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ΑΑ 1 
 

ΑΜΔΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΔΝΣΟΝΖ ΦΤΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ 

 

Λ. Νικολοπούλος
1
, K. Μειηψλε

1
, Κ. Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ

1
, Μ. Φπηνπνχινπ

2
, Θ. Γηαλλφπνπινο

3
, 

Κ.Κσλζηαληφπνπινο
4
 

(1) Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο, N.N.Καιακάηαο 

(2) Universita degli Studi dell’ Aquila 

(3) National Sports Academy ''Vasil Vevski'' 

(4) Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο) 

 

Διζαγυγή: Η ζσκαηηθή άζθεζε απνηειεί αδηακθηζβήηεηα παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ θαξδηαθή παξνρή 

επηδξφληαο ηφζν ζηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα (Κ) φζν θαη ζηελ αξηεξηαθή πίεζε (ΑΠ). 

 

κοπόρ ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο έληνλεο θπζηθήο άζθεζεο ζηελ Κ θαη ηελ ΑΠ ζην κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 2 κελψλ. 

 

Τλικό / Μέθοδοι: 30 άηνκα ειηθίαο 26-44 εηψλ κε ειεχζεξν αηνκηθφ αλακλεζηηθφ, θπζηνινγηθφ δείθηε κάδαο 

ζψκαηνο (ΒΜΙ), πγηείο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη δίρσο λα αλαθέξνπλ πξνεγνχκελε έληνλε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα ππνβιήζεθαλ ζε εληαηηθφ πξφγξακκα σξηαίαο αεξνβηθήο άζθεζεο ζε ζηαηηθά πνδήιαηα θαη  

κπτθήο ελδπλάκσζεο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 2 κήλεο. ΑΠ θαη Κ θαηαγξάθεθαλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα  

θαη κεηά ηελ άζθεζε, ελψ ζπλεθηηκήζεθε ε κεηαβνιή ησλ ζσκαηνκεηξηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

Αποηελέζμαηα: ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο αλ θαη παξαηεξήζεθε κηθξή αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαηά 0,68% 

θαη ηνπ ΒΜΙ θαηά 0,24% ππήξμε εληνχηνηο κείσζε ηεο πεξηκέηξνπ κέζεο θαηά κέζσ νξφ θαηά 0,63 cm θαη 

πεξηθέξεηαο θαηά 1,63 cm γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο θαη ηελ παξάιιειε 

αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο (πηζηνπνηεκέλνπ θαη δηα κέζνπ ιηπνκέηξεζεο). Τπήξμε ειάηησζε ηεο Κ εξεκίαο θαηά 

4,86% θαζψο θαη ηεο κεγίζηεο Κ θαηά ηελ άζθεζε. Οπζηαζηηθή ππήξμε ε κείσζε ηεο Κ ην 1
ν
 min κεηά ηελ 

άζθεζε θαηά 5,86% θαη κεηά ην πέξαο ηνπ 10
oπ 

min απφ ηελ άζθεζε θαηά 6,72%. Παξφια απηά πηζηνπνηήζεθε 

κηα αχμεζε ηεο ζπζηνιηθήο ΑΠ (ΑΠ) εξεκίαο θαηά 2,48% θαη δηαζηνιηθήο ΑΠ (ΓΑΠ) θαηά 4,40 %, θαζψο θαη  

ηεο ΑΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1
νπ

min  κεηά ηελ άζθεζε θαηά 2,51% ΑΠ θαη 1,27% ΓΑΠ θαη ηεο ΑΠ κεηά ην 

πέξαο ηνπ 10
νπ 

min απφ ηελ άζθεζε (ΑΠ 1,10%  θαη ΓΑΠ 3,81%). 

 

ςμπεπάζμαηα: Η ζσκαηηθή άζθεζε επηδξά θαηαιπηηθά ζηε Κ κεηψλνληαο ηελ ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξεκίαο, φζν θαη ηελ θαηά ηελ άζθεζε. Η απφηνκε έλαξμε έληνλεο ζσκαηηθήο άζθεζεο  κε ηε ζχλνδν αχμεζε 

κπτθήο κάδαο επηθέξεη βξαρππξφζεζκα αχμεζε ηεο ΑΠ. 
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ΑΑ 2 
 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΧΝ ΔΠΗΠΔΓΧΝ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΑΗΜΟΚΑΘΑΗΡΟΜΔΝΧΝ ΑΘΔΝΧΝ 

 

Κ.Σξίγθα, Κ. Υνπρνπιήο, Μ. Καδά, Α. Μπηκπή, Π. Γνπδδακπάλεο 

Μνλάδα Υξφληαο Αηκνθάζαξζεο, Κπαλνχο ηαπξφο Παηξψλ, Διιάδα 

 

Διζαγυγή: Η ζξέςε ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ είλαη επεξεαζκέλε ιφγσ ησλ ρξφλησλ θιεγκνλσδψλ θαη 

θαηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα. 

 

κοπόρ: θνπφο καο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ επηπέδνπ ησλ  ειηθησκέλσλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ 

θαη ε εχξεζε ζπζρεηίζεσλ κε θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο παξακέηξνπο, θαζψο επίζεο κε ην βαζκφ θαηάζιηςεο, 

ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ επάξθεηα ηεο αηκνδηήζεζεο, ηε ζπλνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα. 

 

Τλικό: Μειεηήζεθαλ 62 αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο άλσ ησλ 65 εηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην Γεξηαηξηθφ Γείθηε 

Θξέςεο (GNRI). Ο πιεζπζκφο απηφο ρσξίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ηνπ GNRI ζε ηέζζεξηο νκάδεο θηλδχλνπ. 

 

Μέθοδορ: Δθαξκφζακε ηελ Γεξηαηξηθή Κιίκαθα Καηάζιηςεο, ην εξσηεκαηνιφγην Καηαγξαθήο Καηάζιηςεο 

(BDI) θαη πνηφηεηαο δσήο Short form (SF-36), ελψ επίζεο έγηλε θαηαγξαθή ησλ θιηληθνεξγαζηεξηαθψλ 

παξακέηξσλ θαη ηνπ Γείθηε πλνζεξφηεηαο (CCI). Η επάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ 

εμίζσζε Daugirdas Κt/V, ελψ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δηελεξγήζεθε κε SPSS16-(Bonferroni). 

 

Αποηελέζμαηα: Η πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ δηαηεξνχζε έλα θαιφ δηαηξνθηθφ επίπεδν. Μφλν ην 8.3 % 

παξνπζίαζε ρακειά επίπεδα ζξέςεο θαη κφιηο ην 4.7% παξνπζίαζε κέηξηεο ηηκέο GNRI. Η ππνθείκελε λεθξηθή 

λφζνο θαη εηδηθφηεξα ε νμεία λεθξηθή βιάβε θαη ε εζηηαθή ζπεηξακαηνζθιήξπλζε βξέζεθαλ λα απνηεινχλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πξνδηαζεζηθφ παξάγνληα γηα θησρφηεξε ζξέςε. Γελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο GNRI θαη ην βαζκφ θαηάζιηςεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ρακειέο ηηκέο 

GNRI ζρεηηδφκελεο κε παξακέηξνπο ηνπ SF-36  πνπ αλαθέξνληαη ζην ζσκαηηθφ πφλν, ηε δσηηθφηεηα θαη ηελ 

ςπρηθή πγεία.  

 

ςμπεπάζμαηα: Η θαθή ζξέςε ζηε ρξφληα λεθξηθή λφζν ζπρλά δηαιάζεη ηεο δηάγλσζεο. Σν GNRI απνηειεί έλα 

απιφ εξγαιείν ζηελ πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ππνζηηηζκνχ ζηνπο γεξηαηξηθνχο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

ηαθηηθή αηκνθάζαξζε θαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ζα βνεζήζεη λα αλαδεηρζεί έγθαηξα ε αλάγθε αιιαγψλ ζηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ θάζε αζζελνχο. 
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ΑΑ 3 
 

ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΟΤ RDW-CV Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΟΞΔΑ ΣΔΦΑΝΗΑΗΑ ΤΝΓΡΟΜΑ 

 

Δ. Αιαθάθε
1
, Σ. Γαζθάινπ

1
, Α. Αναζηαζόποςλορ

2
, Κ. Γπθηνπνχινπ

1
, Α. Μπνχζκπνπια

1
, Ρ. Υαηδεθπξηάθνπ

1
 

1 
Αηκαηνινγηθφ Σκήκα Δξγαζηεξηαθφο Σνκέαο ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ 

2 
6

ε
 Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΓΝΝΘΑ Η ΧΣΗΡΙΑ 

 

Διζαγυγή: Σν RDW-CV (ζπληειεζηήο δηαθχκαλζεο ηνπ δείθηε ηνπ εχξνπο ηεο θαηαλνκήο ησλ εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ) είλαη έλαο αξηζκεηηθφο δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο απηφκαηνπο αλαιπηέο, εθθξάδεη ηνλ 

βαζκφ ηεο αληζνθπηηάξσζεο θαη απνηειεί κηα ζεκαληηθή αηκαηνινγηθή παξάκεηξν. χκθσλα κε κειέηεο έρεη 

βξεζεί ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην RDW-CV θαη ζηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. 

 

κοπόρ: θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ RDW-CV ζε αζζελείο κε νμέα ζηεθαληαία 

ζχλδξνκα. 

 

Τλικό και Μέθοδορ: Δμεηάζηεθαλ αλαδξνκηθά νη γεληθέο αίκαηνο, ζε απηφκαηνπο αηκαηνινγηθνχο αλαιπηέο ηεο 

εηαηξίαο SYSMEX, 50 αζζελψλ κε δηάγλσζε νμένο ζηεθαληαίνπ ζπλδξφκνπ  θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε κνλάδα 

εκθξαγκάησλ. ηνπο αζζελείο απηνχο κεηξήζεθε ην RDW-CV θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο (θ.η:11-16%) θαη 

ζπγθξίζεθε κε ην RDW-CV 50 αηφκσλ κε ειεχζεξν αηνκηθφ αλακλεζηηθφ πνπ πξνζήιζαλ ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά 

ηαηξεία γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη νξίζηεθαλ σο νκάδα ειέγρνπ. 

 

Αποηελέζμαηα: Οη αζζελείο κε νμέα ζηεθαληαία ζχλδξνκα  πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ κνλάδα εκθξαγκάησλ είραλ 

θαηά κέζν φξν πςειφηεξε ηηκή RDW-CV (17,14%) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (11,38%) 

 

ςμπεπάζμαηα: Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην RDW-CV παξνπζηάδεηαη απμεκέλν ζε 

αζζελείο κε νμέα ζηεθαληαία ζχλδξνκα. Οη απμεκέλεο απηέο ηηκέο ηνπ RDW-CV κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδνπλ κηα 

ππνθείκελε θιεγκνλψδε θαηάζηαζε πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεη απηνχο ηνπο αζζελείο θαη πνπ νδεγεί ζε 

επηηαρπλφκελε θαηαζηξνθή ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, κεησκέλε σξίκαλζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα 

αλαπνηειεζκαηηθή εξπζξνπνίεζε ελψ θαη πξνθιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ 

RDW-CV ιφγσ απμεκέλνπ νμεηδσηηθνχ stress. Παξ’ φια απηά πεξηζζφηεξεο κειέηεο απαηηνχληαη γηα ηελ αθξηβή 

εμήγεζε ηνπ κεραληζκνχ ξχζκηζεο ηνπ RDW-CV αιιά θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ σο 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν. 
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ΑΑ 4 
 

ΤΥΔΣΗΖ HDL-c ΚΑΗ BMI Δ ΤΠΔΡΒΑΡΔ ΚΑΗ ΠΑΥΤΑΡΚΔ ΓΤΝΑΗΚΔ  

 

Φ. Αζαλαζίνπ, Η. Πέηζε, Μ. Μαλδαξάθα, Δ. Ακκνινρίηνπ, Γ. Μήηξνπ  

πζηεγαδφκελα Ιαηξεία ΔΟΠΤΤ Άλδξνπ  

 

Διζαγυγή:  Πνιιέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηψζεη ηηο πξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο HDL ρνιεζηεξφιεο ζην 

θαξδηαγγεηαθφ. Υακειέο ηηκέο HDL ρνιεζηεξφιεο ζπζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν, αλεμαξηήησο ησλ 

επηπέδσλ ηεο επηθξαηνχζεο LDL ρνιεζηεξφιεο.  

 

κοπόρ: Μειεηήζεθαλ ηα επίπεδα ηεο HDL ρνιεζηεξφιεο θαη ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο ζε ππέξβαξεο θαη 

παρχζαξθεο γπλαίθεο θαη ε ηπρφλ ζπζρέηηζε ησλ δχν ζπληζησζψλ κεηαμχ ηνπο, σο δπλεηηθνί παξάγνληεο, 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ. 

 

Τλικό - Μέθοδοι: Δληάρζεθαλ ζηε κειέηε ζπλνιηθά 34 γπλαίθεο, ειηθίαο 26-58 εηψλ, πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην 

ηαηξείν παρπζαξθίαο, ζηε λήζν Άλδξν. Η κέηξεζε ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο έγηλε θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζσκαηνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη κέζσ ιηπνκέηξεζεο κε πηζηνπνηεκέλε κέζνδν, ελψ ε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ 

ηεο HDL ρνιεζηεξφιεο, έγηλε κεηά απφ 12σξε λεζηεία. 

 

Αποηελέζμαηα: 17 ππέξβαξεο γπλαίθεο κε BMI ± SD: 28 ± 1, (range: 26-29,6), είραλ HDL ± SD: 48 ± 12 mg/dL 

(range: 30-77).To 41% εμ απηψλ είραλ ηηκέο HDL ρνιεζηεξφιεο άλσ ησλ 50 mg/dL. 17 παρχζαξθεο γπλαίθεο κε 

BMI ± SD: 37 ± 3, (range: 31,3-42,5), είραλ HDL ± SD: 42 ± 8 mg/dL, (range: 29-55).To 29% εμ απηψλ είραλ 

ηηκέο HDL ρνιεζηεξφιεο άλσ ησλ 50 mg/dL. 

 

ςμπεπάζμαηα: Φαίλεηαη πσο ε θνηιηαθή παρπζαξθία ζρεηίδεηαη κε πξννδεπηηθά ρακειφηεξεο ηηκέο HDL-

ρνιεζηεξφιεο. Σν θάπληζκα θαη ε ρξήζε ππνιηπηδαηκηθψλ θαξκάθσλ, ηξνπνπνηνχλ ηε ζχλζεζε ηεο HDL 

ρνιεζηεξφιεο, Πάξαπηα, ε θπζηθή άζθεζε, νη δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο, ε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο θαη ε 

εκκελφπαπζε δελ κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ σο δπλεηηθνί παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηε ζχλζεζε ηεο HDL 

ρνιεζηεξφιεο φζν θαη ην ζπλνιηθφ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν. Η θαηάιιειε δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε θαη ε 

ζηνρεπκέλε απψιεηα βάξνπο, έρνπλ ζεκαληηθή  επίδξαζε ζην ζπλνιηθφ θαξδηαγγεηαθφ πξνθίι θαη κάιινλ 

βειηηψλνπλ ηηο ηηκέο ηεο HDL ρνιεζηεξφιεο.  
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ΑΑ 5  
 

ΛΔΤΚΟΚΤΣΣΑΡΧΖ Δ ΟΞΤ ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ 

 

Α. Αναζηαζόποςλορ
1
, Κ. Γπθηνπνχινπ

2
, Δ. Αιαθάθε

2
, Σ. Γαζθάινπ

2
, Μ. Μπαθάιε

2
, Ρ. Υαηδεθπξηάθνπ

2
 

1 
6

ε
 Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΓΝΝΘΑ Η ΧΣΗΡΙΑ 

2 
Αηκαηνινγηθφ Σκήκα Δξγαζηεξηαθφο Σνκέαο ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ 

 

Διζαγυγή: Ο φξνο έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ αλαθέξεηαη ζε θιηληθά βεβαησκέλε λέθξσζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ 

κπνθαξδίνπ, ζπλέπεηα κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο, κε απνηέιεζκα ηελ αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

νμπγφλνπ απφ ην κπνθάξδην. Η θιηληθή επηβεβαίσζε ηεο ηζραηκίαο ζπλήζσο κπνξεί λα βαζηζηεί ζην ηζηνξηθφ ηνπ 

αζζελνχο θαη ζην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα ελψ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν αηκαηνινγηθφο έιεγρνο. 

 

κοπόρ: θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο κέηξεζεο ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ζε αζζελείο 

κε νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ελδηαθέξνληνο πεξηζηαηηθνχ. 

 

Τλικό και Μέθοδορ: Αζζελήο ειηθίαο 44 εηψλ, άλδξαο κε αηνκηθφ αλακλεζηηθφ ζηεθαληαίαο λφζνπ, ρξφληαο 

απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο ππφ νμπγνλνζεξαπεία θαη’ νίθνλ θαη δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο, πξνζήιζε ζην 

ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ιφγσ αηθλίδηαο δχζπλνηαο, έθπησζεο επηπέδνπ ζπλείδεζεο θαη πξνθάξδηνπ 

άιγνπο. Σν ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα αλέδεημε αλάζπαζε ηνπ δηαζηήκαηνο ST ζηηο απαγσγέο I,II,III,aVL θαη V4-

V6.Ο αηκαηνινγηθφο έιεγρνο αλέδεημε Hct:40,5%, Hb:13,2 gr/dl,WBC:21.100/κl (νπδεηεξφθηια: 63%, 

ιεκθνθχηηαξα: 32%, κνλνθχηηαξα: 4%) PTL:404.000/κl,LDH:459 U/L,SGOT:97 U/L,SGPT:62 U/L,CK:427 

U/L,CK-MB:68 U/L,ηξνπνλίλε:2,68 ng/ml. Η ηξνπνλίλε παξνπζίαζε πεξαηηέξσ αχμεζε ζηηο 8 θαη 24 ψξεο απφ 

ηελ αχμεζε ηνπ αζζελνχο ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (έσο 42,68ng/ml). 

 

Αποηελέζμαηα: ηνλ αζζελή δηεγλψζζε νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ κε βάζε ην ηζηνξηθφ, ηελ θιηληθή εηθφλα, 

ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη ηνλ αηκαηνινγηθφ έιεγρν. Ο αζζελήο ιφγσ ηεο ζπλερψο επηδεηλνχκελεο θιηληθήο 

ηνπ εηθφλαο, εηέζε ζε επεκβαηηθφ κεραληθφ αεξηζκφ θαη θαηέιεμε κεηά απφ 10 κέξεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Μνλάδα 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο. 

 

ςμπεπάζμαηα: Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξαπάλσ πεξηζηαηηθνχ ζε αζζελείο κε νμχ έκθξαγκα 

ηνπ κπνθαξδίνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. Η αχμεζε απηή εκθαλίδεηαη 2 ψξεο απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ επεηζνδίνπ (κε κέγηζηε ηηκή ηελ 2
ε
-4

ε
 εκέξα) θαη δηαξθεί πεξίπνπ 1 εβδνκάδα. Σα επίπεδα θπκαίλνληαη 

γχξσ ζηηο 12.000κl-15.000/κl, ελψ ζε εθηεηακέλα εκθξάγκαηα έρνπλ παξαηεξεζεί ηηκέο έσο 20.000/κl. πλήζσο 

ζπλππάξρεη θαη αχμεζε ησλ πνιπκνξθνπχξελσλ. Απφ κειέηεο κάιηζηα έρεη θαλεί θαη ζπζρέηηζε ηεο 

ιεπθνθπηηάξσζεο κε ρεηξφηεξε πξφγλσζε. 
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ΑΑ 6 
 

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΝΟΖΛΔΗΑ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ 

 

Σ. Γαζθάινπ
1
, Δ. Αιαθάθε

1
, Κ. Γπθηνπνχινπ

1
, Α. Αναζηαζόποςλορ

2
, Β. Γεκεηξίνπ

1
, Ρ. Υαηδεθπξηάθνπ

1
 

1 
Αηκαηνινγηθφ Σκήκα Δξγαζηεξηαθφο Σνκέαο ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ 

2  
6

ε
 Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΓΝΝΘΑ Η ΧΣΗΡΙΑ 

 

Διζαγυγή: Ο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα είλαη ε πην ζπρλή θαθνήζεηα φζνλ αθνξά ζηελ επίπησζε θαη ηε 

ζλεζηκφηεηα. Οη αζζελείο κε θαξθίλν πλεχκνλα αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο επηπινθέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λφζνπ 

ηνπο, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νδεγνχλ ζηελ εηζαγσγή ηνπο ζην λνζνθνκείν, γηα πεξαηηέξσ λνζειεία θαη 

αληηκεηψπηζε, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη επηπινθέο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζε λνζειεία αθνξνχλ θαξδηνινγηθέο 

αηηίεο. 

 

κοπόρ: Η αλάδεημε ησλ θαξδηνινγηθψλ αηηίσλ λνζειείαο αζζελψλ κε δηαγλσζκέλν θαξθίλν πλεχκνλα ζε 

πλεπκνλνινγηθέο θιηληθέο κέζα απφ κηα πξννπηηθή κειέηε θαηαγξαθήο. 

 

Τλικό και μέθοδορ: Μειεηήζεθαλ πξννπηηθά 100 αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα πνπ λνζειεχηεθαλ ζε 

πλεπκνλνινγηθέο θιηληθέο ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ Ινχιην 2012 έσο Ινχιην 2013. Δμεηάζηεθαλ νη ηαηξηθνί θάθεινη 

ησλ αζζελψλ απηψλ θαη ζπγθξίζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ε πνξεία θαη ε πεξαηηέξσ έθβαζή ηνπο. Απφ ηνπο 

100 αζζελείο νη 84 ήηαλ άλδξεο θαη νη 16 γπλαίθεο, κε κέζε ειηθία ηα 67.23 έηε (SD=9.24). Οη 22 είραλ 

κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν πλεχκνλα, νη 33 πιαθψδεο θαη νη 45 αδελνθαξθίλσκα. 

 

Αποηελέζμαηα: πρλφηεξε αηηία εηζαγσγήο ζηελ θιηληθή είλαη ε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ (33%) θαη έπνληαη ζε 

ζπρλφηεηα ε αηκφπηπζε (12%), ε πιεπξηηηθή ζπιινγή (10%) θαη νη επηπινθέο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο, φπσο ε 

εκπχξεηνο νπδεηεξνπελία (13%), αλαηκία (7%), νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα (4%), ππνλαηξηαηκία (4%). ε 

κηθξφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνληαη θαη ηα θαξδηνινγηθά αίηηα λνζειείαο φπσο πλεπκνληθή εκβνιή (4%), νμχ 

πλεπκνληθφ νίδεκα (2%), νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (1%) θαη πεξηθαξδίηηδα (1%). O κέζνο φξνο δηάξθεηαο 

λνζειείαο γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ είλαη 8, 17 εκέξεο (SD: 4, 8). Η παξνπζία φκσο ησλ παξαπάλσ θαξδηνινγηθψλ 

ζπκβακάησλ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε απμεκέλν ρξφλν λνζειείαο (15,67 εκέξεο, SD:4,04, ξ<0,003) 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο αηηίεο. 

 

ςμπεπάζμαηα: Οη αζζελείο κε θαξθίλν πλεχκνλα εκθαλίδνπλ θαηά ηελ πνξεία ηεο λφζνπ δηάθνξα πξνβιήκαηα 

πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζηελ εηζαγσγή ηνπο ζε λνζνθνκείν. ε έλα κηθξφ πνζνζηφ εκθαλίδνληαη θαη θαξδηνινγηθά 

ζπκβάκαηα σο αηηίεο λνζειείαο πνπ ζπλήζσο απαηηνχλ θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν λνζειείαο. 
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ΑΑ 7 
 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΛΔΤΚΧΝ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΧΝ Χ ΠΡΟΓΝΧΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

ΔΝΓΟΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΔΠΗΓΔΗΝΧΖ ΣΖ ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΟΞΤ 

ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ  

 

Γ. Λάζαπορ, Γ. Σζηαρξήο, Α. Παηηαιηάθαο, Α. Κνξδαιήο, Υ. Βιαρφπνπινο, Κ. Σζηνχθεο, Α. Μίιθαο, Π. Μπνχλαο, 

Α. Λαδάξνπ, Υ. ηεθαλάδεο  

A΄ Παλεπηζηεκηαθή Καξδηνινγηθή Κιηληθή, Ιππνθξάηεην Γ.Ν.Α.  

 

 

Διζαγυγή / κοπόρ: Δθηφο απφ ηα αξρηθά επίπεδα θξεαηηλίλεο νξνχ, κηθξέο απμήζεηο ηεο θξεαηηλίλεο θαηά ηελ 

λνζειεία αζζελψλ γηα νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (ΟΔΜ) έρεη δεηρζεί φηη απνηεινχλ αλεμάξηεην δπζκελή 

πξνγλσζηηθφ παξάγνληα επηβίσζεο. ηελ παξνχζα κειέηε αλαδεηήζακε ηηο παξακέηξνπο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή νμεία επηδείλσζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (ΑΚΙ) αζζελψλ κε ΟΔΜ.  

 

Τλικό και μέθοδορ: Μειεηήζεθαλ 522 αζζελείο κε ΟΔΜ (304 κε αλάζπαζε ηνπ ST δηαζηήκαηνο θαη 218 ρσξίο 

αλάζπαζε) θαη δηάξθεηα ζπκπησκάησλ έσο 12 ψξεο. Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ αζζελψλ πξνζδηνξίζηεθαλ ν αξηζκφο 

ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαη ηα επίπεδα πιάζκαηνο ηεο C-αληηδξψζαο πξσηεΐλεο (CRP), Β-ηχπνπ 

λαηξηνπξεηηθνχ πεπηηδίνπ (BNP), ηξνπνλίλεο Ι (TnI), γιπθφδεο πιάζκαηνο θαη θξεαηηλίλεο (Cr). Δπίζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο πξνζδηνξίζηεθαλ θαη ηα κέγηζηα επίπεδα θξεαηηλίλεο. Η εμίζσζε MDRD 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (GFR). ΑΚΙ νξίζηεθε ε 

ελδνλνζνθνκεηαθή κείσζε ηνπ GFR ≥25%. Όινη νη αζζελείο ππνβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο 

ζε ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν θαη θαηαγξάθεθε ε έθηαζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ, ε πξνζβνιή ηνπ πξνζζίνπ 

θαηηφληα θιάδνπ θαη ε επαθφινπζε επαλαηκάησζε (πιήξεο ή αηειήο) Σν θιάζκα εμψζεζεο (ΚΔ) ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο ππνινγίζηεθε κε ηνλ θαλφλα ηνπ Simpson.  

 

Αποηελέζμαηα: ΑΚΙ παξαηεξήζεθε ζε 87 αζζελείο (16.7%). Οη αζζελείο κε ΑΚΙ ήηαλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο (θαηά 

10 έηε, p<0.001), πην ζπρλά γπλαίθεο (θαηά 16.3%, p=0.001), θαη ππεξηαζηθνί (θαηά 14.2%, p=0.032) θαη επίζεο 

είραλ ρακειφηεξε δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε (θαηά 4.1 mmHg, p=0.032), ΚΔ (θαηά 8.7%, p<0.001) θαζψο θαη 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνζβνιήο ηνπ πξνζζίνπ θαηηφληα θιάδνπ (θαηά 17%, p=0.004) θαη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα 

πιήξνπο επαλαηκάησζεο (θαηά 18%, p=0.009). Γελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζηε GFR εηζφδνπ κεηαμχ αζζελψλ κε 

ή ρσξίο ΑΚΙ. Αληίζεηα, ζηνπο αζζελείο κε AKI παξαηεξήζεθαλ πςειφηεξεο ηηκέο γιπθφδεο (θαηά 26.5 mg/dl, 

p=0.025), WBC (θαηά 1497, p=0.024), CRP (θαηά 18.3 g/dL, p<0.001), BNP (θαηά 225 pg/dl, p<0.001) θαη TnI 

(θαηά 1 ng/dl, p=0.025). Υξεζηκνπνηψληαο πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, ε ειηθία (OR=1.074, 

p<0.001), ην ΚΔ (OR 0.951, p=0.001 ) θαη ν αξηζκφο ησλ WBC (OR 1.089, p=0.041) αλαδείρηεθαλ νη κφλνη 

αλεμάξηεηνη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ΑΚΙ.  

 

ςμπεπάζμαηα: Ο αξηζκφο ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο, ε ειηθία θαη ην θιάζκα εμψζεζεο ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο πξνβιέπνπλ ηελ εκθάληζε ελδνλνζνθνκεηαθήο επηδείλσζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζε 

αζζελείο κε ΟΔΜ.  



 
 

8 
 

 

ΑΑ 8  
 

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Δ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟΤ ΑΘΔΝΔΗ 

 

Η. Νινιού, Ν. Μνπζηάθα, Δ. Μαξαγθνπδάθε, Δ. ηψπε, Α. Οηθνλφκνπ, Γ. Κππξαίνο 

Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο (Γαθλί) 

 

Διζαγυγή:  Κιαζηθφ δείθηε κεγέζνπο θαη ελεξγνχ ζπκκεηνρήο αηκνπεηαιίσλ ζηελ αζεξνζξφκβσζε απνηειεί ν 

MPV (κέζνο φγθνο αηκνπεηαιίσλ). Σα απμεκέλα επίπεδα νπξηθνχ νμένο (UA) έρνπλ επίζεο ζπζρεηηζζεί κε 

απμεκέλν θίλδπλν θαξδηαθήο λνζεξφηεηαο, ελψ ν ππνθιηληθφο ππνζπξενεηδηζκφο απφ ηε ιήςε ιηζίνπ ζπλδέεηαη 

ζπρλά κε δηαβήηε ηχπνπ ΙΙ. 

 

κοπόρ: Η αλαδήηεζε απμεκέλσλ επηπέδσλ UA, MPV θαη TSH ζε ςπρηαηξηθνχο αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε 

ηχπνπ ΙΙ, δηαηαξαγκέλε γιπθφδε λεζηείαο (IFG) θαη δηαηαξαγκέλε αλνρή ζηε γιπθφδε (IGT) θαη ε ζρέζε ηνπο  κε 

ην θχιν ησλ αζζελψλ. 

 

Τλικό και Μέθοδοι: Μειεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο (1/5/2013-1/5/2014) 30 αζζελείο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ καο κε ηε δνθηκαζία αλνρήο ζηε γιπθφδε κε 2 αηκνιεςίεο (κία πξηλ ηε ιήςε 75 gr γιπθφδεο θαη κία 

2 ψξεο κεηά), ελψ παξάιιεια πξνζδηνξίζηεθαλ MPV, TSH θαη UA ζηνπο αλαιπηέο ADVIA 2120 (SIEMENS), 

ARCHITECT 2000 (ABBOTT) θαη ADVIA 1800 (SIEMENS).  

 

Αποηελέζμαηα: Απφ ηηο 30 θακπχιεο γιπθφδεο νη 9 έδεημαλ δηαβήηε, νη 8 IFG θαη νη 6 IGT, ελψ νη ππφινηπεο 7 

ήηαλ θπζηνινγηθέο. Οη αζζελείο ηεο 1
εο

 νκάδαο (δηαβήηεο 4 γπλαίθεο/5 άλδξεο) είραλ κέζε ηηκή MPV 8,35 ± 0,76 

fl,  TSH 1,66 ± 1,05 κIU/ml,  UA 5,46 ± 1,18 mg/dl θαη κέζε ειηθία 66,00 ± 8,87 έηε. ηε 2ε νκάδα (IFG 3 

γπλαίθεο/5 άλδξεο) είραλ κέζε ηηκή MPV 8,31 ± 1,42 fl,  TSH 1,30 ± 1,07 κIU/ml,  UA 5,70 ± 0,95 mg/dl θαη κέζε 

ειηθία 54,12 ± 11,35 έηε.  Σέινο ζηελ 3ε νκάδα (IGT 1 γπλαίθα/5 άλδξεο)  είραλ κέζε ηηκή MPV 8,56 ± 1,49 fl,  

TSH 1,49 ± 0,71 κIU/ml,  UA 5,93 ± 1,44 mg/dl θαη κέζε ειηθία 59,00 ± 4,97 έηε. 

 

ςμπεπάζμαηα: O MPV ήηαλ θπζηνινγηθφο (< 10 fl), ελψ δελ παξαηεξήζεθε ππεξνπξηραηκία (UA < 6,8 mg/dl) 

νχηε θιηληθφο ππνζπξενεηδηζκφο (TSH < 2,5  κIU/ml). Ο ζπρλφο νξκνλνινγηθφο, βηνρεκηθφο θαη αηκαηνινγηθφο 

έιεγρνο ησλ αζζελψλ καο ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πηζαλψλ θαξδηνκεηαβνιηθψλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Σέινο δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ησλ 3 νκάδσλ 

ησλ αζζελψλ p = 0,531 (p>0,05). 
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ΠΑ 1 
 

Ζ ΤΠΟΛΗΠΗΓΑΗΜΗΚΖ –ΤΠΟΘΔΡΜΗΓΗΚΖ ΓΗΑΗΣΑ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΣΗΜΧΝ ΛΗΠΗΓΗΧΝ ΟΡΟΤ Δ  

ΤΠΔΡΒΑΡΟΤ ΑΘΔΝΔΗ  ΜΔ ΓΤΛΗΠΗΓΑΗΜΗΑ 

 
1 
Α. Μπνπξδάθεο, ² Γ. Καγηάθα, ³ Υ. Νηαιακπίξα 

Ιαηξείν Ληπηδίσλ - Παρπζαξθίαο, Γ.Ν. Σξηθάισλ 

Δηδηθφο Παζνιφγνο - Γηδάθησξ Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο - Β΄ Παζνινγηθή  Κιηληθή 

Γηαηηνιφγνο - Γηαηξνθνιφγνο, MSc Γηαηξνθή θαη Γεκφζηα Τγεία, Σκήκα Κιηληθήο Γηαηξνθήο, 

Δπηζθέπηξηα Τγείαο 

 

κοπόρ 

Γηεξεπλήζεθε ε χπαξμε επηπιένλ νθέινπο απφ ηε δηαηηεηηθή αγσγή (ΓΑ) ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιηπηδαηκίαο 

κέζσ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (ΦΑ). 

 

Τλικό - Μέθοδορ 

Κξηηήξην ππαγσγήο ησλ αζζελψλ ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ήηαλ ε χπαξμε κέηξηνπ ή ζνβαξνχ βαζκνχ 

δπζιηπηδαηκίαο (ATR III). Πεξαηηέξσ θξηηήξηα δηαινγήο γηα ηελ είζνδν ησλ αζζελψλ ζηε  κειέηε ήηαλ ε χπαξμε 

ππέξβαξνπ (δείθηεο κάδαο ζψκαηνο > 25Kg/m²) θαη ε θαιή ζπκκφξθσζε κε ηελ αγσγή. Αζζελείο κε αθξαίεο ή κε 

ξπζκηδφκελεο ηηκέο ιηπηδίσλ απνξξίθζεθαλ. Σειηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ αζζελψλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ (Ν=40, 

ΦΑ) ή παξέκβαζεο (Ν=22, ΦΑ&ΓΑ) ήηαλ ε αηνκηθή απφξξηςε ή απνδνρή  αληίζηνηρα ηεο ΓΑ. Η ΦΑ  

πεξηιάκβαλε θπξίσο ζηαηίλεο, ελψ ε ΓΑ ζπλίζηαην ζε ειαθξχ έσο ζνβαξφ πεξηνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο 

πξφζιεςεο θαη ηνπ δηαηξνθηθνχ ιίπνπο. Οη  κεηξήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ ήηαλ ηηκέο νιηθήο (T-CHOL, ρακειήο 

(LDL-C) θαη πςειήο ππθλφηεηαο (HDL-C) ρνιεζηεξίλεο, ηξηγιπθεξηδίσλ (TG), θαη ελδείμεηο ζσκαηηθήο κάδαο 

(Μ). 

 

Αποηελέζμαηα 

εκεηψζεθαλ ζεηηθέο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ ιηπηδίσλ νξνχ θαη ζηηο δχν νκάδεο. Όιεο νη 

κεηαβνιέο ήηαλ κεγαιχηεξεο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, κε εμαίξεζε ηε κείσζε ησλ TG (κεγαιχηεξε ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ), ρσξίο σζηφζν λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δληνχηνηο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβνιψλ ζηε Μ θαη ηα TG. 

 

ςμπεπάζμαηα  

Αλέθπςαλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηε ζπκβνιή ηεο ΓΑ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιηπηδαηκίαο. Υξεηάδνληαη, σζηφζν, 

έξεπλεο κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο, γηα λα απνδεηρζεί. 
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ΠΑ 2 
 

ΔΠΗΠΔΓΑ ΣΔΣΟΣΔΡΟΝΖ Δ ΤΠΔΡΣΑΗΚΟΤ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΑΤΜΠΣΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

ΟΡΓΑΝΟΤ - ΣΟΥΟΤ  

 

N. Iσαθεηκίδεο, Υ. Βιαρφπνπινο, Α. Αγγειήο, Π. Πηέηξε, Γ. Σεξεληέο-Πξίληδηνο,Μ. Ακπληειξαζνχι, Ι. 

Γνπξγνχιε, Υ. ηεθαλάδεο 

Μνλάδα Τπέξηαζεο θαη Μνλάδα Καξδηαγγεηαθψλ Ννζεκάησλ θαη εμνπαιηθήο Τγείαο 

Α΄ Καξδηνινγηθή Κιηληθή, Ιππνθξάηεην ΓΝΑ 

 

Διζαγυγή - κοπόρ: Η ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο (ΤΑΚ) θαη ην απμεκέλνο πάρνο έζσ-κέζνπ ρηηψλα  

(ΙΜΣ) ζηηο θαξσηίδεο απνηεινχλ δείθηεο βιάβεο νξγάλσλ-ζηφρσλ ζηνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο. Σα επίπεδα 

ηεζηνζηεξφλεο είλαη ρακειά ζηνπο αζζελείο κε αξηεξηαθή ππέξηαζε. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα 

δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ηεο αζπκπησκαηηθήο βιάβεο νξγάλσλ-ζηφρσλ κε ηα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο ζε 

ππεξηαζηθνχο αζζελείο.  

 

Μέθοδορ: Σα επίπεδα ηεο νιηθήο ηεζηνζηεξφλεο κεηξήζεθαλ ζε 116 δηαδνρηθνχο ππεξηαζηθνχο αζζελείο  ρσξίο 

ηζηνξηθφ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ή δηαβήηε. Αζπκπησκαηηθή βιάβε νξγάλσλ ζηφρσλ είραλ νη αζζελείο κε δείθηε 

κάδαο αξηζηεξήο θνηιίαο > 115 g/m
2
 θαη /ή πάρνο έζσ-κέζνπ ρηηψλα ζηηο θαξσηίδεο >0.9 mm.  

 

Αποηελέζμαηα: Οη αζζελείο κε ΤΑΚ (n=40) είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα νιηθήο ηεζηνζηεξφλεο ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα ρσξίο ΤΑΚ ( F=9.754, P=0.002) κεηά απφ πξνζαξκνγή σο πξνο ηελ ειηθία, ηε κέζε πίεζε θαη 

ην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, νη αζζελείο κε ΙΜΣ ζηηο θαξσηίδεο >0.9 mm  (n = 39) είραλ κεησκέλα 

επίπεδα νιηθήο ηεζηνζηεξφλεο ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ είραλ ΙΜΣ θάησ απφ απηή ηελ ηηκή  (F=10.115, 

P<0.001). Οη ππεξηαζηθνί αζζελείο ηεο κειέηεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ παξνπζία/απνπζία ΤΑΚ θαη 

παξνπζία/απνπζία ΙΜΣ>>0.9 mm ζε 4 ππννκάδεο.  Οη αζζελείο πνπ είραλ ηαπηφρξνλα ΤΑΚ θαη απμεκέλν  ΙΜΣ 

ζηηο θαξσηίδεο είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ππννκάδεο 

(ζσήμα). 

 

ςμπέπαζμα: Σα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο ζην πιάζκα είλαη κεησκέλα ζηνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο κε 

αζπκπησκαηηθή βιάβε νξγάλνπ ζηφρνπ. Απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ε ζρέζε 

είλαη αηηηνινγηθή θαη θαηά πφζν απηή επεξεάδεη ηνλ θίλδπλν γηα κειινληηθά θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα.   
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ΠΑ 3 
 

ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΓΝΧΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΟΤ ΤΠΔΡΣΑΗΚΟΤ ΑΘΔΝΔΗ 

 

Γ. Σζιασπήρ, Κ. Γεκεηξηάδεο, Κ. Θσκφπνπινο, Α. Κνξδαιήο, Α. Καζηαθφγηαο, Κ. Σζηνχθεο 

Α΄ Παλεπηζηεκηαθή Καξδηνινγηθή Κιηληθή, Ιππνθξάηεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ 

 

κοπόρ: Σν κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Μ) ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ, ελψ ν πξνγλσζηηθφο ηνπ ξφινο ζηνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο δελ είλαη δηεπθξηληζκέλνο. 

Μειεηήζακε ηελ πξνγλσζηηθή αμία ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε (Γ) γηα  

θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα ζηνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο.  

 

Τλικό και μέθοδορ: Μειεηήζακε 2176 ππεξηαζηθνχο αζζελείο (ειηθίαο 57.6±11 έηε, 1010 άξξελεο, αξηεξηαθή 

πίεζε ηαηξείνπ (ΑΠ)=143.4/89.2 mmHg) ρσξίο πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ γηα κηα δηάκεζε 

πεξίνδν 40 κελψλ (IQR 28-60 κήλεο). Όινη νη αζζελείο είραλ εηήζηα ηνπιάρηζηνλ παξαθνινχζεζε θαη ζηελ 

εηζαγσγή ζηελ κειέηε ππεβιήζεζαλ ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα θαζνξηζκφ χπαξμεο Μ θαη πιήξε 

ππεξερνθαξδηνγξαθηθή κειέηε. Σν Μ νξίζηεθε κε βάζε ηα αλαζεσξεκέλα NCEP III θξηηήξηα. Σειηθφ ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο ήηαλ ε επίπησζε εγθεθαιηθνχ, ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ηνπ ζχλζεηνπ ηειηθνχ ζεκείνπ. 

 

Αποηελέζμαηα: Σν Μ ήηαλ παξφλ αξρηθά ζε 819 ππεξηαζηθνχο (37.6%) θαη ν Γ ζε 305 αζζελείο (14%). Η 

επίπησζε ηνπ ζχλζεηνπ ηειηθνχ ζεκείνπ ήηαλ 3.1% (20 αζζελείο κε εγθεθαιηθφ, 50 κε ζηεθαληαία λφζν, 2 θαη κε 

ηα δχν) θαηά ηελ ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε. Αζζελείο κε Μ ζε ζχγθξηζε κε απηνχο ρσξίο Μ ή Γ εκθάληδαλ 

αξρηθά πςειφηεξε ζπζηνιηθή ΑΠ ηαηξείνπ (θαηά 2.8 mmHg, p=0.002), πεξηθέξεηα κέζεο (θαηά 9.9 cm, p<0.001), 

δείθηε κάδαο ζψκαηνο (θαηά 3.1 kg/m
2
, p<0.001) θαη δείθηε κάδαο αξηζηεξάο θνηιίαο (θαηά 2.7 g/m

2
, p=0.029) 

ελψ δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά ζην θχιν θαη ζηελ ειηθία. Αζζελείο κε Γ ζε ζχγθξηζε κε απηνχο ρσξίο Μ ή Γ 

ήηαλ πην ειηθησκέλνη (θαηά 4 έηε, p<0.001) θαη εκθάληδαλ αξρηθά πςειφηεξε πίεζε ζθπγκνχ ηαηξείνπ (θαηά 4.2 

mmHg, p<0.001), κέζεο (θαηά 8.5 cm, p<0.001 δείθηε κάδαο ζψκαηνο (θαηά 2.8 kg/m
2
, p<0.001) θαη δείθηε κάδαο 

αξηζηεξάο θνηιίαο (θαηά 4.4 g/m
2
, p=0.006). Η επίπησζε ηνπ ζχλζεηνπ ηειηθνχ ζεκείνπ ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε ζε αζζελείο κε Γ (5.9% vs. 1.9%, log rank p<0.001) θαη Μ (3.7% vs. 1.9%, log rank p=0.024) ζε 

ζχγθξηζε κε απηνχο ρσξίο Μ ή Γ, φπσο επίζεο ζε αζζελείο κε Γ ζε ζχγθξηζε κε απηνχο κε Μ (log rank 

p=0.018). 

 

ςμπεπάζμαηα: Σν Μ θαη ν Γ έρνπλ δηαθξηηή αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία γηα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα 

ζηνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο. 
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ΠΑ 4 
 

Σο οςπικό οξύ πλάζμαηορ υρ μακποππόθεζμορ ππογνυζηικόρ παπάγονηαρ θνηηόηηηαρ ζε αζθενείρ με οξύ 

έμθπαγμα μςοκαπδίος  

 

Γ. Λάζαπορ, Γ. Σζηαρξήο, Α. Παηηαιηάθαο, Υ. Υξπζνρφνπ, Κ. Γεκεηξηάδεο, Α. Κνξδαιήο, Υ. Βιαρφπνπινο, Κ. 

Σζηνχθεο, A.Λαδάξνπ, Υ. ηεθαλάδεο  

A΄ Παλεπηζηεκηαθή Καξδηνινγηθή Κιηληθή, Ιππνθξάηεην Γ.Ν.Α.  

 

Διζαγυγή / κοπόρ: Σα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο πιάζκαηνο (UA) αληηπξνζσπεχνπλ έλα αλαδπφκελν 

θαξδηαγγεηαθφ παξάγνληα θηλδχλνπ ζην γεληθφ πιεζπζκφ. θνπφο ηεο κειέηεο καο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ επηπέδσλ ηνπ UA ζηε ζλεηφηεηα αζζελψλ κε νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (ΟΔΜ).  

 

Τλικό και μέθοδορ: Μειεηήζεθαλ 522 αζζελείο κε ηε δηάγλσζε ηνπ ΟΔΜ νη νπνίνη εηζήρζεζαλ ζην λνζνθνκείν 

κε αλαθεξφκελε δηάξθεηα ζπκπησκάησλ έσο 12 ψξεο. ε φινπο ηνπο αζζελείο πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηελ είζνδν 

ζην λνζνθνκείν ηα επίπεδα ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ αίκαηνο, C-αληηδξψζαο πξσηεΐλεο (CRP), ηξνπνλίλεο Ι (TnI), 

γιπθφδεο πιάζκαηνο, θξεαηηλίλεο (Cr) νξνχ θαη UA. Φπζηθφο ινγαξηζκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ αλάιπζε ησλ CRP θαη TnI. Όινη νη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λνζειείαο ηνπο θαη θαηεγξάθεζαλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επαλαηκάησζε πνπ αθνινχζεζε (πιήξεο 

ή κεξηθή) Σν θιάζκα εμψζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ππνινγίζηεθε θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο εθαξκφδνληαο ηνλ 

θαλφλα ηνπ Simpson. Κχξην θαηαιεθηηθφ ζεκείν ήηαλ ε ζλεηφηεηα απφ νπνηνδήπνηε αίηην ζην 1 έηνο. Με βάζε ηηο 

ζρεηηθέο ROC θακπχιεο, επίπεδα UA ≥7.45mg/dL γηα ηνπο άλδξεο θαη ≥5.55mg/dL γηα ηηο γπλαίθεο πξνέβιεπαλ 

πην αμηφπηζηα ηε ζλεηφηεηα ζην έηνο.  

 

Αποηελέζμαηα: ην ζχλνιν ηνπ κειεηεζέληνο πιεζπζκνχ 75.2% είραλ πςειά θαη 24.8% ρακειά επίπεδα UA. Η 

ζλεηφηεηα ζην έηνο αλήιζε ζην 11.3% (59 ζάλαηνη). Οη αζζελείο κε πςειά επίπεδα UA, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα 

ρακειφηεξσλ επηπέδσλ είραλ πςειφηεξε εηήζηα ζλεηφηεηα (25.2% έλαληη 5.95%, p<0,001), κεγαιχηεξε ειηθία 

(θαηά 8 έηε, p<0.001), ρακειφηεξν θιάζκα εμψζεζεο (39.5% έλαληη 44.5%, p<0,001), πςειφηεξα επίπεδα 

γιπθφδεο (θαηά 20mg/dL, p=0.048), ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (θαηά 860 θχηηαξα/mm
3
, p=0.028), CRP (θαηά 16%, 

p=0.004) θαη Cr (θαηά 0.4 mg/dl, p=0.006). Υξεζηκνπνηψληαο πνιππαξαγνληηθή Cox αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, ην 

UA (HR=1.209, p=0.001), ην θιάζκα εμψζεζεο (HR=0.924, p<0.001), ηα επίπεδα γιπθφδεο (HR=1.004, p=0.003) 

θαη ε κέγηζηε ηηκή Cr (HR=1.243, p=0.028) αλαδείρηεθαλ σο νη κφλνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο ζλεηφηεηαο 

ζην 1 έηνο παξαθνινχζεζεο.  

 

ςμπεπάζμαηα: Απμεκέλα επίπεδα UA πιάζκαηνο ζε αζζελείο κε ΟΔΜ αληαλαθινχλ εθηεηακέλε κπνθαξδηαθή 

λέθξσζε, απμεκέλε θιεγκνλψδε δηεξγαζία θαη πεξηζζφηεξν επεξεαζκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία. Σν UA 

αλαδείρηεθε ηζρπξφο θαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ επαλαηκάησζε πξνγλσζηηθφο δείθηε φςηκεο κεηεκθξαγκαηηθήο 

ζλεηφηεηαο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε δηαζηξσκάησζε θηλδχλνπ ησλ παξαπάλσ αζζελψλ.  
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ΠΑ 5 
 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΘΝΖΣΟΣΖΣΑ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΑΓΓΔΗΑΚΑ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΑ 

ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΜΔ Ζ΄ ΥΧΡΗ ΑΓΧΓΖ ΜΔ ΣΑΣΗΝΖ  

 

Ι. Κπξηαδήο, Α. Παπακηραήι, Α. ηξίθνπ, Β. Μηηδέινο, Γ. Καςνχδαο, Π. Μπάθαο, Ν. Καξαγθνχλε, Ι. 

Γηαγηδφγινπ, Υ. ακαξάο, Π. Πνηακνχζε, Α. Κνξδαιήο 

Α΄ Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν. «Αζθιεπηείν» Βνχιαο 

 

Ππόλογορ: Δθηηκάηαη φηη ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην επεξεάδεη 10 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Δθηφο απφ ηα θάξκαθα κείσζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη, ηα αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα, νη ζηαηίλεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ θαξκάθσλ γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εγθεθαιηθνχ 

επεηζνδίνπ ζε πιεζπζκνχο αζζελψλ κε πςειφ αγγεηαθφ θίλδπλν, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα κείδνλα 

ζηεθαληαία επεηζφδηα. 

 

κοπόρ: Γηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ πξνεγνχκελεο ζεξαπείαο κε ζηαηίλε, ζε κεζνπξφζεζκε 

θαη καθξνπξφζεζκε πξφγλσζε ζε αζζελείο κε αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην (ΑΔΔ). 

 

Μέθοδορ: 98 αζζελείο, ρσξίο πξνεγνχκελν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, νη νπνίνη λνζειεχζεθαλ γηα 

πξψην ΑΔΔ, δηαρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: ε πξψηε κε αζζελείο πνπ ειάκβαλαλ αγσγή κε ζηαηίλεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ην ΑΔΔ θαη ε δεχηεξε κε αζζελείο πνπ δελ ειάκβαλαλ ζηαηίλεο. Καηαγξάθεθαλ 

ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο θαη ε ζλεηφηεηα ζην λνζνθνκείν. Μεηά ηελ έμνδν απφ ην λνζνθνκείν, ε 

παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ πεξηιάκβαλε ηελ θαηαγξαθή ηεο κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

ζλεζηκφηεηαο. 

 

Αποηελέζμαηα: Απφ ηνπο 98 αζζελείο, ην 67,9 % ήηαλ ζε ζεξαπεία ζηαηίλεο, ελψ ην 32,1 % δελ ήηαλ. Η 

ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ ειάκβαλαλ ζηαηίλεο ήηαλ κεησκέλε αιιά φρη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δελ ειάκβαλαλ, αιιά έιαβαλ πξφσξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο 

(2,9 % έλαληη 4,8 % , p = 0.38). Μεζνπξφζεζκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 30 εκεξψλ, ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο παξαηεξήζεθε (p = 0,027) ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ζηαηίλεο πξηλ ηελ λνζειεία ηνπο: πνζνζηφ 

5.6% ηεο πξψηεο νκάδαο έραζαλ ηε δσή ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε 12.1 % ηεο δεχηεξεο. Σέινο, θαηά ηελ καθξνρξφληα 

παξαθνινχζεζε ( κέζεο δηάξθεηαο 1.5 ± 0.5 εηψλ), 22, 1 % ησλ αζζελψλ ηεο πξψηεο νκάδαο απεβίσζε. 

Αληίζηνηρα 22,4% απφ ηνπο αζζελείο ηεο δεχηεξεο νκάδαο έραζαλ ηε δσή ηνπο, ρσξίο ηειηθά λα ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ επίπησζε ηεο καθξνρξφληαο ζλεηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ (p= 0,874 ). Οη δχν νκάδεο πνπ ζπγθξίζεθαλ δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε άιινπο ζπγρπηηθνχο 

παξάγνληεο (ειηθία, Γ, θάπληζκα, αγγεηαθέο ζπλλνζεξφηεηεο). 

 

ςμπεπάζμαηα: Η πξνεγνχκελε ρξήζε ησλ ζηαηηλψλ δελ ζρεηίδεηαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

ελδνλνζνθνκεηαθήο ζλεηφηεηαο ζε αζζελείο κε πξψην ΑΔΔ. Αληηζέησο, κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

κεζνπξφζεζκεο ζλεηφηεηαο ζηηο πξψηεο 30 εκέξεο θαηαγξάθεθε κεηά ην επεηζφδην, ελψ ε δηαθνξά ζλεηφηεηαο 

ησλ αζζελψλ,  ζηελ καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε, αλάινγα κε ην αλ ιάκβαλαλ ζηαηίλεο ή φρη πξηλ ην εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  
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ΠΑ 6 
 

ΓΤΛΗΠΗΓΑΗΜΗΑ Δ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΟΤ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΖ ΑΘΔΝΔΗ  ΜΔ ΠΡΧΣΟ 

ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ  

 

Ι. Κπξηαδήο, Α. Παπακηραήι, Α. ηξίθνπ, Β. Μηηδέινο, Γ. Καςνχδαο, Π. Μπάθαο, Ν. Καξαγθνχλε, Ι. 

Γηαγηδφγινπ, Υ. ακαξάο, Π. Πνηακνχζε, Α. Κνξδαιήο 

Α΄ Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν. «Αζθιεπηείν» Βνχιαο 

 

Ππόλογορ: Σα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα [ΑΔΔ], αληηπξνζσπεχνπλ κηα φρη αζήκαληε αηηία ζαλάηνπ ζηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ. Η δπζιηπηδαηκία είλαη έλαο ζπρλφο θαη ζεκαληηθφο κείδσλ παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε αζεξνζθιεξσηηθήο λφζνπ. 

 

κοπόρ: Να εθηηκεζεί ε ξχζκηζε ηεο δπζιηπηδαηκίαο ζε ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνχο θαη κε αζζελείο, κε πξψην 

ΑΔΔ.  

 

Τλικό - Μέθοδορ: Μειεηήζεθαλ 98 αζζελείο (40 γπλαίθεο θαη 58 άλδξεο), κέζεο ειηθίαο 79,2 ± 7,43 έηε, πνπ 

λνζειεχηεθαλ ζηελ θιηληθή καο ιφγσ πξψηνπ  ΑΔΔ. ε φινπο θαηαγξάθεθαλ θαη νη ηηκέο ιηπηδίσλ.  

 

Αποηελέζμαηα: Μεηαμχ ησλ αζζελψλ αλαθέξνληαη: ππέξηαζε ζην 58,6%, δηαηαξαρή ησλ ιηπηδίσλ (38,1%), 

θαξδηαθέο αζζέλεηεο (55,7%), ζαθραξψδεο δηαβήηε ηχπνπ 2 [ΓΣ2]  52.3%. Η πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (62.4%), 

είραλ δχν ηνπιάρηζηνλ ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Απφ ηνπο αζζελείο κε δπζιηπηδαηκία, ην 32.1% δελ 

ειάκβαλε ππνιηπηδαηκηθή αγσγή. Απφ ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαλ ππφ αγσγή κε ζηαηίλεο ην 63,1% είραλ 

επηηχρεη ην ζηφρν ηνπο ζηα επηζπκεηά επίπεδα ηεο LDL, 17,9% ηεο HDL, 45,7 % ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. Σν πνζνζηφ 

ησλ αζζελψλ πνπ θαηάθεξε λα έρεη άξηζηε ξχζκηζε θαη ησλ ηξηψλ ιηπηδαηκηθψλ παξακέηξσλ πεξηνξίζηεθε ζην 

28,6% ζηφρνο πνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ (79,3%) επηηεχρζεθε κε ζπλδπαζκφ ππνιηπηδαηκηθήο 

αγσγήο. ηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο παξαηεξήζεθε ζπρλφηεξε ρνξήγεζε ζηαηηλψλ (82,1% vs 52,8% p=0,003) θαη 

ρακειφηεξεο ηηκέο LDL ρνιεζηεξφιεο (101,3 ± 27,5 vs 122,4 ± 29,1 p=0,006). Σα άηνκα φκσο κε Γη2 

παξνπζίαδαλ απμεκέλν ππνιεηπφκελν θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν (κφλν ην 12,8% θαηάθεξε λα έρεη άξηζηε ξχζκηζε 

θαη ησλ ηξηψλ ιηπηδαηκηθψλ παξακέηξσλ θπξίσο ιφγσ HDL θαη ηξηγιπθεξηδίσλ εθηφο ζηφρνπ). 

 

ςμπεπάζμαηα: Δίλαη απαξαίηεηε ζηελ πξσηνγελή πξφιεςε  ε θαηαιιειφηεξε ηξνπνπνίεζε ηνπ ιηπηδαηκηθνχ 

πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε ρνξήγεζε ππνιηπηδαηκηθψλ θαξκάθσλ είηε σο κνλνζεξαπεία είηε ζε 

ζπλδπαζκφ, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε θαη ησλ άιισλ παξαγφλησλ θαξδηαγγεηαθνχ 

θηλδχλνπ.  
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ΠΑ 7 
 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΓΝΧΗΜΟΣΖΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ 

ΤΦΖΛΟ  ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

Δ. Ροςζζάκη 
1,2

,
 
Γ. Παλνκήηξνο 

2
, Ι.Υ. Ρνπζζάθεο 

3
, Μ. Μαληηζνπνχινπ

1 

 1
 Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο -  Κέληξν Τγείαο  Μειηγαιά 

 2  
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ΓΜΤ Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 1

ν
 ΔΠΑ.Λ. Καιακάηαο  

 3   
Φηιφινγνο, PhD  

 

Διζαγυγή: Οη παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ (Κ.Κ.) είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή λφζν (Κ.Ν.), ε 

νπνία  επζχλεηαη γηα ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ ζηηο γπλαίθεο θαη ζηνπο άλδξεο ≥ 65 εηψλ  θαη 

πξνθαιεί ην 70% φισλ ησλ ζαλάησλ κεηά ηελ ειηθία ησλ 75 εηψλ (>1000 ζαλάηνπο / 10
5  

 θαηνίθνπο ηεο ίδηαο 

ειηθίαο ζηελ Διιάδα). Μία απφ ηηο δξάζεηο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ Κ.Κ. είλαη ε 

Δθζηξαηεία Πιεξνθφξεζεο θαη Αγσγήο Τγείαο ηνπ Γεληθνχ Πιεζπζκνχ κε ηελ πξνψζεζε έληππνπ ελεκεξσηηθνχ 

πιηθνχ κέζσ ησλ θνξέσλ παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ζηνρεχνληαο ζηε ξχζκηζε ησλ θχξησλ ηξνπνπνηήζηκσλ 

παξαγφλησλ Κ.Κ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ησλ γξαπηψλ νδεγηψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

ζρεδφλ άγλσζηνο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία φξνο Health Literacy (H.L.) (= παηδεία - επάξθεηα πγείαο). Απηφο 

αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ βαζηθέο γξαπηέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε δεηήκαηα πγείαο θαη ρξήζεο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο. πλεπψο, ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο HL ζε γεξηαηξηθνχο  αζζελείο πςεινχ 

Κ.Κ. έρεη ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ θαη ζαθψο πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. 

 

κοπόρ: Η εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα H.L. θαη ε δηεξεχλεζε ηεο επάξθεηάο ηεο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε 

πςειφ Κ.Κ. πνπ δηαβηνχλ κφληκα ζε αγξνηηθή πεξηνρή, θαζψο θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε θνηλσληθνδεκνγξαθηθά θαη 

λνζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. 

 

Τλικό: πκκεηείραλ 115 γεξηαηξηθνί αζζελείο πςεινχ Κ.Κ., κφληκνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο επζχλεο ελφο δηζέζηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ηαηξείνπ ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο. 

 

Μέθοδορ: Πξφθεηηαη γηα κηα πνζνηηθή πεξηγξαθηθή δηαηκεκαηηθή (cross sectional)  έξεπλα, ζηελ νπνία ε επηινγή 

ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηελ κέζνδν ηεο επθαηξηαθήο δεηγκαηνιεςίαο. Χο εξγαιεία κέηξεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην 

ειιεληθφ κνληέιν θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ Heart Score Greece γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Κ.Κ. θαη ε ζχληνκε 

εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Test of Functional Health Literacy in Adults (S-TOFHLA) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

H.L.   

 

Αποηελέζμαηα: Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε πςειφ K.K., δηαζέηεη αλεπαξθή (52,7%) ή νξηαθή 

(27,9%) HL. Σν πνζνζηφ επαξθνχο HL αλ θαη πςειφηεξν ζηνπο άλδξεο  δελ δηέθεξε ζεκαληηθά ζηα δχν θχια (ρ
2
 

test, p=0,406). Η επάξθεηα HL απμάλεηαη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ φζν πςειφηεξν είλαη ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν (ρ
2
 test, p<0,001), φζν θαιπηεξεχεη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ  (ρ

2
 test, p<0,001) ελψ 

είλαη πςειφηεξε θαη ζε άηνκα κε 3 ή ιηγφηεξα ρξφληα λνζήκαηα (ρ
2
 test, p<0,001). Αληηζέησο, ε επάξθεηα HL 

κεηψλεηαη φζν απμάλεη ε ειηθία (ANOVA, p<0,001).  

 

ςμπεπάζμαηα: Αλαπφδξαζηε είλαη ε αλάγθε εθηίκεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο H.L., κέζσ παξεκβάζεσλ πνπ ζα 

εληζρχζνπλ ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα ησλ γεξηαηξηθψλ αζζελψλ πςεινχ Κ.Κ., επζχλε ε 
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νπνία επηκεξίδεηαη ζηνπο παξφρνπο θαη ζηνπο αγνξαζηέο ππεξεζηψλ πγείαο, ζηνπο επηζηήκνλεο εξεπλεηέο, αιιά 

θαη ζηελ πνιηηεία. 

 

 

ΠΑ 8 
 

ΤΥΔΣΗΖ ΣΖ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ ΜΔ ΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΣΖ ΤΠΔΡΣΑΖ  

 

Γ. Σζάληα, Ι. Ισαλλίδεο, Φ. Αξηεκάθε, Α. Νηθνιφπνπινο, Ν. Κνκηηφπνπινο 

Ιαηξείν Τπέξηαζεο, Β΄ Παζνινγηθή Κιηληθή,  Γ.Ν.Ν. Ισλίαο «Κσλζηαληνπνχιεην» 

 

Διζαγυγή 

Η κεηαβιεηφηεηα ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (Blood Pressure Variability, BPV) έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε βιάβε νξγάλσλ-ζηφρσλ θαη ζην ζπλνιηθφ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν ησλ ππεξηαζηθψλ αζζελψλ. 

Γηάθνξνη δείθηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο BPV, ζπρλφηεξνο ησλ νπνίσλ ε ζηαζεξή απφθιηζε 

(Standard Deviation, SD) ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ΑΠ ζηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο 24σξεο θαηαγξαθήο. 

 

κοπόρ 

Η αμηνιφγεζε ηεο βξαρππξφζεζκεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ΑΠ ζε δείγκα αζζελψλ ηνπ Ιαηξείνπ Τπέξηαζεο κε ηε 

ρξήζε ηεο 24σξεο θαηαγξαθήο ζε ζπζρέηηζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ιακβαλφκελσλ αληηυπεξηαζηθψλ θαξκάθσλ σο 

δείθηε ηεο «βαξχηεηαο» ηεο ππέξηαζεο. 

 

Τλικό 

Γείγκα 64 επηηπρψλ 24σξσλ θαηαγξαθψλ ΑΠ απφ ην αξρείν ηνπ Ιαηξείνπ εθ ησλ νπνίσλ 34 λνξκνηαζηθνί 

αζζελείο θαη 30 αξξχζκηζηνη ππεξηαζηθνί. 15 αζζελείο δελ ιάκβαλαλ θαλέλα θάξκαθν, 18 ιάκβαλαλ έλα, 19 

ιάκβαλαλ δχν, ελψ 12 αζζελείο ιάκβαλαλ ηξία ή πεξηζζφηεξα θάξκαθα. 

 

Μέθοδοι 

Τπνινγίζηεθε ε BPV ηεο ΑΠ θαη ΓΑΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηεο λχθηαο θαη ηνπ 24σξνπ γηα ηνπο 

αζζελείο ππφ θαλέλα (SD0), έλα (SD1), δχν (SD2), ηξία ή πεξηζζφηεξα αληηππεξηαζηθά θάξκαθα (SD3). Γηα ηελ 

θαηαγξαθή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπζθεπή WatchBP O3 ηεο Microlife, ελψ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο ANOVA. 

 

Αποηελέζμαηα - ςμπεπάζμαηα 

εκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε BPV ΓΑΠ εκέξαο (SD0=6,33±2,2, SD1=7,50±2,2, SD2=6,26±1,9, 

SD3=8,83±1,9, p=0,005), ΑΠ λχθηαο (SD0=9,67±4,0, SD1=8,44±3,4, SD2=10,32±2,7, SD3=12,3±3,6, p=0,03) θαη 

ΓΑΠ λχθηαο (SD0=9,67±4,0, SD1=8,44±3,4, SD2=10,32±2,7, SD3=12,3±3,6, p=0,042). Η BPV παξέκεηλε ζηαζεξά 

κεγαιχηεξε ζηνπο αζζελείο ππφ ηξία ή πεξηζζφηεξα αληηυπεξηαζηθά θάξκαθα, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη 

ε BPV ζπκκεηέρεη ζηε δπζθνιία ηεο ξχζκηζεο ηεο ΑΠ.  
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ΠΑ 9 
 

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΚΑΗ ΓΛΤΚΑΗΜΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ 

ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 2 

 

Ι. Α. Κπξηαδήο
1
, Α. Κνπηζνβαζίιεο

2
,  Α. ηξίθνπ

1
, Β. Μηηδέινο

1
, Γ. Κατούδαρ

1
, Π. Μπάθαο

1
, 

Μ. αξίδε
3
, Μ. Ρεθιείηε

3
, Μ. Κνπξάθνο

1
, Π. Πνηακνχζε

1
, Υ. ακαξάο

1
,  Α. Κνξδαιήο

1
 

1
 Α΄ Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν. «Αζθιεπηείν» Βνχιαο 

2
 Γ΄ Παζνινγηθή Κιηληθή & Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν, Γ.Ν. Νίθαηαο Πεηξαηά «Αγ. Παληειεήκσλ» 

3
 Γ.Ν. Κνξίλζνπ 

 

Διζαγυγή: Η δηαηξνθή ζεσξείηαη αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηε ξχζκηζε ηνπ αηφκνπ κε ζαθραξψδε δηαβήηε. Παξά ηηο 

ζχγρξνλεο γλψζεηο γηα ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο ζσζηήο δίαηηαο ζην ζαθραξψδε δηαβήηε (Γ) πνιχ ζπρλά  δελ 

αθνινπζείηαη.  

 

κοπόρ: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ αηφκσλ κε Γ θαη ε 

ζπζρέηηζε ησλ ζπλεζεηψλ απηψλ κε ηελ ξχζκηζε ηνπ Γ. 

 

 Τλικό: ηε κειέηε απηή εληάρζεθαλ 205 αζζελείο (56,1% άλδξεο) κε ειηθία άλσ ησλ 60 εηψλ γηα ην 70,7% ησλ 

αηφκσλ ηεο κειέηεο (ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, p=0,205). 

 

Μέθοδορ: Οη αζζελείο ηεο κειέηεο απάληεζαλ έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε δεκνγξαθηθά, 

ζσκαηνκεηξηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην Γ θαζψο θαη έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζηνηρεία γηα ηηο 

δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. 

 

Αποηελέζμαηα: Η κέζε ηηκή ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο ήηαλ (HbA1c) 6,17±1,82%, κε ην 37,9% ησλ 

αζζελψλ λα παξνπζηάδνπλ HbA1c κηθξφηεξε απφ 7%. Η δηάξθεηα ηνπ Γ ήηαλ 14,0±10,0 έηε. Σν 22% ησλ 

αζζελψλ ήηαλ αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, ην 26,8% κέζεο, ην 41,5% βαζηθήο θαη ην 9,8% ήηαλ αγξάκκαηνη. Ο 

δείθηεο κάδαο ζψκαηνο (ΓΜ) ήηαλ 31,97±6,12 ρσξίο λα ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια (p=0,480). To 

65% ησλ αζζελψλ ήηαλ παρχζαξθνη κε ηηο γπλαίθεο λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά (p=0,011). To 87,5% 

ησλ αζζελψλ θαηαλαιψλεη πξσηλφ, ελψ ηελ εβδνκάδα θξνχηα πάλσ απφ 8 θνξέο θαηαλαιψλεη ην 31,7%, ιαραληθά 

ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ην 56,1%, θξέαο 2 θνξέο ην 39%, ςάξηα 1 θνξά ην 46,3%, φζπξηα ην 61%, θνηφπνπιν 2 

θνξέο ην 29,3%, πξφρεηξν θαγεηφ 1 θνξά ην 19,5%. Γιπθά θαηαλαιψλεη ην 19,5% ησλ αζζελψλ. Θεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ ξχζκηζε ηνπ Γ παξνπζηάδνπλ ε θαηαλάισζε πξσηλνχ (p<0,0001), ιαραληθψλ (p=0,001), 

ςαξηνχ (p=0,001) θαζψο θαη ε παξνπζία 2 θχξησλ γεπκάησλ ζην εκεξήζην πξφγξακκα (p=0,009). Αξλεηηθή 

επίδξαζε είραλ ε κεγάιε θαηαλάισζε πξφρεηξνπ θαγεηνχ (p=0,008), ε θαηαλάισζε αλαςπθηηθψλ (p=0,036) θαη ε 

θαηαλάισζε γιπθψλ (p<0,0001). 

 

ςμπεπάζμαηα: Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ αηφκσλ κε Γ επεξεάδνπλ ηελ  ξχζκηζε ηνπο. Σν ηζνξξνπεκέλν 

πξφγξακκα ην νπνίν αθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε γιπθαηκηθή ξχζκηζε. 
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ΠΑ 10  
 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΚΑΗ  ΓΛΤΚΑΗΜΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ 

ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 2 

 

Ι. Α. Κπξηαδήο
1,
 Α. Κνπηζνβαζίιεο

2
,  Μ. Ρεκλείηη

3
, Α. ηξίθνπ

1
, Β. Μηηδέινο

1
, Γ. Καςνχδαο

1
, Π. Μπάθαο

1
, Μ. 

αξίδε
3
, , Μ. Κνπξάθνο

1
, Π. Πνηακνχζε

1
, Υ. ακαξάο

1
,  Α. Κνξδαιήο

1
 

1
 Α΄ Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν. «Αζθιεπηείν» Βνχιαο 

2
 Γ΄ Παζνινγηθή Κιηληθή & Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν, Γ.Ν. Νίθαηαο Πεηξαηά «Αγ. Παληειεήκσλ» 

3
 Γ.Ν. Κνξίλζνπ 

Διζαγυγή: Η θαηάζιηςε εκθαλίδεηαη ζηα άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε (Γ) 2-3 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ην 

γεληθφ πιεζπζκφ, ελψ ζπρλά ην πξφβιεκα δελ αλαγλσξίδεηαη ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ Γ κε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

εθιχνπλ αηζζήκαηα άγρνπο, καηαίσζεο θαη ζιίςεο. 

 

κοπόρ: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο θαηάζιηςεο ζε άηνκα κε Γ 

ηχπνπ 2 (Γη2) θαζψο θαη ε πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο θαηάζιηςεο κε ηελ ξχζκηζε ησλ αηφκσλ κε Γη2. 

 

Τλικό: ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εληάρζεθαλ 205 αζζελείο (56,1% άλδξεο) κε ειηθία άλσ ησλ 60 εηψλ γηα ην 

70,7% ησλ αηφκσλ ηεο κειέηεο (ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, 

p=0,205). 

 

Μέθοδορ: Οη αζζελείο ηεο κειέηεο απάληεζαλ έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε δεκνγξαθηθά, 

ζσκαηνκεηξηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην Γ. Η εθηίκεζε ηεο θαηάζιηςεο έγηλε κε ηελ ρξήζε ηεο 

θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο ηεο θαηάζιηςεο ηνπ Zung. 

 

Αποηελέζμαηα: Η δηάξθεηα ηεο λφζνπ ήηαλ 14,0±10,0 έηε ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ (p=0,232). Σν 69,5% ησλ αηφκσλ ηεο κειέηεο παξνπζίαδε θάπνηνπ βαζκνχ θαηάζιηςε.  Ήπηα θαηάζιηςε 

παξνπζίαδε ην 18,9% ελψ κέηξηνπ βαζκνχ θαηάζιηςε παξνπζίαδε ην 50,6% ησλ αζζελψλ κε ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,0001) θαη ηηο γπλαίθεο κε Γη2 λα παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα 

ηφζν ήπηα (p<0,0001) φζν θαη κέηξηνπ βαζκνχ θαηάζιηςε (p<0,0001) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Οη αζζελείο κε 

θαηάζιηςε ήηαλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο (p=0,003) θαη είραλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα εκθάληζεο Γ (p=0,001). Οη 

αζζελείο κε κέηξηνπ βαζκνχ θαηάζιηςε είραλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα εκθάληζεο ηνπ Γ (p=0,001) ελψ δελ 

δηαπηζηψζεθε δηαθνξά ζηελ δηάξθεηα ηνπ Γ κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε θπζηνινγηθφ ζπλαίζζεκα θαη απηψλ κε 

ήπηνπ βαζκνχ θαηάζιηςε (p=0,645). H γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε παξνπζίαδε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε θπζηνινγηθφ ζπλαίζζεκα θαη απηψλ κε κέηξηνπ βαζκνχ θαηάζιηςε (6,0±2,03 vs 7,0±1,12, 

p=0,037) ελψ δελ δηαπηζηψζεθε αλάινγε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε θπζηνινγηθφ ζπλαίζζεκα θαη απηψλ κε 

ήπηνπ βαζκνχ θαηάζιηςε (6,0±2,03 vs 6,33±0,97, p=0,508). 
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ςμπεπάζμαηα: Η θαηάζιηςε αλεπξίζθεηαη ζπρλά κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε Γη2 θαη θπξίσο ζε γπλαίθεο, ζε 

άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα Γ. Γηαπηζηψλνπκε δε φηη αθφκα θαη ε κέηξηνπ βαζκνχ 

θαηάζιηςε επηδξά αξλεηηθά ζηελ ξχζκηζε ησλ αηφκσλ κε Γ. 

 

ΠΑ 11 
 

ΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΑΓΥΟ Χ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΣΖ 

ΧΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ  ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ  

 

Δ. Ροςζζάκη 
1,2 

 Γ. Παλνκήηξνο 
2
, Π. αξάθεο 

2 

 1  
Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο – Κέληξν Τγείαο  Μειηγαιά  

 2 
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

 

Διζαγυγή: Έλα αμηνπξφζεθην πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ (ΚΠ) δελ εξκελεχεηαη 

κε βάζε ηνπο θιαζηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο  ε δπζιηπηδαηκία, ην θάπληζκα, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε 

παρπζαξθία.  ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20νπ αηψλα, άξρηζε λα δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ξφιν ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

πξνζδηνξηζηψλ - φπσο ην παξαηεηακέλν άγρνο θαη δε ην εξγαζηαθφ - νη νπνίνη έρνπλ επίζεο ζπζρεηηζζεί κε 

απμεκέλν θίλδπλν εθδήισζεο ΚΠ, ηφζν ζε αλαδξνκηθέο φζν θαη ζε πξννπηηθέο κειέηεο. Οη λνζειεπηέο, 

πθηζηάκελνη εληνλφηεξν ζηξεο απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο πγείαο, απνηεινχλ κία απφ ηηο πιένλ 

επάισηεο ζην εξγαζηαθφ ζηξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, γεγνλφο πνπ έρεη άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ηφζν ζηε 

ζσκαηηθή φζν θαη ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία 

εληνπίδεηαη ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ θελφ. 

 

κοπόρ: Η δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ησλ λνζειεπηψλ, κε ηελ ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή ηνπο πγεία. 

 

Τλικό: πκκεηείραλ 246 λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηεο θαη ζε κεγάιεο ηδησηηθέο κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο. 

 

Μέθοδορ: Πξφθεηηαη γηα κία πνζνηηθή πεξηγξαθηθή ζπγρξνληθή κειέηε ζηελ νπνία ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε 

κε ηελ κέζνδν ηεο επθαηξηαθήο δεηγκαηνιεςίαο. Χο εξγαιεία κέηξεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε  Δθηεηακέλε 

Κιίκαθα Μέηξεζεο ηνπ ηξεο ζηνπο Ννζειεπηέο (Expanded Nursing Stress Scale) γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ ζηξεο ησλ λνζειεπηψλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην Δπηζθφπεζε Τγείαο SF-12 (Medical Outcomes Study – 

Short Form 12) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο ηνπο. Έγηλαλ κνλνπαξαγνληηθέο θαη 

πνιππαξαγνληηθέο αλαιχζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 18.0. 

 

Αποηελέζμαηα: Τπήξμε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δηαζηάζεσλ ηεο θιίκαθαο ηνπ 

εξγαζηαθνχ ζηξεο κε ηε ζπλνπηηθή θιίκαθα ηεο θπζηθήο αιιά θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο. Η πνιππαξαγνληηθή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε  αλέδεημε ην ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθξίζεηο, σο αλεμάξηεην πξνβιεπηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηθή πγεία (β= -0,95, SE= 0,47, p=0,043) ελψ, ην ζηξεο 

πνπ απνξξέεη απφ ηηο δηακάρεο κε ηνπο πξντζηακέλνπο ζπζρεηίδεηαη αλεμάξηεηα κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ (β= -3,38, SE=0,79, p<0,001). 

 

ςμπεπάζμαηα: Σν εξγαζηαθφ ζηξεο  ησλ λνζειεπηψλ  κπνξεί λα ζεσξεζεί  απηνδχλακνο πξνζδηνξηζηήο 

εθδήισζεο ΚΠ, γη’ απηφ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε άκεζεο ιήςεο νπζηαζηηθψλ κέηξσλ πξσηνγελνχο, 

δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο πξφιεςήο ηνπ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πξσηαξρηθφ ξφιν θαιείηαη λα 
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δηαδξακαηίζεη ε πνιηηεία, ελψ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο  ησλ δηνηθήζεσλ ησλ κνλάδσλ πγείαο, αιιά 

νπζηαζηηθή θξίλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ κε παξεκβάζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

 

 

ΠΑ 12 
 

ΤΥΔΣΗΖ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΜΔΣΡΖΔΧΝ ΣΖ 

ΓΛΤΚΟΕΖ ΝΖΣΔΗΑ Δ ΤΠΔΡΣΑΗΚΟΤ ΑΘΔΝΔΗ 

 

Σεξδήο  Ι., Μέιινο Υ., Μαπξαληδάο Σ., Αισληζηηψηε Α., Ρεθιείηε Μ., αξίδε Μ. 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ, Καξδηνινγηθή Κιηληθή 

 

Διζαγυγή 

Η δηαηαξαρή ηεο ζπζρέηηζεο ηεο γιπθφδεο εκθαλίδεηαη ζπρλά ζε ππεξηαζηθνχο αζζελείο θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα 

δηθαηνινγεζεί απφ ηελ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Χζηφζν δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαηαξαρήο απηήο 

θαη ηνπ απμεκέλνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ εηδηθά ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αγσγή κε β-αλαζηνιείο, 

δηνπξεηηθά ή ζπλδπαζκφ. 

 

Μεθοδολογία 

Μειεηήζεθαλ 150 ππεξηαζηθνί αζζελείο πνπ λνζειεχηεθαλ ζηελ θαξδηνινγηθή θιηληθή. Ο κέζνο φξνο ειηθία ήηαλ 

54±8 έηε. Καηαγξάθεθε ε παξνπζία ζηεθαληαίαο λφζνπ, (ηζραηκηθνχ ΑΔΔ, θαη πεξηθεξηθήο αξηεξηνπάζεηαο). Γηα 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS (Version 21). Η ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηέζεθε ζην P < 0.05. 

 

Αποηελέζμαηα 

Μεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ηεο γιπθφδεο λεζηείαο (κέζε ηηκή γιπθφδεο 170±,40 mg/dL) ε 

πιεηνςεθία (57%) ειάκβαλε β-αλαζηνιείο θαη δηνπξεηηθά. εκαληηθή ζπζρέηηζε (p<0.05) βξέζεθε κεηαμχ ησλ 

δηαηαξαρψλ ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαη ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζε αζζελείο ππφ ζεξαπεία κε 

β- αλαζηνιείο, δηνπξεηηθά ή ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία. Αζζελείο κε επίπεδα γιπθφδεο <100mg/dL κε ηελ παξαπάλσ  

ζεξαπεία δελ παξνπζηάζαλε ζεκαληηθή  αχμεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ (p=0.01). 

 

ςμπεπάζμαηα 

Οη δηαηαξαρέο γιπθφδεο λεζηείαο κε ηηκή >100mg/dL θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη κε απμεκέλν επηπνιαζκφ 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζε  αζζελείο ππφ αγσγή κε β-αλαζηνιείο θαη δηνπξεηηθά. 
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ΠΑ 13 
 

Δζυηεπική και εξυηεπική αξιολόγηζη ππογπαμμάηυν Αγυγήρ Τγείαρ 

 

Αισληζηηψηε Α., Ννζειεχηξηα, MSc
©
, Πξντζηακέλε Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο, Γ. Ν. Κνξίλζνπ 

 

Η αμηνιφγεζε απνηειεί εξγαιείν απφδνζεο αμίαο ζε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, εθηηκψληαο ηεο σο πξνο ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο δελ απνηειεί κηα απιή δηαδηθαζία, νχηε απηνζθνπφ, 

αιιά είλαη ρξήζηκε ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, γηαηί ζπληειεί ζηελ θαηαλφεζε, αλακφξθσζε θαη βειηίσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο, αλαηξνθνδνηεί ηελ πιεξνθνξία κεηαμχ ησλ νκάδσλ αλαθνξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη βνεζά ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. ηε βηβιηνγξαθία, νη βαζηθνί δηαρσξηζκνί ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε 

δηακνξθσηηθή – νιηθή ή απνινγηζηηθή θαη ε εζσηεξηθή – εμσηεξηθή. χκθσλα κε ηνλ Scriven (1991), ε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο κηαο δηαδηθαζίαο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

βειηίσζή ηεο, ελψ ε νιηθή ή απνινγηζηηθή ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ απφξξηςε, 

ζπλέρηζε ή επέθηαζε ελφο πξνγξάκκαηνο ή δηαδηθαζίαο. Η εζσηεξηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ φζνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, ελψ ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ κε εκπιεθφκελα άηνκα ζην ζρεδηαζκφ ή 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφ αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο. Οη παξαπάλσ ηχπνη αμηνιφγεζεο κπνξεί λα 

ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζε κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.  ήκεξα, αξηζκνχληαη πάλσ απφ 50 δηαθνξεηηθά 

κνληέια αμηνιφγεζεο δηεζλψο, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε ζεσξεηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Η 

δηεζλψο απνδεθηή ηαμηλφκεζή ηνπο έρεη ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αμηνινγεί ην θάζε κνληέιν. χκθσλα κε 

απηή ηελ ηαμηλφκεζε, δηαθξίλνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: αμηνινγήζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο (α) ζηνπο ζθνπνχο 

(θαηά πφζν επηηεχρζεθαλ νη ζθνπνί θαη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο), (β) ζηε δηνίθεζε (θαηά πφζν ζπιιέρζεθαλ 

δεδνκέλα απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ), (γ) ζηνλ θαηαλαισηή/πνιίηε (ιίζηεο ειέγρνπ εθπαηδεπηηθψλ 

πξντφλησλ), (δ) ζηελ απζεληία (γλψζε θαη θξίζε ησλ αμηνινγεηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο), (ε) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αμηνινγεηψλ θαη αμηνινγνχκελσλ). Γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ή πεξηζζφηεξα κνληέια 

αμηνιφγεζεο, επεηδή ηα δηαθνξεηηθά κνληέια εμππεξεηνχλ θαη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, θαη ε πνηθηιία 

πξνζεγγίζεσλ ηζρπξνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Η επηινγή ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο γίλεηαη κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα φπσο, ην ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηεο, ην χςνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζε πνηνπο απεπζχλεηαη ή αλ επηδεηά ηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο. Παξά ην θάζκα ησλ επηινγψλ πνπ δηαηίζεηαη κε ηελ πιεζψξα 

κνληέισλ αμηνιφγεζεο, θακία έξεπλα αμηνιφγεζεο δελ είλαη ηθαλή λα δψζεη απαληήζεηο γηα φια ηα αλαδπφκελα 

εξσηήκαηα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο. Καηά ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο 

αμηνιφγεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο, ν αμηνινγεηήο δελ αξθεί λα βαζηζηεί ζε κηα απιή παξαηήξεζε ή ζε θξίζεηο ή 

απφςεηο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, αιιά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κεζφδνπο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ψζηε 

ε δηαδηθαζία λα είλαη αθξηβήο. Με βάζε ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο επηιέγνληαη ηα θχξηα εξσηήκαηα θαη 

ζπιιέγνληαη ζπζηεκαηηθά δεδνκέλα κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ θαη εηδηθψλ ηερληθψλ θαη ηε ρξήζε εξγαιείσλ, θαη 

δίλεηαη έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.  Η 

αμηνιφγεζε ηέινο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη δελ αθνξά, σο δηαδηθαζία, ηε δηεξεχλεζε αδχλαησλ ζεκείσλ κε 

ζθνπφ ηελ απφδνζε επζχλεο, αιιά αληίζεηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ. ηφρνο 



 
 

22 
 

είλαη ε αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ θη ζηάζεσλ, κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ πξναγσγή θαη αγσγή ηεο πγείαο ηνπο.  

 

ΠΑ 14 
 

ΜΔΛΔΣΖ PERSEAS: ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΟΣΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ΣΟΝ ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ (2
Ο
  ΔΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ) 

 

Ι. Κπξηαδήο, Η. Παπαδόποςλορ, Κ. γνχξνο, Δ. Μπειηψηεο, Γ. Αλησλαθνχδεο, Υ. Γεκνζζελφπνπινο, Γ. 

Λνγνζέηεο, Μ. Νέδε, Δ. Παπαλενθχηνπ, Φ. παλνχδε, Δ. Υαηδεαγγειάθε, Ι. Ισαλλίδεο 

Οκάδα κειέηεο PERSEAS - Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν 

 

Διζαγυγή: Η εηαηξεία ΔΜΠΑΚΑΝ πινπνηεί κηα κε παξεκβαηηθή πξννπηηθή κειέηε πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζηνλ 

πιεζπζκφ ηεο Διαθνλήζνπ γηα ηελ δηαρξνληθή θαηαγξαθή ησλ θαξδηνκεηαβνιηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ 

πξνθαινχλ ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί νη 2 πξψηεο εηήζηεο θαηαγξαθέο. 

 

κοπόρ: Η θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κειεηήζεθε ηελ 2
ε
 ρξνληά. 

 

Αποηελέζμαηα: Μειεηήζεθαλ 278 άηνκα, κφληκνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ. Απφ απηνχο 122 άλδξεο (43.9%) θαη 156 

γπλαίθεο (56,1%).Η ειηθία ηνπο ήηαλ 48.5 έηε. 

Σν 27% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη αλαιθάβεηνη ή έρνπλ πάεη ιίγεο ηάμεηο ζην ζρνιείν. 

Σν 23.5 % είλαη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ, ην 13.8% ηνπ γπκλαζίνπ, ην 23.5% έρεη ηειεηψζεη ην ιχθεην ή ηερληθή 

ζρνιή ελψ ην 11.7% έρεη ηειεηψζεη αλψηεξε ή αλψηαηε ζρνιή. Σν 35.8% θαπλίδεη. Σν 9.1% θάπληδε ζην 

παξειζφλ. Σν 54.7% θαηαλαιψλεη αιθνφι. Σν 17.6% δελ έρεη ζεκαληηθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ κφλν ην 

52.8% έρεη θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα. Απφ αξηεξηαθή ππέξηαζε πάζρεη ην 57.3% ελψ δπζιηπηδαηκία έρεη ην 

40%. Σν 7% πάζρεη απφ γλσζηφ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 ελψ επηπιένλ 4.5% ηνπ πιεζπζκνχ βξέζεθε λα 

πάζρεη απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ρσξίο λα ην γλσξίδεη. Σν 5.3% ηνπ πιεζπζκνχ είρε ππνζηεί έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ θαη ην 2.3% αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Σν 16.3% πάζρεη απφ πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα. Σέινο, 

ην 6.3% πάζρεη απφ θνιπηθή καξκαξπγή. 

 

ςμπεπάζμαηα: Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνπλ κηα εηθφλα παξαγφλησλ θηλδχλνπ φρη δηαθνξεηηθή απφ απηά ηεο 

Α΄ θάζεο θαη φρη ηδηαίηεξα δηαθνξεηηθή απφ ηνλ ππφινηπν Διιεληθφ πιεζπζκφ. 
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ΠΑ 15 
 

ΜΔΛΔΣΖ PERSEAS: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΣΟΝ ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΖ 

ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ (2
Ο
  ΔΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ) 

 

Υ. Γεκνζζελφπνπινο, Ι. Ισαλλίδεο, Μ. Νέζη, Κ. γνχξνο,  Ι. Παπαδφπνπινο, Δ. Μπειηψηεο, Γ. Αλησλαθνχδεο, Δ. 

Παπαλενθχηνπ, Φ. παλνχδε, Γ. Λνγνζέηεο, Δ. Υαηδεαγγειάθε, Ι. Κπξηαδήο 

Οκάδα κειέηεο PERSEAS - Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν 

 

Διζαγυγή: Η εηαηξεία ΔΜΠΑΚΑΝ πινπνηεί κηα κε παξεκβαηηθή πξννπηηθή κειέηε πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζηνλ 

πιεζπζκφ ηεο Διαθνλήζνπ γηα ηελ δηαρξνληθή θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα. Ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί νη 2 πξψηεο εηήζηεο θαηαγξαθέο. 

 

κοπόρ: Η θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ  ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κειεηήζεθε ηελ 2
ε
 ρξνληά. 

 

Αποηελέζμαηα: Μειεηήζεθαλ 278 άηνκα, κφληκνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ.  

Οη θάηνηθνη ηεο Διαθνλήζνπ δελ θαηαλαιψλνπλ δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο θαηά 50%. Μφλν ην 9.2% 

θαηαλαιψλεη θαζεκεξηλά. Σν 11.9% δελ θαηαλαιψλεη πνηέ γιπθά, ελψ ην 20% ζπάληα (<1 θνξά ηελ εβδνκάδα).  

Σν 61.4% θαηαλαιψλεη ζπρλά ηπξί ελψ κφλν ην 10.8% θαηαλαιψλεη ζπάληα ή θαζφινπ. Σν ειαηφιαδν ην 

ρξεζηκνπνηεί ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ θαη κάιηζηα ην 84.2% θαζεκεξηλά.  Σν 24.9% δελ 

ρξεζηκνπνηεί γαιαθηνθνκηθά, ελψ θαζεκεξηλά ρξεζηκνπνηεί ην 49.2%. Σν 9.7% δελ θαηαλαιψλεη πνπιεξηθά ελψ 

ην 75.7% θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξεο απφ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Κφθθηλν θξέαο δελ θαηαλαιψλεη ην 6.5% ελψ 

ην 22.7% θαηαλαιψλεη θαζεκεξηλά. Φάξη θαηαλαιψλεη ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ λεζηνχ : Σν 71.8% θαηαλαιψλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη κάιηζηα ην 5.9% θαηαλαιψλεη ςάξη θαζεκεξηλά. Όζπξηα δελ 

θαηαλαιψλεη θαζφινπ ην 5.4% ελψ ην 14.1% θαηαλαιψλεη ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Λαραληθά δελ 

θαηαλαιψλεη θαζφινπ ή ζπάληα ην 26% ελψ θαζεκεξηλά κφλν ην 49.8%. Φξνχηα θαζεκεξηλά θαηαλαιψλεη ην 

41.7%. 

 

ςμπεπάζμαηα: Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαζνξίδνληαη απφ ην κηθξνπεξηβάιινλ (εχθνιε αλεχξεζε π.ρ. ςαξηψλ) 

αιιά έρνπλ δερζεί θαη ηελ δπζκελή επίδξαζε ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο (π.ρ. απμεκέλε θαηαλάισζε θφθθηλνπ 

θξέαηνο, κεησκέλε ρξήζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ). 
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ΠΑ 16 
 

ΜΔΛΔΣΖ PERSEAS: ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ  ΣΟΝ ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ ΓΗΑ ΣΑ 

ΚΤΡΗΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΟΝ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ (2
Ο
  ΔΣΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ) 

 

Ι. Κπξηαδήο, Κ. γούπορ, Ι. Παπαδφπνπινο, Γ. Αλησλαθνχδεο, Γ. Λνγνζέηεο, Δ. Μπειηψηεο, Δ. Παπαλενθχηνπ, 

Φ. παλνχδε, Υ. Γεκνζζελφπνπινο, Μ. Νέδε, Δ. Υαηδεαγγειάθε, Ι. Ισαλλίδεο 

Οκάδα κειέηεο PERSEAS - Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν 

 

Διζαγυγή: Η εηαηξεία ΔΜΠΑΚΑΝ πινπνηεί κηα κε παξεκβαηηθή πξννπηηθή κειέηε πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζηνλ 

πιεζπζκφ ηεο Διαθνλήζνπ γηα ηελ δηαρξνληθή θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα. Ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί νη 2 πξψηεο εηήζηεο θαηαγξαθέο. 

 

κοπόρ: Η θαηαγξαθή ηεο θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ θπξίσλ λνζεκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν ζηνλ πιεζπζκφ πνπ κειεηήζεθε ηελ 2
ε
 ρξνληά. 

 

Αποηελέζμαηα: Μειεηήζεθαλ 278 άηνκα, κφληκνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ.  

Απφ ηα 59 άηνκα πνπ ειάκβαλαλ αγσγή γηα ηα ιηπίδηα ην 83.1% ειάκβαλε ζηαηίλε θαη ην 13.6% ζηαηίλε ζε 

ζπλδπαζκφ κε εδεηηκίκπε. Σν 3.4% ειάκβαλε κνλνζεξαπεία κε εδεηηκίκπε. Απφ ηα άηνκα πνπ ειάκβαλαλ 

αληηαηκνπεηαιηαθά ην 34.8% ειάκβαλε αζπηξίλε, ην 39.1% θινπηδξνγέιε θαη ην 8.7% ζπλδπαζκφ αζπηξίλεο θαη 

θινπηδξνγέιε. Σν 4.3% ειάκβαλε θνπκαξηληθά αληηπεθηηθά. Όζνλ αθνξά ηνλ Γ, ην 43.8% ειάκβαλε 

κνλνζεξαπεία κε κεηθνξκίλε, ην 18.8% κνλνζεξαπεία κε ζνπιθνλπινπξία ελψ ζπλδπαζκφ κεηθνξκίλεο κε DPP-4  

θαη κεηθνξκίλεο κε πηνγιηηαδφλε ην 6.3%. πλδπαζκφ δηζθίσλ θαη ηλζνπιίλεο ειάκβαλε ην 12.6% ησλ 

δηαβεηηθψλ. Όζνλ αθνξά ηελ αξηεξηαθή ππέξηαζε ην 26,4% ειάκβαλε κνλνζεξαπεία κε θάξκαθν ηνπ άμνλα 

(15.1% ΑΜΔΑ θαη 11.3% ΑΙΙΑ). Μνλνζεξαπεία κε θάξκαθν άιιεο θαηεγνξίαο ειάκβαλε ην 9.5%.  Σν 24.5% 

ειάκβαλε ζπλδπαζκφ θαξκάθνπ ηνπ άμνλα κε δηνπξεηηθφ (17% κε ΑΙΙΑ θαη 7.5% κε ΑΜΔΑ). Σν 7.6% ειάκβαλε 

ζπλδπαζκφ αλαζηνιέα αζβεζηίνπ κε θάξκαθν ηνπ άμνλα (5.7% κε ΑΙΙΑ θαη 1.9% κε ΑΜΔΑ). Σν 5.7% ειάκβαλε 

θιαζζηθφ ηξηπιφ ζπλδπαζκφ (δηνπξεηηθφ, αλαζηνιέαο δηαχισλ αζβεζηίνπ, θάξκαθν άμνλα). Σέινο, κφλν ην 1.9% 

ειάκβαλε πεξηζζφηεξα ησλ ηξηψλ θάξκαθα. 

 

ςμπεπάζμαηα: Η θαξκαθεπηηθή αγσγή ησλ παζήζεσλ πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δελ είλαη πάληα αλάινγε ησλ αληίζηνηρσλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. 
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ΠΑ 17 
 

ΜΔΛΔΣΖ PERSEAS: ΧΜΑΣΟΜΔΣΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ  

(2
Ο
  ΔΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ) 

 

Ι. Κπξηαδήο, Δ. Μπελιώηηρ, Γ. Αλησλαθνχδεο, Δ. Παπαλενθχηνπ,Κ. γνχξνο , Γ. Λνγνζέηεο , Ι. Παπαδφπνπινο, 

Φ. παλνχδε, Υ. Γεκνζζελφπνπινο, Μ. Νέδε, Δ. Υαηδεαγγειάθε, Ι. Ισαλλίδεο 

Οκάδα κειέηεο PERSEAS - Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν 

 

Διζαγυγή: Η εηαηξεία ΔΜΠΑΚΑΝ πινπνηεί κηα κε παξεκβαηηθή πξννπηηθή κειέηε πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζηνλ 

πιεζπζκφ ηεο Διαθνλήζνπ γηα ηελ δηαρξνληθή θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα. Ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί νη 2 πξψηεο εηήζηεο θαηαγξαθέο. 

 

κοπόρ: Η θαηαγξαθή ησλ ζσκαηνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ εο θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ησλ θπξίσλ λνζεκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν ζηνλ πιεζπζκφ πνπ κειεηήζεθε ηελ 2
ε
 ρξνληά. 

 

Αποηελέζμαηα: Μειεηήζεθαλ 278 άηνκα, κφληκνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ. Απφ απηνχο 122 άλδξεο (43.9%) θαη 156 

γπλαίθεο (56,1%). Η ειηθία ηνπο ήηαλ 48.5 έηε. 

Απφ ηνπο  άλδξεο ην 45%  ήηαλ παρχζαξθνη θαη ην 31%  ππέξβαξνη. Απφ ηηο γπλαίθεο ην 48.6% ήηαλ παρχζαξθεο 

θαη ην 27.4% ππέξβαξεο. Απφ ηνπο άλδξεο ην 30.3% είραλ θπζηνινγηθή πεξίκεηξν κέζεο, ην 58.2% πςειή θαη ην 

11.5% ελδηάκεζε (ηηκέο φξην 94 θαη 102 αληίζηνηρα). Απφ ηηο γπλαίθεο ην 18% είρε θπζηνινγηθή πεξίκεηξν κέζεο, 

ην 16.8% ελδηάκεζε θαη ην 65.2% απμεκέλε (ηηκέο φξηα 80 θαη 88 εθ αληίζηνηρα). 

Σν κέζν πνζνζηφ ιίπνπο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Διαθνλήζνπ ήηαλ 43,45%. 

 

ςμπεπάζμαηα: Σα ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διαθνλήζνπ νξίδνπλ σο ππέξβαξνπο θαη 

παρχζαξθνπο ην 76% ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη  ησλ γπλαηθψλ. πιαγρληθή παρπζαξθία είρε ην 69.7% ησλ 

αλδξψλ θαη  ην 82% ησλ γπλαηθψλ. Οη αξηζκνί , παξά ην «λεζησηηθφ» ηεο πεξηνρήο, είλαη αλεζπρεηηθνί. 


