
 

 

ΑΑ 1 

ΠΡΟΦΗΛ ΡΤΘΜΗΖ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Δ 

ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΟΤ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ ΑΘΔΝΔΗ ΤΠΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΖΟ ΑΝΓΡΟ 

Γ. Μήηροσ, Φ. Αζαλαζίνπ, Μ. Μαλδαξάθα, Δ. Ακκνινρίηνπ 

πζηεγαδφκελα ηαηξεία ΔΟΠΤΤ, Υψξα Άλδξνπ 

Δηζαγωγή: O αθραξψδεο Γηαβήηεο απνηειεί κία πνιπζχλζεηε, ρξφληα λνζνινγηθή 

νληφηεηα. Απαηηεί ζπλερή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε κε ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 

πνιππαξαγνληηθψλ θηλδχλσλ, πέξαλ ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ. 

θοπός: Μειεηήζεθαλ ειηθησκέλα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ, κε γλσζηφ ζαθραξψδε 

δηαβήηε ηχπνπ 1 ή 2, ππφ αγσγή κε ηλζνπιίλε, GLP-1  ή/θαη δηζθία. Σν ζχλνιν ησλ αζζελψλ 

ιάκβαλε ζεξαπεία γηα δηαβήηε, αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη δπζιηπηδαηκία. θνπφο ηεο κειέηεο 

ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνθίι αζθάιεηαο θαη ξχζκηζεο ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ έλαληη 

ηνπ ζπλνιηθνχ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ. 

Τιηθό-Μέζοδος: 517 δηαβεηηθά άηνκα ππφ ζεξαπεία, γπλαίθεο θαη άλδξεο, άλσ ησλ 65 εηψλ, 

εληάρζεθαλ ζηε κειέηε. Καηά ηελ θαηαγξαθή ειήθζε ππφςε ε ηηκή εξγαζηεξηαθήο 

αλαθνξάο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, HbA1c θαη LDL-ρνιεζηεξφιεο. Δπηπιένλ έγηλε 

θαηαγξαθή ηφζν ηεο ζπζηνιηθήο φζν θαη ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο θαη’ νίθνλ επί δεθαήκεξνλ, 

φζν θαη ζην ηαηξείν, ζε 3 δηαθνξεηηθέο επηζθέςεηο. Διήθζε ππφςε ε ηηκή ζπζηνιηθήο θαη 

δηαζηνιηθήο πίεζεο, σο απνηέιεζκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ παξαπάλσ θαηαγεγξακκέλσλ 

ηηκψλ. Ωο πξνθίι ηθαλνπνηεηηθήο ξχζκηζεο, νξίζηεθαλ νη ηηκέο ΑΠ< 140 mmHg, ΓΑΠ< 80 

mmHg, LDL-c < 100  θαη HbA1c < 7%. 

Αποηειέζκαηα: Πνζνζηφ 42,1% ησλ εληαρζέλησλ ζηε κειέηε δηαβεηηθψλ αηφκσλ είρε ηηκή 

HbA1c > 7%, ελψ πνζνζηφ 9,3% είρε ηηκή HbA1c < 5,9%. To 37,2% ησλ αηφκσλ είρε ηηκή 

LDL-ρνιεζηεξφιεο  > 100. Όζνλ αθνξά ηελ αξηεξηαθή πίεζε, ην 57,6% ησλ αηφκσλ είρε 

ΑΠ > 140, ελψ 19,2% είρε ηηκή ΓΑΠ > 80 mmHg. 

σκπεράζκαηα: Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο απνηειεί έλα ζχλζεην πνιππαξαγνληηθφ λφζεκα 

πνπ απαηηεί ζπρλά, αιιαγέο ζηε ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή, αλά ηξίκελν. Ζ ηαθηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαη αζθαιή 

ξχζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνθίι θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή 

καθξνπξφζεζκσλ θαξδηαγγεηαθψλ επηπινθψλ ή ππνγιπθαηκηψλ κε αζζελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε.   



 

 

ΑΑ 2 

Ζ ΥΔΖ ΣΖ HbA1c ΜΔ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΒΖΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ 

ΜΔ ΟΞΤ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΟ ΟΗΓΖΜΑ  

Α. ηάλλε
1
, Δ. Νηόθε

1
, Π. Κξεδίαο

2
, Α. Γαλσηνπνχινπ

3
, Η. Μαηζνχθεο

1
, Υ. Κσζηάληε

1
, Π. 

Παξαζθεπάο
1
, Α. Αζίκεο

1
, Λ. θνξδά

4
, Η. Ληνχξεο

1
  

1  
Α  ́Παζνινγηθή Κιηληθή, Κσλζηαληνπνχιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Νέαο Ησλίαο, Διιάδα 

2  
Ηδηψηεο Καξδηνιφγνο, Διιάδα 

3  
Γ  ́Παζνινγηθή Κιηληθή, Σδάλεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά, Διιάδα 

4
  Παζνιφγνο-Ζπαηνιφγνο, Δπηκειήηξηα Α, Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνξγηαιέλεην-Μπελάθεην, 

Διιάδα 
 
Δηζαγωγή: Ομχ πλεπκνληθφ νίδεκα (ΟΠΟ) είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη πλεχκνλεο 
γεκίδνπλ πγξφ ιφγσ απμεκέλεο πίεζεο ζηα αηκνθφξα αγγεία ηνπο. Δθδειψλεηαη θπξίσο κε 
δχζπλνηα, ηαρχπλνηα θαη ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο, γηα λα κελ θαηαιήμεη ν αζζελήο. 

 
θοπός: Να κειεηεζεί ε ζρέζε ηεο HbA1c κε ηε ζλεζηκφηεηα δηαβεηηθψλ αζζελψλ πνπ 
λνζειεχζεθαλ ζηελ θιηληθή καο κε ΟΠΟ. 

 
Τιηθά - Μέζοδοη: Ζ κειέηε είρε δηάξθεηα 3 έηε θαη ζπκκεηείραλ 142 δηαβεηηθνί αζζελείο, 82 
άλδξεο (57.7%) θαη 60 γπλαίθεο (42.3%), κε κέζν φξν ειηθίαο 76 ± 12 έηε. Οη αζζελείο 
λνζειεχζεθαλ ζηελ Παζνινγηθή θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ καο γηα δηάθνξα λνζήκαηα 
(Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην, ινίκσμε νπξνπνηεηηθνχ-αλαπλεπζηηθνχ-γαζηξεληεξηθνχ, 
αλαηκία, αηκνξξαγία πεπηηθνχ, απνξξχζκηζε θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο) θαη παξνπζίαζαλ ΟΠΟ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο ζηελ θιηληθή καο. 
 
Αποηειέζκαηα: Απφ ηνπο 142 δηαβεηηθνχο αζζελείο νη 32 (22.5 %) είραλ ζπζηνιηθή Α.Π. > 
180 mmHg, νη 90 ( 63.3%) > 160 mmHg θαη 20 (14.1%) αζζελείο είραλ ζπζηνιηθή Α.Π. > 
140 mmHg. Απφ ην ζχλνιν ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ νη 102 (71.8%) είραλ ζηνλ U/S θαξδηάο 
θιάζκα εμψζεζεο αξηζηεξήο θνηιίαο < 45%, ελψ νη ππφινηπνη 40 (28.2%) είραλ θπζηνινγηθφ 
θιάζκα εμψζεζεο. Όινη νη δηαβεηηθνί αζζελείο κε ΟΠΟ έιαβαλ i.v. δηνπξεηηθή αγσγή θαη 
ζην 78% απηψλ ρνξεγήζεθαλ ληηξψδε. Απφ ηνπο 142 αζζελείο νη 18 (12.7%) θαηέιεμαλ, νη 
16 (11.3%) ρξεηάζηεθαλ ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε, ελψ νη ππφινηπνη 108 (76%) είραλ 
θαιή έθβαζε θαη εμήιζαλ. Μειεηήζεθαλ ηα επίπεδα HbA1C ζε φινπο ηνπο δηαβεηηθνχο 
αζζελείο κε ΟΠΟ. Απφ ηνπο 108 αζζελείο πνπ εμήιζαλ νη 78 (72.2%) είραλ HbA1C < 7, νη 
22 (20.3%) είραλ 7 < HbA1C < 8.5 θαη νη 8 (7.5%) είραλ HbA1C > 8.5. Απφ ηνπο 18 αζζελείο 
πνπ θαηέιεμαλ νη 16 (88.9%) είραλ HbA1C > 8.5 θαη νη 2 (11.1%) είραλ HbA1C > 11. Απφ 
ηνπο 16 αζζελείο πνπ δηαζσιελψζεθαλ νη 2 (12.5%) είραλ HbA1C > 11, νη 12 (75%) είραλ 
HbA1C > 8.5 θαη 2 (12.5%) είραλ 7 < HbA1C < 8.5. 

 
σκπέραζκα: Οη θαθψο ξπζκηζκέλνη δηαβεηηθνί αζζελείο κε ΟΠΟ παξνπζηάδνπλ πςειά 
πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε ηνπο θαιψο ξπζκηζκέλνπο αζζελείο. Σν ΟΠΟ εκθαλίδεηαη 
κε κεγάιε αχμεζε ηεο ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο πηέζεσο θαη κείσζε ηνπ θιάζκαηνο 
εμσζήζεσο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη απνηειεί πνιππαξαγνληηθή λφζν πνπ ρξήδεη άκεζεο 
αληηκεηψπηζεο, εηδηθά ζε θαθψο ξπζκηζκέλνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο. 



 

 

ΑΑ 3 

EΛΔΓΥΟ ΤΠΔΡΣΑΖ ΜΔ ΤΠΟΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΔΡΜΗΚΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΣ1 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ Δ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΤΠΔΡΣΑΖ 

Υ. Βέξξα
1
, Γ. Καθούρες

1
, Ν. Μπατθνχζεο

2
 

1. Σκήκα Ηαηξηθήο βηνπαζνινγίαο, Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ 

2. Καξδηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή, Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» 

 

Δηζαγωγή: Μία ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππέξηαζεο είλαη νη 

αληαγσληζηέο ηνπ ΑΣ1 ππνδνρέα ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ, ε νπνία απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν 

παξάγνληα ηνπ ζπζηήκαηνο Ρελίλεο - Αγγεηνηελζίλεο θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. 

θοπός: ηελ πεηξακαηηθή απηή εξγαζία ζθνπφο ήηαλ ν έιεγρνο ηεο αληηππεξηαζηθήο 

απφθξηζεο κε πεπηηδηθψλ αληαγσληζηψλ ηνπ ΑΣ1 ππνδνρέα ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ κεηά απφ 

ππνδφξηα θαη δηαδεξκηθή ρνξήγεζε, απνζθνπψληαο ζε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ππέξηαζεο. 

Τιηθά: Σα βηνινγηθά πεηξάκαηα δηεμήρζεζαλ ζε ζειπθνχο θαη αξζεληθνχο ιεπθνχο επίκπεο 

ηεο θπιήο Wistar rats κε κέζν βάξνο 370 ± 80 g θαη ειηθίαο 5 κελψλ. 

Μέζοδοη: Αξρηθά κεηξήζεθε ε κέζε αξηεξηαθή πίεζε (ΜΑΠ). ηε ζπλέρεηα κεηξήζεθε ε 

ΜΑΠ κεηά απφ ππνδφξηα ρνξήγεζε Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ, ζε ζπγθέληξσζε 50κg/kg φπνπ 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ΜΑΠ θαηά πεξίπνπ 40%. Αληαγσληζηέο ηνπ ΑΣ1 ππνδνρέα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε BV6Na ζαξηάλε, πνπ ζπληέζεθε ζην εξγαζηήξην θαη ε βαιζαξηάλε. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ππνδφξηα θαη δηαδεξκηθή ρνξήγεζε ΒV6Na θαη βαιζαξηάλεο 

ζπγθέληξσζεο 20mg/kg b.w. ζε 8 Wistar Rats. ην πείξακα απηφ έλα εθ ησλ πεηξακαηνδψσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο placebo.  

Αποηειέζκαηα: Ζ ΜΑΠ ησλ δψσλ είλαη 97,86 15,84 mmHg. Μεηά απφ ρνξήγεζε ΑΗΗ 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ΜΑΠ ζε 119,87 15,09 mmHg. Ζ ππνδφξηα ρνξήγεζε βαιζαξηάλεο 

(20 mg/ kg b.w.) είρε αληηππεξηαζηθή δξάζε γηα ηνπιάρηζηνλ 24h κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ελψ 

ε ππνδφξηα ρνξήγεζε BV6Na είρε απφθξηζε γηα ηνπιάρηζηνλ 8h κεηά απφ ηε ρνξήγεζε. 

Δπίζεο ε δηαδεξκηθή ρνξήγεζε βαιζαξηάλεο είρε αληηππεξηαζηθή δξάζε γηα ηνπιάρηζηνλ 

24h κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ελψ ε δηαδεξκηθή ρνξήγεζε BV6Na δελ έδεημε ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα.  

σκπεράζκαηα: πκπεξαζκαηηθά, ε δηαδεξκηθή ρνξήγεζε ζαξηαλψλ κπνξεί λα είλαη εθηθηή 

θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο αληηυπεξηαζηθήο ζεξαπείαο, κε ρξήζε θαηάιιεινπ δηαιχκαηνο 

δηαπέξαζεο θαη θαηάιιειε ηερλνινγία ζηελ θαηαζθεπή ηνπ patch. Παξάιιεια ε  δηα 

επηζέκαηνο αληηππεξηαζηθή αγσγή παξέρεη ειεγρφκελε απνδέζκεπζε ηνπ δξαζηηθνχ 

ζπζηαηηθνχ ρσξίο ηνλ θίλδπλν ππεξδνζνινγίαο, είλαη καθξάο δηάξθεηαο ελ αληηζέζεη ηεο δηα 



 

 

δηζθίνπ αληηππεξηαζηθήο αγσγήο ε νπνία ππνρξεψλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηε ιήςε 

αληηππεξηαζηθνχ θαξκάθνπ. 

 



 

 

ΑΑ 4 

Ο ΔΤΔΡΓΔΣΗΚΟ ΡΟΛΟ ΣΖ ΑΔΡΟΒΗΑ ΑΚΖΖ Δ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ 

ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ  

 

Α. ηάλλε
1
, Η. Μαηζνχθεο

1
, Π. Κρεδίας

2
, Α. Γαλσηνπνχινπ

3
, Δ. Νηφθε

1
, Π. Παξαζθεπάο

1
, Κ. 

Κσζηάθε
1
, Π. Μπισλάο

1
, Γ. Καξαπάηε

1
, Η. Ληνχξεο

1
  

 
1  

Α  ́Παζνινγηθή Κιηληθή, Κσλζηαληνπνχιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Νέαο Ησλίαο, Διιάδα 
2  

Ηδηψηεο Καξδηνιφγνο, Διιάδα 
3  

Γ  ́Παζνινγηθή Κιηληθή, Σδάλεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά, Διιάδα 

 

Δηζαγωγή: Ζ αεξφβηα άζθεζε έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζην ζαθραξψδε δηαβήηε (Γ). 

 

θοπός: θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα απνδεηρζεί ν ξφινο ηεο αεξφβηαο άζθεζεο ζε 

δηαβεηηθνχο αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ρακειφ θιάζκα εμψζεζεο. 

 

Τιηθά: ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 328 δηαβεηηθνί αζζελείο κε κέζν φξν ειηθίαο 64+11 έηε θαη 

δηάξθεηα Γ >10 έηε. Όινη νη αζζελείο είραλ θαξδηαθή αλεπάξθεηα κε ρακειφ θιάζκα 

εμψζεζεο. 

 

Μέζοδοη: Ζ κειέηε είρε δηάξθεηα 2 έηε. Οη αζζελείο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. ηελ νκάδα 

Α αλήθνπλ 232 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θαζεκεξηλή άζθεζε (βάδηζε γηα 20 ιεπηά), 

ελψ νη ππφινηπνη 96 αζζελείο δελ έθαλαλ θακία άζθεζε θαη εληάρζεθαλ ζηελ νκάδα Β. ε 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηξήζεθαλ νη ηηκέο γιπθφδεο θαη HbA1c ζηνπο 3, 6, 12, 24 

κήλεο, θαζψο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε δηαζσξαθηθφ ππεξερνγξάθεκα θαξδηάο ζηνπο 6, 12, 24 

κήλεο. Δπίζεο, θαηαγξάθεθε ε ζπρλφηεηα λνζειείαο ηνπο ζην λνζνθνκείν θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δχν εηψλ, θαζψο θαη ε εμέιημε ηνπ Γ θαη ηεο θαξδηαθήο ηνπο αλεπάξθεηαο.  

 

Αποηειέζκαηα: ηελ νκάδα Α, ε θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαιφγσο ησλ ηηκψλ ηεο 

HbA1c έρεη σο εμήο: 6,5<HbA1c<7,5  102, 7,5< HbA1c<8,588, HbA1c>8,542. ηελ 

νκάδα Β νη αληίζηνηρεο ηηκέο είλαη: 6,5<HbA1c<7,5  6, 7,5< HbA1c<8,526, 

HbA1c>8,564. 

Απφ ηελ νκάδα Α, 186 παξνπζίαζαλ ζηαζεξφηεηα θαη/ή βειηίσζε ηεο θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο ρσξίο ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ θιάζκαηνο εμψζεζεο. Απφ ηελ νκάδα Β, 12 

αζζελείο εκθάληζαλ ζηαζεξφηεηα ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν 

εηψλ.  

Απφ ηελ νκάδα Α, 22 αζζελείο εηζήρζεζαλ γηα λνζειεία ζην λνζνθνκείν (βαζηθφηεξεο αηηίεο 

νη ινηκψμεηο, ηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ε απνξξχζκηζε ηνπ Γ θαη ε δχζπλνηα), 

ελψ απφ ηελ νκάδα Β 46 αζζελείο. 

Αληίζηνηρα γηα ηνπο ζαλάηνπο, απφ ηελ νκάδα Α απεβίσζαλ 12 αζζελείο, ελψ απφ ηελ νκάδα 

Β 14 αζζελείο. 

 

σκπεράζκαηα: Ζ αεξφβηα άζθεζε ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο έρεη επεξγεηηθφ ξφιν ζην Γ 

θαη ζηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, κέζσ ηεο θαιχηεξεο ξχζκηζεο ηνπ Γ, κείσζεο ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θαη κεησκέλεο αλάγθεο λνζειείαο ζην λνζνθνκείν. 



 

 

ΑΑ 5 

ΔΛΔΓΥΟ ΤΝΝΟΖΡΟΣΖΣΑ Δ ΠΑΥΤΑΡΚΑ ΑΣΟΜΑ   

Η. Κπξηαδήο
1
, Κ. γνχξνο

2
, Γ. ηεθαλή

2
, . Σζανχζε

2
, Μ. Λειέθεο

2
, Α. Κνξδαιήο

1
 

1  
Ηαηξείν Παρπζαξθίαο, Α  ́Παζνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. Αζθιεπηείν Βνχιαο 

2  
Παζνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. Αηηηθήο ΚΑΣ 

 

θοπός: Ζ παρπζαξθία, έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα αξηεξηαθή 

ππέξηαζε (Α.Τ), ζαθραξψδε δηαβήηε (.Γ) θαη δπζιηπηδαηκία, απμάλεη  ζην γεληθφ πιεζπζκφ  

κε επηδεκηθνχο ξπζκνχο. θνπφο ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ λα θαηαγξάςνπκε ηα λνζήκαηα απηά  

ζηελ πξψηε  επίζθεςε  ησλ αζζελψλ ζην ηαηξείν παρπζαξθίαο ηνπ λνζνθνκείνπ καο. 

Τιηθό - Μέζοδος: Μειεηήζεθαλ 93 άηνκα 67 γπλαίθεο θαη 26 άληξεο (κέζεο ειηθίαο 47,6 

έηε). Μεηξήζεθαλ ε πεξίκεηξνο ηεο κέζεο (Waist), ε αξηεξηαθή πίεζε θαη ππνινγίζηεθε ν 

δείθηεο κάδαο ζψκαηνο (ΒΜΗ). Δμεηάζηεθε ην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι, ην ζάθραξν λεζηείαο θαη 

εθηηκήζεθε ε ελδερφκελε δηαηαξαρή ζην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο ζηνπο κε-δηαβεηηθνχο 

(θξηηήξηα  A.D.A  2014). 

Αποηειέζκαηα: Σα εμεηαζζέληα άηνκα είραλ ΒΜΗ 27-56 (κέζε ηηκή 48,6): [Γπλαίθεο 27-46 

(κέζε ηηκή 36,7), Άλδξεο 32-56 (κέζε ηηκή 43,1)] θαη Waist 86-162 cm (κέζε ηηκή 121,6 

cm): Γπλαίθεο 86-144 cm (κέζε ηηκή 114 cm), Άλδξεο 122-162 cm (κέζε ηηκή 141,3 cm)]. 

Γλσζηφ .Γ είρε ην 13,9%, γλσζηή Α.Τ ην 29,3%, θαη γλσζηή δπζιηπηδαηκία ην 37%). 

Παζνινγηθή αλνρή ζηε γιπθφδε λεζηείαο παξνπζίαδε ην 27,1%, λέν-δηαγλσζκέλν Γη2 ην 

13,1 %, λέν-δηαγλσζκέλε δπζιηπηδαηκία ην 34,2%  θαη λέν-δηαγλσζκέλε Α.Τ ην  19,7%. Γελ  

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχιια. Θεηηθή ζπζρέηηζε ππήξμε 

κεηαμχ παξνπζίαο ζπλνζεξφηεηαο (ηδίσο ηνπ Γη2) κε ηελ αχμεζε ηνπ BMI  θαη θπξίσο ηνπ 

Waist (p<0,05). Πνζνζηφ 13,5% ησλ εμεηαζζέλησλ είραλ > 1 ζπλνδφ λφζεκα ρσξίο λα 

ππεξέρεη θάπνηνο ζπλδπαζκφο. 

σκπεράζκαηα: Τθίζηαηαη απμεκέλε ζπκκεηνρή γλσζηήο θαη λέν-δηαγλσζκέλεο 

ζπλλνζεξφηεηαο ζηα παρχζαξθα άηνκα ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. 

 

 

 

 



 

 

ΑΑ 6 

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΣΑ ΚΑΠΖ: ΜΔΛΔΣΖ 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ 

Η. Ησαλλίδεο, Η. Κπξηαδήο, Κ. γνχξνο, Υ. Γεκνζζελφπνπινο Η. Παπαδόποσιος, Δ. 

Υαηδεαγγειάθε 

Ερεσλεηηθή Οκάδα Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν (Εηαηρεία Μειέηες Παραγόληωλ Κηλδύλοσ Αγγεηαθώλ 

Νοζεκάηωλ) 

 

Δηζαγωγή: Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηθησκέλα άηνκα (έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ρψξαο καο) παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζπρλφηεηα παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε πνιινχο 

απφ απηνχο. 

θοπός: θνπφο ηεο κειέηεο καο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ζηα άηνκα 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα ΚΑΠΖ ηεο Αηηηθήο. ηα άηνκα απηά ε θαηαγξαθή έγηλε κε 

εξσηεκαηνιφγην. 

Τιηθό – Πιεζσζκός Μειέηες: Μειεηήζεθαλ 261 άηνκα, άλσ ησλ 65 εηψλ πνπ ήηαλ 

εγγεγξακκέλα ζηα ΚΑΠΖ πνπ έγηλε ε κειέηε. 

Αποηειέζκαηα: Απφ ηα άηνκα απηά, 66 ήηαλ άλδξεο θαη 195 γπλαίθεο (25.3% θαη 74.7% 

αληίζηνηρα). Ζ ειηθία ηνπο ήηαλ 71.3 εηψλ. Απφ απηνχο, ην 65.9% δελ θαηαλαιψλεη 

δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο θαη απφ ην 34.1% πνπ θαηαλαιψλεη κφλν ην 8.4% θαηαλαιψλεη 

ζρεδφλ θαζεκεξηλά. Σν 58.6% ηξψεη παηάηεο ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα , ελψ ην 

59% δελ θαηαλαιψλεη ζρεδφλ θαζφινπ θξνχηα. Μφλν ην 11.9% θαηαλαιψλεη θαζεκεξηλά 

θξνχην. Σν 50.2% δελ θαηαλαιψλεη ιαραληθά ελψ κφλν ην 13.8% θαηαλαιψλεη θαζεκεξηλά 

ιαραληθά. Σέινο, ην 65.5% δελ θαηαλαιψλεη επαξθψο γάια θαη γηανχξηη. Σν 52.5% ηξψεη 

ιηπαξά ηπξηά ελψ ην 19.5% δελ ηξψεη θαζφινπ φζπξηα. Σέινο, ην 37.2% δελ ηξψεη θαζφινπ 

ςάξη θαη ην 39.8% απνθεχγεη ην θφθθηλν θξέαο. Σν 55.2% ηξψεη γιπθά ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα. Σν 95% ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ειαηφιαδν. 

σκπεράζκαηα: Σα ειηθησκέλα άηνκα ησλ ΚΑΠΖ έρνπλ αξθεηά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ζηε 

δηαηξνθή ηνπο. ηα ζεηηθά ζπγθαηαιέγεηαη θπξίσο ε θαζεκεξηλή ρξήζε ειαηφιαδνπ ελψ ε 

θαηαλάισζε θξνχησλ, ιαραληθψλ, νζπξίσλ θαζψο θαη άπαρσλ γαιαθηνθνκηθψλ είλαη 

ζρεηηθά ρακειή. Γελ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί πφζν νη δηαηξνθηθέο απηέο ζπλήζεηεο έρνπλ 

επεξεαζηεί θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

 



 

 

ΑΑ 7  

ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ ΚΑΗ ΔΝΓΟΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΑΘΔΝΧΝ 

ΜΔ ΟΞΔΗΑ ΤΣΟΛΗΚΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ 

Α. ηάλλε
1
, Π. Κρεδίας 

2
, Δ. Νηφθε

1
, Η. Μαηζνχθεο

1
, Α. Γαλσηνπνχινπ

3
, Δ. Κνπξακπηέ

1
, Θ. 

Αισληζηηψηεο
1
, Ν. Σζηβηιήο

1
, Α. Μαζγάια

1
, Η. Ληνχξεο

1
  

1  
Α  ́Παζνινγηθή Κιηληθή, Κσλζηαληνπνχιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Νέαο Ησλίαο, Διιάδα 

2  
Ηδηψηεο θαξδηνιφγνο, Διιάδα 

3  
Γ  ́Παζνινγηθή Κιηληθή, Σδάλεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά, Διιάδα 

 

Δηζαγωγή: Ομεία ζπζηνιηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα είλαη ε αηθλίδηα έθπησζε ηεο αληιεηηθήο 
ηθαλφηεηαο ηεο θαξδηάο, νθεηιφκελε ζε αίηηα πνπ πξνζβάιινπλ ην κπνθάξδην θαη νδεγνχλ ζε 
νμχ πλεπκνληθφ νίδεκα. Ζ παρπζαξθία είλαη κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. 
Δίλαη γλσζηφ ην παξάδνμν ηεο παρπζαξθίαο πνπ πξνηείλεη θαιχηεξε πξφγλσζε παρχζαξθσλ 
αζζελψλ κε νμέα ζηεθαληαία ζχλδξνκα.  

θοπός: ηε κειέηε δηεξεπλάηαη ε ζπζρέηηζε ηεο παρπζαξθίαο κε ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή 
ζλεζηκφηεηα αζζελψλ κε νμεία ζπζηνιηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

Τιηθό - Μέζοδος: Ζ κειέηε είρε δηάξθεηα δχν έηε θαη ζπκκεηείραλ 286 αζζελείο (120 
άλδξεο-42%, 166 γπλαίθεο-58%) πνπ λνζειεχζεθαλ ζηελ Παζνινγηθή Κιηληθή κε νμεία 
ζπζηνιηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ηπραίν άιιν παζνινγηθφ λφζεκα. 

Αποηειέζκαηα: Απφ ηνπο 286 αζζελείο νη 142 (49,6%) είραλ BMI>30, 44 άλδξεο (45%)- 78 
γπλαίθεο (55%). Οη παρχζαξθνη αζζελείο ήηαλ ειηθηαθά λεφηεξνη, 59 έηε έλαληη 68 (p<0,001) 
ζε ζρέζε κε ηνπο κε παρχζαξθνπο αζζελείο. Δίραλ αξηεξηαθή ππέξηαζε ζε πνζνζηά 48% 
έλαληη 32% (p<0.01), Γ 66% έλαληη 34% (p<0.001), XNN 32% έλαληη 40% θαη ηζραηκηθή 
θαξδηνπάζεηα 16% έλαληη 18%. Ζ ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεζηκφηεηα ησλ αζζελψλ κε νμεία 
ζπζηνιηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη παρπζαξθία ήηαλ 21 αζζελείο (1,5%) ζε ζχγθξηζε κε 4 
(3%) κε παρχζαξθνπο αζζελείο (p<0.001). Ζ παρπζαξθία απνηέιεζε αλεμάξηεην 
πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ρακειήο ελδνλνζνθνκεηαθήο ζλεζηκφηεηαο (p=0,02)  

σκπέραζκα: Ζ παρπζαξθία ζρεηίδεηαη κε ρακειή ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεζηκφηεηα ζε 
αζζελείο κε νμεία ζπζηνιηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 



 

 

ΑΑ 8 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΛΗΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (CLINICAL 

AUDIT) ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 2 Δ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΒΖΣΟΛΟΓΗΚΟ 

ΗΑΣΡΔΗΟ 

Γ. Σζάιηα, Φ. Αξηεκάθε, Γ. Σαζηνπνχινπ, Δ. Καιδάξα, Α. Νηθνιφπνπινο, Η. Ησαλλίδεο 

Γηαβεηνινγηθφ Ηαηξείν, Γ.Ν.Ν. Ησλίαο Κσλζηαληνπνχιεην Παηεζίσλ, Αζήλα 

 

Δηζαγωγή: Ο Κιηληθφο Έιεγρνο (Clinical Audit) απνηειεί ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

επξχηαηα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη 

ππφβαζξν επηζηεκνληθήο βειηίσζεο θαη εμέιημεο ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο. Πξφθεηηαη 

γηα εκπεξηζηαησκέλε αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε επηιεγκέλσλ θιηληθψλ ζηνηρείσλ απφ 

επαγγεικαηίεο πγείαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

θιηληθψλ απνηειεζκάησλ.  

 

θοπός: Ο έιεγρνο ηεο ξχζκηζεο αζζελψλ κε Γη2 θαη ν έιεγρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε λφζν 

θαη ηνπο ζηφρνπο ζεξαπείαο. 

 

Τιηθό - Μέζοδος: 73 δηαδνρηθνί αζζελείο, 29 άλδξεο θαη 44 γπλαίθεο, κε ζαθραξψδε 

δηαβήηε ηχπνπ 2 πνπ πξνζήιζαλ ζην ηαθηηθφ δηαβεηνινγηθφ ηαηξείν ζε δηάζηεκα 4 

εβδνκάδσλ θαη παξαθνινπζνχληαλ ήδε ηνπιάρηζηνλ επί ηξηκήλνπ εληάρζεθαλ ζην θιηληθφ 

έιεγρν. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ήηαλ 66,3±12,1 έηε θαη ν ρξφλνο παξαθνινχζεζεο ζην ηαηξείν 

43,6±60,2 κήλεο. εκεηψζεθαλ νη ηηκέο HbA1c, ΒΜΗ, ΑΠ, ΓΑΠ, LDL-ρνιεζηεξίλεο θαηά 

ηελ επίζθεςε, έγηλε αλαζθφπεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη ειέγρζεθε ε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή. Οη αζζελείο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ηε ζηφρεπζε γηα ηνπο 

γιπθαηκηθνχο δείθηεο HbA1c, γιπθφδε λεζηείαο θαη 2ψξεο κεηαγεπκαηηθά θαη ηα επηζπκεηά 

επίπεδα αξηεξηαθήο πίεζεο θαη LDL-ρνιεζηεξίλεο. 

 

Αποηειέζκαηα: Οη Μ.Ο.±SD ήηαλ HbA1c=7,2±1,4%, ΒΜΗ=32,0±6,7kg/m
2
, 

ΑΠ=139,1±20,9mmHg, ΓΑΠ=75,7±10,5mmHg, LDL-c=91,3±22,6mg/dL. 57,1% ηνπ 

δείγκαηνο είρε HbA1c≤7%, ελψ απμαλφηαλ ζην 79,4% γηα ηηκή HbA1c<8%. 75,3% ησλ 

αζζελψλ δελ θάπληδε ή είρε δηαθφςεη ην θάπληζκα. Ο ζηφρνο γηα ηε HbA1c εθηηκάηαη φηη 

πξέπεη λα είλαη <6 απφ 31,5% ησλ αζζελψλ, <7 απφ ην 43,8% <8 απφ ην 4,1% θαη 11% 

ζεσξεί φηη ν ζηφρνο HbA1c είλαη δηαθνξεηηθφο. 45,2% ζεσξεί φηη ν ζηφρνο ζαθράξνπ 

λεζηείαο είλαη <100mg/dL, 24,7% <110mg/dL, 23,3% <120mg/dL θαη κφιηο 6,8% ζέηνπλ 

θάπνην δηαθνξεηηθφ ζηφρν. Αληίζηνηρα γηα ηηο ηηκέο κεηαγεπκαηηθήο Glu, 63,0% εθηηκά φηη 

ζηφρνο είλαη ηηκή <140mg/dL, 24,7% <160mg/dL θαη 6,8% <180mg/dL. Πνζνζηά 35,6% θαη 

57,5% ζέηνπλ ζηφρν ΑΠ<140/90 θαη <135/80 αληίζηνηρα. Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 74% ησλ 

αζζελψλ ζέηεη ζηφρνπο <130 γηα ηελ LDL-ρνιεζηεξίλε ελψ 26% ζεσξεί δηαθνξεηηθφ ην 

επίπεδν ζηφρεπζεο.  

 

 

σκπεράζκαηα: εκαληηθφ πνζνζηφ αζζελψλ ζεκεηψλεη θαιή ξχζκηζε ηνπ δηαβήηε ηνπο, 

ελψ πξνζπάζεηα πξέπεη λα γίλεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Ζ εθπαίδεπζε ζε 



 

 

απζηεξνχο γιπθαηκηθνχο ζηφρνπο πηζαλά βνεζά ζηε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία ησλ 

αζζελψλ. 



 

 

ΑΑ 9 

ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 

2 ΚΑΗ ΤΥΔΣΗΖ ΜΔ ΚΛΗΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Γ. Σζάιηα, Φ. Αξηεκάθε, Γ. Σαζηνπνχινπ, Δ. Καιδάξα, Α. Νηθνιφπνπινο, Η. Ησαλλίδεο 

Γηαβεηνινγηθφ Ηαηξείν, Γ.Ν.Ν. Ησλίαο Κσλζηαληνπνχιεην Παηεζίσλ, Αζήλα 

 

Δηζαγωγή: Ζ ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή βνεζά ζηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ θαη ζηελ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην PAID (Problem Areas In Diabetes) αθνξά 

20 αληηθείκελα Likert κε 5 πηζαλέο απαληήζεηο θαη είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα εθηηκά ην 

βαζκφ άγρνπο πνπ πξνθαιεί ν δηαβήηεο ζην άηνκν. 

 

θοπός: Ζ ςπρνκεηξηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ ζην δηαβήηε (Problem 

areas in diabetes-PAID) κε ηε ρξήζε ηνπ πξφζθαηα κεηαθξαζκέλνπ ζηα ειιεληθά 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο ηαθηηθνχ δηαβεηνινγηθνχ ηαηξείνπ θαη ε 

ζπζρέηηζε κε θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ. 

 

Τιηθό θαη Μέζοδος: 73 δηαδνρηθνί αζζελείο κε Γη2 πνπ πξνζήιζαλ ζην ηαθηηθφ 

δηαβεηνινγηθφ ηαηξείν ζε δηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ αξρηθά ζηε κειέηε. Απφ 

απηνχο, 57 (25 άλδξεο, 32 γπλαίθεο, ειηθίαο 66,5±12,8 έηε) ζπκπιήξσζαλ πιήξσο ην 

ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην PAID. Σν φξην ζηε θιίκαθα PAID (0-100) πάλσ απφ ην νπνίν 

εθηηκάηαη φηη πξφθεηηαη γηα ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξεο ζρεηηδφκελν κε ην δηαβήηε ηέζεθε ζην 

≥40. Έγηλε ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα επίπεδα HbA1c θαη BMI. Ζ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ παθέηνπ SPSS v19. 

 

Αποηειέζκαηα: 33,3% ησλ αζζελψλ εκθάληδαλ PAID-score≥40 κε HbA1c=7,8±1,3% θαη 

ΒΜΗ=32,7±7,5kg/m
2
, ελψ 66,7% ησλ αζζελψλ είραλ PAID-score<40 θαη εκθάληδαλ 

HbA1c=7,0±1,4% (p=0.064) θαη ΒΜΗ=31,1±5,8kg/m
2
 (p=0.40). Οη εξσηήζεηο πνπ 

ζπγθέληξσζαλ πςειφηεξν PAID score («ζρεηηθά ζνβαξφ» θαη «ζνβαξφ» πξφβιεκα ζηε 

θιίκαθα Likert, αζξνηζηηθά) αθνξνχζαλ ην αίζζεκα θφβνπ γηα ηε ζπκβίσζε κε ην δηαβήηε 

(32,4%ησλ αζζελψλ), ηελ αλεζπρία γηα ππνγιπθαηκίεο (36,7%), γηα ηελ πηζαλφηεηα 

επηπινθψλ (36,6%) θαη ην άγρνο/ελνρή φηαλ ν αζζελήο βγαίλεη εθηφο ζρεδίνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ δηαβήηε ηνπ (32,4%).  

 

σκπεράζκαηα: Οη αζζελείο κε άγρνο ζρεηηδφκελν κε ην δηαβήηε δελ εκθάληδαλ 

ηθαλνπνηεηηθή ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ θαη εκθάληδαλ πςειφηεξν BMI, ρσξίο σζηφζν λα 

δηαπηζησζεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. Απιά ζηε ρξήζε εξγαιεία, φπσο ην 

εξσηεκαηνιφγην PAID, κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ αζζελείο κε άγρνο ζρεηηδφκελν κε ην δηαβήηε 

θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ επηθνηλσλία κε ην δηαβεηηθφ αζζελή.  



 

 

ΑΑ 10 

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ 

ΓΤΛΗΠΗΓΑΗΜΗΑ Δ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΠΡΧΣΟ ΟΞΤ 

ΗΥΑΗΜΗΚΟ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ 

 
Η. Κπξηαδήο

1
, Κ. γνχξνο

2
, Γ. ηεθαλή

2
, . Σζανχζε

2
, Μ. Λειέθεο

2
, Α. Κνξδαιήο

1
 

1  
Α  ́Παζνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. Αζθιεπηείν Βνχιαο 

2  
Παζνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν Αηηηθήο ΚΑΣ 

 

 
θοπός: Μειέηε επίδξαζεο ηεο παξνπζίαο θαη ηνπ επηπέδνπ  ξχζκηζεο ηεο δπζιηπηδαηκίαο ζε 
αζζελείο κε ΓΣ2 θαη πξψην νμχ ηζραηκηθφ αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην  (ΟΗΑΔΔ).  
 
Μέζοδος: Ζ  κειέηε ζπκπεξηέιαβε 75 αζζελείο κε Γη2 [43 άλδξεο / 32 γπλαίθεο, κε κέζε 
ειηθία 64±12 έηε], νη νπνίνη λνζειεχηεθαλ γηα πξψην ΟΗΑΔΔ. Σεθκεξηψζακε ην 
δπζιηπηδαηκηθφ ηζηνξηθφ ηνπο θαη ηελ εμσλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή πεξίζαιςή ηνπο. Σν 
ιηπηδαηκηθφ ηνπο  πξνθίι αμηνινγήζεθε ζηηο πξψηεο 24 ψξεο κεηά απφ ην ΟΗΑΔΔ. Ζ 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε SPSS 16.0.     
 
Αποηειέζκαηα: Γλσζηφ δπζιηπηδαηκηθφ ηζηνξηθφ [θπξίσο απμεκέλε LDL 89.3%] 
παξαηεξήζεθε ζην 75,3% ησλ αζζελψλ. Σν 32,7 % απφ απηνχο δελ αθνινπζνχζαλ θακία 
ζεξαπεία, ελψ ζεξαπεία κε ζηαηίλεο ρνξεγνχληαλ ζην 67,3% (30,8% ήηαλ ξπζκηζκέλνη). Σν 
68,3% ησλ δπζιηπηδαηκηθψλ αζζελψλ πνπ παξνπζίαζαλ ΟΗΑΔΔ είραλ παζνινγηθφ 
ιηπηδαηκηθφ πξνθίι θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο [κε επηθξαηνχζα δηαηαξαρή ηελ απμεκέλε LDL] 
(νδεγίεο ADA 2014).  
Μία ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε ήηαλ φηη νη αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγνχληαλ ζηαηίλεο 
πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ΟΗΑΔΔ θαη θπξίσο απφ ην 31,7% πνπ ήηαλ εληφο ζεξαπεπηηθνχ 
ζηφρνπ [LDL < 100 mg/dl], ππέζηεζαλ έλα επηφηεξν ΟΗΑΔΔ (49,1% vs. 27,9 %, p=0,02), ζε 
ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δελ ιάκβαλαλ ζηαηίλεο. Δπίζεο , παξνπζίαζαλ κε ζεκαληηθή ηάζε 
γηα κηθξφηεξε ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεζηκφηεηα (3.2%  έλαληη 5.3%).   
 
σκπεράζκαηα: Ζ ρνξήγεζε ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο κε ζηαηίλεο θαη ε ξχζκηζε ηεο 
δπζιηπηδαηκίαο [απμεκέλε LDL]  ζε αζζελείο κε Γη2 παξακέλεη αλεπαξθήο. Οη αζζελείο 
ζηνπο νπνίνπο ρνξεγνχληαλ ζηαηίλεο πξηλ ππνζηνχλ έλα ΟΗΑΔΔ εκθαλίδνπλ κηα ηάζε λα 
αλαπηχμνπλ έλα επηφηεξν ζχκβακα. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑ 1 

Ο ΛΗΠΗΓΑΗΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ Ή ΥΧΡΗ ΑΚΥΑΡΧΓΖ 

ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ ΗΗ (ΓΗΗ) 

Ζ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΜΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΛΗΠΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

. Παπαδάηνο¹, Γ. Γειεγηάλλεο¹, Υ. Νηαιακπίξα ², Α. Μποσρδάθες³ 

 

1. Δηδηθεπφκελνο Παζνινγίαο 

2. Δπηζθέπηξηα Τγείαο  

3. Δηδηθφο Παζνιφγνο, Γ/ληήο ΔΤ, Γξ. Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

       Β  ́Παζνινγηθή  Κιηληθή & Ηαηξείν Ληπηδίσλ,  Παρπζαξθίαο & Μεηαβνιηθψλ   

       Παζήζεσλ, Γεληθφ Ννζνθνκείν Σξηθάισλ  

 

 

Δηζαγωγή: Παξά ην φηη ν έιεγρνο ησλ ιηπηδίσλ απνηειεί θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε, νη 
ζηφρνη πνιιέο θνξέο δχζθνια επηηπγράλνληαη θαη δηαηεξνχληαη. Δηδηθέο κνλάδεο ιηπηδίσλ 
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή πξφιεςε θαξδηααγγεηαθψλ 
παζήζεσλ πνπ απνδεδεηγκέλα  ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζαθραξψδε δηαβήηε θαη ηηο δηαηαξαρέο ησλ 
ιηπηδίσλ.  

θοπός: Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θέληξνπ ιηπηδίσλ ηνπ Γ.Ν. Σξηθάισλ ζηε ξχζκηζε 
δπζιηπηδαηκηθψλ αζζελψλ κε ή ρσξίο ΓΗΗ, κε βάζε ην αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ηηκέο - ζηφρνη 

ησλ ιηπηδίσλ κεηά απφ παξαθνινχζεζε ελφο έηνπο.  

Τιηθό - Μέζοδος: Γπζιηπηδαηκηθνί αζζελείο (Ν=105) κε Γ ΗΗ (Ν1=33) θαη ρσξίο ΓΗΗ 
(Ν2=72) κε ζνβαξή δπζιηπηδαηκία θαηά ATP III ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηε κειέηε. Οη αζζελείο 
αληηκεησπίδνληαλ κε ζηαηίλε ± αληηδηαβεηηθφ θάξκαθν. Καπληζηέο θαη πάζρνληεο απφ 
Υξφληα Νεθξηθή Νφζν απνθιείζηεθαλ. Γελ ππήξμε παξέκβαζε ζηε ιακβαλφκελε  

αληηαηκνπεηαιηαθή θαη αληηππεξηαζηθή αγσγή ησλ αζζελψλ. 

Αποηειέζκαηα: Μεηά απφ έλα έηνο ηαθηηθήο  παξαθνινχζεζεο 15,2% ησλ δηαβεηηθψλ θαη  
47,2% ησλ κε δηαβεηηθψλ αζζελψλ είραλ πιήξσο θπζηνινγηθφ ιηπηδαηκηθφ πξνθίι. 20% ησλ 
δηαβεηηθψλ θαη 70,3% ησλ κε δηαβεηηθψλ αζζελψλ έρνπλ επηηχρεη ηελ ηηκή - ζηφρν γηα ηελ 
LDL ελψ 37,5% ησλ δηαβεηηθψλ θαη 70,9% ησλ κε δηαβεηηθψλ έρνπλ ηελ επηζπκεηή ηηκή 
νιηθήο ρνιεζηεξφιεο. Όζνλ αθνξά ηα ηξηγιπθεξίδηα, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 22,7% θαη 

51,6% αληίζηνηρα.  

σκπεράζκαηα: Σν εηδηθφ ηαηξείν Ληπηδίσλ επηηπγράλεη ηε ξχζκηζε ηνπ ιηπηδαηκηθνχ πξνθίι 
ησλ κεηαβνιηθψλ αζζελψλ ηνπ. Παξαηεξείηαη σζηφζν κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 
ζηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ιηπηδίσλ κεηαμχ δηαβεηηθψλ θαη κε δηαβεηηθψλ δπζιηπηδαηκηθψλ 

αζζελψλ (p<0,01) πνπ ελ κέξεη δηθαηνινγείηαη απφ ηελ παζνινγία ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε. 



 

 

ΠΑ 2 

ΜΔΗΧΖ LDL ΜΔ EZE/SIMVA ΣΖΝ ΔΠΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΧΝ 

ΖΜΔΗΧΝ: ΜΔΣΑ-ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑ-ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ 

Κ. Θωκόποσιος,
1
 Γ. θαιήο,

1
 Κ. Σζηνχθεο,

2
 Θ. Μαθξήο

1 

(1)
: Καξδηνινγηθφ Σκήκα, ΓΝΜΑ «Έιελα Βεληδέινπ», Αζήλα 

(2)
: 1ε Παλεπηζηεκηαθή Καξδηνινγηθή Κιηληθή, Ηππνθξάηεην ΓΝΑ, Αζήλα 

 

θοπός: Γχν θχξηα εξσηήκαηα δηεξεπλήζεθαλ: ζπζρέηηζε κείσζεο θαηαιεθηηθψλ ζεκείσλ 

σο απνηειέζκαηνο κείσζεο LDL κε ζπλδπαζκφ εδεηηκίκπεο/ζηκβαζηαηίλεο (EZE/SIMVA) 

θαη ε αλαινγηθφηεηα ησλ κεηψζεσλ θαηαιεθηηθψλ ζεκείσλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηψζεηο LDL.  

Μέζοδοη: Μεηαμχ 1997 θαη 15/2/2015 έγηλε αλαδήηεζε εξγαζηψλ κέζσ Pubmed θαη 

Cochrane Collaboration Library θαη πεξηιήςεσλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε ζθνπφ λα επηιεγνχλ 

νη ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο κειέηεο (RCTs) ζχγθξηζεο ζπλδπαζκνχ EZE/SIMVA έλαληη 

εηθνληθνχ θαξκάθνπ ή ιηγφηεξν έληνλεο ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο.  Τπνινγίζηεθε κέζσ κεηα-

αλαιχζεσλ ν ζρεηηθφο θίλδπλνο (RR) θαη ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (CI) δηνξζσκέλα γηα 

20mg/dl κείσζεο LDL, γηα 5 πξσηνγελή θαηαιεθηηθά ζεκεία (ζαλαηεθφξα θαη κε 

ζαλαηεθφξα) θαη 4 δεπηεξνγελή (κε θαξδηαγγεηαθφο ζάλαηνο, θαξθίλνο, κπνπάζεηα θαη 

επαηνπάζεηα). Ζ αλαινγηθφηεηα κειεηήζεθε κέζσ αλάιπζεο κεηαπαιηλδξφκεζεο. 

Αποηειέζκαηα: Μειεηήζεθαλ 5 RCTs (IMPROVE-IT, SEAS, SHARP, West et al, 

ENHANCE) κε ζχλνιν 30,051 αζζελείο, εθ ησλ νπνίσλ ε νκάδα ειέγρνπ ζε 2 κειέηεο ήηαλ 

εηθνληθφ θάξκαθν θαη ζε 3 κηθξφηεξεο έληαζεο ππνιηπηδαηκηθή αγσγή. Σα θαηαιεθηηθά 

ζεκεία κεηψζεθαλ κέζσ EZE/SIMVA ζε παξφκνην επίπεδν: αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα 

[-12% (-20, -3)], ζηεθαληαία επεηζφδηα [-11% (-18, -5)], ζπλδπαζηηθφ ζεκείν εγθεθαιηθψλ 

θαη ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ [-13% (-19, -8)]. Γηα ηηο κεηψζεηο ηνπ απφιπηνπ θηλδχλνπ 5 

εγθεθαιηθά, 10 ζηεθαληαία θαη 17 θαξδηαγγεηαθά επεηζφδηα πξνιακβάλνληαλ γηα θάζε 1,000 

αζζελείο πνπ ζεξαπεχνληαλ κε ηελ πην εληαηηθή αγσγή (EZE/SIMVA) γηα πεξίνδν 5εηίαο. Ο 

ππνιεηπφκελνο θίλδπλνο ήηαλ 8-10 θνξέο κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ απφιπην θίλδπλν 

κείσζεο γηα φια ηα παξαπάλσ θαηαιεθηηθά ζεκεία. Σν ζχλνιν ησλ ζαλάησλ (ζπλνιηθφο 

ζάλαηνο σο πξσηνγελέο ζεκείν), ηνπ κε θαξδηαγγεηαθνχ ζαλάηνπ (σο δεπηεξνγελέο ζεκείνπ), 

ε επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ, ε επίπησζε ηεο κπνπάζεηαο θαη ε επίπησζε ηεο επαηνπάζεηαο δελ 

δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ ηπραηνπνηεκέλσλ ζθειψλ. Ο ζρεηηθφο θίλδπλνο σο ινγαξηζκηθή 

κεηαβιεηή δελ ζπζρεηίδνληαλ κε ηηο κεηψζεηο ηεο LDL. 



 

 

σκπέραζκα: Ζ παξνχζα κεηα-αλάιπζε θαηαδεηθλχεη φηη ηα κείδνλα θαξδηαγγεηαθά 

επεηζφδηα κεηψλνληαη κε αζθάιεηα κέζσ κείσζεο ηεο LDL κε EZE/SIMVA αιιά ρσξίο 

αλαινγηθφηεηα.    



 

 

ΠΑ 3 

  

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΜΑΕΑ ΧΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΒΛΑΒΔ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΟΥΧΝ 
 

Η. Κπξηαδήο
1
, Μ. Καιιίζηξαηνο

2
, Κ. γούρος

3
, Α. Κνξδαιήο

1
, Α. Μαλψιεο

2 

1 
Ηαηξείν Παρπζαξθίαο, Α  ́Παζνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. Αζθιεπηείν Βνχιαο 

2 
Ηαηξείν Τπέξηαζεο, Καξδηνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. Αζθιεπηείν Βνχιαο 

3 
Παζνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν Αηηηθήο ΚΑΣ 

 
Δηζαγωγή: Παξά ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο κάδαο ζψκαηνο απνηειεί έλα ηεθκεξησκέλν 
παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, ππάξρεη κηα ζπλερήο έξεπλα 
ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη ή φρη φξην άλσ ηνπ νπνίνπ ε ζπζρέηηζε ηεο παρπζαξθίαο θαη ηνπ 
θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη ιηγφηεξν εκθαλήο. Απηφο ν ζπζρεηηζκφο πεξηγξάθεηαη 
γξαθηθά κε ηελ θακπχιε ηχπνπ J θαη πνπ επεθηείλεηαη θαη ζηηο ρακειφηεξεο ηηκέο 
ζσκαηνκεηξηθψλ κεγεζψλ. 
 
ηότος: Αμηνιφγεζε ηεο ππν-θιηληθήο επίδξαζεο ηεο ελαπφζεζεο ιίπνπο ζηνπο παξάγνληεο 
θηλδχλνπ, ζηε βιάβε ησλ νξγάλσλ ζηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξδηαθψλ 
πξνζαξκνγψλ, αιιά θαη ζηελ αξηεξηαθή ππέξηαζε. 
 
Μέζοδοη: ε απηή ηε κειέηε παξαηήξεζεο, εληάρζεθαλ 187 αζζελείο απφ ην εμσηεξηθφ 
ηαηξείν ππέξηαζεο. ε φινπο ηνπο αζζελείο ειήθζε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, έγηλε πιήξεο θπζηθή 
εμέηαζε θαη δεηήζεθαλ νη ζπλήζεηο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο. Έγηλε θαηαγξαθή ηεο θιηληθήο θαη 
24σξεο αξηεξηαθήο πίεζεο (BP) θαη ηέινο, ππεξερνγξάθεκα θαξδηάο. 
 
Αποηειέζκαηα: Οη αζζελείο πνπ εληάρζεθαλ ήηαλ θπξίσο γπλαίθεο (55%), ειηθίαο 51,21 ± 
11 ρξφληα. 38% ησλ αζζελψλ ήηαλ παρχζαξθνη, ελψ ην 31% ππέξβαξνη. Ο δείθηεο κάδαο 
ζψκαηνο (ΓΜ) βξέζεθε λα έρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηα επίπεδα αξηεξηαθήο πίεζεο 
γξαθείνπ θαη 24σξεο θαηαγξαθήο, ην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι θαη ηε ηηκή γιπθφδεο, αιιά φρη κε 
ηα θεληξηθά επίπεδα αξηεξηαθήο πίεζεο, ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζθπγκηθνχ θχκαηνο (PWV) θαη ηε 
λεθξηθή ιεηηνπξγία. Αθξηβέζηεξα, νη ππέξβαξνη, νη παρχζαξθνη αιιά επίζεο θαη νη 
ιηπνβαξείο αζζελείο, είραλ ζηελ 24σξε θαηαγξαθή απμεκέλεο ηηκέο κέζεο ζπζηνιηθήο θαη 
δηαζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο θπζηνινγηθνχ ζσκαηηθνχ 
βάξνπο (123/75mmHg, 125/76 mmHg, 128/72 mmHg vs 117/70 mmHg (ξ<0,001), 
πςειφηεξεο ην πξσί θαη ην βξάδπ κέζεο ηηκέο αξηεξηαθήο πίεζεο (p <0,001), πςειφηεξα 
επίπεδα δηαζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο ζηελ κέηξεζε γξαθείνπ (p <0,001), ρσξίο 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο ζηε κέηξεζε γξαθείνπ, 
θεληξηθή αξηεξηαθή πίεζε θαη PWV (p = NS). Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη ηηκέο γιπθφδεο 
θαζψο θαη ην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι βξέζεθαλ λα έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε ην ΓΜ αθνχ φζν 
πςειφηεξνο ήηαλ ν ΓΜ, ηφζν πςειφηεξα ήηαλ θαη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο, ηεο LDL θαη 
ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ (p <0,001). 

 
σκπεράζκαηα: Σα ππέξβαξα, παρχζαξθα αιιά θαη ηα ιηπνβαξή άηνκα, παξνπζηάδνπλ 
απμεκέλνπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ θαη θαίλεηαη φηη ε θακπχιε ηχπνπ J είλαη 
παξνχζα. 
 



 

 

ΠΑ 4 

ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & 10-ΔΣΖ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ Δ 

ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ Ο: ΜΔΛΔΣΖ GREECS 

Α Κοσρούπε
1
, Β. Ννηαξά

1
, Γ. Παλαγησηάθνο

1
, Ν. Βαζηιείνπ

1
, Δ. Κάιιε

1
, Μ. Βέξδε

1
, Δ. 

Σζνκπαλάθε
1
, Μ. Μηραινπνχινπ

1
, Μ. Μπαιή

1
, Δ. Παπαηαμηάξρεο

1
, Γ. Κνχιε

1
, Γ. 

Σδαλφγινπ
1
, Η. Μαληάο

3
, Η. Κφγηαο

4
, Π. ηξαβνπφδεο

5
, Γ. Παπαλάγλνπ

6
,  Εφκπνινο

7
, Υ.  

Πίηζαβνο
2 

1 
Σκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο, Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην Αζελψλ

 

2 
Ηαηξηθή ρνιή Αζελψλ, ΔΚΠΑ

 

3 
Καξδηνινγηθή Κιηληθή, ΓΝ Υαιθίδαο

 

4 
Καξδηνινγηθή Κιηληθή, ΓΝ Καξδίηζαο

 

5 
Καξδηνινγηθή Κιηληθή, ΓΝ Εαθχλζνπ

 

6 
Καξδηνινγηθή Κιηληθή, ΓΝ Λακίαο

 

7 
Καξδηνινγηθή Κιηληθή, ΓΝ Καιακάηαο  

 

Δηζαγωγή - θοπός: Ο ξφινο ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζηελ πξσηνγελή πξφιεςε 
θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ έρεη κειεηεζεί εθηελψο. Αληίζεηα, ειάρηζηα δεδνκέλα ππάξρνπλ 
γηα ηελ επίδξαζε ηνπ κεζνγεηαθνχ πξνηχπνπ δηαηξνθήο ζηε δεπηεξνγελή πξφιεςε ηεο 
ζηεθαληαίαο λφζνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 
Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζηνλ θίλδπλν εθδήισζεο επφκελνπ θαξδηαγγεηαθνχ επεηζνδίνπ θαη 
ηελ θαξδηαγγεηαθή ζλεζηκφηεηα ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ππνζηεί Ομχ ηεθαληαίν χλδξνκν 
(Ο). 

Τιηθό - Μέζοδος: Γηελεξγήζεθε πξννπηηθή, πνιπθεληξηθή κειέηε (GREECS - Greek Study 
of Acute Coronary Syndromes), δεθαεηνχο παξαθνινχζεζεο (2004-2014). ηε κειέηε 
εληάρζεθαλ 2.172 άηνκα (76% άλδξεο) κε Ο. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ 6 
λνζνθνκεία, ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιήθζεζαλ 
απφ ηνπο αζζελείο πεξηειάκβαλαλ αλζξσπνκεηξηθά, θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 
ραξαθηεξηζηηθά, ζπλήζεηεο ηνπ ηξφπνπ δσήο, δηαηξνθηθή θαη ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε θαη 
ηαηξηθφ ηζηνξηθφ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ πηνζέηεζεο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 
ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν MedDietScore (εχξνο: 0-55). Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 
πεξηειάκβαλε ηελ αλάιπζε πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε κνληέισλ 
πνιιαπιήο ινγαξηζκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

Αποηειέζκαηα: Μεγαιχηεξε πηνζέηεζε ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζρεηίζηεθε κε 
ρακειφηεξν θίλδπλν γηα ζαλαηεθφξν θαξδηαγγεηαθφ ζπκβάλ (Λ: 0,979, 95% ΓΔ: 0,960 - 
0,998) κεηά απφ δηφξζσζε σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθία. Ωζηφζν, ε ζηαηηζηηθή 
ζεκαληηθφηεηα ηνπ κεζνγεηαθνχ δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ  ράλεηαη (Λ: 0,977, 95% ΓΔ: 0,953 
– 1,002) φηαλ ζην ππφδεηγκα πξνζηίζεληαη θιαζηθνί παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ 
(παρπζαξθία, ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θάπληζκα, ππέξηαζε, ππεξρνιεζηεξνιαηκία, 
ζαθραξψδεο δηαβήηεο). Ο δηακεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα εμαζζελεί ηε 
ζρέζε ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο κε ηελ θαξδηαγγεηαθή ζλεζηκφηεηα θαίλεηαη πσο είλαη ε 
ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αληίζεηα, ν βαζκφο πξνζθφιιεζεο ζηε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή δελ 
ζπζρεηίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ εθδήισζε λένπ θαξδηαγγεηαθνχ επεηζνδίνπ.  



 

 

σκπεράζκαηα: Ζ πηνζέηεζε ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ελδέρεηαη λα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν 
ζαλαηεθφξνπ θαξδηαγγεηαθνχ επεηζνδίνπ, ρσξίο σζηφζν, λα επεξεάδεη ηνλ θίλδπλν επφκελνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ ζπκβάκαηνο ζε αζζελείο κε Ο.  

 



 

 

ΠΑ 5 

ΔΠΗΠΟΛΑΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟ-ΓΗΑΒΖΣΖ Δ ΜΖ 

ΓΗΑΒΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΚΑΠΖ [ΜΔΛΔΣΖ ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ]: 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Η. Κπξηαδήο, Η. Ησαλλίδεο, Κ. γούρος, Η. Παπαδφπνπινο, Ν. Παηζνπξάθνο, . Ληάηεο,  Δ. 

Υαηδεαγγειάθε 

Δξεπλεηηθή Οκάδα Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν (Δηαηξεία Μειέηεο Παξαγφλησλ Κηλδχλνπ Αγγεηαθψλ 

Ννζεκάησλ) 

 

θοπός: Μειέηε ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ Μεηαβνιηθνχ πλδξφκνπ θαη ηνπ Πξν-δηαβήηε, ζε κε 

δηαβεηηθφ πιεζπζκφ ειηθησκέλσλ απφ ΚΑΠΖ, θαζψο θαη ε αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο θαη ηπρφλ ζρεηηδφκελσλ παξαγφλησλ.  

Τιηθό θαη Μέζοδοη: Μειεηήζεθαλ 236 κε δηαβεηηθά άηνκα, άλσ ησλ 65 εηψλ πνπ ήηαλ 

εγγεγξακκέλα ζηα ΚΑΠΖ πνπ έγηλε ε κειέηε. Απφ ηα άηνκα απηά, 60 ήηαλ άλδξεο θαη 176 

γπλαίθεο κε κέζε ειηθία ηνπ ηα 71.3 έηε. Μεηξήζεθε ην χςνο, ην βάξνο, ε πεξίκεηξνο ηεο 

κέζεο θαη ε αξηεξηαθή πίεζε, έγηλε αηκνιεςία γηα πξνζδηνξηζκφ ζαθράξνπ, ρνιεζηεξφιεο 

(HDL, LDL) θαη ηξηγιπθεξηδίσλ. Δπίζεο, ππνινγίζηεθε ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο (BMI) θαη 

ε ζρεηηδφκελε κε ην θχιν θεληξηθή παρπζαξθία. Ζ δηάγλσζε ηνπ πξν-δηαβήηε έγηλε κε 

θξηηήξηα ADA-2014 θαη ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ κε NCEP-ATP III. 

Αποηειέζκαηα: (1) 43,1% ησλ εμεηαζζέλησλ παξνπζίαδαλ θάπνηα δηαηαξαρή ζην 

κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο θαη εηδηθφηεξα: 7,3% λενδηαγλσζζέληα ζαθραξψδε δηαβήηε 

ηχπνπ 2 (ΓΣ2) κε 79,6% λα έρεη θαη κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (p=0,01) θαη 35,8% πξν-δηαβήηε 

κε ην 41,7% λα έρεη θαη κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (p=N.S). Γπζιηπηδαηκία παξνπζίαδε ην  

73,5%. (2) Παρπζαξθία (βαξχηεηαο I έσο III) παξνπζίαδε ην 52,8%, ελψ θεληξηθή 

παρπζαξθία ζρεηηδφκελε κε ην θχιν ην 74,6%. (3) Σν 45,7% εκθάληδε κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν. Ο ζπρλφηεξνο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ [58,6%] γηα ηελ εκθάληζή ηνπ ήηαλ ε 

ζπλχπαξμε αξηεξηαθήο πίεζεο ≥130/85mmHg, ε πεξίκεηξνο κέζεο ≥ 102cm γηα άλδξεο ή 

≥88cm γηα γπλαίθεο θαη ηα ηξηγιπθεξίδηα≥150mg/dl κε δεχηεξν [49.3%] , ηελ ηξηάδα : 

πεξίκεηξνο κέζεο ≥ 102 cm γηα άλδξεο ή ≥88cm γηα γπλαίθεο, ηξηγιπθεξίδηα ≥150mg/dl θαη 

HDL≤40mg/dl γηα άλδξεο ή  ≤50mg/dl γηα γπλαίθεο. Απφ ηα άηνκα πνπ εκθάληδαλ 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, ην 57,3% είραλ ηξεηο παξάγνληεο, ην 33,7% ηέζζεξηο, ελψ ην 7,1% 

είρε θαη ηνπο πέληε παξάγνληεο ηνπ ζπλδξφκνπ. 

σκπεράζκαηα: Ζ χπαξμε πξν-δηαβήηε ζηνλ ειεγρζέληα πιεζπζκφ δελ θαίλεηαη λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζε αληίζεζε κε ηελ χπαξμε λενδηαγλσζζέληα 

ΓΣ2, πνπ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε.  



 

 

ΠΑ 6 

ΘΔΣΗΚΖ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ L-ΚΑΡΝΗΣΗΝΖ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
ΓΗΑΒΖΣΗΚΧΝ ΣΤΠΟΤ ΗΗ 
 
Σειέκαρνο Γεκ. Καξαιήο

1
,  Αγγειηθή η. Κιεηζηάξε

2
,  Γεκήηρηος Σειεκ. Καραιής

3 

 
1. Ηαηξφο 
2. Γηαηξνθνιφγνο BSc 
3. Δλδνθξηλνιφγνο-Γηαβεηνιφγνο, Βεινληζηήο, Γηδάθησξ Ηαηξηθήο Παλ. Αζελψλ, 

Δπηζη. πλεξγάηεο ηνπ ηκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο 

 
Δηζαγωγή: Απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ε L-θαξληηίλε είλαη έλα ακηλνμχ πνπ 
πξνάγεη ηελ νμείδσζε ηεο γιπθφδεο αιιά θαη ησλ ιηπαξψλ νμέσλ καθξάο αιπζίδαο, ζηα 
κηηνρφλδξηα. Αθφκε, ειαηηψλεη ηελ παξαγσγή ηνπ γαιαθηηθνχ νμέσο απμάλνληαο ηε κπτθή 
αληνρή θαη κεηψλνληαο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αλάλεςεο.   

 
θοπός: Να εξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο L-θαξληηίλεο ζην γιπθαηκηθφ θαη ιηπηδαηκηθφ πξνθίι 
αζζελψλ κε αθραξψδε Γηαβήηε ηχπνπ ΗΗ, αιιά θαη ζε παξακέηξνπο φπσο ε θφπσζε, ε 
αυπλία θαη ε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 
Τιηθό: Μειεηήζεθαλ 100 άηνκα, άλδξεο θαη γπλαίθεο, ειηθίαο 50-65 εηψλ. Όινη ήηαλ 
Γηαβεηηθνί Σχπνπ ΗΗ ππφ ζεξαπεία θαη ππφ δηαηξνθηθή παξαθνινχζεζε. 
ε φινπο ρνξεγήζεθε L-θαξληηίλε ζε δφζε 2 g εκεξεζίσο, εθ’ άπαμ, ζπλερψο, ελψ 
κεηξήζεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ πξηλ θαη κεηά απφ 3 θαη 6 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο 
κε L-θαξληηίλε νη θάησζη παξάγνληεο:  
Γιπθφδε λεζηείαο, Γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε (HbA1C), Οιηθή ρνιεζηεξφιε, 
Σξηγιπθεξίδηα, Κφπσζε, Αυπλία, Ννεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
 
Μέζοδοη: Ζ Γισθόδε λεζηείας πξνζδηνξίζηεθε κε ηε τρωκαηοκεηρηθή κέζοδο, 
(θπζηνινγηθέο ηηκέο: 75-115 mg/dl). 
Ζ HbA1C κεηξήζεθε κε ηε κέζοδο HPLC (θπζηνινγηθφ-επηζπκεηφ πνζνζηφ: <7%). 
Σφζν ε Οιηθή Υοιεζηερόιε (θπζηνινγηθέο ηηκέο: 150-200mg/dl) φζν θαη ηα Σρηγισθερίδηα 
(θπζηνινγηθέο ηηκέο: 20-170mg/dl)  κεηξήζεθαλ κε ηελ ελδσκηθή τρωκαηοκεηρία 
Ο ύπλος εθηηκήζεθε ππνθεηκεληθά κε βάζε ηηο ώρες ύπλοσ.  
Ζ θόπωζε εθηηκήζεθε κε βάζε ηα τηιηόκεηρα γρήγοροσ βαδίζκαηος πνπ θαηάθεξαλ λα 
δηαλχζνπλ. 
H λοεηηθή δραζηερηόηεηα εθηηκήζεθε κε βάζε ην MoCA test. 
 

Αποηειέζκαηα:  
Γισθόδε: κείσζε 11,75% ζην πξψην θαη 11,03% ζην δεχηεξν ηξίκελν ηεο ζεξαπείαο. 
HbA1C: κείσζε 4,33% ζην πξψην ηξίκελν θαη 3,72% ζην δεχηεξν. 
Υοιεζηερόιε:  κείσζε θαηά 8,00% ζην πξψην ηξίκελν θαη θαηά 4,59% ζην δεχηεξν. 
Σρηγισθερίδηα:  κείσζε θαηά 6,9% ζην πξψην θαη 6,37% ζην δεχηεξν ηξίκελν ζεξαπείαο. 
Σέινο, νη παξάκεηξνη ηεο αϋπλίας, ηεο θόπωζες θαη ηεο λοεηηθής δραζηερηόηεηας, έδεημαλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πνζνζηηαία βειηίσζε. 

  
σκπεράζκαηα: Ζ ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε L-θαξληηίλεο ζε αζζελείο κε Γ ηχπνπ ΗΗ δείρλεη 
λα βειηηψλεη αηζζεηά ηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο παξακέηξνπο πνπ εμεηάζζεθαλ θαη ζα 
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία. 



 

 

ΠΑ 7 

ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΜΦΑΝΗΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 2 Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

. Καιαληδή, Υ. Καπέιηνο, Δ. Αζαλαζνπνχινπ, . Ληάηεο 

A  ́ Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν, 

Γεληθφ Ννζνθνκείν «Λατθφ», Αζήλα  

Δηζαγωγή: Ζ επίπησζε ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα παγθνζκίσο, ψζηε ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςή ηνπ λα απνηειεί βαζηθφ ζηφρν 

θάζε πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ 2 (Γ2) 

ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζε άηνκα κε απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο δηαβήηε. Σν 

εξσηεκαηνιφγην FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) εθηηκά ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

Γ2 ζε πεξίνδν 10 εηψλ, κε βάζε ηα ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ ηξφπν δσήο θαη ην 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ρσξίο ηε ρξήζε εξγαζηεξηαθψλ δεδνκέλσλ. 

θοπός: Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ FINDRISC ζε εξγαδφκελεο ηξηηνβάζκηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 

λνζνθνκείνπ ησλ Αζελψλ θαη ε αλεχξεζε πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ απηνχ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Τιηθά: Γπλαίθεο ηαηξνί, λνζειεχηξηεο θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ Γ.Ν.Α «Λατθφ» ρσξίο 

ηζηνξηθφ Γ2. 

Μέζοδος: Οη ζπκκεηέρνπζεο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγηα. Απηά 

πεξηειάκβαλαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

λπρηεξηλψλ βαξδηψλ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ 

ηξφπν δσήο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδεηαη ην FINDRISC. 

Αποηειέζκαηα: πκπιεξψζεθαλ πιήξσο 316 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα 525 πνπ 

δηαλεκήζεθαλ (60% ζπκκεηνρή). Απφ απηά 101 αθνξνχζαλ ζε λνζειεχηξηεο, 115 ζε 

γηαηξνχο θαη 100 ζε δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή ήηαλ παξφκνηα ζηηο 

λνζειεχηξηεο θαη ηηο δηνηθεηηθέο ππαιιήινπο, ελψ νη γηαηξνί ήηαλ λεφηεξεο ειηθίαο 

(p=0,008).  

Ζ κέζε ηηκή ηνπ FINDRISC ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ήηαλ 7 ±4,8. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηνπο 

γηαηξνχο ε κέζε ηηκή ηνπ FINDRISC ήηαλ 5,7 ±4,1, γηα ηηο λνζειεχηξηεο 7,7 ±4,4 θαη ηηο 

δηνηθεηηθέο ππαιιήινπο 7,8 ±5,5, δηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0.001), αθφκα θαη κεηά 

ηε ζηαηηζηηθή ζηάζκηζε σο πξνο ηελ ειηθία. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο (ΒΜΗ) 

ήηαλ γηα ηνπο γηαηξνχο 23,4 ±4,1 θαη αληίζηνηρα γηα ηηο λνζειεχηξηεο θαη ηηο δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο 25,4 ±4,7 θαη 25,8 ±5,1, δηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,008 θαη p=0,006 

αληίζηνηρα). Δπηπξφζζεηα παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο 

δηαβήηε κε ηηο λπρηεξηλέο βάξδηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε θαηεγνξία (p<0,001).  

σκπέραζκα: Οη γπλαίθεο γηαηξνί ζηελ παξνχζα κειέηε, παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξν  θίλδπλν 

εκθάληζεο Γ2 κε βάζε ην FINDRISC θαη κηθξφηεξε ηηκή ΒΜΗ ζπγθξηηηθά κε ηηο 

λνζειεχηξηεο θαη ηηο δηνηθεηηθέο ππαιιήινπο. Δπηπιένλ ην FINDRISC θαίλεηαη λα 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο λπρηεξηλέο βάξδηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 



 

 

ΠΑ 8 

ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΣΡΔ ΣΟ ΗΑΣΡΟΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 Υ. Καπέιηος, . Καιαληδή, Δ. Αζαλαζνπνχινπ, . Ληάηεο 

 

A  ́ Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν, 

Γεληθφ Ννζνθνκείν «Λατθφ», Αζήλα  

 

Δηζαγωγή: Τπάξρνπλ δεδνκέλα φηη ην ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα θαξδηαγγεηαθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ κε απμεκέλν ζηξεο θαη ε αλεχξεζε πηζαλψλ 

αηηηνινγηθψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπ ζηξεο θαη άιισλ ηξνπνπνηήζηκσλ παξαγφλησλ 

ελέρνπλ ζεξαπεπηηθέο πξνεθηάζεηο.  

 

θοπός: Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ζε γπλαίθεο ηαηξνχο θαη λνζειεχηξηεο 

ηξηηνβάζκηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ ησλ Αζελψλ θαη ε αλεχξεζε πηζαλψλ 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ απηνχ, ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο. 

 

Τιηθά: Γπλαίθεο ηαηξνί θαη λνζειεχηξηεο ηνπ Γ.Ν.Α «Λατθφ». 

 

Μέζοδος: Γηαλεκήζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ νη απαληήζεηο ζε ζηαζκηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα 

θιεηζηνχ ηχπνπ γηα α) ην εξγαζηαθφ ζηξεο (εξσηεκαηνιφγην Reeder), β) ηελ πνηφηεηα δσήο, 

γ) ηελ απαηηεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (εξσηεκαηνιφγην Karasek) θαη δ) ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο 

ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ (Finnish Diabetes Risk Score, FINDRISC) ζην ζχλνιν ησλ 

γπλαηθψλ κειψλ ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηξηηνβάζκηνπ, παλεπηζηεκηαθνχ 

λνζνθνκείνπ. 

 

Αποηειέζκαηα: ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 115 ηαηξνί θαη 101 λνζειεχηξηεο (πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 64%). Οη ζπκκεηέρνπζεο ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (95,9%) λεφηεξεο ησλ 55 

εηψλ, είραλ 13,5 ± 10,9 έηε πξνυπεξεζίαο θαη έθαλαλ 3 (δηάκεζε ηηκή) λπρηεξηλέο βάξδηαο 

αλά κήλα. Σν κέζν ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπο θαηά   FINDRISC ήηαλ 6,7 ± 4,3.  

Σν εξγαζηαθφ ζηξεο βαζκνινγεκέλν θαηά Likert θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο (r=-0,329, P=0,001) θαη ζεηηθά κε ηελ απαηηεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (r=0,309, 

P<0,001). Δπηπιένλ, αλεδείρζε αζζελήο κελ, αιιά ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε (r=0,138, 

P=0,043) κεηαμχ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη «decision latitude – επηπέδνπ ιήςεο απνθάζεσλ», 

ελφο δείθηε πνπ εθθξάδεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπ θαηά ηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ην πψο ζα εξγαζηεί 

θαη λα πξνγξακκαηίδεη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  Κακία 

ζπζρέηηζε δελ πξνέθπςε κεηαμχ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη πγεηλνδηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ, 

ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη θηλδχλνπ εκθάληζεο δηαβήηε. Οη  λπθηεξηλέο βάξδηεο ζπζρεηίζηεθαλ 

ζεηηθά κε ηελ απαηηεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (R=0,302, P<0,001) θαη αξλεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο (r=-0,362, P<0,001).  



 

 

Οη γπλαίθεο ηαηξνί είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξν «decision latitude» (20,9±1,6 έλαληη 

19,7±2,1, Ρ<0,001) θαη απαηηεηηθφηεηα εξγαζίαο (32,2±4,7 έλαληη 30,4±4,5, Ρ=0,005) ζε 

ζρέζε κε ηηο λνζειεχηξηεο, ρσξίο, σζηφζν, απηφ λα κεηαθξάδεηαη ζε πςειφηεξν εξγαζηαθφ 

ζηξεο.    

 

σκπέραζκα: Σν εξγαζηαθφ ζηξεο ζηηο γπλαίθεο ηαηξνχο θαη λνζειεχηξηεο ζηελ παξνχζα 

κειέηε ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ απαηηεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο αιιά θαη κε ην «decision 

latitude».  



 

 

ΠΑ 9 

ΔΠΗΠΟΛΑΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ Δ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΚΑΠΖ [ΜΔΛΔΣΖ ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ]: ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ 

ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 
Η. Κπξηαδήο, Η. Ησαλλίδεο, Κ. γούρος, Η. Παπαδφπνπινο, Ν. Παηζνπξάθνο, . Ληάηεο,  Δ. 
Υαηδεαγγειάθε 
 
Δξεπλεηηθή Οκάδα Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν (Δηαηξεία Μειέηεο Παξαγφλησλ Κηλδχλνπ Αγγεηαθψλ 
Ννζεκάησλ) 

 
Δηζαγωγή: Σν κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Μ.) θαη νη επηκέξνπο παξάκεηξνη απηνχ 

(παρπζαξθία, ππέξηαζε, δπζιηπηδαηκία) ζπλππάξρνπλ ζπρλά ζε δηαβεηηθά άηνκα ηξίηεο 

ειηθίαο θαη έρνπλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ. 

 

θοπός: Ζ κειέηε ηεο επίπησζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Μ. θαη ησλ παξακέηξσλ 

ηνπ,  ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε Γ ηχπνπ 2. 

 

Τιηθό θαη Μέζοδος: ηε κειέηε ζπκκεηείραλ άηνκα ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ κε Γ ηχπνπ 2 

πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλα ζηα ΚΑΠΖ πνπ έγηλε ε κειέηε. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

έγηλε κε ην SPSS 10.01, ηηκή p <0,05 ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

 

Αποηειέζκαηα: Απφ ζπλνιηθά 159 άηνκα (66 άλδξεο, 93 γπλαίθεο, ειηθίαο 70,8 ± 0,4 εηψλ), 

κε κέζε δηάξθεηα Γ 12,7 ± 0,3 έηε , ην 73,8%  είραλ ππέξηαζε,  ην 43,7% ήηαλ παρχζαξθνη, 

ην 89,3%  είραλ θεληξηθνχ ηχπνπ  παρπζαξθία, ελψ ην 31,7%  εκθάληδε δπζιηπηδαηκία. Μ. 

ζχκθσλα κε ην λεφηεξν νξηζκφ, είρε ην 72,8%. Ζ θαηαλνκή ζε ειηθηαθέο νκάδεο (60-69, 70-

79 > 80 εηψλ) θαη ηα επηκέξνπο πνζνζηά ζηηο παξακέηξνπο πνπ κειεηήζεθαλ θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ πίλαθα.  

 

 ΖΛΗΚΗΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ηηκή p 

60-69 70-79 >80  

Αζζελείς (n) 59 70 30  

Μεηαβοιηθό ύλδροκο  77,9% 85,3% 91% NS 

Καηεγορία 

Πατσζαρθίας 

Νορκόβαρος 15% 51,2% 32,7%  

NS 

 

Τπέρβαρος 19% 40,6% 36,8% 

Πατύζαρθος 21,5% 31,9% 42,4% 

Κεληρηθή πατσζαρθία 93,1% 91,9% 95,7% NS 

Τπέρηαζε 63,9% 71% 78,8% NS 



 

 

Γσζιηπηδαηκία  36,6% 40,9% 31,7% NS 

HbA1c 7,15  0,3 7,11  0,4 7,34  0,1 NS 

Οι τιμές είναι σε μέσο όρο  + SEM 

σκπεράζκαηα:  ε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ε επίπησζε ηνπ Μ. αιιά θαη νη επηκέξνπο 

παξάκεηξνη ηνπ (θπξίσο ε θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία θαη ε αξηεξηαθή ππέξηαζε) ζηα 

δηαβεηηθά άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ρσξίο φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηξεηο 

ειηθηαθέο νκάδεο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑ 10 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΣΟΥΧΝ Δ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ   

ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΚΑΠΖ [ΜΔΛΔΣΖ ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ] 

Η. Κπξηαδήο, Η. Ησαλλίδεο, Κ. γούρος, Η. Παπαδφπνπινο, Ν. Παηζνπξάθνο, . Ληάηεο,  Δ. 

Υαηδεαγγειάθε 

Δξεπλεηηθή Οκάδα Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν (Δηαηξεία Μειέηεο Παξαγφλησλ Κηλδχλνπ Αγγεηαθψλ 

Ννζεκάησλ) 

Δηζαγωγή: Έρεη απνδεηρηεί φηη πέξα απφ ηελ θαιή ξχζκηζε ηεο γιπθφδεο νξνχ, ε ξχζκηζε 

ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ησλ επηπέδσλ LDL ρνιεζηεξφιεο κεηψλεη ηνλ θίλδπλν 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζε αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2.  

θοπός: Ζ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίηεπμε ησλ  ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ 

(HbA1c ≤7,0%, LDL ρνιεζηεξφιε < 100 mg/dl, AΠ≤140/80 mmHg) ζε αζζελείο κε Γ 

ηχπνπ 2. 

Τιηθό - Μέζοδος: Δμεηάζηεθαλ φια ηα άηνκα κε Γ ηχπνπ 2 πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλα ζηα 

ΚΑΠΖ πνπ έγηλε ε κειέηε. ηνπο αζζελείο ειήθζεζαλ δείγκαηα αίκαηνο γηα ηε κέηξεζε 

HbA1c, LDL ρνιεζηεξφιεο θαη κεηξήζεθε ε ΑΠ. Ωο ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη νξίζηεθαλ: HbA1c 

≤7,0%,  LDLρνιεζηεξφιε < 100 mg/dl, AΠ≤140/80 mmHg, θαζψο θαη ε νιηζηηθή επίηεπμε 

(Η+ΗΗ+ΗΗΗ). Έγηλε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηε δηάξθεηα Γ, 

ην ΒΜΗ θαη ηε ιακβαλφκελε αληηδηαβεηηθή αγσγή. ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε δνθηκαζία x
2
 θαη ε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε. Σα απνηειέζκαηα 

ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, φηαλ p<0,05.  

Αποηειέζκαηα: ηε κειέηε ζπκπεξηειήθζεζαλ 159 άηνκα (66 άλδξεο, 93 γπλαίθεο, ειηθίαο 

70,8 ± 0,4 εηψλ), κε κέζε δηάξθεηα Γ 12,7 ± 0,3 έηε. Oη άλδξεο θαίλεηαη λα επηηπγράλνπλ ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ηα επηζπκεηά επίπεδα LDL ρνιεζηεξφιεο  

[53,7% vs . 37,5%, p=0,02] θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ (Η+ΗΗ+ΗΗΗ) 

[23,6% vs. 11,3%, p=0,001]. Σα άηνκα ειηθίαο 70–79 εηψλ επηηπγράλνπλ πην ζπρλά ηελ θαιή 

γιπθαηκηθή ξχζκηζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο [67,6% vs. 50,5% vs. 

54,1% , p=0,011] , ελψ ηα άηνκα 60-69 εηψλ θαίλεηαη λα έρνπλ ζπγθξηηηθά ζπρλφηεξα ηελ 

επηζπκεηή ΑΠ [73.1,%  vs. 61,7% vs. 55,3%, p=0,015]. Οη αζζελείο κε κηθξή δηάξθεηα Γ 

(≤5 έηε) επηηπγράλνπλ πην ζπρλά ηε γιπθαηκηθή ξχζκηζε [69,1% vs. 53,4% vs.42,8%, 

p<0,001]. Οη παρχζαξθνη αζζελείο (ΒΜΗ>30 kg/m
2
) πζηεξνχλ ζηελ νιηζηηθή επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε παρχζαξθνπο [21,3% vs. 11,9%, p=0,006]. Δπηπιένλ, νη 

παρχζαξθνη άλδξεο βξέζεθε φηη ξπζκίδνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ηελ ΑΠ ζε ζρέζε κε ηνπο 

κε παρχζαξθνπο (51,9% vs. 67,3%, p=0,01). Οη ηλζνπιηλνζεξαπεπφκελνη αζζελείο πζηεξνχλ 

ζεκαληηθά ζηε γιπθαηκηθή ξχζκηζε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο [32,5% vs . 52,4%  vs. 

76,3% , p<0,001] θαη επηπιένλ επηηπγράλνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ 

[19,1%  vs. 23,4% vs.25,2% , p=0,448]. 



 

 

σκπεράζκαηα: ρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε επίηεπμε ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ θαη  ηεο 

νιηζηηθήο παξέκβαζεο ζε αζζελείο κε ΓΣ2. Μεγαιχηεξε πξνζπάζεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

επίηεπμε νιηζηηθήο παξέκβαζεο, ηδίσο ζηελ νκάδα ησλ ηλζνπιηλνζεξαπεπφκελσλ αζζελψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Σν πεξηερφκελν ηνπ CD απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο Δηαηξείαο Μειέηεο Παξαγφλησλ 

Κηλδχλνπ γηα Αγγεηαθά Ννζήκαηα (Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) θαη σο εθ ηνχηνπ απαγνξεχεηαη ε 

αλαδεκνζίεπζε, ε αλαπαξαγσγή ή κεηάδνζε φινπ ή κέξνπο ηνπ CD ρσξίο ηελ έγγξαθε 

άδεηα ησλ ζπγγξαθέσλ. 

 


