ηκεκαηηθά ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο γηα απηφ θαη δελ ππάξρνπλ πνιιά
εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ λεζηεία ησλ Καζνιηθψλ.
ε κειέηε θννξηήο πνπ ε δηάξθεηά ηεο μεπέξαζε ηα είθνζη ρξφληα θαη
δηεμήρζε ζηελ Γιαζθψβε ηεο θνηίαο, έδεημε φηη νη Ηξιαλδηθήο θαηαγσγήο Καζνιηθνί
κεηαλάζηεο είραλ ρεηξφηεξε πγεία, πςειφηεξα ζθνξ γηα ςπρνινγηθφ

ζηξεο θαη

πςειφηεξν επηπνιαζκφ αλαπεξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Καζνιηθνχο αλ θαη ηα
απνηειέζκαηα απηά κάιινλ νθείινληαη πεξηζζφηεξν ζηελ πησρή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε παξά ζηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο(Αbbotts et al 1997).
ε άιιε κειέηε πνπ έγηλε ζε Ακεξηθάλνπο Κνξεαηηθήο θαηαγσγήο έδεημε πσο
απηνί πνπ δελ αλήθαλ ζε θακία ζξεζθεία ή πνπ δελ είραλ Υξηζηηαληθφ ππφβαζξν,
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είραλ 16,5 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα θαπλίδνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο
Υξηζηηαλνχο(Κim et al 2000).
2.6 ΑΜΖ

Οη Ακήο είλαη κηα Θξεζθεπηηθή νκάδα πνπ ηνπο ζπλαληάκε θπξίσο ζηηο ΖΠΑ
θαη έρνπλ επηιέμεη νηθεηνζειψο λα δνπλ καθξηά απφ ηνλ ζχγρξνλν θφζκν θαη ηελ
ηερλνινγηθή πξφνδν, εμέιημε θαη αιιαγή. Γελ έρεη γίλεη πνηέ δηεξεχλεζε ησλ
δηαηξνθηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηή έρεη ζηελ πγεία ηνπο φκσο
ζε κειέηε ηνπ Fuchs θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ην 1990 έδεημε φηη νη Ακήο είραλ
ρακειφηεξν επηπνιαζκφ γηα λφζνπο ηνπ Κπθινθνξηθνχ θαη ππέξηαζε θαη
ρακειφηεξε ζλεζηκφηεηα ζε ζρέζε κε πιεζπζκφ πνπ δελ ήηαλ Ακήο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ
3.1 ΟΡΗΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ

To Μεηαβνιηθφ χλδξνκν είλαη έλα ζχκπιεγκα αιιειέλδεησλ παξαγφλησλ
θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθή λφζν (CVD) θαη δηαβήηε πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ
δπζιηπηδαηκία, ηελ απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, ηα απμεκέλα επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ,
ηα ρακειά επίπεδα HDL (ιηπνπξσηεηλψλ πςειήο ππθλφηεηαο )ρνιεζηεξφιεο θαη ηελ
παρπζαξθία (θεληξηθνχ ηχπνπ ή ζπιαρληθή παρπζαξθία). Ζ ζπλάζξνηζε θαη ε
ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ είλαη γλσζηή εδψ θαη δεθαεηίεο.
Γηάθνξεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ πσο ηα άηνκα κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν
δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθή λφζν (Lakka et al 2002), ελψ ζηελ
κειέηε BOTNIA πνπ αθνξνχζε ζπλνιηθά 4,483 αζζελείο απφ νπεδία θαη Φηιαλδία,
βξέζεθε φηη ν θίλδπλνο γηα θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη εγθεθαιηθφ απμήζεθε ηξεηο
θνξέο ζηνπο αζζελείο κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Issomaa et al 2001). ε κηα
αλαζθφπεζε θαη κεηα–αλάιπζε φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ 37 κειέηεο ειέγρνπ ηεο
ζπζρέηηζεο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ κε

ηελ παξνπζία ηνπ κεηαβνιηθνχ

ζπλδξφκνπ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη αζζελείο κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν
έρνπλ 1,78 θνξέο πςειφηεξν, ζρεηηθφ θίλδπλν, εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ
επεηζνδίσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο ρσξίο ην ζχλδξνκν(Gami et al 2007)
3.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ

Ζ έλλνηα ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ (Μ) ππάξρεη εδψ θαη 82 ρξφληα.
Πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ νπεδφ ηαηξφ Eskyl Κylin(1889-1975) σο
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ζπλχπαξμε κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ, αξηεξηαθήο ππέξηαζεο, ππεξγιπθαηκίαο θαη
ππεξνπραηκίαο, πνπ είλαη φιεο παξάγνληεο θηλδχλνπ (ΠΚ)γηα θαξδηαγγεηαθή
λφζν(ΚΑΝ). Αξγφηεξα, ην 1947, ν Γάιινο ηαηξφο Jean Vague παξαηήξεζε ηελ
παρπζαξθία αλδξηθνχ ηχπνπ σο ηνλ θαηλφηππν ηεο παρπζαξθίαο πνπ ζρεηίδεηαη
ζπρλφηεξα κε ηηο κεηαβνιηθέο αλσκαιίεο ηνπ δηαβήηε ηχπνπ 2 θαη ησλ ΚΑΝ.
Σo 1988 o Ακεξηθάλνο Gerald Reaven πεξηέγξαςε έλα λέν ζχλδξνκν, ην
ζχλδξνκν Υ φπσο ην νλφκαζε. Πεξηειάκβαλε κηα νκάδα παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα
θαξδηαγγεηαθή λφζν απνηεινχκελε απφ ηελ ππέξηαζε, ηελ δπζαλεμία ζηελ γιπθφδε,
πςειέο ηηκέο ηξηγιπθεξηδίσλ, ρακειέο ηηκέο ηεο HDL ρνιεζηεξίλε.
Σν Μ έρεη πεξηγξαθεί θαη κε άιιεο νλνκαζίεο φπσο ζχλδξνκν αληίζηαζεο ζηελ
ηλζνπιίλε, ζαλαηεθφξνο ηεηξάδα θαη «δπζκεηαβνιηθφ ζχλδξνκν» (ICD-9-CM,
θσδηθφο 277.7) πξηλ γίλεη επξχηεξα γλσζηφ κε ηελ ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία πνπ έιαβε
απφ ηνλ WHO ην 1998.
ήκεξα ην ζχλδξνκν νλνκάδεηαη κεηαβνιηθφ γηαηί θνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ
κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη ε ηλζνπιηλναληίζηαζε. Σν κηζφ ηνπ νλφκαηνο
εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη δηαηαξαρέο πνπ πεξηιακβάλεη ην Μ, εκθαλίδνληαη
ζηνλ πιεζπζκφ ζε ζπρλφηεηα κεγαιχηεξε απφ ηελ ζηαηηζηηθψο αλακελφκελε, θαη
ζπλεπψο απνηειεί εμ νξηζκνχ ζχλδξνκν ελψ ην άιιν κηζφ νθείιεηαη ζηελ ππφζεζε
φηη ε πξσηαξρηθή αλσκαιία ζηελ εκθάληζε ηνπ Μ είλαη κηα δηαηαξαρή ηνπ
κεηαβνιηζκνχ, ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε (αλ θαη ε παζνγέλεζε παξακέλεη
αζαθήο), πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο εθιπηηθνχο παξάγνληεο-θπξίσο ηελ αλδξηθνχ
ηχπνπ παρπζαξθία-νδεγεί ζηελ εκθάληζε θαη εμέιημε ηνπ θιηληθνχ ζπλδξφκνπ.

14

Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας
Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

3.3 ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ

Παξφηη είλαη θνηλά απνδεθηφ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα φηη ε
παρπζαξθία θαη νη επηπινθέο ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Μ, ρξήδνπλ
κεγαιχηεξεο πξνζνρήο ππάξρεη δηφινπ επθαηαθξφλεηε δηαθσλία ζρεηηθά κε ηα
δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Μ. Απφ ηελ άιιε δηαθνξεηηθνί νξηζκνί
έρνπλ πξνηαζεί γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε ζχγρπζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αζζελψλ κε
Μ απφ ηνπο θιηληθνχο
3.3.1 ΟΡΗΜΟ WHO

Πξψηε θνξά πξνηάζεθε νξηζκφο ηνπ Μ ην 1998 απφ ηνλ WHO θαη έδηλε
έκθαζε θπξίσο ζηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε σο ππνβφζθσλ παξάγνληα θηλδχλνπ
θαη απαηηνχζε απνδείμεηο γηα ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε γηα ηελ δηάγλσζε θαη
δχν αθφκε παξαγφλησλ φπσο ε παρπζαξθία ππέξηαζε, πςειά ηξηγιπθεξίδηα, ρακειά
επίπεδα πςειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεηλψλ ρνιεζηεξφιεο θαη κηθξναιβνπκηλνπξία.
Αζζελείο κε Γ ηχπνπ 2 δελ εμαηξνχληαλ απφ ηελ δηάγλσζε(Αlberti KG,Report of
WHO,1998).
3.3.2 ΟΡΗΜΟ NCEP/ATP III

Ζ δεχηεξε πξνζπάζεηα ζέζπηζεο θπξίσο θξηηεξίσλ έγηλε απφ ην National
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III(ATP III) ην 2001 θαη δελ
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απαηηνχζαλ ηελ χπαξμε αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε, αιιά ηελ παξνπζία ησλ ηξηψλ
απφ ηα πέληε παξαθάησ θξηηήξηα: θνηιηαθή παρπζαξθία (πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
αληίζηαζε

ζηελ

ηλζνπιίλε),

πςειά

ηξηγιπθεξίδηα,

ρακειά

επίπεδα

HDL

ρνιεζηεξφιεο, απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε θαη απμεκέλε γιπθφδε λεζηείαο. Όηαλ δελ
ππάξρεη ΚΑΝ θαη Γ ,ην Μ είλαη πξνγλσζηηθφο παξάγσλ γηα απηέο ηηο θαηαζηάζεηο
ελψ φηαλ ε ΚΑΝ ή ν Γ εκθαληζηεί, ην Μ ζπλήζσο ππάξρεη(NCEP/ATP III,Final
report,2002).
3.3.3 OΡΗΜΟ IDF & AHA/NHLBI

Σν 2005 απφ θνηλνχ ην Ηnternational Diabetes Federation(IDF) θαη ην
American Heart Association/National Heart ,Lung and Blood Institute(AHA/NHLBI)
πξνζπάζεζε λα ζπκβηβάζεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο θιηληθνχο νξηζκνχο. Παξά ηελ
πξνζπάζεηα νη δηαθνξεηηθέο ζπζηάζεηο ηνπο πεξηείραλ δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ
πεξηθέξεηα κέζεο. Σν IDF απέξξηςε ηελ πξνυπφζεζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε
ηνπ WHO, θαη έθαλε ηελ θνηιηαθή παρπζαξθία απαξαίηεηε σο έλα απφ ηνπο πέληε
παξάγνληεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηάγλσζε, κε έκθαζε ζηελ πεξηθέξεηα κέζεο
ζαλ εξγαιείν δηάγλσζεο(screning tool).
Σo ΑΖΑ/ΝΖLBI απφ ηελ άιιε ηξνπνπνίεζε ειαθξά ηα θξηηήξηα ηνπ ATPIII
φκσο δελ πεξηειάκβαλε ηελ πεξηθέξεηα κέζεο σο απαηηνχκελν παξάγνληα θηλδχλνπ.
Δπηπιένλ δελ ππήξμε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηα φξηα ηεο
πεξηθέξεηαο κέζεο, αθνχ ην IDF πξνηείλεη ζαλ φξην ηεο πεξηθέξεηαο κέζεο γηα ηνλ
νξηζκφ ηεο θνηιηαθήο παρπζαξθίαο ζηνπο Δπξσπαίνπο λα είλαη ≥94cm γηα ηνπο
άλδξεο θαη ≥80 cm γηα ηηο γπλαίθεο, ελψ ην AHA/NHLBI αληίζεηα πξνηείλεη φξηα
πάλσ απφ 102 γηα ηνπο άλδξεο θαη πάλσ απφ 88 γηα ηηο γπλαίθεο.
Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ IDF πξνέηαμαλ ηελ αλάγθε λα πηνζεηεζνχλ
δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηελ πεξηθέξεηα κέζεο γηα θάζε εζληθφηεηα.
3.3.4 ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΚΟΗΝΑ ΑΠΟΓΔΚΣΟ ΟΡΗΜΟ (JIS) ΣΩΝ AHA/NHLBI(ATP III)2009

Πξφζθαηα αληηπξφζσπνη απφ ην IDF & AHA/NHLBI πξνζπάζεζαλ λα
ιχζνπλ ηηο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ νξηζκψλ ηνπ Μεηαβνιηθνχ πλδξφκνπ. Καη νη δχν
πιεπξέο ζπκθψλεζαλ πσο ε θνηιηαθή παρπζαξθία δελ ζα πξέπεη λα είλαη πξνυπφζεζε
γηα ηελ δηάγλσζε αιιά έλα απφ ηα πέληε θξηηήξηα, ψζηε ε παξνπζία ησλ ηξηψλ απφ
ηα πέληε λα ζπληζηά ηελ δηάγλσζε ηνπ Μ.
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Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζεψξεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ ΑΣΡ ΗΗΗ, ηα νπνία θαη
δηαηεξήζεθαλ κε κηθξέο κφλν ηξνπνπνηήζεηο: ην θαηψθιη (threshold) γηα ηελ
δηαηαξαρή γιπθφδεο λεζηείαο θαζνξίζηεθε ζηα 100mg/dl αληί ηα 110.
Ζ δηάγλσζε ηνπ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ πξνϋπνζέηεη ηελ παξνπζία ηξηώλ εθ
ησλ πέληε παξαγόλησλ:
1)ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΘΑ(πεξηθέξεηα κεζεο>=102cm γηα ηνπο άλδξεο θαη >=88
γηα ηηο γπλαίθεο)
2)ΑΤΞΗΜΕΝΑ ΕΠΘΠΕΔΑ ΣΡΘΓΛΤΚΕΡΘΔΘΩΝ(>=150mg/dl) ή θαξκαθεπηηθή αγσγή
γηα ππεξηξηγιπθεξηδαηκία
3)ΥΑΜΗΛΑ ΕΠΘΠΕΔΑ HDL-σοληζηεπόληρ(άλδξεο<40mg/dl θαη γπλαίθεο <50mg/dl)
4)AΤΞΗΜΕΝΗ ΑΡΣΗΡΘΑΚΗ ΠΘΕΗ (>=130/85mmHg) ή αληηππεξηαζηθή αγσγή
ζε αζζελή κε ηζηνξηθό ππέξηαζεο
5)ΑΤΞΗΜΕΝΑ ΕΠΘΠΕΔΑ ΓΛΤΚΟΖΗ ΝΗΣΕΘΑ(>=100mg/dl)ή θαξκαθεπηηθή
αγσγή γηα ηελ κείσζή ηνπο(Αlberti et al,2009)
Ο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΠΗΓΗ:Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, et al. Harmonizing the
metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on
Epidemiology and Prevention: National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association;
World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the
Study of Obesity.Circulation 2009;120:1640-1645.
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Σα θξηηήξηα ηνπ ATPIII γηα ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, έρνπλ αμηνινγεζεί απφ
πιήζνο εξεπλεηηθψλ κειεηψλ, έρνπλ πηνζεηεζεί επξέσο ζηηο ΖΠΑ θαη αιινχ, θαη
ζεσξνχληαη θαηάιιεια εθφζνλ δελ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ην αληίζεην.
χκθσλα επίζεο κε ηνλ αλαζεσξεκέλν νξηζκφ, κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
πνπ πηζαλφηαηα πξνδηαζέηνπλ γηα ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη Μ, είλαη ηα εμήο:
ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 πξηλ ηα 60 έηε ζε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ, λφζνο
πνιπθπζηηθψλ

σνζεθψλ, ιηπψδεο

δηήζεζε

ήπαηνο,

C-αληηδξψζα πξσηεΐλε

CRP>3mg/L, κηθξναιβνπκηλνπξία, δηαηαξαγκέλε αλνρή ζηελ γιπθφδε θαη απμεκέλα
επίπεδα απνιηπνπξσηείλεο Β(apoB).

ΠΗΓΗ: Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, et al. Harmonizing the
metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on
Epidemiology and Prevention: National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association;
World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the
Study of Obesity.Circulation 2009;120:1640-1645.

Με απηνχο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη ζαθέο φηη ην Μ είλαη ζπρλφ, θαη
ν επηπνιαζκφο ηνπ απμάλεη παγθνζκίσο γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απμαλφκελε
παρπζαξθία θαη ηελ θαζηζηηθή δσή κε απνηέιεζκα λα απνηειεί πιένλ κείδνλ
πξφβιεκα Γεκφζηαο Τγείαο αιιά θαη θιηληθφ πξφβιεκα.
ην πεδίν ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζα πξέπεη λα δνζεί πεξηζζφηεξε βαξχηεηα
ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ φισλ ησλ εζληθνηήησλ γηα ηελ
κείσζε ηεο παρπζαξθίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελψ ζηελ
θιηληθή πξάμε εμαηνκηθεπκέλα νη αζζελείο κε Μ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ψζηε
νη δηάθνξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ
απφ ηνλ ηξφπν δσήο ,λα πεξηνξίδνληαη.
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3.4 ΔΠΗΠΟΛΑΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ

Ζ παρπζαξθία έρεη ιάβεη επηδεκηθέο δηαζηάζεηο παγθνζκίσο, ελψ αθφκε θαη
ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απνηειεί έλα επηπιένλ πξφβιεκα πνπ ζπλππάξρεη κε ηνλ
ππνζηηηζκφ. Δθηηκάηαη πσο 1,1 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη είλαη ππέξβαξνη, απφ ηνπο
νπνίνπο ηα 312 εθαηνκκχξηα είλαη παρχζαξθνη. Ο επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο έρεη
δηπιαζηαζηεί ή αθφκε ηξηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο απμεκέλνο δείθηεο
κάδαο ζψκαηνο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο πέληε πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο
θηλδχλνπ γηα λφζν ηφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
Όηαλ πξνζηεζεί ε πςειή ρνιεζηεξφιε θαη ε αξηεξηαθή πίεζε, απηνί νη παξάγνληεο
θηλδχλνπ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ, απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία λνζεξφηεηαο θαη
ζλεζηκφηεηαο ζηελ Δπξψπε. ηηο ΖΠΑ έρεη ππνινγηζηεί φηη 1 ζηνπο 2,8 ζαλάηνπο
νθείιεηαη ζε θαξδηαγγεηαθή λφζν ελψ ε ζηεθαληαία λφζνο πξνθάιεζε 1 ζηνπο 5
ζαλάηνπο ην 2004. Κάζε ρξφλν 780.000 άλζξσπνη πθίζηαληαη ηελ εκπεηξία ηνπ λέoπ
ή πξσηνεκθαληδφκελνπ εκθξάγκαηνο, ελψ ην 2005 θαηεγξάθεζαλ 1,5 εθαηνκκχξηα
λέα πεξηζηαηηθά δηαβήηε ζε αλζξψπνπο άλσ ησλ 20 εηψλ(James et al 2004).
Ο ζρεηηθά πςειφο επηπνιαζκφο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ είλαη παγθφζκην
θαηλφκελν θαη θαίλεηαη λα απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη παξάιιεια θαη ν
επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο. Παξφια απηά ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, πσο γηα λα
νξίζνπκε ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ζα
πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, φηη εμαξηάηαη απφ ηα δηαθνξεηηθά θξηηήξηα πνπ
ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ. Οη πεξηζζφηεξεο
κειέηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ NCEP, φκσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη
φηη ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηα φξηα (cut-off points) γηα ηελ πεξηθέξεηα κέζεο κεηαμχ
NCEP(πνπ έρεη κεγαιχηεξν φξην) θαη IDF γηα ιεπθνχο, έγρξσκνπο ή ηζπαληθήο
θαηαγσγήο, νδεγνχκαζηε ζε κεγαιχηεξεο ηηκέο επηπνιαζκνχ απφ φηαλ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ν νξηζκφο ηνπ IDF(Grundy,2008).
Με ιίγα ιφγηα ν επηπνιαζκφο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ
πιεζπζκφ πνπ κειεηάκε θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ θπιή ή ηελ
εζληθφηεηα αιιά θαη απφ ηνλ νξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη(Eckel et al 2005).
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3.4.1 ΔΠΗΠΟΛΑΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΗ ΖΠΑ

Απφ ην 1988 έσο ην 1994, ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηέηαξην (23,7%) ηνπ
Ακεξηθάληθνπ πιεζπζκνχ είρε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, κε ηα θξηηήξηα ηνπ NCEP,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε NHANES, ζε δείγκα 8,814 αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Παξφκνηνο επηπνιαζκφο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Καλαδά. Ο επηπνιαζκφο ηνπ
ζπλδξφκνπ ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ ειηθία. Έσο ηελ ειηθία ησλ 60,ην πνζνζηφ πνπ
παξνπζίαζε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζηηο ΖΠΑ ήηαλ πεξίπνπ 40% (Ford et al 2002).
Γπλαίθεο θαη άλδξεο πξνζβάιινληαη ηζνκεξψο θαη θάζε έλαο απφ ηνπο πέληε
παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ απαξηίδνπλ ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, εκθαλίδεηαη πεξίπνπ
ζην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ΖΠΑ(Grundy 2008).
Μεηαμχ ησλ κειεηψλ NHANES 1988-1994 θαη NHANES 1999-2000, ν
επηπνιαζκφο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ απμήζεθε. Yπνινγίδεηαη, πσο πεξίπνπ 50
εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνί, είραλ Μ ην 1990 θαη πεξίπνπ 64 εθαηνκκχξηα ην 2000.
Γχν παξάγνληεο θαίλεηαη λα επεξέαζαλ ζηελ αχμεζε απηή: ε παρπζαξθία
πνπ ην 1988-1994 ν επηπνιαζκφο ηεο ήηαλ 22,5% θαη ην 1999-2000 απμήζεθε ζην
30,5% θαη ν δεχηεξνο παξάγσλ είλαη ν γεξάζθσλ πιεζπζκφο(Ford et al 2004).
Γηα θάζε θαηεγνξία (ππέξβαξνο-παρχζαξθνο-θπζηνινγηθφο) ηνπ δείθηε κάδαο
ζψκαηνο(BMI) ν επηπνιαζκφο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ
ΖΠΑ απμάλεη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία. Απηφ εμεγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην
γεγνλφο φηη ε αξηεξηαθή πίεζε θαη ν δηαβήηεο, ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ ειηθία θαη
απμάλνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο(Alexander et al 2007).
Σν κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν είλαη πην ζπρλφ ζηηο γπλαίθεο έγρξσκεο παξά ζηνπο
άλδξεο έγρξσκνπο, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηα επξήκαηα ζε ιεπθνχο,
φπνπ άλδξεο θη γπλαίθεο έρνπλ παξφκνην επηπνιαζκφ. πγθεθξηκέλα νη άλδξεο
έγρξσκνη έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ επηπνιαζκφ αθφκε θαη ζε ζχγθξηζε κε άλδξεο
άιισλ εζληθνηήησλ. ηελ κειέηε NHANES 1988-1994, ηνλ πςειφηεξν επηπνιαζκφ
απφ φιεο ηηο εζληθφηεηεο ησλ ΖΠΑ ηνλ εκθαλίδνπλ νη κεμηθαληθήο θαηαγσγήο θαη
ηδίσο νη γπλαίθεο κεμηθαληθήο θαηαγσγήο πνπ ην 35% έρεη πξνζβιεζεί απφ
κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Ford et al 2002).
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο NHANES 2003-2006, ζε δείγκα 3,423
ελειίθσλ ζηηο ΖΠΑ, κε ηα θξηηήξηα ηνπ NCEP/ATP III, κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ επηπνιαζκφ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ησλ παξαγφλησλ ηνπ, βξέζεθε φηη ν
ζηαζκηζκέλνο γηα ηελ ειηθία επηπνιαζκφο ζηνλ πιεζπζκφ άλσ ησλ 20 εηψλ ήηαλ
34%, απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο θαη ην BMI θαη δηαθέξεη αλάινγα ηελ
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θπιή ηελ εζληθφηεηα θαη ην θχιν. Με ιίγα ιφγηα, ην έλα ηξίην ησλ ελειίθσλ ζηηο
ΖΠΑ έρεη κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν(U.S.DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVISES,Ervin RB,2009).
3.4.2 ΔΠΗΠΟΛΑΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΖΝ ΑΗΑ

Μειέηε θννξηήο ζηελ Κνξέα(Κorean National Health and Nutrition Survey
1998-2001) ζε ελήιηθεο, κε ηα θξηηήξηα ηνπ NCEP/ATPIII, απέδσζε 15,7%
επηπνιαζκφ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ην 1998, θαη 14,4% ην 2001. Οη γπλαίθεο
βξέζεθαλ λα έρνπλ πςειφηεξν επηπνιαζκφ απφ ηνπο άλδξεο.
ηελ Σνπξθία θηάλεη ην 38% ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ(Can et al 2007). ε
άιιε κειέηε πνπ έγηλε ζε δείγκα 1106 ελειίθσλ, άλσ ησλ 20 εηψλ, ηεζζάξσλ
δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ πνπ δνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, βξέζεθε φηη ν
επηπνιαζκφο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζηνπο Έιιελεο ήηαλ 19,3%, ζηνπο
Αξκέληνπο 20.4%, ζηελ νκάδα ηνπ αλαηνιηθνχ Σνπξθεζηάλ 15,3% θαη ζηελ νκάδα
ηεο «δπηηθήο Θξάθεο»24,9%. Με εμαίξεζε ηνπο Έιιελεο φιεο νη ππφινηπεο νκάδεο
είραλ ειαθξά πςειφηεξν επηπνιαζκφ νη γπλαίθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. ε
φιεο ηηο νκάδεο, ν επηπνιαζκφο απμάλνληαλ γηα θάζε δεθαεηία δσήο. Αμίδεη λα
ζεκεηψζνπκε πσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε νη Έιιελεο είραλ αξθεηά ρακειφηεξν
επηπνιαζκφ παρπζαξθίαο,12,6%, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο, θάηη πνπ
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο κεγάιεο ζπγρξνληθήο κειέηεο TURDEP
Study, φπνπ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ έρνπκε επηπνιαζκφ παρπζαξθίαο 22%, ελψ νη
Έιιελεο κφιηο 12,6% θαη νη Αξκέληνη 26,3%(Kumbasar et al 2013).
ηελ Κίλα, ζπγρξνληθή κειέηε επηπνιαζκνχ, ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα
15.540 ελειίθσλ, 35-74εηψλ, κε ηα θξηηήξηα ηνπ NCEP/ATPIII, κεηαβνιηθφ
ζχλδξνκν είρε ην 9,8% ησλ αλδξψλ θαη ην 17,8% ησλ γπλαηθψλ. Ο επηπνιαζκφο ήηαλ
πςειφηεξνο ζηελ Βφξεην απφ φηη ζηελ λφηην Κίλα θαη πςειφηεξνο ζηνπο θαηνίθνπο
ησλ πφιεσλ παξά ζηελ επαξρία (Gu et al 2005).
3.4.3 ΔΠΗΠΟΛΑΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ηελ Δπξψπε, ε ζπρλφηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ βάζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο WHO,
ππνινγίζηεθε φηη αλέξρεηαη ζην 15% πεξίπνπ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε
Καπθάζηνπο(Beck-Niesen 1999),ελψ ζε άιιε κειέηε ζε δηάθνξνπο επξσπατθνχο
πιεζπζκνχο ε ζπρλφηεηα θπκάλζεθε απφ 7-36% ζε άλδξεο κεηαμχ 40 θαη 55εηψλ θαη
απφ 5-22% ζε γπλαίθεο ηεο ίδηαο ειηθίαο.
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Ο επηπνιαζκφο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ παξνπζηάδεη δηαθνξέο κεηαμχ
ησλ ρσξψλ ηεο βνξείνπ θαη θεληξηθήο Δπξψπεο. ηελ Γαιιία εθηηκήζεθε ζην 23%
γηα ηνπο άλδξεο θαη ζην 16,9% γηα ηηο γπλαίθεο(Dallongeville et al 2005), ζηελ
Γεξκαλία 23,5% ζηνπο άλδξεο θαη 17,6% ζηηο γπλαίθεο(Assmann et al 2007), ζηελ
Οιιαλδία απφ ηελ κειέηε Hoorn Study, 19% ζηνπο άλδξεο θαη 32% ζηηο
γπλαίθεο(Dekker et al 2005),ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 29,8% ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ
απφ ηελ κειέηε British Women’s Heart and Health Study (Lawlor et al 2006). ηελ
Φηιαλδία ν επηπνιαζκφο ππνινγίζηεθε 47% ζηνπο άλδξεο θαη 25% ζηηο
γπλαίθεο(Herva et al 2006). Μηα δεχηεξε κειέηε ζε Φηιαλδηθφ πιεζπζκφ, πνπ
ρξεζηκνπνίεζε θαη ηνπο δχν νξηζκνχο(NCEP/ATPIII & IDF) επηβεβαηψλεη φηη ν
επηπνιαζκφο ήηαλ πςειφηεξνο ζηνπο άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο(Hu et al 2008).
ε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, βιέπνπκε πσο ν
επηπνιαζκφο ζηελ Ηηαιία είλαη 22,2%(Bo et al 2005). ε ηηαιηθή κειέηε θννξηήο πνπ
αθνξνχζε αζζελείο άλσ ησλ 65 εηψλ, ν επηπνιαζκφο ζε κε δηαβεηηθνχο άλδξεο ήηαλ
25,9% ελψ ζηηο κε δηαβεηηθέο γπλαίθεο ήηαλ 55,2% (Maggi et al 2006), ελψ ζε άιιε
κειέηε θννξηήο(FIBAR Study) κε 3000 πεξίπνπ ζπκκεηέρνληεο ν νξηζκφο ηνπ IDF
έδσζε ζρεηηθά απμεκέλν επηπνιαζκφ ηδίσο ζηνπο ειηθησκέλνπο ζε ζρέζε κε ηνλ
νξηζκφ ηνπ NCEP/ATPIII (Mannucci et al 2007). ηελ Πνξηνγαιία ππνινγίζηεθε λα
είλαη ζην 23,9%(Santos et al 2003). ηελ Ηζπαλία ζε δείγκα ειηθησκέλσλ άλσ ησλ 65
εηψλ κε ηνλ νξηζκφ ηνπ IDF ν επηπνιαζκφο βξέζεθε 48,9% ελψ κε ηα θξηηήξηα ηνπ
NCEP/ATPIII ήηαλ 46,8% θαη ήηαλ πςειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο απφ φηη ζηνπο
άλδξεο(De Luis et al 2010).
ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο ν επηπνιαζκφο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ
παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο (Pitsavos 2008). πγθεθξηκέλα ζε κειέηε πνπ
έγηλε ζε 1326 άηνκα ζηελ Ρνπκαλία βξέζεθε φηη ν επηπνιαζκφο ήηαλ 42,8%, κε ηηο
γπλαίθεο λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο(Matei et al
2008), ζηελ Κξναηία αγγίδεη ην 34% (Kolcic 2006).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο παξαπάλσ κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα
θξηηήξηα ηνπ NCEP/ATP III γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. ηνπο
πεξηζζφηεξνπο πιεζπζκνχο ηα θξηηήξηα ηνπ NCEP/ATPIII oδεγνχλ ζε ρακειφηεξν
επηπνιαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηα θξηηήξηα ηνπ IDF, πνπ ζπλήζσο δίλνπλ κεγαιχηεξα
πνζνζηά(Grundy SM 2008)
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ΠΗΓΗ:Grundy Scott M.Metabolic Syndrome Pandemic.Arterioscler Thromb Vasc Biol.2008;28:629-636
3.4.4 ΔΠΗΠΟΛΑΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

Αλάινγεο κειέηεο θαη ζηελ Διιάδα δείρλνπλ πσο ν επηπνιαζκφο ηνπ
κεηαβνιηθνχ

ζπλδξφκνπ

είλαη

πςειφο.

Μεγάιε

ζπγρξνληθή

κειέηε

,ζε

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 4.153 αηφκσλ άλσ ησλ 18 εηψλ, κε ηα θξηηήξηα ηνπ
NCEP/ATPIIΗ(The MetS-Greece study) έδεημε φηη ν ζηαζκηζκέλνο γηα ηελ ειηθία
επηπνιαζκφο ήηαλ 23,6% θαη ήηαλ παξφκνηνο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο(24,2% θαη
22,8% αληίζηνηρα). Ο επηπνιαζκφο απμάλεηαη κε ηελ ειηθία θαη ζηα δχν θχια,4,8%
γηα ηελ ειηθία ησλ 19-29εηψλ θαη 43% γηα ηελ ειηθία ησλ >70 εηψλ. Απφ φζνπο είραλ
κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ην 61% είρε 3 ζπζηαηηθά απφ ηα 5,ην 29% είρε 4 απφ ηα 5 θαη
ην 10% είρε 5 ζηα 5 ζπζηαηηθά. Ζ θνηιηαθή παρπζαξθία κε 82% θαη ε αξηεξηαθή
Τπέξηαζε κε 78% ήηαλ νη πην ζπρλέο δηαηαξαρέο-παζήζεηο θαη ζηα δπν θχια.
Γηα ηελ ζχγθξηζε ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ 300
αηφκσλ θαη έλα δείγκα επίζεο 300 αηφκσλ, απφ ηελ Διιεληθή Μνπζνπικαληθή
θνηλφηεηα. Σνλ πςειφηεξν επηπνιαζκφ 35,2%, είραλ ηα άηνκα ηεο Διιεληθήο
Μνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο, επεηδή αθνινπζεί δίαηηα πινχζηα ζε θνξεζκέλα
ιηπαξά, ελψ νη ζηξαηησηηθνί είραλ ηνλ ρακειφηεξν επηπνιαζκφ 9,4%,ιφγσ ηεο
απμεκέλεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δίαηηαο πνιχ θνληά ζηελ κεζνγεηαθή
δηαηξνθή. Σν 2001 ππνινγίδεηαη πσο 2,3 εθαηνκκχξηα Έιιελεο έρνπλ κεηαβνιηθφ
ζχλδξνκν(Αthyros et al 2005).
Μηα δεχηεξε κειέηε πνπ αθνξά ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ
ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ, κε ηα θξηηήξηα ηνπ NCEP/ATPIII, ρξεζηκνπνίεζε
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δεδνκέλα απφ ηελ κειέηε ATTICA. Tν δείγκα απνηεινχζαλ 2.282 άηνκα, άλδξεο θαη
γπλαίθεο, θάηνηθνη ηεο Αηηηθήο, θαη πνπ δελ λνζνχζαλ απφ Καξδηαγγεηαθά θαη
αθραξψδε Γηαβήηε. Ο επηπνιαζκφο εθηηκήζεθε ζην 19,8% ζηνλ πιεζπζκφ θαη
ζπγθεθξηκέλα 25,2% ζηνπο άλδξεο θαη 14,6% ζηηο γπλαίθεο θαη απμάλεηαη κε ηελ
ειηθία(Panagiotakos et al 2004).
ε κηα πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ν επηπνιαζκφο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ,
ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα Διιήλσλ ελειίθσλ(n=9.669), ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηνπο
ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο(ηνλ λέν JIS θαη ηνπο ηξείο παιηνχο), βξέζεθε φηη κε
ηνλ λέν νξηζκφ JIS ήηαλ 45,7%, κε ηνλ IDF ήηαλ 43,4% ,κε ηνλ NCEP/ATPIII ήηαλ
24,5% θαη κε ηνλ AHA/NHLBI ήηαλ 26,3%(Αthyros et al 2010).
3.5: ΠΑΘΟΓΔΝΔΖ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ

Ζ παζνγέλεζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ είλαη πνιχπινθε θαη πξνθχπηεη ζαλ
απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηελ αιιειεμάξηεζε πνιιψλ γνληδίσλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ππφθεηηαη ζηελ δηθή ηνπ ξχζκηζε θαη επεξεάδεηαη ηφζν απφ
ηα γνλίδηα φζν θαη απφ ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ
ηξφπν δσήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, φπσο ε κείσζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
ε αζεξνγελήο δηαηξνθή πνπ είλαη πινχζηα ζε trans ιηπαξά, θνξεζκέλν ιίπνο θαη
επεμεξγαζκέλα ζάθραξα ζεσξνχληαη ππεχζπλεο γηα ηελ αχμεζε ζηελ εκθάληζε ηνπ
κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Ζ θαζηζηηθή δσή, ε παρπζαξθία θαη ε ηλζνπιηλναληίζηαζε,
δηαηαξάζζνπλ ηελ κεηαβνιηθή νκνηφζηαζε θαη νδεγνχλ ζε πνιιαπινχο παξάγνληεο
θηλδχλνπ.
Σν National Heart Lung and Blood Institute(NHLBI) θαη ην Αmerican Heart
Association(AHA) αλαγλσξίδνπλ ηξεηο ελδερφκελεο αηηηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο ηνπ
κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ: α)ηελ παρπζαξθία θαη δπζιεηηνπξγία ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ
β)ηελ

ηλζνπιηλναληίζηαζε

θαη

γ)ζπλδπαζκφ

αλεμάξηεησλ

αγγεηαθψλ

θαη

αλoζνινγηθψλ παξαγφλησλ, πνπ κεζνιαβνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ(Grundy et al 2005)
O ιηπψδεο ηζηφο αλαγλσξίδεηαη πιένλ ζαλ έλα ελδνθξηλέο φξγαλν πνπ
απειεπζεξψλεη πιεζψξα πξσηετλψλ κε πνιιέο επηδξάζεηο (Jaset et al 2003). H
ππεξηξνθία θαη ππεξπιαζία ησλ ιηπνθπηηάξσλ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ παρπζαξθία
,νδεγεί ζε απμεκέλε παξαγσγή ιεπηίλεο, παξάγνληα λέθξσζεο-α, ηεο ηληεξιεπθίλεο -
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6,ηεο C-αληηδξψζαο πξσηεΐλεο αιιά θαη ζε κεησκέλε παξαγσγή αδηπνλεθηίλεο. Σν
ζπιαγρληθφ ιίπνο επίζεο, ίζσο είλαη ελεξγφ ζηελ παξαγσγή πνιιψλ ηέηνησλ νπζηψλ.
Ζ παρπζαξθία παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ παζνγέλεζε ηνπ κεηαβνιηθνχ
ζπλδξφκνπ γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη έζησ θαη κηθξή
απψιεηα βάξνπο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Despres et al
2001).
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ
ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
4.1 ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ

H αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ πεξηιακβάλεη πξσηαξρηθά ηελ
αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο (άζθεζε- δηαηξνθή) θαη ηελ κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο
θαη ηελ θιηληθή-θαξκαθεπηηθή δηαρείξηζε κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα
εκθάληζε αζεξνζθιήξσζεο θαη ηελ πξφιεςε εκθάληζεο ζαθραξψδνπο δηαβήηε
ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο εηαηξείαο ην 2007 γηα ην
κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη ην 2012 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηψλ.

4.1.1 ΠΡΩΣΑΡΥΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ

Παξφιν πνπ ελδερνκέλσο λα εκπιέθνληαη θαη γελεηηθνί παξάγνληεο, ζπλήζσο ην
κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν δελ εθδειψλεηαη απνπζία παρπζαξθίαο ή θαζηζηηθήο δσήο.
Ζ πξσηαξρηθή παξέκβαζε ζην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν είλαη λα κεηξηάζεη κέζα απφ
ηελ πξνψζεζε ηνπ πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο ηνπο επκεηάβιεηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη:
α)ην

ζσκαηηθό

βάξνο-θεληξηθή

παρπζαξθία:

ε

κείσζε

ηνπο

απνηειεί

πξνηεξαηφηεηα θαη επηηπγράλνληαη κε ρακειή ζεξκηδηθή πξφζιεςε (κείσζε θαηά
500-1000

kcal/εκέξα),αχμεζε

ζσκαηηθήο

άζθεζεο

θαη

ηξνπνπνίεζε

ηεο

ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαηά 7-10% ζε
δηάζηεκα 6-12 κελψλ(Klein et al 2004).
β)ε HDL-ρνιεζηεξόιε: απνηειεί ιηπνπξσηεηληθφ κφξην πνπ δελ πξνθαιεί
αζεξνζθιήξσζε, αιιά αληίζεηα έρεη αληί-αζεξνγφλεο ηδηφηεηεο θαη ρξεζηκεχεη σο
δείθηεο απμεκέλνπ θαξδηαγγεηαθνχ ξίζθνπ φηαλ ηα επίπεδα ηεο είλαη ρακειφηεξα απφ
40mg/dl ζηνπο άλδξεο θαη απφ 50mg/dl ζηηο γπλαίθεο. Ζ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζην
πιάζκα επηηπγράλεηαη κε αχμεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε άηνκα κε θαζηζηηθή
δσή, κε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε παρχζαξθνπο θαη ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ
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γιπθφδεο ζε δηαβεηηθνχο. Ζ θαηαλάισζε επεμεξγαζκέλσλ ζαθράξσλ ζρεηίδεηαη κε
κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο HDL,ελψ ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ βνεζά ζηελ αχμεζε
ηνπο. Έηζη ζε άηνκα κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζα πξέπεη λα ζπζηήλεηαη αχμεζε ζηελ
θαηαλάισζε

κνλναθφξεζησλ

ιηπαξψλ

νμέσλ,

θαη

αληηθαηάζηαζε

ησλ

επεμεξγαζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ κε ζχλζεηνπο. Δπίζεο ε κέηξηα θαηαλάισζε
νηλνπλεπκαησδψλ κπνξεί λα απμάλεη ηελ HDL,φκσο δελ απνηειεί ζεηηθή
ζχζηαζε(Graham et al 2007)
γ)ηα ηξηγιπθεξίδηα: ε κείσζε ησλ επηπέδσλ επηηπγράλεηαη επίζεο κε ζσκαηηθή
άζθεζε κείσζε βάξνπο θαη ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο. Ζ θαηαλάισζε
επεμεξγαζκέλσλ ζαθράξσλ θαη ιηπαξψλ ζα πξέπεη λα είλαη ειεγρφκελε φπσο θαη ε
ιήςε νηλνπλεπκαησδψλ(Graham et al 2007). Δπηδεκηνινγηθέο θαη θιηληθέο δνθηκέο
απέδεημαλ φηη ηα σ-3 ιηπαξά, πνπ ππάξρνπλ ζηα ςάξηα, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
κεηψζνπλ ηα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάληα κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ, αλ θαη
ε αθξηβήο δφζε δελ έρεη αθφκε δηεπθξηληζηεί (Mattar et al 2009).
δ)ε αξηεξηαθή πίεζε: ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη κε ηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο,
κείσζε θαηαλάισζεο νηλνπλεπκαησδψλ ,πεξηνξηζκφ βάξνπο ,κείσζε αιαηηνχ,
κέηξηαο έληαζεο ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκβνπιεπηηθή γηα πγηεηλή
δηαηξνθή(Dickinson et al 2006).
ε)ε γιπθόδε: ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Δηαηξεία γηα ηνλ Γηαβήηε(ADA),γηα λα
επηηχρνπκε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ζα πξέπεη εκεξεζίσο λα αθνινπζνχληαη
ζπγθεθξηκέλεο δφζεηο απφ ηα καθξνζξεπηηθά (πδαηάλζξαθεο-ιίπε-πξσηεΐλεο) θαη
κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά(βηηακίλεο-κέηαιια-ηρλνζηνηρεία). πζηήλεηαη θαηαλάισζε
ηξνθίκσλ πνπ είλαη πινχζηα ζε θπηηθέο ίλεο φπσο φζπξηα, θξνχηα ιαραληθά θαη
δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο θαζψο έξεπλεο δείρλνπλ πσο ,ηα ηξφθηκα νιηθήο αιέζεσο
θαη νη δηαηηεηηθέο ίλεο κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα δηαβήηε ηχπνπ 2 θαη απμάλνπλ ηελ
ηλζνπιηλνεπαηζζεζία (Μeyer et al 2000, Liese et al 2003). Σν λάηξην θαη ηα
νηλνπλεπκαηψδε ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα, ην ίδην θαη ηα ιίπε θαζψο ε
πξφζιεςε θνξεζκέλνπ ιίπνπο πξνθαιεί ππεξηλζνπιηλαηκία (Βandle et al 2008)
Mε ιίγα ιφγηα ε ηξνπνπνίεζε ησλ επκεηάβιεησλ παξαγφλησλ ζε αζζελείο κε
κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζα πξέπεη λα μεθηλά θαη λα βαζίδεηαη ζε κηα δίαηηα ρακειή ζε
θνξεζκέλα θαη πςειή ζε αθφξεζηα ιηπαξά νμέα, πςειή ζε αθαηέξγαζηνπο
πδαηάλζξαθεο θαη θπηηθέο ίλεο, ρακειή πξνζζήθε δάραξεο θαη λαηξίνπ θαη λα
ζπλδπάδεηαη κε ρακειή ή κέηξηαο έληαζεο ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ
30ιεπηά εκεξεζίσο θαη δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
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4.2 ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΚΑΗ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

Ζ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο παξαπάλσ
ζεηηθέο ζπζηάζεηο θαη λα απνηειεί ηδαληθή δίαηηα γηα αζζελείο κε κεηαβνιηθφ
ζχλδξνκν κηαο θαη είλαη πινχζηα ζε θπηηθέο ίλεο κνλναθφξεζηα θαη πνιπαθφξεζηα
ιηπαξά νμέα θαη είλαη ρακειή ζε πξφζιεςε πξσηετλψλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαη
βαζίδεηαη θπξίσο ζε θξνχηα ,ιαραληθά, ςάξη, φζπξηα, μεξνχο θαξπνχο θαη
ειαηφιαδν(Cornier et al 2008)
Έρεη απνδεηρζεί πσο ε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ
κείσζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ηεο ζρεηηδφκελεο κε απηφ
Καξδηαγγεηαθήο λφζνπ (Δspozito et al 2004). Δπίζεο έρεη ζπζρεηηζηεί κε κεγαιχηεξν
πξνζδφθηκν επηβίσζεο (Σrichopoulou et al 1995) θαη ηελ πξφιεςε απφ θάπνηεο
κνξθέο θαξθίλνπ(Willet et al 1995).
Μεγάιε κειέηε θννξηήο ζηελ Ηζπαλία (The SUN prospective cohort) έδεημε
φζν πην πηζηά αθνινπζνχζαλ ηελ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή ηφζν κηθξφηεξε ήηαλ ε
επίπησζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ (Tortoza et al 2007). Άιιε έξεπλα ζε
ειιεληθφ πιεζπζκφ αλαθέξεη πσο ν επηπνιαζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ είλαη ρακειφηεξνο ζηα άηνκα πνπ αθνινπζνχλ ηελ
κεζνγεηαθή δηαηξνθή απφ απηά πνπ δελ ηελ αθνινπζνχλ (Pitsavos et al 2003)
Μηα κεηα-αλάιπζε απφ πελήληα δηαθνξεηηθέο κειέηεο θαη 534,906 ζπλνιηθά
άηνκα, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζην κεηαβνιηθφ
ζχλδξνκν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έδεημε πσο ε πξνζήισζε ζηελ Μεζνγεηαθή
δηαηξνθή, ζρεηίδεηαη κε κεησκέλν θίλδπλν γηα κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν(Κastorini et al
2011).
4.3 ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΚΑΗ ΝΖΣΔΗΑ ΟΡΘΟΓΟΞΟΤ ΔΚΚΛΖΗΑ

Ζ λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο είλαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ
ηεο Διιεληθήο παξαδνζηαθήο δηαηξνθήο θαη ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ηεο Κξήηεο
φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο ησλ Δπηά Υσξψλ, αθνχ ε
θαηαλάισζε θξέαηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ήηαλ
πνιχ ρακειή(Kromhout et al,1989). Ζ κεζνγεηαθή δηαηξνθή ραξαθηεξίδεηαη απφ
πςειή θαηαλάισζε φζπξησλ, επνρηαθψλ θξνχησλ, ιαραληθψλ, πξντφλησλ ζίηνπ θαη
κέηξηα θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ. Αληίζεηα θξέαο θαη ςάξη θαηαλαιψλνληαη
πεξηνξηζκέλα ελψ ην ειαηφιαδν θαη νη ειηέο είλαη ε θχξηα πεγή πξφζιεςεο ιίπνπο
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(Kafatos& Mamalakis 1993). Οκνίσο ε λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο
εθθιεζίαο γηα 180- κε 200 εκέξεο εηεζίσο, επηηξέπεη ηελ θαηαλάισζε θπηηθψλ ηλψλ,
δεκεηξηαθψλ, νζπξίσλ θαη ζαιαζζηλψλ, ελψ ζηηο δχν απφ ηηο ζπλνιηθά ηέζζεξηο
πεξηφδνπο λεζηεηψλ, επηηξέπεηαη θαη ην ςάξη.
Ζ κειέηε ησλ επηά ρσξψλ απεθάιπςε πσο ν πιεζπζκφο ηεο Κξήηεο
παξνπζίαδε ρακειά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο απφ Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη
θαξθίλν θαη ην κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν δσήο απφ ηνπο 16 πιεζπζκνχο ησλ επηά
ρσξψλ (Διιάδα, Ηηαιία, Ηαπσλία, πξψελ Γηνπγθνζιαβία, Οιιαλδία θαη ΖΠΑ).Σν
γεγνλφο απηφ απνδφζεθε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο θαη ηηο δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο ησλ Κξεηψλ (Keys 1980,1986). ηελ κειέηε ησλ επηά ρσξψλ ν πιεζπζκφο
πξνήιζε απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ λεζηεία ηεο Οξζφδνμεο
εθθιεζίαο. Σα δηαηξνθηθά δεδνκέλα ππαηλίζζνληαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο λεζηείαο
ηεο Οξζνδφμνπ εθθιεζίαο, ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ εμεηαδφκελσλ
αηφκσλ(Kafatos et al 1991).
Tα επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο ζπλέβαιαλ ζηελ παγθφζκηα απνδνρή ηεο
Κξεηηθήο δίαηηαο σο «θιάδν» ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, θαζψο ζπκβάιεη
απνθαζηζηηθά ζηελ κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη θαξθίλν.
Ζ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή έρεη απνδεηρηεί φηη έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζην
κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, φκσο θακία έξεπλα έσο ζήκεξα δελ έρεη δηεξεπλήζεη ηελ
ζρέζε ηεο λεζηείαο ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο εθθιεζίαο θαη ηνπ κεηαβνιηθνχ
ζπλδξφκνπ.
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5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
5.1 ΚΟΠΟ

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ζρέζε πνπ έρεη ε
λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο, κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη
ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ην απνηεινχλ. Ζ παξνχζα κειέηε είλαη ηκήκα
κεγαιχηεξεο κειέηεο ηνπ ηνκέα Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο-Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο &
Γηαηξνθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, πνπ αθνξά ηελ λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ
Υξηζηηαληθήο εθθιεζίαο θαη ηελ ζρέζε ηεο κε ηελ άλνηα, ηελ θαηάζιηςε, ην ζηξεο,
ηελ θπζηθή άζθεζε θαη ηελ δηαηξνθηθή πξφζιεςε ζε άηνκα πνπ λεζηεχνπλ γηα
πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα ή απφ παηδηά, ζχκθσλα κε ηελ λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ
Υξηζηηαληθήο εθθιεζίαο θαη ζε άηνκα πνπ δελ λεζηεχνπλ πνηέ.
5.2 ΠΛΖΘΤΜΟ ΜΔΛΔΣΖ

Σν δείγκα απνηεινχζαλ ζπλνιηθά 60 άηνκα, 40 λεζηεχνληεο ζχκθσλα κε ηελ
λεζηεία ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο θαη 20 κε λεζηεχνληεο, άλδξεο θαη
γπλαίθεο, ειηθίαο 55-70 εηψλ, θάηνηθνη ησλ λνκψλ Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ Κξήηεο.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εζεινληέο. Οη λεζηεχνληεο ήηαλ ηεξείο, κνλαρνί,
κνλαρέο θαη ιατθνί απφ ηηο ελνξίεο ησλ πφιεσλ Ζξαθιείνπ(ελνξία Παλαγίηζαο
Μαζηακπά, ελνξία Παλαγίαο Μπεληεβή) θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ(ελνξία Αγίαο
Σξηάδνο, ελνξία Αγίνπ Αλησλίνπ, Αγίαο Άλλαο,Αγ.Παληειεήκνλα) θαη απφ ηηο κνλέο
ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ, Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ θαη Παλαγίαο Οδεγήηξηαο. Όιεο νη
ελνξίεο θαη νη κνλέο ησλ λνκψλ Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ, ζχκθσλα κε θαηάινγν
πνπ καο δφζεθε απφ ηελ Αξρηεπηζθνπή Κξήηεο, είραλ ελεκεξσζεί κε γξαπηέο
επηζηνιέο θαη ειεθηξνληθά κελχκαηα γηα ηελ κειέηε θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο κε ζθνπφ
ηελ αλεχξεζε αηφκσλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη αθνινχζεζε πξνζσπηθή
επαθή θαη ελεκέξσζε ησλ πξσηνπξεζβχηεξσλ ησλ ελνξηψλ, ησλ εγνπκέλσλ ησλ
κνλψλ θαη ησλ κεηξνπνιηηψλ.
Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ απφ ηελ κειέηε απνηεινχζαλ ε ιήςε ζπκπιεξσκάησλ
δηαηξνθήο, ε απνθιεηζηηθή ρνξηνθαγία θαη ζνβαξή λφζνο (εγθεθαιηθφ επεηζφδην,
θαθνήζεηα, ςπρηθή λφζνο, λεθξνπάζεηα),θαζψο θαη ειηθία κηθξφηεξε απφ 55 έηε ή
κεγαιχηεξε απφ 70 έηε.
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Κξηηήξηα εηζαγσγήο ζηελ νκάδα ησλ λεζηεπφλησλ ήηαλ λα αθνινπζνχλ φιεο
ηηο λεζηείεο ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ρξφληα ή
απφ παηδηά θαη γηα ηελ νκάδα ησλ κε-λεζηεπφλησλ, λα κελ λεζηεχνπλ πνηέ.
Γηα θάζε δχν άηνκα πνπ λήζηεπαλ επηιέρζεθε έλα άηνκν θίινο ή γείηνλαο πνπ
δελ λήζηεπε, αληίζηνηρεο ειηθίαο, θχινπ θαη θαπληζηηθψλ ζπλεζεηψλ.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο, αθνχ πξψηα ελεκεξψζεθαλ πξνθνξηθά, έδσζαλ
ελππφγξαθε ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ κειέηε. Ζ ζπκκεηνρή ήηαλ
εζεινληηθή θαη ε αλσλπκία εμαζθαιίζηεθε.
5.3 ΜΔΣΡΖΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ

Όιεο νη κεηξήζεηο έγηλαλ πξσηλέο ψξεο κεηαμχ 8:00-10:00 π.κ., αθνχ πξψηα
ειήθζε ζχληνκν ηζηνξηθφ.
5.3.1 ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ

Ζ Αξηεξηαθή πίεζε κεηξήζεθε ηξεηο θνξέο, απφ ην δεμί ρέξη, κε δηάζηεκα
ηξηψλ ιεπηψλ λα παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ, θαη ππνινγίζηεθε ν κέζνο
φξνο. Ζ κέηξεζε έγηλε κε ειεθηξνληθφ πηεζφκεηξν OMRON θαη

έπξεπε ν

εμεηαδφκελνο λα ήηαλ ζε θαζηζηή ζέζε θαη λα είρε πξνεγεζεί αλάπαπζε
ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηψλ πξηλ ηελ κέηξεζε.
5.3.2 ΒΗΟΥΖΜΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ

Ζ αηκνιεςία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βηνρεκηθψλ παξακέηξσλ έγηλε έπεηηα
απφ 12σξε λεζηεία, απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σα δείγκαηα κεηαθέξζεθαλ ζε
εηδηθά θπηία θαη ηεξήζεθαλ νη θαλφλεο ςχμεο θαη ζπληήξεζεο θαηά ηελ κεηαθνξά
ησλ δεηγκάησλ ζην κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην ηνπ Γ.Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ, γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ

ησλ

επηπέδσλ

HDL-ρνιεζηεξφιεο,

γιπθφδεο

αίκαηνο

θαη

ηξηγιπθεξηδίσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ παξαδφζεθαλ ζε θιεηζηφ θάθειν
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
5.3.3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΔΖ

Ζ κέηξεζε ηεο πεξηθέξεηαο κέζεο έγηλε απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγάηε, κε
κεηξηθή πιαζηηθή ηαηλία, ζε cm, ζην χςνο ηνπ νκθαινχ, ζην κεζνδηάζηεκα ηεο
ηειεπηαίαο πιεπξάο θαη ηεο ιαγνλίνπ αθξνινθίαο. Σα άηνκα ήηαλ ζε φξζηα ζέζε θαη
κε ην βάξνο ηζνθαηαλεκεκέλν θαη ζηα δχν πφδηα πνπ απείραλ κεηαμχ ηνπο 20-30
cm,ελψ ε εμεηάζηξηα βξηζθφηαλ κπξνζηά ζηνπο εμεηαδφκελνπο.
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ΟΡΗΑ

5.4

ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ

ΤΝΓΡΟΜΟΤ-MEΘΟΓΟΛΟΓΗΚΔ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ

Σα φξηα ησλ παξαγφλησλ γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε ζχκθσλα κε ηνλ λέν νξηζκφ, θαίλνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα 1:
Πίλαθαο 1. Όξηα (cut-offs) παξαγόλησλ Μεηαβνιηθνύ πλδξόκνπ ζε ελήιηθεο.
Άλδξεο
Παράγοντες

Απμεκέλν ζάθραξν νξνύ αίκαηνο
(mg/dl)
Απμεκέλε ΑΠ (πζηνιηθή/Γηαζηνιηθή)
(mm Hg)
Απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα
(mg/dl)
Υακειή HDL-C
(mg/dl)
Απμεκέλε πεξίκεηξν κέζεο
(cm)

Γπλαίθεο
όξηα

Φαξκαθεπηηθή
αγσγή

≥100

λαη

≥130/85

λαη

≥150

λαη

<40

<50

-

>102

>88

-

Βιβλιογραφία(28)Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, et al. Harmonizing the
metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on
Epidemiology and Prevention: National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World
Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of
Obesity.Circulation 2009;120:1640-1645.

5.5 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ
πξφγξακκα

IBM

SPSS

21.0.

Δθηηκήζεθαλ

θαηαλνκέο

ησλ

πεξηγξαθηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο δπν νκάδεο ηεο κειέηεο θαη ν έιεγρνο ζχγθξηζεο ηνπο έγηλε κε
ηηο κεζφδνπο ρ2 θαη Student t. Με ηηο ίδηεο κεζφδνπο ειέγρζεθαλ νη θαηαλνκέο
ζπρλνηήησλ θαη ηα επίπεδα ηηκψλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ Μεηαβνιηθνχ πλδξφκνπ
κεηαμχ

ησλ

νκάδσλ.

Αθνινχζεζε

ηέινο

αλάιπζε

πνιιαπιήο

ινγηζηηθήο

παιηλδξφκεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεηθηψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ Odds
ratios, ηεο παξνπζίαο παξαγφλησλ Μεηαβνιηθνχ πλδξφκνπ ζηνπο κε λεζηεχνληεο
σο πξνο ηνπο λεζηεχνληεο. Ωο ζπκκεηαβιεηέο ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην θχιν, ε
ειηθία θαη ε λνζεξφηεηα. Ωο απνδεθηφ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαζνξίζηεθε ην 0,05.
6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
6.1 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ

ηελ κειέηε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 60 άηνκα, απφ ηα νπνία νη 40 ήηαλ
λεζηεχνληεο ζχκθσλα κε ηελ λεζηεία ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο εθθιεζίαο θαη νη
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20 κε λεζηεχνληεο (Πίλαθαο 2). Ζ κέζε ειηθία ησλ 60 ζπκκεηερφλησλ ζηελ κειέηε
ήηαλ ηα 62,3 έηε ελψ ζηνπο λεζηεχνληεο θαη κε λεζηεχνληεο ήηαλ 61,5 θαη 62,6
αληίζηνηρα. πλνιηθά ζπκκεηείραλ 45 γπλαίθεο θαη 15 άλδξεο, ε νκάδα ησλ
λεζηεπφλησλ απνηεινχληαλ απφ 30 γπλαίθεο θαη 10 άλδξεο ελψ ε νκάδα ησλ κε
λεζηεπφλησλ απφ 15 γπλαίθεο θαη 5 άλδξεο. Λφγσ εμνκνίσζεο δελ βξέζεθαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα βαζηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν νκάδσλ (p>0.05).
Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ήηαλ θαπληζηήο.
Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ βξέζεθε λα πάζρεη θαηά κέζν φξν απφ 2,5
ρξφληα λνζήκαηα, απφ 14 ζπλνιηθά θαηαγεγξακκέλα ρξφληα λνζήκαηα, απφ 2,8 νη
λεζηεχνληεο θαη 2,2 νη κε λεζηεχνληεο (p=0,460).
Παξάιιεια, πνιπθαξκαθία ή ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ησλ ηεζζάξσλ θαξκάθσλ
(έσο θαη 5 δηαθνξεηηθά θαηαγεγξακκέλα) βξέζεθε λα θάλεη ην 4,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ή ην 6,3% ησλ λεζηεπφλησλ θαη θαλέλαο/θακία απφ ηνπο κε
λεζηεχνληεο.
Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 60 ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε.
ύλνιν

Νεζηεύνληεο Με λεζηεύνληεο
λ (%)

Αξηζκόο
Ζιηθία, σπόνια
Φύιν

άνδπερ

p-value

60

40 (66,7)

20 (33,3)

-

62,3±4,8

61,5±5,0 α

62,6±4,7

0,417

15 (25,0)

10 (25,0) β

5 (25,0)
0,829

γςναίκερ
πλήζεηα θαπλίζκαηνο
Υξόληα λνζήκαηα
(απφ 14 θαηαγεγξακκέλα)

Υξήζε 4+ θαξκάθσλ
(έσο θαη 5 δηαθνξεηηθά θαηαγεγξακκέλα)
α
β

45 (75,0)

30 (75,0)

15 (75,0)

0

0

0

-

2,5±1,8

2,8±1,9

2,2±1,7

0,460

2 (4,3)

2 (6,3)

0

-

Μέζε ηηκή ± ηππηθή απφθιηζε. Έιεγρνη Student t κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ.
Έιεγρνη ρ2 κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ.
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6.2 ΝΟΖΡΟΣΖΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ

ηελ ππάξρνπζα λνζεξφηεηα δελ βξέζεθαλ επίζεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ
ησλ δχν νκάδσλ (p>0.05) (ρήκα 1). Τπέξηαζε αλαθέξεη ην 75% ησλ λεζηεπφλησλ
θαη ην 65% ησλ κε λεζηεπφλησλ, ζπξενεηδή ην 58,3% ησλ λεζηεπφλησλ θαη ην 45%
ησλ κε λεζηεπφλησλ, ππεξρνιεζηεξνιαηκία ην 36.1% ησλ λεζηεπφλησλ θαη ην 45%
ησλ κε λεζηεπφλησλ. Αξζξίηηδα αλαθέξεη ην 53,3% ησλ λεζηεπφλησλ θαη ην 35%
ησλ κε λεζηεπφλησλ ελψ νζηενπφξσζε ην 25% ησλ λεζηεπφλησλ θαη ην 20% ησλ κε
λεζηεπφλησλ. Έιθνο αλαθέξεη ην 22,2%ησλ λεζηεπφλησλ έλαληη ηνπ 5% ησλ κε
λεζηεπφλησλ θαη θνιίηηδα ην 11,1% ησλ λεζηεπφλησλ έλαληη ηνπ 15% ησλ κε
λεζηεπφλησλ.
αθραξψδε Γηαβήηε αλαθέξεη ην 11,1%ησλ λεζηεπφλησλ θαη ην 10% ησλ κε
λεζηεπφλησλ ,επαηηθή λφζν ην 8,3 ησλ λεζηεπφλησλ θαη θαλείο απφ ηνπο κε
λεζηεχνληεο, άζζκα ην 8,3%ησλ λεζηεπφλησλ θαη ην 5% ησλ κε λεζηεπφλησλ.
Απφ Καξδηαθή λφζν βξέζεθε λα πάζρεη ην 5,6%ησλ λεζηεπφλησλ θαη ην 5% ησλ
κε λεζηεπφλησλ ελψ απφ έκθξαγκα ην 2,8% ησλ λεζηεπφλησλ θαη θαλείο απφ ηνπο
κε λεζηεχνληεο.
Με βάζε ην αλαθεξφκελν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ νη λεζηεχνληεο, αλαθέξνπλ ζε
κηθξφηεξν πνζνζηφ ππεξρνιεζηεξνιαηκία θαη θνιίηηδα.
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ρήκα 1:Ννζεξφηεηα κεηαμχ λεζηεπφλησλ θαη κε λεζηεπφλησλ ζηελ κειέηε

6.3:
ΔΠΗΠΔΓΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ

ΤΝΓΡΟΜΟΤ

ΣΟΤ

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα ησλ παξαγφλησλ ηνπ Μεηαβνιηθνχ
πλδξφκνπ ζηηο δπν νκάδεο. πλνιηθά, θαλέλαο απφ ηνπο παξάγνληεο δελ θαίλεηαη λα
δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ φπσο επίζεο θαη ε ζπρλφηεηα ιήςεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο (p>0.05).
Ωζηφζν, ρακειφηεξα αξηζκεηηθψο θαίλεηαη λα είλαη ζηνπο λεζηεχνληεο σο
πξνο ηνπο κε λεζηεχνληεο ν κέζνο αξηζκφο ζπγθέληξσζεο ζαθράξνπ (88,7 έλαληη
95,5 αληίζηνηρα, p=0,552), ελψ πςειφηεξα αξηζκεηηθψο θαίλεηαη λα είλαη ζηνπο
λεζηεχνληεο σο πξνο ηνπο κε λεζηεχνληεο ν κέζνο αξηζκφο ζπγθέληξσζεο
ηξηγιπθεξηδίσλ (102,5 έλαληη 89,6, αληίζηνηρα, p=0,128).
εκεηψλεηαη φηη γεληθά πνιχ πςειφ πνζνζηφ θαη ζηηο δπν νκάδεο ιακβάλνπλ
θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ αξηεξηαθή πίεζε (p=0,288).
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Μεγαιχηεξα

πνζνζηά

ιήςεο

θαξκαθεπηηθήο

αγσγήο

ηφζν

γηα

αληηππεξηαζηθά(p=0,288), φζν θαη γηα αληηιηπηδαηκηθά (p=0,61) ή αληηδηαβεηηθά
(p=0,839) θάξκαθα, παξαηεξνχληαη ζηνπο κε λεζηεχνληεο κε ηελ κεγαιχηεξε
δηαθνξά λα παξαηεξείηαη ζηελ ιήςε αληηιηπηδαηκηθήο αγσγήο φπνπ νη κηζνί κε
λεζηεχνληεο

θάλνπλ

ρξήζε

απηψλ

ησλ

θαξκάθσλ

έλαληη

30%

ησλ

λεζηεπφλησλ(p=0,161).
Πίλαθαο 3. Δπίπεδα παξαγφλησλ Μεηπλ ζηηο δπν νκάδεο ησλ 60 ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε.
ύλνιν

Νεζηεύνληεο Με λεζηεύνληεο

Μέζε ηηκή ± ηππηθή απφθιηζε

p-value

91,0±29,7

88,7±10,4 α

95,5±49,8

0,552

28,3

27,5 β

30,0

0,839

πζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε
(mm Hg)

125,0±17,6

127,4±19,1

120,3±13,4

0,098

Γηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε
(mm Hg)

75,6±9,5

76,0±10,2

74,9±8,2

0,656

45,0

40,0

55,0

0,288

98,2±38,7

102,5±45,0

89,6±19,6

0,128

36,7

30,0

50,0

0,161

HDL-C (mg/dl)

59,3±16,5

59,5±18,2

59,1±12,8

0,926

Πεξίκεηξνο Μέζεο (cm)

100,7±11,8

102,1±11,8

97,8±11,6

0,186

άθραξν (mg/dl)
θαπμακεςηική αγωγή

θαπμακεςηική αγωγή
Σξηγιπθεξίδηα (mg/dl)
θαπμακεςηική αγωγή

α
β

Έιεγρνη Student t κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ.
Οη ηηκέο αθνξνχλ πνζνζηά. Έιεγρνη ρ2 κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ.

6.4
ΠΑΡΟΤΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ

ΤΝΓΡΟΜΟΤ

ΣΟΤ

Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζία παξαγφλησλ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζηηο δχν
νκάδεο

ησλ ζπκκεηερφλησλ, δελ βξέζεθαλ

ζεκαληηθέο

δηαθνξέο

κεηαμχ

ηνπο(p>0,05).
ηνλ πίλαθα 4, βιέπνπκε φηη νη κε-λεζηεχνληεο, έρνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ
απμεκέλν ζάθραξν(p=0,772), απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε(p=0,769) θαη απμεκέλα
ηξηγιπθεξίδηα(p=0,787), ζε ζρέζε κε ηνπο λεζηεχνληεο νη νπνίνη έρνπλ κηθξφηεξα
πνζνζηά.
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Αληίζεηα νη λεζηεχνληεο έρνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρακειή HDL(p=0,836)
θαη απμεκέλε πεξίκεηξν κέζεο(p=0,744).
Κπξίαξρνη παξάγνληεο αλαδεηθλχνληαη θαη ζηηο δχν νκάδεο, αιιά θαη ζπλνιηθά
ζε φιν ην δείγκα, ε απμεκέλε πεξίκεηξνο κέζεο θαη ε απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα απμεκέλε πεξίκεηξν κέζεο έρεη ην 78% ησλ ζπλνιηθά
ζπκκεηερφλησλ

ην

80%

ησλ

λεζηεπφλησλ

θαη

ην

75%

ησλ

κε-

λεζηεπφλησλ(p=0,744), ελψ απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε έρεη ην 71,7% ηνπ ζπλφινπ
ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 70% ησλ λεζηεπφλησλ θαη ην 75% ησλ κε-λεζηεπφλησλ.
Πίλαθαο 4. Παξνπζία παξαγφλησλ Μεηπλ ζηηο δπν νκάδεο ησλ 60 ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε.
ύλνιν
Παπάγονηερ Μεηςν

Νεζηεύνληεο Με λεζηεύνληεο
λ (%)

p-value

Απμεκέλν ζάθραξν

19 (31,7)

12 (30,0)

7 (35,0)

0,772

Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε

43 (71,7)

28 (70,0)

15 (75,0)

0,769

Απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα

28 (46,7)

18 (45,0)

10 (50,0)

0,787

Υακειή HDL-C

16 (26,7)

11 (27,5)

5 (25,0)

0,836

Απμεκέλε πεξίκεηξν κέζεο

47 (78,3)

32 (80,0)

15 (75,0)

0,744

Έιεγρνη ρ2.

6.5 ΣΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΣΗ ΓΤΟ ΟΜΑΓΔ ΣΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ
ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ

ηνλ πίλαθα 5, βιέπνπκε ηελ ζπρλφηεηα παξνπζίαο ηνπ Μεηαβνιηθνχ
πλδξφκνπ ζηηο δχν νκάδεο αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ κειέηε.
Γελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο (p>0, 05).
Πεξηζζφηεξα ησλ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ(ζχκθσλα κε
ηνλ νξηζκφ γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ Μεηαβνιηθνχ πλδξφκνπ), έρεη ην 52% ησλ
λεζηεπφλησλ ζχκθσλα κε ηελ λεζηεία ηεο Οξζφδνμεο εθθιεζίαο θαη ην 60% ησλ
κε λεζηεπφλησλ(p=0,146).
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Πίλαθαο 5. Μεηπλ ζηηο δπν νκάδεο ησλ 60 ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε.
ύλνιν

Νεζηεύνληεο

Με
λεζηεύνληεο

λ (%)
Παξάγνληεο Μεηπλ

p-value

κανένα

3 (5,0)

1 (2,5)

2 (10,0)

1

12 (20,0)

11 (27,5)

1 (5,0)
0,146

2

12 (20,0)

7 (17,5)

5 (25,0)

3+

33 (55,0)

21 (52,5)

12 (60,0)

Έιεγρνο ρ2.

6.6 ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΩΝ
ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΩΝ
Οdds
ratios,
ΣΖ
ΠΑΡΟΤΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΟΤ ΜΖ ΝΖΣΔΤΟΝΣΔ Ω
ΠΡΟ ΣΟΤ ΝΖΣΔΤΟΝΣΔ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ

ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο παξνπζίαο παξαγφλησλ
Μεηαβνιηθνχ πλδξφκνπ ζηνπο λεζηεχνληεο σο πξνο ηνπο κε λεζηεχνληεο.
Καηεγνξία αλαθνξάο απνηεινχλ νη λεζηεχνληεο. Ωο ζπκκεηαβιεηέο ειέγρνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην θχιν, ε ειηθία θαη ε λνζεξφηεηα. Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
Οη κε λεζηεχνληεο έρνπλ 36% κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα απμεκέλα επίπεδα
ζαθράξνπ ζην αίκα ζε ζρέζε κε ηνπο λεζηεχνληεο(CI:0,40-4,60), έρνπλ 30%
κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα απμεκέλα επίπεδα αξηεξηαθήο πίεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο
λεζηεχνληεο (CI:0,39-4,66) θαη 44% κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα απμεκέλα επίπεδα
ηξηγιπθεξηδίσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε λεζηεχνληεο(CI:0,39-5,33).
Eπίζεο νη κε λεζηεχνληεο έρνπλ 28% κηθξφηεξε πηζαλφηεηα γηα ρακειή
HDL-C ζε ζρέζε κε ηνπο λεζηεχνληεο (CI: 0,19- 2,70) θαη 26% κηθξφηεξε
πηζαλφηεηα γηα απμεκέλε πεξίκεηξν κέζεο ζε ζρέζε κε ηνπο λεζηεχνληεο (CI: 0, 202, 80).
Σέινο βιέπνπκε φηη ε πηζαλφηεηα νη κε λεζηεχνληεο λα έρνπλ Μεηαβνιηθφ
χλδξνκν είλαη απμεκέλε θαηά 42% ζε ζρέζε κε ηνπο λεζηεχνληεο (CI:0,42-4,78).
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Πίλαθαο 6. πζρέηηζε ηεο παξνπζίαο παξαγφλησλ Μεηπλ ζηνπο κε λεζηεχνληεο σο πξνο ηνπο
λεζηεχνληεο ηεο κειέηεο.
Νεζηεύνληεο
Παπάγονηερ Μεηςν

Με λεζηεύνληεο

Odds ratio (95%ΓΔ)

p-value

Απμεκέλν ζάθραξν

1,00 α

1,36 (0,40-4,60)

0,620

Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε

1,00

1,30 (0,36-4,66)

0,692

Απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα

1,00

1,44 (0,39-5,33)

0,582

Υακειή HDL-C

1,00

0,62 (0,19-2,70)

0,621

Απμεκέλε πεξίκεηξν κέζεο

1,00

0,74 (0,20-2,80)

0,662

Μεηπλ ή 3+ παξάγνληεο

1,00

1,42 (0,42-4,78)

0,572

α

Οη λεζηεχνληεο απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία αλαθνξάο.
Αλάιπζε πνιιαπιήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Ωο ζπκκεηαβιεηέο ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην θχιν, ε
ειηθία θαη ε λνζεξφηεηα.

6.7 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΩΝ ΠΔΝΣΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ
ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΟΤ ΝΖΣΔΤΟΝΣΔ ΜΔ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΜΖ ΝΖΣΔΤΟΝΣΔ ΜΔ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ

Με βάζε ην ρήκα 2, βιέπνπκε φηη ε ζπρλφηεηα παξνπζίαο απμεκέλνπ
ζαθράξνπ είλαη κηθξφηεξε ζηνπο λεζηεχνληεο πνπ έρνπλ Μεηαβνιηθφ χλδξνκν
(33,7%), απφ φηη ζηνπο κε λεζηεχνληεο πνπ έρνπλ Μεηαβνιηθφ χλδξνκν (57,1%).
Οκνίσο θαη γηα ηελ ρακειή HDL.
Ζ ζπρλφηεηα παξνπζίαο απμεκέλσλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη αξηεξηαθήο πίεζεο
είλαη πεξίπνπ ίδηα ζε λεζηεχνληεο θαη κε λεζηεχνληεο ελψ ζηελ πεξηθέξεηα κέζεο
ππεξηεξεί ζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ε νκάδα ησλ λεζηεπφλησλ.
ε θπξίαξρνπο παξάγνληεο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο, αλαδεηθλχνληαη ε
απμεκέλε πεξίκεηξνο κέζεο πνπ έρεη ην 100% απφ ηνπο λεζηεχνληεο κε Μεηαβνιηθφ
χλδξνκν θαη ην 90,5% απφ ηνπο κε λεζηεχνληεο κε Μεηαβνιηθφ χλδξνκν, θαη ε
απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, πνπ ηελ ζπλαληάκε ζην 91,7% ησλ λεζηεπφλησλ κε
Μεηπλ θαη ζην 90,5% ησλ κε λεζηεπφλησλ κε Μεηαβνιηθφ χλδξνκν.
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ρήκα 2. πρλφηεηα παξνπζίαο ησλ πέληε παξαγφλησλ Μεηπλ ζηνπο έρνληεο Μεηπλ
λεζηεχνληεο (λ=21) θαη κε λεζηεχνληεο (λ=12) ηεο κειέηεο.
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ
Σν πην ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο κειέηεο είλαη πσο, παξνπζία πεξηζζνηέξσλ ησλ
ηξηψλ παξαγφλησλ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ(ζχκθσλα κε ηνλ λέν αλαζεσξεκέλν
θαη θνηλά απνδεθηφ απφJIS νξηζκφ ηνπ ΝCEP/ATPIII), έρνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ
νη λεζηεχνληεο ζχκθσλα κε ηελ λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο εθθιεζίαο
(52,5% ησλ λεζηεπφλησλ έλαληη ηνπ 60% ησλ κε λεζηεπφλησλ). πλνιηθά ζε φιν ην
δείγκα, παξνπζία πεξηζζφηεξσλ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ
έρεη ην 55%. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ κειέηε The MetS-Greece study ν
επηπνιαζκφο γηα ηελ ειηθία 70 εηψλ θαη άλσ ήηαλ 43% (Athyros 2005). απφ ηελ
ακεξηθαληθή κειέηε NHANES 2003-2006,ππνινγίδνπλ ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ
κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζηνπο άλδξεο άλσ ησλ 60 εηψλ ζην 52% θαη ζηηο γπλαίθεο
άλσ ησλ 60 εηψλ ζην 54% (Ervin 2009), ελψ ζηελ Ηζπαλία ζε δείγκα ειηθησκέλσλ
άλσ ησλ 65 εηψλ ήηαλ 46,8% (De Luis et al 2010).Να ζεκεηψζνπκε φηη ζε φιεο ηηο
παξαπάλσ κειέηεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ν νξηζκφο ηνπ NCEP/ATPIII.
Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ κεηαβνιηθνχ
ζπλδξφκνπ, ζε θπξίαξρνπο παξάγνληεο αλαδεηθλχνληαη θαη ζηηο δχν νκάδεο αιιά θαη
ζπλνιηθά ζε φιν ην δείγκα ε απμεκέλε πεξίκεηξνο κέζεο θαη ε απμεκέλε αξηεξηαθή
πίεζε θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ κειέηε NHANES 2003-2006
ζηηο ΖΠΑ φπνπ νη πην ζπρλά παξαηεξνχκελνη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα κεηαβνιηθφ
ζχλδξνκν ήηαλ ε θνηιηαθή παρπζαξθία (απμεκέλε πεξίκεηξνο κέζεο) κε 53%, ε
ππέξηαζε κε 40% θαη ε ππεξγιπθαηκία κε 39% ελψ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
κεηα-αλάιπζεο απφ 10 επξσπατθέο κειέηεο θννξηήο, ζε δείγκα ζπλνιηθά 163,517
αηφκσλ, ε απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε είλαη ε πην ζπρλή δηαηαξαρή απφ απηέο πνπ
ζπληζηνχλ ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζην 60-85% ησλ ζπκκεηερφλησλ (VlietOstaptchouk et al 2014).
Πην ζπγθεθξηκέλα νη λεζηεχνληεο έρνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο κε
λεζηεχνληεο απμεκέλν ζάθραξν, αξηεξηαθή πίεζε θαη ηξηγιπθεξίδηα, γεγνλφο πνπ
ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ πεξηνδηθή ρνξηνθαγία πνπ αθνινπζνχλ. Δξεπλεηηθά
δεδνκέλα απφ ηελ κειέηε ΑΣΣΗΚΖ(Σhe ATTICA Study) ζρεηηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, έδεημαλ φηη κηα δηαηξνθή
πνπ πεξηιακβάλεη δεκεηξηαθά, ςάξη, φζπξηα, ιαραληθά θαη θξνχηα ζρεηίδεηαη κε
κεησκέλα επίπεδα θιηληθψλ θαη βηνρεκηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν(Panagiotakos et al 2007).Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν
θαη απνδεθηφ πσο πινχζηα δίαηηα ζε θπηηθέο ίλεο είλαη επεξγεηηθή γηα ηελ ζεξαπεία
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ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε ηχπνπ 2(American Diabetes association, 2013).Ηαπσληθή
κειέηε πνπ έγηλε ζε δείγκα 4,399 αζζελψλ κε δηαβήηε ηχπνπ 2,έδεημε φηη ε απμεκέλε
πξφζιεςε θπηηθψλ ηλψλ ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε κάδα ζψκαηνο (BMI),γιπθφδε
πιάζκαηνο,
πξφζιεςε

ηξηγιπθεξίδηα,γιπθνδπιησκέλε
θπηηθψλ

ηλψλ

ζρεηίδεηαη

κε

αηκνζθαηξίλε(HbA1c),θαη
κεησκέλν

επηπνιαζκφ

φηη

ε

θνηιηαθήο

παρπζαξθίαο,ππέξηαζεο θαη κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Παξφκνηα κειέηε ηεο Κιηληθήο
Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη Γηαηξνθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζε λεζηεχνληεο θαη
κε λεζηεχνληεο έδεημε πσο ε λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ εθθιεζίαο δελ θαίλεηαη λα έρεη
ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αξηεξηαθή πίεζε παξφιν πνπ ζηελ κειέηε απηή νη
λεζηεχνληεο είραλ κεγαιχηεξε κέζε ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή πίεζε ζε ζρέζε κε
ηνπο κε λεζηεχνληεο(Sarri 2007). ε άιιε κειέηε ην 2003 βξέζεθε φηη ε λεζηεία ηεο
Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο βειηηψλεη ηα επίπεδα ιηπηδίσλ αίκαηνο αθνχ
κεηά ην ηέινο ηεο λεζηείαο νη λεζηεχνληεο είραλ ρακειφηεξα επίπεδα ιηπηδίσλ
αίκαηνο(9% ρακειφηεξε ηηκή νιηθήο ρνιεζηεξφιεο θαη 12% γηα ηελ LDLρνιεζηεξφιε) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ-κε λεζηεπφλησλ (Sarri 2003).
Οη λεζηεχνληεο ζηελ παξνχζα κειέηε, βξέζεθαλ λα έρνπλ ζε κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ρακειή HDL ρνιεζηεξφιε, θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα
πξνεγνχκελεο έξεπλαο ηεο Κιηληθήο Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη Γηαηξνθήο ζε
λεζηεχνληεο θαη κε λεζηεχνληεο ζχκθσλα κε ηελ λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ
Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο φπνπ παξαηεξείηαη κείσζε ηεο HDL ρνιεζηεξφιεο ζηνπο
λεζηεχνληεο αιιά θαη κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ρνξηνθαγηθέο
δίαηηεο θαη δίαηηεο ρακειψλ ιηπαξψλ(Sarri et al,2003).Δπίζεο νη λεζηεχνληεο
βξέζεθαλ λα έρνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ(80%) απμεκέλε πεξίκεηξν κέζεο ζε
ζρέζε κε ηνπο κε λεζηεχνληεο(75%) θάηη πνπ επίζεο ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα
ηεο πξναλαθεξφκελεο έξεπλαο.
Δίλαη θαιά ηεθκεξησκέλν θαη επηζηεκνληθά απνδεθηφ πσο ην κεηαβνιηθφ
ζχλδξνκν απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη
ζαθραξψδε δηαβήηε, ελψ ε δηαηξνθή έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ εκθάληζή ηνπ
φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Ζ κειέηε απηή επηρεηξεί λα αληρλεχζεη ηελ παξνπζία
ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ησλ παξαγφλησλ ηνπ ζε λεζηεχνληεο ζχκθσλα κε
ηελ λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ εθθιεζίαο απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζε κε
λεζηεχνληεο, ειηθίαο 55-70 εηψλ θαη απνηειεί ηελ αξρή κηαο κεγαιχηεξεο κειέηεο
πνπ αθφκα ζπλερίδεηαη.
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ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο ζπγθαηαιέγνληαη, ην κηθξφ κέγεζνο
δείγκαηνο γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο ζπληέιεζε ζηελ έιιεηςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ
απνηειεζκάησλ αιιά θαη ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ φινη εζεινληέο.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα απμεζεί ην δείγκα, δελ ήηαλ εθηθηφ θπξίσο ιφγσ
απνηξεπηηθήο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο έξεπλαο. Έλα άιιν πξφβιεκα απνηέιεζε φηη
δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ηη πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ αθνινπζεί ηελ
λεζηεία ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο εθθιεζίαο εμ νινθιήξνπ, γηα πεξηζζφηεξα απφ
20 ρξφληα. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο παξαηήξεζεο, δελ κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ή λα γεληθεπηνχλ ζηνλ πιεζπζκφ,
φκσο ελδερνκέλσο απνηεινχλ κηα θαιή έλδεημε γηα ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο λεζηείαο
ζηελ πγεία, θαη έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ θσο ζηελ επηζηεκνληθή αλαδήηεζε
σθέιηκσλ πξαθηηθψλ θαη ζπλεζεηψλ γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξσηνγελή
πξφιεςε. Παξφια απηά επηπιένλ έξεπλα θξίλεηαη αλαγθαία θαζψο πνιιά αθφκε
κέλνπλ λα απαληεζνχλ καθξνπξφζεζκα.
Ζ έιιεηςε γλψζεο γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ ζεκαζία ηνπ κεηαβνιηθνχ
ζπλδξφκνπ, ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ
πιεζπζκνχ γεληθφηεξα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ απνηειεζκαηηθή
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη ηηο δηαηαξαρέο ηνπ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη πξνιεπηηθά γηα αλάπηπμε Καξδηαγγεηαθήο λφζνπ θαη αθραξψδε
Γηαβήηε.
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