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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο θαη νη εμειίμεηο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ έρνπλ 
επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. εκαληηθέο εξεπλεηηθέο 
πξνζπάζεηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζώο θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ.  

 

θνπόο ηεο παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε 
ηνπ ηξόπνπ δσήο (Κάπληζκα, Γηαηξνθή, σκαηηθή άζθεζε) ζηελ πγεία Διιήλσλ 
εξγαδνκέλσλ. Ζ αμηνιόγεζε ηεο πγείαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ 
βηνρεκηθώλ δεηθηώλ όπσο απηνί απνξξένπλ από ηηο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 

ύκθσλα ινηπόλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, νη εξγαδόκελνη παξνπζηάδνπλ 
έλα δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από παζνινγηθέο 
ηηκέο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο θαη ρνιεζηεξόιεο ηεο ρακειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλεο 
(Low Density Liporpotein, LDL). Δπίζεο,  ε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ρνιεζηεξόιεο 
ηεο πςειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλεο (High Density Liporpotein, HDL) ζηνπο 
ρνξηνθάγνπο εξγαδόκελνπο πάλσ από ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην, είλαη ζεηηθό γηα ηελ 
θαξδηαγγεηαθή ηνπο ιεηηνπξγία γηα ιόγνπο πνπ ζα εμεγεζνύλ ζηηο παξαθάησ ελόηεηεο. Ζ 
αλζπγηεηλή δηαηξνθή, ην θάπληζκα θαζώο θαη ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο είλαη ηξείο 
πνιύ ζεκαληηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη πηζαλώο λα επζύλνληαη γηα ην δηαηαξαγκέλν 
ιηπηδαηκηθό πξνθίι ηνπ πιεζπζκνύ ηεο κειέηεο.  

 

Αληίζεηα, ν ηξόπνο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο δελ επεξεάδεη ηα επίπεδα 
ηηκώλ ησλ ππνινίπσλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ παξαηεξνύληαη 
δηαηαξαρέο ζηνλ κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο, ηα ηξηγιπθεξίδηα ιακβάλνπλ θπζηνινγηθέο 
ηηκέο, ε επαηηθή ιεηηνπξγία δελ εκθαλίδεη δηαηαξαρέο θαζώο νη βηνρεκηθνί δείθηεο ηεο 
αζπαξηηθήο ακηλνηξαλζθεξάζεο (Aspartate Aminotransferase, AST), ηεο 
ακηλνηξαλζθεξάζεο ηεο αιαλίλεο (Alanine Aminotransferase, ALT), θαζώο θαη ηνπ 
ελδύκνπ γ-Γινπηακηλνηξαλζθεξάζε (gamma-glutamyl transferase, GGT), δελ ιακβάλνπλ 
παζνινγηθέο ηηκέο. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία όπσο απηή 
απνηππώλεηαη κέζσ ηνπ δείθηε ηεο θξεαηηλίλεο, θαη ηέινο νη ηηκέο ηεο βηηακίλεο B12 δελ 
ππεξβαίλνπλ ηα θπζηνινγηθά όξηα.                                                  
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Φυτήρη, για την ευκαιρία που μου έδωσε ώστε να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΧΝ 

ειίδα 

 
Πίλαθαο 1: ύγθξηζε ηηκώλ γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο 
ιεηηνπξγίαο, ηεο κέγηζηεο πξόζιεςεο νμπγόλνπ θαη ηνπ δείθηε ηεο 
παρπζαξθίαο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο εξγαδνκέλσλ. 
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Πίλαθαο 2: Ζ απηό-αλαθεξζείζα θαηάζηαζε πγείαο αλάινγα κε ην πξνθίι 
θαπλίζκαηνο εξγαδνκέλσλ. 
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Πίλαθαο 3: ύγθξηζε  ησλ βαζκνινγηώλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ πγεία 
θαη ηελ εξγαζία, αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο εξγαδνκέλσλ. 
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Πίλαθαο 4: Γηάζηεκα απνπζίαο από ηελ εξγαζία, αλάινγα κε ην πξνθίι 
θαπλίζκαηνο εξγαδνκέλσλ. 
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Πίλαθαο 5: ύγθξηζε ησλ ηηκώλ αλαθνξάο πνπ δίλνληαη από ην βηνρεκηθό 
εξγαζηήξην ηνπ ΠΓΝΗ κε ηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθνξάο, γηα ηνπο ππό κειέηε 
βηνρεκηθνύο δείθηεο. 
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Πίλαθαο 6α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο γιπθόδεο αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 6β: Έιεγρνο t-Test γηα ηε γιπθόδε αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 7α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 7β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ θξεαηηλίλε αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 8α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην 

θύιν. 
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Πίλαθαο 8β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ νιηθή ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 9α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο HDL- ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην 

θύιν. 
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Πίλαθαο 9β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ HDL- ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 10α : Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο LDL- ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην 

θύιν. 
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Πίλαθαο 10β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ LDL- ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 11α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 11β: Έιεγρνο t-Test γηα ηα ηξηγιπθεξίδηα αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 12α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ AST αλάινγα κε ην θύιν. 

 
 
 

38 

 

 

Πίλαθαο 12β: Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν AST αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 13α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ ALT αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 13β: Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν ALT αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 14α : Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ γ-GT αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 14β: Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν γ-GT αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 15α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο βηηακίλεο Β12 αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 15β: Έιεγρνο t-Test γηα ηε βηηακίλε Β12 αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 16α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο γιπθόδεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 
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Πίλαθαο 16β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ γιπθόδε θαη ειηθία. 
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Πίλαθαο 17α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 
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Πίλαθαο 17β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ θξεαηηλίλε θαη ειηθία. 
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Πίλαθαο 18α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε 

ηελ ειηθία. 

 
 
 
 

46 

 

 

Πίλαθαο 18β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ νιηθή ρνιεζηεξόιε θαη ειηθία. 
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Πίλαθαο 19α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο HDL- ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηελ 

ειηθία. 
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Πίλαθαο 19β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ HDL-ρνιεζηεξόιε θαη ειηθία. 
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Πίλαθαο 20α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο LDL- ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηελ 

ειηθία. 
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Πίλαθαο 20β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ LDL-ρνιεζηεξόιε θαη ειηθία. 
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Πίλαθαο 21α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ηελ 

ειηθία. 
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Πίλαθαο 21β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ ηξηγιπθεξίδηα θαη ειηθία. 
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Πίλαθαο 22α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ AST αλάινγα κε ηελ ειηθία. 
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Πίλαθαο 22β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ AST θαη ειηθία. 
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Πίλαθαο 23α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ ALT αλάινγα κε ηελ ειηθία. 
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Πίλαθαο 23β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ ALT θαη ειηθία. 
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Πίλαθαο 24α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ γ-GT αλάινγα κε ηελ 

ειηθία. 
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Πίλαθαο 24β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ γ-GT θαη ειηθία. 
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Πίλαθαο 25α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο βηηακίλεο Β12 αλάινγα κε ηελ 

ειηθία. 
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Πίλαθαο 25β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ Β12 θαη ειηθία. 
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Πίλαθαο 26α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο γιπθόδεο αλάινγα κε ην πξνθίι 

θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 26β: Έιεγρνο t-Test γηα ηε γιπθόδε αλάινγα κε ην πξνθίι 

θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 27α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ην πξνθίι 

θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 27β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ θξεαηηλίλε αλάινγα κε ην πξνθίι 

θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 28α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην 

πξνθίι θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 28β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ νιηθή ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην 

πξνθίι θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 29α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην 

πξνθίι θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 29β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ HDL-ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην 

πξνθίι θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 30α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην 
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Πίλαθαο 30β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ LDL-ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην 

πξνθίι θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 31α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ην 
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Πίλαθαο 31β: Έιεγρνο t-Test γηα ηα ηξηγιπθεξίδηα αλάινγα κε ην πξνθίι 

θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 32α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ AST αλάινγα κε ην πξνθίι 

θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 32β: Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν AST αλάινγα κε ην πξνθίι 

θαπλίζκαηνο. 

 
 
 

64 

 

Πίλαθαο 33α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ ALT αλάινγα κε ην πξνθίι 

θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 33β: Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν ALT αλάινγα κε ην πξνθίι 

θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 34α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ γ-GT αλάινγα κε ην 

πξνθίι θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 34β: Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν γ-GT αλάινγα κε ην πξνθίι 

θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 35α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο βηηακίλεο Β12 αλάινγα κε ην 
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θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 36α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο γιπθόδεο αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 
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Πίλαθαο 36β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ γιπθόδε θαη δηαηξνθή. 
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Πίλαθαο 36γ: ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1:ΔΙΑΓΧΓΗ 

 Σα ηειεπηαία ρξόληα παξνπζηάδεηαη έλα ζπλερώο απμαλόκελν εξεπλεηηθό 

ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ πξνζεγγίζεη ην 

ζέκα ηεο εξγαζηαθήο πγείαο θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Έηζη 

ινηπόλ, ε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι πγείαο ηνπ ζύγρξνλνπ εξγαδόκελνπ κε ηε βνήζεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ απνηέιεζε ην βαζηθό άμνλα ηεο παξνύζαο 

κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αλζξώπηλε πγεία επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ 

ηξόπν δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη άλζξσπνη. Ζ αλζπγηεηλή δηαηξνθή, ην θάπληζκα, ε 

έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο, ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι, ην ζηξεο θαη πνιιέο 

άιιεο ζπλήζεηεο έρνπλ επηβιαβείο ζπλέπεηεο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία (Farhud,2015). 

 

Οη εξγνδόηεο επηδηώθνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν λα πξνζειθύνπλ εξγαδόκελνπο 

νη νπνίνη εθηόο από ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα κία ζέζε εξγαζίαο, 

ζα πξέπεη αθόκα λα έρνπλ θαιή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. πλεπώο, νη 

εηαηξίεο/νξγαληζκνί ελζαξξύλνπλ ην πξνζσπηθό ηνπο  ώζηε λα αθνινπζεί έλαλ πγηεηλό 

ηξόπν δσήο πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη ηπρόλ πξνβιήκαηα πγείαο (Fronstin & 

Werntz,2004). 

 

Αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο, αξρηθά ζπιιέρζεθαλ από ην βηνρεκηθό εξγαζηήξην ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ (ΠΓΝΗ) ηα απνηειέζκαηα από ηηο 

βηνρεκηθέο εμεηάζεηο 215 εξγαδνκέλσλ.  

 

Παξάιιεια, ζπγθεληξώζεθαλ θαη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ηξόπν δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη παξαπάλσ εξγαδόκελνη. Ζ ζσκαηηθή άζθεζε, ε 

δηαηξνθή θαζώο θαη ην θάπληζκα είλαη νη ηξείο θύξηνη παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζπλππνινγίζηεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι πγείαο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 

ηηο αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο excel, 

εμεηάζηεθε ε επίδξαζε νξηζκέλσλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ην  θύιν θαη ε 

ειηθία, θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη ζηηο ηηκέο 

ζπγθεθξηκέλσλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ πγείαο.  
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Οη δείθηεο απηνί είλαη ε γιπθόδε, ε θξεαηηλίλε, ε νιηθή ρνιεζηεξόιε, ε HDL-

ρνιεζηεξόιε, ε LDL-ρνιεζηεξόιε, ηα ηξηγιπθεξίδηα, νη ακηλνηξαλζθεξάζεο AST θαη ALT, 

ην έλδπκν γ-GT θαη ε βηηακίλε Β12. Οη παξαπάλσ δείθηεο είλαη από ηνπο πην ζεκαληηθνύο 

βηνρεκηθνύο δείθηεο πγείαο, δηόηη ζρεηίδνληαη κε δσηηθά όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο 

όπσο είλαη ε θαξδηά, νη λεθξνί θαη ην ήπαξ.  

 

 Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο θαζώο θαη νη εμαληιεηηθνί ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, 

θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο, 

ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο θαζώο θαη ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο πάλσ από ην αλώηαην 

θπζηνινγηθό όξην. Σα παξαπάλσ είλαη κεξηθά από ηα θύξηα επξήκαηα ηεο κεηαπηπρηαθήο 

απηήο δηαηξηβήο.  

 

Γειαδή, έλα δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι είλαη ην πξνθίι πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο. Αληίζεηα, ν ηξόπνο δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη ηεο 

κειέηεο δελ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ 

ππόινηπσλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ ηεο κειέηεο. 

 

ην δεύηεξν θεθάιαην ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηείηαη αλαζθόπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ δσήο  (σκαηηθή άζθεζε, 

Κάπληζκα, Γηαηξνθή) ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, όπσο επίζεο θαη κία αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ πγείαο θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο. 

Δπίζεο, ζην δεύηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην εξγαζηαθό 

ζηξεο θαζώο θαη γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα.  

 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιύεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπόλεζε 

ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, θαη ζηα θεθάιαηα 4 θαη 5 αθνινπζνύλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα αληίζηνηρα. ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα γξαθήκαηα ζηα 

νπνία απεηθνλίδεηαη ε επίδξαζε ηνπ θύινπ, ηεο ειηθίαο θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο, ζηηο ηηκέο ησλ ππό κειέηε βηνρεκηθώλ δεηθηώλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, ηνπο πεξηνξηζκνύο 

θαη ηνπο κειινληηθνύο ζηόρνπο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ πγεία Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ, 

θαζώο θαη ηελ  πξαθηηθόηεηα ηεο έξεπλαο. Σέινο, ζην παξάξηεκα παξαηίζεηαη κία θόξκα 

ζηελ νπνία θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

2.1 Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηελ πγεία ησλ 

αλζξώπσλ. 

 Ο ηξόπνο δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη άλζξσπνη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηόζν ηε 

ζσκαηηθή όζν θαη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία (Farhud, 2015). Δίλαη γεγνλόο πσο εθαηνκκύξηα 

άλζξσπνη εηδηθά ζηε δπηηθή θνηλσλία αθνινπζνύλ έλαλ αλζπγηεηλό ηξόπν δσήο όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην θάπληζκα ή ε δηαηξνθή κε πνιιά ιηπαξά (Farhud, 2015). Έηζη ινηπόλ, 

αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο ζνβαξέο αζζέλεηεο πνιιέο από ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα 

νδεγήζνπλ αθόκα θαη ζην ζάλαην (Farhud, 2015).  

Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ, αξζξηηηθά θαη κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα, 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ππέξηαζε, παρπζαξθία, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, θαξθίλνο 

θαζώο θαη πνιιά άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από έλαλ 

αλζπγηεηλό ηξόπν δσήο (Farhud, 2015). 

 Ζ ζρέζε ινηπόλ αλάκεζα ζηνλ ηξόπν δσήο θαη ζηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ απνηειεί 

έλα πνιύ ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθό πεδίν ην νπνίν ρξήδεη πξνζεθηηθήο εμέηαζεο θαη κειέηεο. 

ηε ζεκεξηλή επνρή έρνπλ ζπκβεί πνιιέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ. Ζ 

αλζπγηεηλή δηαηξνθή, ην θάπληζκα, ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι, ε έιιεηςε ζσκαηηθήο 

άζθεζεο θαη ην ζηξεο, αληηθαηνπηξίδνπλ έλαλ αλζπγηεηλό ηξόπν δσήο. Σν κεηνλέθηεκα είλαη 

πσο ηα παξαπάλσ απνηεινύλ πνιιέο θνξέο ζπζηαηηθά κηαο θαζεκεξηλήο δσήο γηα πνιινύο 

αλζξώπνπο (Farhud, 2015). 

Δίλαη γεγνλόο πσο ζηε ζύγρξνλε επνρή ππάξρνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε θαηάρξεζε ηεο νπνίαο έρεη νδεγήζεη ζε αξθεηά 

αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηα (Farhud, 2015).Γηα παξάδεηγκα, πνιινί άλζξσπνη  πξνηηκνύλ 

λα ςπραγσγνύληαη κπξνζηά ζηελ νζόλε ελόο ππνινγηζηή ή λα ρξεζηκνπνηνύλ ζπλερώο ην 

απηνθίλεην αθόκα θαη γηα κηθξέο απνζηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ειαηηώζεη ή αθόκα 

θαη παξακειήζεη εληειώο ηε ζσκαηηθή άζθεζε (Farhud, 2015).  

ηελ παξαθάησ εηθόλα (Δηθόλα 1) απεηθνλίδνληαη νξηζκέλνη παξάγνληεο νη νπνίνη 

κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ελόο πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο. Απηνί είλαη ε πγηεηλή 

δηαηξνθή, ε θαηαλάισζε αξθεηνύ λεξνύ, ε ζσκαηηθή άζθεζε, ε κεησκέλε θαηαλάισζε 

ηνμηλώλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηξεο. 
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Πεγή: Farhud Dariush D. 2015, ‗‘ Impact of Lifestyle on Health‘‘, Iranian Journal of Public Health, pp. 1442-
1444. 

 

2.2 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ έλλνηα ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα ζηνηρείσλ ηα 

νπνία πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά. Σα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε 

δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, ηε ρξήζε ρξσκαηηθνύ θώδηθα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ, θαζώο θαη ηελ εμάιεηςε ή ηνλ έιεγρν 

δπζκελώλ ζπλζεθώλ ζηνπο παξάγνληεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (Αδάκ & Ναζαλαήι, 

2017). 

Γπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο απνηεινύλ νη αθξαίεο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο, θσηηζκνύ θαη εμαεξηζκνύ, ζνξύβσλ θαη θξαδαζκώλ, θαζώο θαη ε 

παξνπζία ζθόλεο θαη αεξίσλ. Έλα άιιν ζεκαληηθό ζηνηρείν ηνπ εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο είλαη θαιή ζπληήξεζε ησλ ρώξσλ πγηεηλήο θαζώο θαη ησλ ππνινίπσλ 

ρώξσλ. Όια ηα παξαπάλσ επηθέξνπλ άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Αδάκ & Ναζαλαήι, 2017). 

Καηά ην παξειζόλ ηα επαγγέικαηα απαηηνύζαλ πεξηζζόηεξε ζσκαηηθή παξά 

πλεπκαηηθή θόπσζε (Litchfield et al.,2016).Ζ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θαη γεληθόηεξα ηεο 

εξγαζηαθήο απαζρόιεζεο κέζα ζην ρξόλν, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

επαγγεικάησλ ζε ηνκείο νη νπνίνη δελ ππήξραλ θαηά ην παξειζόλ όπσο γηα παξάδεηγκα ν 

ρώξνο ηνπ κάξθεηηλγθ (Litchfield et al., 2016).  

Τγηεηλή 

δηαηξνθή 

Καηαλάισζε 

αξθεηνύ λεξνύ 

σκαηηθή 

άζθεζε 

Διάηησζε 

ηνμηλώλ 

Μείσζε ηνπ 

ζηξεο 

Δηθόλα 1: Δλέξγεηεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ. Απηέο είλαη ε 
πγηεηλή δηαηξνθή, ε πόζε αξθεηνύ λεξνύ, ε ζσκαηηθή άζθεζε, ε ειάηησζε ησλ ηνμηλώλ θαζώο 
θαη ε κείσζε ηνπ ζηξεο. 
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Τπάξρνπλ νξηζκέλα επαγγέικαηα θαζώο θαη εξγαζηαθνί ρώξνη, πνπ εθηόο από 

ζσκαηηθή βιάβε κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Έλα παξάδεηγκα 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο απνηειεί ε θαηάζιηςε ε νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηνπο 

ππαιιήινπο λνζνθνκείνπ, θαη απηό γηαηί έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ πόλν ησλ αζζελώλ θαη 

ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο αθόκα κε ην ζάλαην (Litchfield et al., 2016). 

Γηάθνξεο νξγαλώζεηο όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ελώζεηο εξγαδνκέλσλ, 

πξνζπαζνύλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαθόξσλ κεζόδσλ θαη θηλήζεσλ λα  κεηξηάζνπλ ή θαη 

λα πεξηνξίζνπλ εληειώο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινύληαη ζηελ πγεία από ηα 

δηάθνξα επαγγέικαηα, θαζώο θαη λα πξνσζήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα κηαο ηζνξξνπεκέλεο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο κέζα ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ (Cooper, Goswami & 

Sahakian, 2009).  

Έρεη απνδεηρζεί όηη ε εξγαζηαθή απαζρόιεζε έρεη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο, αιιά θαη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ (Litchfield et al., 2016). Ζ βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε πξνζέθεξε αξθεηά νθέιε ζηελ εμέιημε ηεο εξγαζηαθήο απαζρόιεζεο, αιιά 

πξνθάιεζε επίζεο θαη πνιιέο αζζέλεηεο νη νπνίεο ήηαλ ζπγθεληξσκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο: γηα παξάδεηγκα ν θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα ζε εξγάηεο πνπ 

αζρνινύληαλ κε ηνλ θαζαξηζκό θακηλάδσλ, ή κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα ζε εξγάηεο-

αρζνθόξνπο (Litchfield et al., 2016).  

 ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ δηάθνξνη ρεκηθνί, βηνινγηθνί θαη θπζηθνί 

παξάγνληεο ζε θάπνηα επαγγέικαηα νη νπνίνη κπνξνύλ λα επηβαξύλνπλ ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. (Litchfield et al.,2016). Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη νη ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύλ ζην ζύγρξνλν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ είλαη ζαθώο βειηησκέλεο ζε ζύγθξηζε κε 

άιιεο επνρέο, παξόια απηά όκσο ππάξρνπλ αθόκα δηάθνξνη παξάγνληεο θηλδύλνπ νη 

νπνίνη βιάπηνπλ θπξίσο ηελ ςπρηθή πγεία παξά ηε ζσκαηηθή (Litchfield et al., 2016).  

 Αξθεηέο επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ επίδξαζε ηεο εξγαζηαθήο 

απαζρόιεζεο ζηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε εξγαζία 

κπνξεί λα απνβεί επηβιαβήο γηα ηελ πγεία, αιιά ην ίδην επηβιαβήο έρεη απνδεηρζεί όηη 

κπνξεί λα απνβεί θαη ε έιιεηςε εξγαζίαο. Δίλαη γεγνλόο εδώ θαη πνιιέο δεθαεηίεο πσο ε 

θηώρεηα εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο  κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο αζζέλεηεο ιόγσ δηάθνξσλ 

αηηηώλ όπσο γηα παξάδεηγκα ε αδπλακία θάπνηνπ αλζξώπνπ λα αγνξάζεη θάξκαθα 

(Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 1993). 

  Έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηόζν θαηά ην παξειζόλ όζν θαη 

ζήκεξα, έρνπλ απνδείμεη όηη ε απώιεηα θάπνηαο ζέζεο εξγαζίαο θαζώο θαη ε 

ζπλερηδόκελε αλεξγία έρνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή, αιιά θαη ζηελ ςπρηθή 
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πγεία ησλ αλζξώπσλ (Litchfield et al., 2016). ηξεο, θαηάζιηςε (Warr,1987), ηάζεηο 

απηνθηνλίαο (Platt,1984), ππέξηαζε (Weber & Lehnert,1997),δηαβήηεο, εγθεθαιηθό 

επεηζόδην θαζώο θαη θαξδηαθή πξνζβνιή (Jin,Shah & Svoboda,1995), είλαη νξηζκέλεο 

πνιύ ζνβαξέο παζήζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθιεζνύλ από ηελ έιιεηςε εξγαζηαθήο 

απαζρόιεζεο.  

Με ιίγα ιόγηα, νη ζεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε εξγαζηαθή απαζρόιεζε ζηελ 

αλζξώπηλε πγεία ππεξηεξνύλ ησλ δπζάξεζησλ θαη επηβιαβώλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνθαινύληαη εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο (Litchfield et al., 2016). πλεπώο, ην λα εξγάδεηαη 

θάπνηνο έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπ, αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ επεκεξία  

(Litchfield et al., 2016). 

 

2.3  Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ δσήο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2.3.1  σκαηηθή άζθεζε θαη εξγαδόκελνη. 

Έρεη απνδεηρζεί όηη ε θαζηζηηθή δσή ζρεηίδεηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό κε 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο (Katzmarzyk et al.,2009/ Patel et al.,2010/ Dunstan et al.,2010), 

θαζώο θαη κε παζνινγηθέο ηηκέο βίν-δεηθηώλ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ (Dunstan et al., 

2004,2005/ Thorp et al., 2010). Οη παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκό 

από ηνλ ρξόλν πνπ ζπαηαιηέηαη  γηα κέηξηα έσο θαη έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε (Thorp et al., 

2010/ Healy et al.,2008).  

ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ, ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίνλ βξίζθνληαη ζην 

εξγαζηαθό ηνπο πεξηβάιινλ είλαη κεγαιύηεξνο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν 

(Brown,Miller & Miller,2003). πλεπώο, ν ρώξνο εξγαζίαο απνηειεί έλαλ θαζνξηζηηθό 

παξάγνληα γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ (Van Uffelen et al.,2010 / Carnethon et 

al.,2009). 

Μειέηεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ηόζν από  

ηελ Οιιαλδία (Jans,Proper & Hildebrandt,2007), όζν θαη από ηελ Απζηξαιία (Brown, 

Miller & Miller,2003/ Mummery et al.,2005/Miller & Brown, 2004), απέδεημαλ όηη νη 

εξγαδόκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηνπο έρνπλ θαηά κέζν όξν  ηξείο έσο πέληε 

ώξεο θαζηζηηθήο δσήο.  

Οη κεηξήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο εμήο δύν ηξόπνπο: ν έλαο ηξόπνο 

αθνξά ηε ρξήζε κηθξώλ δηαθξηηώλ αηζζεηήξσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε εηδηθά όξγαλα 

όπσο γηα παξάδεηγκα ηα ξνιόγηα, θαη νη νπνίνη νλνκάδνληαη επηηαρπλζηόκεηξα. Οη 
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αηζζεηήξεο απηνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αληρλεύνπλ επηηαρύλζεηο, δνλήζεηο, θαζώο θαη 

θξνύζεηο. ηελ παξαθάησ εηθόλα (Δηθόλα 2)  απεηθνλίδεηαη έλα εηδηθό ξνιόη ρεξηνύ ζην 

νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν επηηαρπλζηόκεηξν. Ζ ρξήζε ησλ παξαπάλσ νξγάλσλ βνεζάεη 

ζην λα κεηξεζεί ν ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη από ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ρακειήο έληαζεο 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο είλαη ην πεξπάηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηνπο (Healy et 

al.,2008). 

Δηθόλα 2: Ρνιόη ζην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλνη εηδηθνί αηζζεηήξεο εηδηθνί γηα ηελ αλίρλεπζε 

επηηαρύλζεσλ θαη θηλήζεσλ, κε ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ δηαλύνπλ νη 

εξγαδόκελνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηνπο. 

 

 

Πεγή: Thorp  Alicia. A. et al., 2012, ‗‘Prolonged sedentary time and physical activity in workplace and non-work 

contexts: a cross sectional study of office, customer service and call centre employees‘‘, International Journal 

of Behavioral Nutrition and Physical Activity, p. 128. 

Ο άιινο ηξόπνο ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη 

κέζσ εηδηθώλ  εξσηεκαηνινγίσλ δήισλαλ ην πόζεο ώξεο είλαη θάζνληαη, θαζώο θαη πόζν 

ρξόλν αθηεξώλνπλ γηα πεξπάηεκα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν βξίζθνληαη ζηνλ 

εξγαζηαθό ηνπο ρώξν (Freedson, Melanson & Sirard,1998). Έρεη απνδεηρζεί όηη νη 

δξαζηεξηόηεηεο κεησκέλεο έληαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο απαζρόιεζεο όπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ην ραιαξό πεξπάηεκα ζηα δηαιείκκαηα, κεηώλνπλ ηηο πηζαλόηεηεο 

εκθάληζεο δηαβήηε θαζώο θαη θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ (Camhi  et al.,2011). 

 Αθόκα, κία πξόζθαηε εξεπλεηηθή κειέηε απέδεημε όηη ην λα ζεθώλνληαη νη 

εξγαδόκελνη από ην γξαθείν ηνπο θάζε είθνζη ιεπηά θαη λα πεξπαηάλε γηα ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα ζπλδέεηαη κε ρακειά επίπεδα κεηά-γεπκαηηθήο γιπθόδεο θαη ηλζνπιίλεο, 

έζησ θαη αλ απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη ρακειήο έληαζεο (Dunstan et al., 2004,2005). 

Δίλαη γεγνλόο όηη νη ππάιιεινη γξαθείνπ είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη ζε κεγάια ρξνληθά 
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δηαζηήκαηα θαζηζηηθνύ ηξόπνπ δσήο, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνύλ πνιιέο θνξέο αθόκα 

θαη λα αθηεξώζνπλ κεξηθά ιεπηά πξνθεηκέλνπ λα ζεθσζνύλ όξζηνη  θαη λα πεξπαηήζνπλ 

γηα ιίγα ιεπηά (Ryan et al.,2011). 

 Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ζθσηζέδσλ ππαιιήισλ 

ηαρπδξνκείνπ, έδεημε όηη νη εξγαδόκελνη γξαθείνπ παξακέλνπλ γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν 

θαζηζκέλνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο, θαη όηη επίζεο ζηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν 

αζθνύληαη ιηγόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηαρπδξνκείνπ νη νπνίνη είλαη 

ππεύζπλνη γηα ηε δηαλνκή ησλ γξακκάησλ (Tigbe, Lean & Granat, 2011).  

ε γεληθέο γξακκέο ππάξρεη κία ηάζε ζηνπο ππαιιήινπο γξαθείνπ λα αζθνύληαη κε 

ηελ ίδηα ζπρλόηεηα ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ εκεξώλ, όζν θαη θαηά ηνλ 

ειεύζεξν ηνπο ρξόλν (Mc Crady & Levine,2009/ Tigbe,Lean & Granat,2011). Από ηα 

παξαπάλσ επξήκαηα γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ην είδνο θαζώο θαη ν ρώξνο εξγαζίαο 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηνλ θαζηζηηθό ηξόπν δσήο θαη επνκέλσο ηελ θαηάζηαζε 

πγείαο  ησλ εξγαδνκέλσλ (Conn et al.,2009).  

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ηα επαγγέικαηα ζηα νπνία νη εξγαδόκελνη 

θηλνύληαη ειάρηζηα έσο θαη θαζόινπ, ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ηόζν από ηνπο 

εξγνδόηεο, όζν θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο δηόηη ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηελ 

πξόθιεζε παζήζεσλ (Thorp et al.,2012). Δίλαη γεγνλόο πσο ηα ηειεπηαία ρξόληα ε 

ζλεζηκόηεηα από θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα έρεη απμεζεί εμαηηίαο ζνβαξώλ παζήζεσλ 

ηνπ κεηαβνιηζκνύ όπσο ε παρπζαξθία θαη ν δηαβήηεο, θαη νη νπνίεο απνξξένπλ από ην 

ζύγρξνλν ηξόπν δσήο θαζώο θαη ην είδνο εξγαζίαο (Lloyd et al.,2010).  

Έηζη ινηπόλ, ζε αξθεηνύο εξγαζηαθνύο ρώξνπο γίλνληαη πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ 

λα πινπνηνύληαη πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ θάηη ην νπνίν είλαη 

πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ 

εθηηκήζεηο γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία από εηδηθνύο γηαηξνύο, πξνζσπηθέο εθζέζεηο 

πγείαο, πεδνπνξίεο δηάξθεηαο νρηώ εβδνκάδσλ θαζώο θαη εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο επεμίαο 

(Carnethon  et al.,2009).Τπάξρνπλ όκσο νξηζκέλεο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ ζσζηή 

θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ όπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ (Butler et al., 2015).  

Έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή παλεπηζηεκηαθώλ 

ππαιιήισλ από ηελ Απζηξαιία, απέδεημε όηη ε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα ε νπνία 

ζρεηίδεηαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ αηόκνπ ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ώζηε λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε 

δσή ηνπ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ησλ 
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παζήζεσλ (Butler et al., 2015). Ζ ζέιεζε γηα ζσκαηηθή άζθεζε επεξεάδεηαη άκεζα από 

ηελ απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα, ηα αληηιεπηά νθέιε πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ θάζε έλα 

μερσξηζηά, ηα αληηιεπηά εκπόδηα, θαζώο θαη από ηελ αληηιεπηή επαηζζεζία ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα πγείαο (Janz & Becker,1984).  

Οη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη από ηνπο εξγνδόηεο ηνπο ώζηε λα 

πεξπαηνύλ έζησ θαη ιίγν ζηα δηαιείκκαηά ηνπο, θαη επίζεο λα αζθνύληαη όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξν θαηά ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν (Gilson et al., 2009). Με ιίγα ιόγηα, ηα 

πξνγξάκκαηα ζην ρώξν εξγαζίαο ζηνρεύνπλ ζην λα απμήζνπλ ηε ζπλνιηθή ζσκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπό λα βειηησζεί ε θαξδηαγγεηαθή ηνπο ιεηηνπξγία. 

Παξαηεξνύληαη επίζεο βειηηώζεηο ζην ιηπηδαηκηθό πξνθίι, ζηελ αξηεξηαθή πίεζε, ζηνλ 

παικό αλάπαπζεο, ζηνλ ξπζκό αλάθηεζεο παικνύ κεηά από άζθεζε, ζηα επίπεδα ηηκώλ 

ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο, ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ  θαη ηέινο ηεο γιπθόδεο (Conn et al., 2009).  

Πξνγξάκκαηα κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο θαη έληαζεο πηζαλώο λα έρνπλ κεγαιύηεξα 

νθέιε γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ (Carnethon et al., 2009). ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη 

λα ηνληζηεί όηη ε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθόηεηά ηνπο ζηε δνπιεηά, αιιά θαη λα κεηώζεη παξάιιεια ηνλ θίλδπλν 

αλάπηπμεο ρξόλησλ παζήζεσλ νη νπνίεο ίζσο απνδεηρζνύλ δαπαλεξέο γηα κία επηρείξεζε 

ε έλαλ νξγαληζκό, θαζώο νη εξγαδόκελνη δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο εμαηηίαο πξνβιεκάησλ πγείαο (National Healthy 

Worksite Program- NHWP, 2015). 

Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιπθζεί, θαζώο θαη ησλ αλαξξσηηθώλ  αδεηώλ πνπ πηζαλώο λα δεηήζνπλ νη εξγαδόκελνη 

(Workplace Health Research Network-WHRN, 2011). πλεπώο, ππάξρεη όθεινο γηα ηνπο 

εξγνδόηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο γεληθά, θαζώο νη εξγαδόκελνη είλαη πγηείο θαη επνκέλσο 

ηθαλνί λα πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηηο δνπιεηέο ηνπο (Healthier Worksite Initiative –HWΗ, 

2015/ Goetzel et al., 2012/ Wang et al., 2004/ Carlson et al.,2015/ U.S. Bureau of Labor 

Statistics, 2014).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη θαηά θαηξνύο όηη νη ππάιιεινη πνπ 

αζθνύληαη ηνπιάρηζηνλ 75 ιεπηά ηελ εβδνκάδα κε έληνλνπο ξπζκνύο, ράλνπλ θαηά κέζν 

όξν ηέζζεξηο ιηγόηεξεο κέξεο εξγαζίαο αλά έηνο θάηη ην νπνίν είλαη πνιύ ζεκαληηθό ηόζν 

γηα ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη (Goetzel et al., 2012/ 

Wang et al.,2004). Πνιινί εξγνδόηεο πηζηεύνπλ όηη ε θαιιηέξγεηα θνπιηνύξαο ε νπνία ζα 
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πξνάγεη έλαλ πγηεηλό ηξόπν δσήο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνζέιθπζε θαη ζηε 

δηαηήξεζε εξγαδνκέλσλ πςεινύ επηπέδνπ (Fronstin & Werntz,2004). 

Με ηελ πξνζέιθπζε ινηπόλ θαη ηε δηαηήξεζε ππαιιήισλ πςειήο πνηόηεηαο θαη 

παξέρνληαο ηνπο ηελ θαηάιιειε βνήζεηα ώζηε λα παξακέλνπλ πγηείο θαη παξαγσγηθνί,  ηα 

πξνγξάκκαηα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο κπνξνύλ λα απνθέξνπλ έλα επξύ θάζκα 

ζεκαληηθώλ επηρεηξεζηαθώλ νθειώλ (Kahn et al.,2002).  

Γηα παξάδεηγκα, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηαηξία General Motors 

απέδεημε όηη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο νη νπνίνη αζθνύληαλ κέηξηα ή έληνλα, απαηηνύληαλ 

πεξίπνπ 250 δνιάξηα ιηγόηεξα σο εηήζην θόζηνο πεξίζαιςεο  ζε ζύγθξηζε κε απηνύο νη 

νπνίνη δελ αζθνύληαλ θαζόινπ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη κέρξη θαη ην 

1.5% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα κπνξνύζε λα εμνηθνλνκεζεί 

εθόζνλ νη παρύζαξθνη εξγαδόκελνη πξνζπαζνύζαλ λα αζθεζνύλ θαη λα βειηηώζνπλ 

γεληθά ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο (Wang et al., 2004). 

2.3.2 Κάπληζκα θαη εξγαδόκελνη. 

Σν θάπληζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζην θαξδηαγγεηαθό, ζην πεπηηθό  

θαη ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, θαζώο θαη θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, (An, Cho & Shin, 2006). 

Δπίζεο, παζήζεηο όπσο ε ππέξηαζε θαη ε παρπζαξθία είλαη δύν πνιύ ζνβαξνί 

παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία, θαη νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ην θάπληζκα. 

Αθόκα, ην θάπληζκα επεξεάδεη ηε κέγηζηε πξόζιεςε νμπγόλνπ (VO2max) από ηνπο 

πλεύκνλεο (Deok, 2018). 

Ζ  VO2max απνηειεί έλαλ πνιύ ζεκαληηθό δείθηε γηα ηελ αλαπλεπζηηθή πγεία ησλ 

αλζξώπσλ, δηόηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αληνρή θαη γεληθά ηε θπζηθή θαηάζηαζε (Ministry of 

Health Labour and Welfare,Japan,2006). Πξόζθαηε κειέηε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηε ζπκκεηνρή ππαιιήισλ από ηε Νόηηα Κνξέα, απέδεημε όηη ε VO2max είλαη πςειόηεξε 

ζηνπο κε θαπληζηέο θαη ζε απηνύο νη νπνίνη πξνζπαζνύλ λα θόςνπλ ην θάπληζκα, ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο θαπληζηέο (An, Cho & Shin, 2006).  

Δπίζεο, ε πίεζε ηνπ αίκαηνο απμάλεηαη ζε απηνύο πνπ θαπλίδνπλ εμαηηίαο ηεο 

ληθνηίλεο ε νπνία παξακέλεη ζηνλ νξγαληζκό (Deok,2018).Έηζη ππάξρεη απμεκέλνο 

θίλδπλνο γηα ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ εμαηηίαο ηεο πςειήο αξηεξηαθήο 

ππέξηαζεο (Jung et al.,2017).  

Έλαο άιινο δείθηεο πνπ επεξεάδεηαη από ην θάπληζκα είλαη ν δείθηεο κάδαο 

ζώκαηνο (δείθηεο παρπζαξθίαο). Παξαηεξήζεθαλ πςειόηεξεο ηηκέο ηνπ παξαπάλσ δείθηε 
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ζηνπο εξγαδόκελνπο νη νπνίνη δηέθνςαλ ην θάπληζκα. Απηό ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη 

ην ζσκαηηθό βάξνο απμάλεηαη βξαρππξόζεζκα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην απμεκέλν βάξνο δηαηεξείηαη (Deok,2018). Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ, ε παρπζαξθία ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ 

ηδηαίηεξα όζν απμάλεηαη ε ειηθία (Gordon et al.,1975).  

ηνλ  πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 1) παξνπζηάδνληαη νη ζπγθξίζεηο ηηκώλ γηα 

ηνπο παξάγνληεο ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο κέγηζηεο πξόζιεςεο νμπγόλνπ 

θαη ηνπ δείθηε παρπζαξθίαο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θαπλίζκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ.    

Φαίλεηαη ινηπόλ πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ειηθίεο 

θάζε νκάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επίπεδα ηεο ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο πίεζεο ηνπ 

αίκαηνο είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξα ζε απηνύο πνπ θαπλίδνπλ, ζε ζύγθξηζε κε απηνύο πνπ 

δελ θαπλίδνπλ θαη κε απηνύο πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη ην θάπληζκα (p<0.01).Σα ίδηα ηζρύνπλ 

θαη γηα ηνλ θαξδηαθό ξπζκό (p<0.001).  

Ζ κέγηζηε πξόζιεςε νμπγόλνπ παίξλεη κεγαιύηεξεο ηηκέο ζε απηνύο νη νπνίνη δελ 

θαπλίδνπλ, αθνινπζνύλ ρακειόηεξεο ηηκέο ζηνπο εξγαδόκελνπο νη νπνίνη έρνπλ δηαθόςεη 

ην θάπληζκα, θαη ηέινο νη κηθξόηεξεο ηηκέο κέγηζηεο πξόζιεςεο νμπγόλνπ (p<0.001) 

παξαηεξνύληαη ζηνπο θαπληζηέο εξγαδόκελνπο. ε όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαινγία ηνπ 

θνηιηαθνύ ιίπνπο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, δελ παξαηεξνύληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Όκσο ν δείθηεο κάδαο ζώκαηνο ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξνο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη είραλ δηαθόςεη ην θάπληζκα (p<0.05). 
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Μειέηε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή κε ηε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ 

από ην ρώξν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, απέδεημε όηη νη θαπληζηέο παξνπζίαδαλ 

ζεκαληηθά πςειόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άζζκαηνο, θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ, 

θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα θαζώο θαη δηάθνξεο άιιεο  ρξόληεο παζήζεηο, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

κε θαπληζηέο εξγαδόκελνπο (Syamlal et al.,2015). 

Δπηπιένλ, νη κε θαπληζηέο είραλ θαιύηεξε ςπρηθή πγεία ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

θαπληζηέο εξγαδόκελνπο. Ζ ςπρηθή πγεία κεηξήζεθε κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δώζαλε 

νη εξγαδόκελνη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ ‖ηηο ηειεπηαίεο ηξηάληα εκέξεο 

λνηώζαηε ζηελαρσξεκέλνη, ραξνύκελνη, αηζηόδνμνη ή απαηζηόδνμνη?‘‘ θαζώο θαη ζε άιιεο 

παξόκνηεο εξσηήζεηο (Syamlal et al., 2015). 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 2) απεηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ απηό-αλαθεξζείζα θαηάζηαζε πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη 

θάπληδαλ. Όπσο πξνθύπηεη ινηπόλ από ηνλ πίλαθα, νη θαπληζηέο εξγαδόκελνη ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είραλ ζεκαληηθά πςειόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ 

ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο εξγαδόκελνπο. 

 

 

Πίλαθαο 1: ύγθξηζε ηηκώλ γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο,  ηεο κέγηζηεο 
πξόζιεςεο νμπγόλνπ θαη ηνπ δείθηε ηεο παρπζαξθίαο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο 
εξγαδνκέλσλ. 

 

Πεγή: Deok J.K. 2018, ΄΄Study on Cardiopulmonary Function, Maximal Oxygen Uptake, and Obesity Index 
according to Smoking Status in Middle-Aged and  Older Office Workers.΄΄   Osong Public Health and Research 
Perspectives ,  pp. 95−100. 
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 Απνηειέζκαηα από ηελ ίδηα έξεπλα έδεημαλ επίζεο όηη νη γπλαίθεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο εξγαδόκελνπο θάπληδαλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα  (Syamlal et al., 2015). Ζ 

πιεξνθνξία απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ην γεληθό 

πιεζπζκό ηεο Ακεξηθήο πνπ εξγάδεηαη, ζύκθσλα κε ηα νπνία νη άλδξεο θάπληδαλ 

πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο (Hiscock et al.,2012).  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κειέηεο νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ επίδξαζε 

ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαζώο θαη ζηελ απνπζία ηνπο 

από ηε δνπιεηά ηνπο. Μειέηε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή 300 

εξγαδνκέλσλ από ηα γξαθεία αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ζηελ Ακεξηθή, απέδεημε όηη νη πξώελ 

θαπληζηέο ήηαλ πην παξαγσγηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο θαπληζηέο εξγαδόκελνπο. Δπίζεο, ε 

παξαγσγηθόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ είραλ ζηακαηήζεη ην θάπληζκα είρε απμεηηθέο ηάζεηο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ (Halpern et al., 2001).  

Γηα ηελ ππνθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ζρεδηάζηεθε έλα 

εξσηεκαηνιόγην αλαθνξηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ εξγαζία. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιόγην αθνξνύζε ηελ παξαγσγηθόηεηα, ηελ αλππνκνλεζία θαη ηελ 

επεξεζηζηηθόηεηα, ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ εζηίαζε ζηελ εξγαζία, ηελ ηθαλνπνίεζε από 

ηελ εξγαζία, ηελ ηθαλνπνίεζε από ηνλ πξντζηάκελν, θαη ηέινο ηελ  ηθαλνπνίεζε από ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή (Halpern et al., 2001). 

Πίλαθαο 2: Ζ απηό-αλαθεξζείζα θαηάζηαζε πγείαο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο 
εξγαδνκέλσλ. 

 

 

Πεγή: Syamlal et al. 2015,‘‘Cigarette Smoking Prevalence Among Adults Working in the Health Care and Social 
Assistance Sector‘‘,  Journal of Occupational Environmental Medicine, pp.  1107–1112.  
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ύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3), ε αμηνιόγεζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο από ηξίηνπο είρε ζεκαληηθά από ηηο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο ζηνπο κε 

θαπληζηέο εξγαδόκελνπο (p=0.026), ρακειόηεξεο ζηνπο θαπληζηέο, θαη ελδηάκεζεο ηηκέο 

ζηνπο πξώελ θαπληζηέο. Παξόκνην κνηίβν παξαηεξήζεθε επίζεο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

από ηελ πξνζσπηθή δσή (p=0.015).Οη δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο γηα ηε ζπλνιηθή 

παξαγσγηθόηεηα ε νπνία αμηνινγείηαη ηόζν από ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο, όζν θαη 

από ηξίηνπο (πρ εξγνδόηεο), έηεηλαλ ζην λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p=0.065). Οη 

ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο θαπληζηέο θαη ζε απηνύο πνπ ζηακάηεζαλ λα θαπλίδνπλ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζύκθσλα πάληα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

ρεηηθά κε ηελ απνπζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν, 

απνηειέζκαηα από ηελ ίδηα έξεπλα έδεημαλ όηη νη θαπληζηέο απνπζίαδαλ πνιύ 

πεξηζζόηεξν από ηελ δνπιεηά ηνπο ζε ζύγθξηζε κε απηνύο νη νπνίνη δελ ππήξμαλ πνηέ 

ηνπο θαπληζηέο (Halpern et al., 2001). Οη πξώελ θαπληζηέο παξνπζηάδνπλ ελδηάκεζεο 

ηηκέο, θαη επίζεο από ηελ ζηηγκή πνπ ζηακάηεζαλ λα θαπλίδνπλ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ ηα δηαζηήκαηα πνπ απνπζίαδαλ από ηε δνπιεηά ηνπο κεηώλνληαλ όιν θαη 

πεξηζζόηεξν (Halpern et al., 2001).  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 4),θαίλεηαη ε επίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο ν 

ζηελ απνπζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο από ηελ εξγαζία ηνπο. ύκθσλα ινηπόλ κε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη θαπληζηέο απνπζίαδαλ πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ 

δελ ππήξμαλ πνηέ ηνπο θαπληζηέο, ελώ νη πξώελ θαπληζηέο είραλ ελδηάκεζεο ηηκέο όζνλ 

Πίλαθαο 3: ύγθξηζε ησλ βαζκνινγηώλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ πγεία θαη ηελ εξγαζία, αλάινγα κε 
ην πξνθίι θαπλίζκαηνο εξγαδνκέλσλ.   

Πεγή: Halpern et al. 2001,‘‘Impact of smoking status on workplace absenteeism and productivity‘‘, Tobacco 
Control,  pp.233–238. 
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αθνξά ηηο εκέξεο πνπ δελ ήηαλ παξόληεο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν θαη νη νπνίεο 

νθεηιόηαλ ζε θάπνηα πάζεζε ε ζε θάπνηνλ ηξαπκαηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ 

ηνπο. 

 

 

2.3.3 Γηαηξνθή θαη εξγαδόκελνη. 

  Δθηόο από ην θάπληζκα θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε, ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ δηαδξακαηίδεη θαη ε δηαηξνθή. Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ζε παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν ζηε Γεξκαλία θαη νη νπνίνη 

δνύιεπαλ είηε ζε βάξδηεο είηε κε ζηαζεξό σξάξην, απέδεημε όηη ε θαηαλάισζε ηξνθώλ 

πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ελέξγεηα θαζώο θαη ε κε απνηειεζκαηηθή πξόζιεςε βηηακηλώλ 

θαη θπηηθώλ ηλώλ, παξαηεξήζεθε κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

λνζνθνκείνπ νη νπνίνη δε δνύιεπαλ κε ζηαζεξό σξάξην (Roskoden et al., 2017).  

Γηα παξάδεηγκα, νη εξγαδόκελνη πνπ απαζρνινύληαη ζε λπρηεξηλή βάξδηα, 

πξνθεηκέλνπ λα παξακέλνπλ ζε εγξήγνξζε θαη λα έρνπλ ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

σξαξίνπ ηνπο, είλαη πην πηζαλό λα θαηαλαιώζνπλ κηα κπάξα δεκεηξηαθώλ ε θάπνην άιιν 

γιπθό (Lowden et al.,2010).  

Αληίζεηα, νη ππάιιεινη γξαθείνπ κε ζηαζεξό σξάξην απνδείρζεθε ζηελ ίδηα έξεπλα 

όηη θαηαλάισλαλ πεξηζζόηεξα ιηπαξά θαγεηά θαη ιηγόηεξε δάραξε ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

ππαιιήινπο νη νπνίνη δνύιεπαλ κε θπιηόκελν σξάξην (Roskoden et al., 2017). Σν 

παξαπάλσ γεγνλόο πηζαλώο λα νθείιεηαη ζην όηη νη ππάιιεινη κε ζηαζεξό σξάξην ίζσο 

είραλ πεξηζζόηεξν ρξόλν κέζα ζηε κέξα πξνθεηκέλνπ λα θαηαλαιώζνπλ θάπνην γεύκα ην 

νπνίν είραλ πξνεηνηκάζεη από ην ζπίηη ηνπο (Roskoden et al., 2017).  

Πίλαθαο 4: Γηάζηεκα απνπζίαο από ηελ εξγαζία, αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο εξγαδνκέλσλ. 

   

Πεγή:  Halpern et al. 2001,‘‘Impact of smoking status on workplace absenteeism and productivity‘‘, Tobacco 
Control, pp. 233–238. 
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ε γεληθέο γξακκέο, ε θαηαλάισζε θαγεηώλ κε πνιιά ιηπαξά θαζώο θαη δάραξεο 

ζε ζπλδπαζκό κε κεησκέλεο πνζόηεηεο πδαηαλζξάθσλ, είλαη κηα ζνβαξή αηηία γηα ηελ 

πξόθιεζε παρπζαξθίαο (Roskoden et al., 2017). Ζ παρπζαξθία απνηειεί έλαλ πνιύ 

ζεκαληηθό παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ πξόθιεζε θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ θαζώο θαη 

ζαθραξώδε δηαβήηε (Fung et al.,2001). 

Μειέηε απέδεημε όηη νη βάξδηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλδένληαη κε ηελ παρπζαξθία, 

κε ηηο δηαηαξαγκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, θαζώο θαη κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε 

(Barbadoro  et al.,2013).Ζ κεγάιε δηαθύκαλζε πνπ δηαθαίλεηαη ζηελ πξόζιεςε ελέξγεηαο 

από ηνπο εξγαδόκελνπο ζε βάξδηεο, κπνξεί λα ππνδεηθλύεη δηαηαξαγκέλεο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο εμαηηίαο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ σξαξίνπ ην νπνίν δελ βνεζάεη ζηε δηαηήξεζε 

ελόο ζηαζεξνύ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο (Knudsen  et al.,2011).  

Άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 

εξγαδόκελνη δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ, απέδεημε όηη ε αληηθαηάζηαζε ζηε δηαηξνθή ησλ 

θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ κε αθόξεζηα, ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο νιηθήο 

ρνιεζηεξόιεο όπσο θάλεθε ζηα απνηειέζκαηα ησλ βηνρεκηθώλ ηνπο εμεηάζεσλ 

(Willett,1998). ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ηα θνξεζκέλα ιίπε είλαη βιαβεξά 

γηα ηελ πγεία δηόηη ειαηηώλνπλ ηα επίπεδα ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο θαη απμάλνπλ ηα 

επίπεδα ηεο LDL- ρνιεζηεξόιεο (Mensink & Katan, 1990).  

Δπξήκαηα ηεο ίδηαο κειέηεο απέδεημαλ επίζεο όηη ε θαηαλάισζε δάραξεο απνηειεί 

ηελ θηλεηήξηα δύλακε γηα ηελ πξόθιεζε παρπζαξθίαο (Schulze et al.,2004), θαη όηη επίζεο 

ε ζπρλή θαηαλάισζε μεξώλ θαξπώλ ζπλδέεηαη κε κεησκέλν θίλδπλν εκθάληζεο 

ζηεθαληαίαο λόζνπ, ε νπνία απνηειεί κηα πνιύ ζνβαξή πάζεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ 

ζπζηήκαηνο (Hu et al.,1998).  

Αληίζεηα, ε θαηαλάισζε απγώλ δελ έδεημε λα επεξεάδεη ηελ θαξδηαγγεηαθή 

ιεηηνπξγία κε εμαίξεζε ηνπο αζζελείο νη νπνίνη είραλ πνιύ  πςειά επίπεδα νιηθήο 

ρνιεζηεξόιεο (Hu et al.,1998). Δπηπιένλ, ε ζπρλή θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 

από ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ λνζνθνκείνπ απνδείρζεθε όηη ζρεηίδεηαη κε κεησκέλν θίλδπλν 

ζλεζηκόηεηαο από θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα (Joshipura et al.,2001). 

ε όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ όηη επζύλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ζηεθαληαίαο λόζνπ 

θαζώο αθόκα θαη γηα πςειέο ζπγθεληξώζεηο θιεγκνλσδώλ βίν-δεηθηώλ ζηνλ νξό ηνπ 

αίκαηνο (Bernstein et al.,2010).  
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Οη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνύλ λα εθαξκόζνπλ νξηζκέλεο κεζόδνπο νη νπνίεο έρνπλ 

ζαλ ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ ππάιιεισλ ηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεύγνληαη ζνβαξέο ρξόληεο παζήζεηο (Story et al.,2008).Με γλώκνλα ην γεγνλόο 

όηη νη εξγαδόκελνη αθηεξώλνπλ έλα πνιύ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εκέξαο ζηηο 

δνπιεηέο ηνπο, είλαη θαηαλνεηό όηη ε επηινγή πγηεηλώλ γεπκάησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ πγεία ηνπο (US Bureau of Labor Statistics,2015/ Biener et al.,1999).  

Μειέηεο έρνπλ απνδείμεη όηη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνύλ 

λα επεξεαζηνύλ ηόζν από πνιηηηθέο παξεκβάζεηο όζν θαη λνκνζεζίεο (Biener et al., 1999/ 

Engbers et al.,2005/Sorensen, Linnan & Hunt,2004).ύκθσλα κε κία πξόζθαηε 

αλαζθόπεζε, νη πνιηηηθέο πξνκήζεηαο πγηεηλώλ ηξνθίκσλ νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ όηη ηα 

ηξόθηκα πνπ παξέρνληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη πγηεηλά, 

κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζε κία πην ζσζηή θαη ειεγρόκελε δηαηξνθή κέζα ζηνλ εξγαζηαθό 

ρώξν (Niebylski et al.,2014).  

Άιιεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη όηη ε κείσζε ησλ ηηκώλ ζηα γεύκαηα κε ρακειά 

ιηπαξά, θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα κεραλήκαηα απηόκαηεο πώιεζεο, απμάλεη ζπλερώο  

ηηο πσιήζεηο θαζώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη εξγαδόκελνη ηα πξνηηκνύλ ζε θάπνην 

δηάιεηκκα ηνπο (French  et al.,2001). Δπίζεο, ε κείσζε ησλ ηηκώλ ζηα θξνύηα θαη ζηα 

ιαραληθά θαη ε δηάζεζή ηνπο ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο κπνξεί επίζεο λα απμήζεη ηε 

δήηεζε ηνπο από ηνπο ππαιιήινπο (Dodson,2016).  

 Δίλαη ινηπόλ ζαθέο, όηη κηα ηζνξξνπεκέλε θαη πγηεηλή δηαηξνθή από πιεπξάο 

εξγαδνκέλσλ είλαη θάηη ην νπνίν επεξεάδεηαη ηόζν από ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδόηεο νη 

νπνίνη πξέπεη λα παξαθηλνύλ ην πξνζσπηθό ηνπο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, όζν θαη από 

θπβεξλεηηθνύο παξάγνληεο κέζα από κηα ζεηξά ελεξγεηώλ όπσο είλαη ε κείσζε ησλ ηηκώλ 

ζηα πγηεηλά ηξόθηκα (Jeffery et al.,1994/ Kottke et al.,2013).  

πλνςίδνληαο, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί πσο νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε δεκηνπξγία ελόο πγηεηλνύ ηξόπνπ δηαηξνθήο από πιεπξάο ησλ εξγαδνκέλσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο παξνρέο πγηεηλώλ  ηξνθίκσλ ζηα κεραλήκαηα απηόκαηεο πώιεζεο, ηε 

δηαζθάιηζε πξόζβαζεο ζε θαζαξό λεξό, ηε κείσζε ηηκώλ ζηα πγηεηλά ηξόθηκα θαζώο θαη 

ζηα θξνύηα θαη ιαραληθά (Harvard School of Public Health, 2016).  

Παξόια απηά όκσο, ππάξρνπλ αξθεηά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην εάλ νη επηρεηξήζεηο 

είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, θαη ζρεηηθά κε ην εάλ νη 

εξγαδόκελνη δείμνπλ ελ ηέιεη πξνζπκία ώζηε λα αθνινπζήζνπλ έλαλ πγηεηλό ηξόπν 

δηαηξνθήο (Dodson,2016).  
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2.4 Δξγαζηαθό ζηξεο. 

Σν εξγαζηαθό ζηξεο απνηειεί κία πνιύ ζεκαληηθή πεγή θαθήο πγείαο, θαζώο 

πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ηόζν ζην θπθινθνξηθό όζν θαη ζην γαζηξεληεξηθό 

ζύζηεκα. Δπίζεο, επηδξά αξλεηηθά ζηελ παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ύκθσλα κε έξεπλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζε άιιεο 

επξσπατθέο ρώξεο, ην 51% ησλ εξγαδνκέλσλ πηζηεύεη όηη ην εξγαζηαθό ζηξεο απνηειεί 

ζύλεζεο θαηλόκελν, ελώ ην 16% δειώλεη όηη είλαη πνιύ ζύλεζεο θαηλόκελν ζηνπο ρώξνπο 

εξγαζίαο (Γεκνπιάο θαη ζπλεξγάηεο., 2015).  

Πην αλαιπηηθά, νη γπλαίθεο εξγαδόκελεο δειώλνπλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο άλδξεο εξγαδόκελνπο  όηη ην εξγαζηαθό ζηξεο απνηειεί έλα ζύλεζεο 

θαηλόκελν (54% έλαληη 49%).  Ζ ίδηα δήισζε ηζρύεη θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ειηθίαο 18 

έσο 54 εηώλ (53%) ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο ειηθίαο 55 εηώλ θαη άλσ (44%) 

(Γεκνπιάο θαη ζπλεξγάηεο., 2015). 

 Οη απόςεηο γηα ην εξγαζηαθό ζηξεο πνηθίινπλ επίζεο αλά εξγαζηαθό θιάδν, κε 

ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα δειώλνπλ ζε κεγαιύηεξν 

πνζνζηό όηη ην εξγαζηαθό ζηξεο απνηειεί ζύλεζεο θαηλόκελν (61%) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο πνζνζηνύ ηεο ηάμεο ηνπ 21% ην νπνίν πηζηεύεη όηη ην 

εξγαζηαθό ζηξεο είλαη έλα πνιύ ζύλεζεο θαηλόκελν (Γεκνπιάο θαη ζπλεξγάηεο., 2015). 

Κύξηεο πεγέο εξγαζηαθνύ ζηξεο απνηεινύλ ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ε εξγαζηαθή 

αλαδηνξγάλσζε, ην σξάξην θαζώο θαη ην θόξην εξγαζίαο. Άιιεο αηηίεο είλαη ε έιιεηςε 

ζπλαδειθηθήο αιιειεγγύεο, ε απνπζία ζαθώλ ξόισλ θαη αξκνδηνηήησλ, θαζώο θαη νη 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηαθώλ πξνηύπσλ (Γεκνπιάο θαη 

ζπλεξγάηεο., 2015). 

 

2.5 Η πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα. 

ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΛΣΑΣ),  ε πιεηνςεθία ησλ ειιήλσλ εξγαδνκέλσλ δειώλεη πξνβιήκαηα ζηε κέζε ηνπο 

(26.7 %), ελώ κόιηο ην 0.6% δειώλεη πξνβιήκαηα αθνήο. Δπίζεο, ζε πνζνζηό 13% 

δειώλνπλ όηη πάζρνπλ από θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα θαζώο θαη πξνβιήκαηα ηνπ 

θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο (ΔΛΣΑΣ, 2013),  .  

Φπρηθέο δηαηαξαρέο (ζηξεο, θαηάζιηςε) παξαηεξνύληαη ζηνπο έιιελεο 

εξγαδόκελνπο ζε πνζνζηό 6.8%, ελώ αθνινπζεί έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 6.3% κε 
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δηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Πξνβιήκαηα ζην ήπαξ, ζηνπο λεθξνύο θαη 

ζην πεπηηθό ζύζηεκα παξαηεξνύληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ζε πνζνζηό 4.3% (ΔΛΣΑΣ, 

2013) .  

Δπηπιένλ, ην 3.4 % δειώλεη πσο πάζρεη από θάπνην άιιν πξόβιεκα πνπ δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί, ελώ ην 2.6% ππνθέξεη από θόπσζε ησλ καηηώλ θαζώο θαη από 

πνλνθεθάινπο. Αθνινπζεί έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 2% κε ινηκώμεηο (ηώζεηο, 

κηθξνβηαθέο κνιύλζεηο), θαη ηέινο ζε πνζνζηό κόιηο 1.5% αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη πνπ 

εκθαλίδνπλ δεξκαηηθά πξνβιήκαηα. Να ζεκεησζεί πσο ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 

αλώηεξα δηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε, εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο, ππάιιεινη γξαθείνπ, 

εξγάηεο, θαζώο θαη γεσξγνί (ΔΛΣΑΣ, 2013). 

 

2.6 Οη εξγαζηεξηαθνί δείθηεο πγείαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξόγλσζε / 

δηάγλσζε λνζεκάησλ. 

2.6.1 Γεληθά. 

Οη εξγαζηεξηαθνί δείθηεο πγείαο είλαη ρεκηθέο νπζίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην αίκα 

θαζώο θαη ζε άιια βηνινγηθά πγξά όπσο ηα νύξα, θαη νη νπνίνη αληαλαθινύλ ηελ πγεία ησλ 

αλζξώπσλ. Όηαλ νη ηηκέο ησλ δεηθηώλ απηώλ μεπεξλάλε ηα θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ 

(παζνινγηθέο ηηκέο), ηόηε ζεκαίλεη πσο ππάξρεη δηαηαξαρή ζε θάπνην όξγαλν ηνπ 

αλζξώπνπ (Burtis, Ashwood & Bruns,2006). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο εξγαζηεξηαθώλ δεηθηώλ πγείαο νη νπνίεο πνηθίινπλ 

αλάινγα ηε δηάγλσζε πνπ επηζπκεί θαλείο λα πξαγκαηνπνηήζεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε κία 

γεληθή εμέηαζε αίκαηνο απεηθνλίδνληαη νη αηκαηνινγηθνί δείθηεο (πνζνζηό 

εξπζξνθπηηάξσλ, ιεπθά αηκνζθαίξηα, αηκνπεηάιηα), νη βηνρεκηθνί δείθηεο (π.ρ θεξξηηίλε, 

θπιιηθό νμύ, θξεαηηλίλε,  ηξηγιπθεξίδηα νιηθή ρνιεζηεξόιε, γιπθόδε, νπξηθό νμύ, νπξία, 

θάιην, λάηξην, επαηηθά έλδπκα, HDL-ρνιεζηεξόιε, LDL-ρνιεζηεξόιε, βηηακίλε B12, 

αιβνπκίλε, ηλζνπιίλε), θαη νη κηθξνβηνινγηθνί δείθηεο (πρ εηδηθό βάξνο νύξσλ, ρξνηά ε όςε 

νύξσλ) (Burtis, Ashwood & Bruns,2006) .  

Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη πην εμεηδηθεπκέλνη εξγαζηεξηαθνί δείθηεο πγείαο όπσο είλαη 

νη δείθηεο ινηκώμεσλ, νη νζηηθνί δείθηεο, νη ξεπκαηνινγηθνί/αλνζνινγηθνί δείθηεο, νη 

θαξθηληθνί δείθηεο, νη νξκόλεο αίκαηνο, νη νπξνινγηθνί δείθηεο όπσο, θαη ηέινο ππάξρνπλ 

θαη νη αξζξηθνί δείθηεο (Burtis, Ashwood & Bruns,2006). Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη 

εθηόο από ηνπο εξγαζηεξηαθνύο δείθηεο πγείαο ππάξρνπλ θαη νη γεληθνί δείθηεο όπσο γηα 
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παξάδεηγκα νη δείθηεο ζλεζηκόηεηαο θαη λνζεξόηεηαο, θαη νη νπνίνη κεηξνύλ ζηελ νπζία 

ηελ θαηάζηαζε πγείαο ελόο πιεζπζκνύ (Chiang & Cohen,1973). 

ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί (Δηθόλα 3), απεηθνλίδνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη 

εξγαζηεξηαθνί δείθηεο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ αλάινγα κε ηελ πάζεζε, γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο εμέιημεο ηεο λόζνπ, γηα ηελ  θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αζζελνύο αλάινγα κε ηελ 

πάζεζε πνπ έρεη, γηα ηελ  παξαθνινύζεζε ηεο ζεξαπείαο, γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

αζζέλεηαο ώζηε λα δνζεί ε θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή, γηα ηελ πξόγλσζε θαη ηέινο 

γηα ηε δηάγλσζε ηεο λόζνπ (Burtis, Ashwood & Bruns,2006) 

Δηθόλα 3: Δπηά βαζηθέο ρξεζηκόηεηεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ δεηθηώλ πγείαο. πλνπηηθά απηέο είλαη ε 
αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ, ν έιεγρνο ηεο εμέιημεο ηεο λόζνπ, ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αζζελνύο, ε 
παξαθνινύζεζε ηεο ζεξαπείαο, ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο αζζέλεηαο, ε πξόγλσζε θαη ηέινο ε 
δηάγλσζε ηεο λόζνπ. 

 

 

Πεγή:Burtis,Ashwood & Bruns 2006, ‘‘Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics‘‘, Elsevier 
Saunders, p. 2238. 

 

ηελ παξνύζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή νη βηνρεκηθνί δείθηεο πνπ επηιέρζεθαλ λα 

κειεηεζνύλ είλαη ε γιπθόδε, ε νιηθή ρνιεζηεξόιε, ε HDL-ρνιεζηεξόιε, ε LDL-

ρνιεζηεξόιε, ηα ηξηγιπθεξίδηα, ε θξεαηηλίλε, ηα επαηηθά έλδπκα AST, ALT θαη γ-GT, θαη 

ηέινο ε βηηακίλε Β12. Οη παξαπάλσ δείθηεο είλαη από ηνπο πην ζεκαληηθνύο, δηόηη 

Υξεζηκόηεηεο ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ 

δεηθηώλ πγείαο Έιεγρνο 

αζζέλεηαο 

Αμηνιόγεζε 

θηλδύλνπ 

Καηεγνξηνπνίεζε 

αζζελνύο 

Έιεγρνο 

ζεξαπείαο 

Καηεγνξηνπνίεζε 

πάζεζεο 

Πξόγλσζε 

Γηάγλσζε 



 

- 21 - 
 

αληηπξνζσπεύνπλ ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο δσηηθώλ νξγάλσλ ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ όπσο ε θαξδηά, ην ήπαξ θαη νη λεθξνί (Burtis, Ashwood & Bruns,2006). 

 

2.6.2 Γείθηεο θαη δηαβήηεο. 

   Ζ γιπθόδε καδί κε ηε θξνπθηόδε θαη ηε γαιαθηόδε απνηεινύλ ηνπο ηξεηο 

δηαηξνθηθνύο κνλνζαθραξίηεο, νη νπνίνη απνξξνθώληαη άκεζα ζηελ θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα πέςεο ηεο ηξνθήο. Δπίζεο, ε γιπθόδε απνηειεί ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πδαηάλζξαθα ζηε βηνινγία θαζώο ηα θύηηαξα ηε ρξεζηκνπνηνύλ σο 

πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο θαη σο κέζν κεηαβνιηζκνύ (Marshall, Bangert & 

Lapsley,2012).                         

Υακειόηεξα επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα από ηα θπζηνινγηθά (ππνγιπθαηκία), 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε, αγρώδεηο θαζώο θαη άιιεο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο. 

Αληίζεηα, πνιύ πςειά επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα (ππεξγιπθαηκία) είλαη ηθαλά λα 

νδεγήζνπλ ζηελ πξόθιεζε ζαθραξώδε δηαβήηε, κηαο λόζνπ θαηά ηελ νπνία ην πάγθξεαο 

παξάγεη ειάρηζηε έσο θαζόινπ ηλζνπιίλε κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνύληαη δηαηαξαρέο 

ζην κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο. (Marshall, Bangert & Lapsley,2012). 

 

2.6.3 Γείθηεο θαη λεθξηθή ιεηηνπξγία. 

   Αλαθνξηθά κε ηε θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, 

απηή απεηθνλίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ρεκηθνύ κνξίνπ ηεο θξεαηηλίλεο. Ζ θξεαηηλίλε 

κεηαθέξεηαη ζηνπο λεθξνύο κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, θηιηξάξεηαη ζε έλα πνιύ 

κεγάιν πνζνζηό θαη ελ ζπλερεία απεθθξίλεηαη δηακέζνπ ησλ νύξσλ (Marshall, Bangert & 

Lapsley, 2012).   

Ζ νκαιή απνκάθξπλζε ηεο θξεαηηλίλεο από ηνλ νξγαληζκό απνηειεί έλδεημε 

θπζηνινγηθήο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. Αδπλακία απέθθξηζεο ηεο από ηνπο λεθξνύο, είλαη 

έλδεημε λεθξηθήο λόζνπ, θαη επνκέλσο ν αζζελήο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

ζπγθεθξηκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή  (Marshall, Bangert & Lapsley, 2012).  
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2.6.4 Γείθηεο θαη θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία. 

    Ξεθηλώληαο από ηε ρνιεζηεξόιε, πξόθεηηαη γηα κία ρεκηθή νπζία ε νπνία 

βξίζθεηαη θπζηνινγηθά ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ. Υνιεζηεξόιε ππάξρεη επίζεο θαη ζε 

δηάθνξεο ηξνθέο όπσο ην θόθθηλν θξέαο, ηα πνπιεξηθά θαζώο θαη ζηα γαιαθηνθνκηθά κε 

πιήξε ιηπαξά. Γηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο ρνιεζηεξόιεο ζπλεπάγεηαη απμεκέλα 

επίπεδα ηεο ζην αίκα πάλσ από ηα θπζηνινγηθά όξηα,  θάηη ην νπνίν απνηειεί παξάγνληα 

θηλδύλνπ γηα θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο (Marshall, Bangert & Lapsley, 2012).    

Ζ ρνιεζηεξόιε κεηαθέξεηαη ζην αίκα κε ηελ βνήζεηα εηδηθώλ πξσηετλώλ 

κεηαθνξέσλ νη νπνίεο νλνκάδνληαη ιηπνπξσηεΐλεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε HDL-

ρνιεζηεξόιε θαη ε LDL-ρνιεζηεξόιε. Πην ζπγθεθξηκέλα,  ε HDL-ρνιεζηεξόιε ή αιιηώο 

΄΄θαιή΄΄  ρνιεζηεξόιε κεηαθέξεη ηελ LDL- ρνιεζηεξόιε από ηα ηνηρώκαηα ησλ αξηεξηώλ 

ζην ήπαξ από όπνπ θαη απνβάιιεηαη (Marshall, Bangert & Lapsley, 2012).     

Τςειά επίπεδα HDL-ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα απνηεινύλ έλδεημε θπζηνινγηθήο 

θαξδηαγγεηαθήο ιεηηνπξγίαο. Αληίζεηα ε LDL-ρνιεζηεξόιε ή αιιηώο ΄΄θαθή΄΄ ρνιεζηεξόιε, 

ελαπνζέηεη ηα πεξίζζεηα ρνιεζηεξόιεο ζηα ηνηρώκαηα ησλ αξηεξηώλ (Marshall, Bangert & 

Lapsley, 2012).    

Έηζη ινηπόλ, πςειά επίπεδα ΄΄θαθήο΄΄ ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα είλαη ηθαλά λα 

πξνθαιέζνπλ  ζηέλσζε ησλ αξηεξηώλ θαη επνκέλσο αζεξνζθιήξσζε, θάηη ην νπνίν είλαη 

πνιύ επηθίλδπλν γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία. Έλαο άιινο βηνρεκηθόο δείθηεο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία είλαη ηα ηξηγιπθεξίδηα. Σα ηξηγιπθεξίδηα είλαη 

ζηελ νπζία ιίπνο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αλζξώπηλν ζώκα. Πεγέο ηξηγιπθεξηδίσλ 

απνηεινύλ νη ηξνθέο δσηηθήο θαη θπηηθήο πξνέιεπζεο, θαζώο θαη νη πδαηάλζξαθεο 

(Marshall, Bangert & Lapsley, 2012).    

Δπίζεο, ζεξκίδεο ηηο νπνίεο ην ζώκα δελ ρξεηάδεηαη ηηο κεηαηξέπεη ζε ηξηγιπθεξίδηα 

θαη ηηο απνζεθεύεη ζε εηδηθά θύηηαξα ηα νπνία νλνκάδνληαη ιηπνθύηηαξα. Γηαηαξαρή ηνπ 

κεηαβνιηζκνύ ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ζπλεπώο απμεκέλα επίπεδα ηνπο ζην αίκα, απνηειεί 

παξάγνληα θηλδύλνπ γηα θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

ζηεθαληαία λόζνο (Marshall, Bangert & Lapsley, 2012).   
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2.6.5 Γείθηεο θαη επαηηθή ιεηηνπξγία. 

   Οη βηνρεκηθνί δείθηεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ επαηηθή ιεηηνπξγία είλαη νη 

ακηλνηξαλζθεξάζεο AST θαη ALT νη νπνίεο νλνκάδνληαη ελαιιαθηηθά θαη ηξαλζακηλάζεο, 

θαζώο θαη ην έλδπκν γ-GT. Οη ακηλνηξαλζθεξάζεο είλαη επαηηθά έλδπκα ηα νπνία βνεζνύλ 

ζηε δηάζπαζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ ιακβάλεη ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο κέζσ 

ηεο ηξνθήο. Δπίζεο, απνκαθξύλνπλ ηηο ηνμίλεο από ην ζώκα (Marshall, Bangert & 

Lapsley, 2012).     

Αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ ακηλνηξαλζθεξαζώλ πάλσ από ην αλώηαην θπζηνινγηθό 

όξην απνηειεί έλδεημε θαηαζηξνθήο ησλ επαηηθώλ θπηηάξσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη 

απμεκέλνο θίλδπλνο εκθάληζεο επαηηθήο λόζνπ. Σέινο, ην έλδπκν γ-GT βξίζθεηαη θπξίσο 

ζηα ρνιεθόξα αγγεία ηνπ ήπαηνο θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηε κεηαθνξά ησλ ακηλνμέσλ 

δηακέζνπ ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ. Παζνινγηθή αύμεζε ησλ ηηκώλ ηεο γ-GT, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ρνιεθόξσλ αγγείσλ ηνπ ήπαηνο (Marshall, 

Bangert & Lapsley, 2012). 

 

2.6.6 Λνηπνί βηνρεκηθνί δείθηεο κειέηεο. 

   Ζ βηηακίλε B12 ε νπνία αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ βηηακηλώλ Β, ζπκβάιεη ζηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηε βειηίσζε ηεο κλήκεο, θαζώο θαη ζηνλ 

κεηαβνιηζκό ηνπ θπιιηθνύ νμένο. Σν θπιιηθό νμύ νδεγεί ζηε βηνζύλζεζε ηνπ DNA. 

Έιιεηςε ηεο βηηακίλεο Β12 από ηνλ νξγαληζκό, ζρεηίδεηαη  κεηαμύ άιισλ κε κεησκέλε 

παξαγσγή εξπζξνθπηηάξσλ θαζώο θαη ρακειό αηκαηνθξίηε (Marshall, Bangert & Lapsley, 

2012). 

 

2.6.7 Σηκέο αλαθνξάο ησλ δεηθηώλ ηεο κειέηεο. 

   ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 5) παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο αλαθνξάο ησλ 

βηνρεκηθώλ δεηθηώλ ηεο κειέηεο, όπσο απηέο νξίδνληαη από ην βηνρεκηθό εξγαζηήξην ηνπ 

ΠΓΝΗ. Δπίζεο, νη ηηκέο αλαθνξάο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπγθξίλνληαη κε ηηο δηεζλείο ηηκέο 

αλαθνξάο πνπ ππάξρνπλ ζύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία (Marshall, Bangert & 

Lapsley, 2012). Να ζεκεησζεί όηη ηα όξηα ηηκώλ ησλ δεηθηώλ θαζνξίδνληαη ην θάζε 

εξγαζηήξην μερσξηζηά, αλάινγα κε ηηο αλαιπηηθέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 
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Πίλαθαο 5: ύγθξηζε ησλ ηηκώλ αλαθνξάο πνπ δίλνληαη από ην βηνρεκηθό εξγαζηήξην ηνπ                     

ΠΓΝΗ  κε ηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθνξάο, γηα ηνπο ππό κειέηε βηνρεκηθνύο δείθηεο. 

 

Πεγή: Marshall, Bangert & Lapsley, 2012, ‗‘Textbook of Clinical Chemistry‘‘, Elsevier Health Sciences, p. 628. 

Από ηε ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ αλαθνξάο ηνπ βηνρεκηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ ΠΓΝΗ κε ηηο 

δηεζλείο ηηκέο πνπ ππνδεηθλύνληαη από ηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία, θαίλεηαη όηη ππάξρεη 

ελαξκόληζε ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηηο δηεζλείο επηζηεκνληθέο νδεγίεο πγείαο. Γηα ηηο 

ζπγθεληξώζεηο ησλ δεηθηώλ ηεο κειέηεο ηζρύνπλ νη παξαθάησ ζπληκήζεηο: 

 mg/dl, κηιηγξακκάξηα αλά δεθαηόιηηξν (milligrams per deciliter) 

 pg/ml, πηθνγξακκάξηα αλά ρηιηνζηόιηηξν (picograms per milliliter) 

 IU/L, δηεζλείο κνλάδεο αλά ιίηξν (International Units per Liter) 

 

Οη ππό κειέηε 

βηνρεκηθνί δείθηεο 

 

Σηκέο αλαθνξάο ησλ δεηθηώλ, 

ζύκθσλα κε ην Βηνρεκηθό Δξγαζηήξην 

ηνπ ΠΓΝΙ 

 

Γηεζλείο ηηκέο  

αλαθνξάο 

 

Γιπθόδε 

 

70-125 mg/dl 

 

65-110 mg/dl 

 

Κξεαηηλίλε 

 

0,6-1,2 mg/dl 

 

0.8-1.3 mg/dl 

 

Οιηθή ρνιεζηεξόιε 

 

110-200 mg/dl 

 

<200 mg/dl 

 

LDL-ρνιεζηεξόιε 

 

60-130 mg/dl 

 

< 130 mg/dl 

 

HDL-ρνιεζηεξόιε 

 

35-70 mg/dl 

 

<50 mg/dl 

 

Σξηγιπθεξίδηα 

 

40-175 mg/dl 

 

<150 mg/dl 

 

 

AST 

 

 

10-35 IU/L 

 

 

8-48 IU/L 

 

ΑLT 

 

10-35 IU/L 

  

7-55 IU/L 

 

γ-GT 

 

10-52 IU/L 

 

9-48 IU/L 

 

Βηηακίλε Β12 

 

145-914 pg/ml 

 

150-800 pg/ml 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ  

3.1 πιινγή δεδνκέλσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνύζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, ζπιιέρζεθαλ 

δεδνκέλα από ηα αξρεία ηνπ βηνρεκηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ ΠΓΝΗ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ύζηεξα 

από ηε ζπγθαηάζεζε ηεο δηεπζύληξηαο ηνπ βηνρεκηθνύ εξγαζηεξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

έξεπλα ζηα αξρεία ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ. 

ε ζπλελλόεζε κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηέζεθαλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί 

αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Αξρηθά, νη βηνρεκηθέο εμεηάζεηο ήηαλ 

απαξαίηεην λα πξνέξρνληαη  από εξγαδόκελνπο είηε ηνπ δεκόζηνπ είηε ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα, θαη δεύηεξνλ νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδόκελνη λα κελ ήηαλ αζζελείο, αιιά λα πήγαλ 

ζην λνζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα δώζνπλ αίκα έηζη ώζηε λα ελεκεξσζνύλε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο.  

Σν γεγνλόο πσο ην δείγκα ηεο κειέηεο απνηειείηαη  απνθιεηζηηθά από 

εξγαδόκελνπο, πηζηνπνηήζεθε  κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ εξσηεκαηνινγίσλ  ηα νπνία 

κνηξάζηεθαλ ζηνλ πιεζπζκό ηεο κειέηεο πξνηνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε αηκνιεςία θαη 

αθνινύζσο ε γεληθή εμέηαζε αίκαηνο.  

Ύζηεξα από δίκελε έξεπλα ζηα αξρεία ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπγθεληξώζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα από ηηο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο 215 εξγαδνκέλσλ από ηελ γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ύζηεξα από 

ζπλελλόεζε κε ηελ ππεύζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζπκθσλήζεθε λα ηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Από ηνπο 215 εξγαδόκελνπο νη 122 είλαη γπλαίθεο θαη νη 93 άλδξεο. Δπίζεο, 

ε ειηθία ηνπο θπκαίλεηαη από 18 έσο 75 έηε. 

Από ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιήξσζαλ νη εξγαδόκελνη ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο ζηα 

εηδηθά εξσηεκαηνιόγηα, δόζεθε έκθαζε ζην θύιιν, ζηελ ειηθία, θαζώο θαη ζηνλ ηξόπν 

δσήο πνπ αθνινπζνύλ. Ο ηξόπνο δσήο αθνξά ην θάπληζκα (λαη / όρη), ηε ζσκαηηθή 

άζθεζε (κεδακηλή, κέηξηα, έληνλε), θαη ηε δηαηξνθή (ρνξηνθάγνη, κέζε δηαηξνθή, έληνλα 

θξεαηνθάγνη).  

Αθνύ ινηπόλ παξαιήθζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαηαγξάθεθαλ ζηε ζπλέρεηα νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ θαζώο θαη ηα όξηα 

αλαθνξάο πνπ πξνηείλνληαη από ην βηνρεκηθό εξγαζηήξην γηα ηνπο βηνρεκηθνύο δείθηεο 

ηεο γιπθόδεο, ηεο θξεαηηλίλεο, ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο, ηεο HDL- ρνιεζηεξόιεο, ηεο 
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LDL- ρνιεζηεξόιεο, ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ, ησλ ελδύκσλ AST, ALT, γ-GT θαη ηέινο ηεο 

βηηακίλεο Β12 . 

 

3.2 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπγθεληξσηηθνί 

πίλαθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο excel. Οη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπλνςίζνπλ θαη λα νκαδνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα ζε θαηεγνξίεο. Δπίζεο, κπνξνύλ λα 

ζπλδέζνπλ ηα πνηνηηθά κε ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο κειέηεο. 

Όζνλ αθνξά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, αξρηθά θσδηθνπνηήζεθαλ ζε κία θαξηέια excel ε ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαζώο θαη ην θύιν, όπνπ κε 0 ζπκβνιίδεηαη ν άλδξαο θαη κε 1 ε γπλαίθα. Δλ ζπλερεία, 

θαηαγξάθεθε ζηελ ίδηα θαξηέια ν ηξόπνο δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη.  

Γηα ην θάπληζκα, κε 0 ζπκβνιίδνληαη νη κε θαπληζηέο θαη κε 1 απηνί πνπ θαπλίδνπλ, 

ελώ γηα ηε δηαηξνθή κε 0 ζπκβνιίδνληαη νη εξγαδόκελνη νη νπνίνη είλαη ρνξηνθάγνη, κε 1 

απηνί πνπ αθνινπζνύλ κία κέζε δηαηξνθή θαη κε 2 απηνί νη νπνίνη είλαη έληνλα 

θξεαηνθάγνη. Αλαθνξηθά ηώξα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε, κε 0 ζπκβνιίδνληαη νη εξγαδόκελνη 

νη νπνίνη δελ αζθνύληαη θαζόινπ, κε 1 απηνί νη νπνίνη αζθνύληαη κε κέηξηα ζπρλόηεηα θαη 

κε 2 απηνί νη νπνίνη αζθνύληαη κε έληνλνπο ξπζκνύο.  

ην ζεκείν απηό, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο 

επηζηεκνληθέο εηαηξίεο πγείαο σο θαπληζηήο νξίδεηαη απηόο ν νπνίνο θαπλίδεη πάλσ από 

έλα ηζηγάξν ηελ εκέξα, σο κέηξηα άζθεζε ινγίδεηαη ε άζθεζε ε νπνία πεξηέρεη ηξηάληα 

ιεπηά έληνλν πεξπάηεκα ηελ εκέξα ζε θαζεκεξηλή βάζε, σο έληνλε άζθεζε ζεσξείηαη ε 

έληνλε αεξόβηα δξαζηεξηόηεηα ηνπιάρηζηνλ δέθα ιεπηά θάζε κέξα (εμαηξείηαη ην 

πεξπάηεκα), θαη ηέινο σο κέζε δηαηξνθή ινγίδεηαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή (γαιαθηνθνκηθά 

πξντόληα, θξνύηα θαη ιαραληθά, όζπξηα, πδαηάλζξαθεο, ειαηόιαδν). 

Δλ ζπλερεία, θαηαγξάθεθαλ ζε κία θαξηέια excel  νη ηηκέο ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ 

όπσο απνξξένπλ  από ηηο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο, θαζώο θαη 

νη ηηκέο αλαθνξάο πνπ δίλνληαη από ην εξγαζηήξην από ην νπνίν ζπιιέρζεθαλ ηα 

δείγκαηα. ε όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ βνήζεηα ησλ 

ζπγθεληξσηηθώλ πηλάθσλ, απηή αθνξά ηε ζύλδεζε ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ κε ην θύιν, 

ηελ ειηθία θαζώο θαη κε ηνλ ηξόπν δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη ηνπ δείγκαηνο. 
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 Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ παξαπάλσ ζύλδεζε, απεηθνλίζηεθαλ ζε 

ξαβδνγξάκκαηα. Οη ξάβδνη κε θόθθηλν ρξώκα ζπκβνιίδνπλ ηηο παζνινγηθέο ηηκέο ησλ 

δεηθηώλ (ηηκέο πνπ μεπεξλάλε ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην), απηνί κε ξνδ ρξώκα 

ζπκβνιίδνπλ ην γπλαηθείν θύιν, θαη ηέινο νη ξάβδνη κε πξάζηλν ρξώκα απεηθνλίδνπλ ηηο 

ηηκέο ησλ δεηθηώλ νη νπνίεο λαη κελ μεπεξλάλε ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην, αιιά ρσξίο 

λα ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Σέινο, νη ηηκέο ησλ δεηθηώλ πνπ πξνέθπςαλ ζπγθξίζεθαλ κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο 

πνπ δίλνληαη από ην βηνρεκηθό εξγαζηήξην ηνπ ΠΓΝΗ, έηζη ώζηε ύζηεξα θαη από ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ηηκώλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ππννκάδεο λα εμαρζνύλε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη απαξηίδνπλ ηνλ πιεζπζκό  ηεο 

κειέηεο. πλνςίδνληαο, ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ αθνξά ηηο πέληε παξαθάησ 

ελόηεηεο: α) Φύιν - Σηκέο βηνρεκηθώλ δεηθηώλ, β) Ζιηθία - Σηκέο βηνρεκηθώλ δεηθηώλ, γ) 

Κάπληζκα - Σηκέο βηνρεκηθώλ δεηθηώλ, δ) Γηαηξνθή - Σηκέο βηνρεκηθώλ δεηθηώλ, ε) 

σκαηηθή άζθεζε - Σηκέο βηνρεκηθώλ δεηθηώλ. 

    

3.3 ηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο IBM SPSS Statistics 23. ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνύλ ζηελ ελόηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ, απεηθνλίδνληαη νη κέζεο ηηκέο (mean), θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο 

(±Standard Deviation=SD) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνζνηηθώλ 

κεηαβιεηώλ.  

Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ δύν ζπλόισλ ηηκώλ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο έλα 

ραξαθηεξηζηηθό, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή t-Test. Να ζεκεησζεί όηη ζηελ εθαξκνγή t-

Test, πξαγκαηνπνηείηαη πξώηα ν έιεγρνο Levene γηα ηηο δηαθπκάλζεηο. Γηα p>0.05 ε 

ππόζεζε όηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο γίλεηαη απνδεθηή.   

Αληίζεηα, ε  ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ γηα κεηαβιεηή κε παξαπάλσ από δύν 

θαηεγνξίεο έγηλε κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο One-Way-ANOVA κε επίπεδν 

εκπηζηνζύλεο 95%. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο είλαη απηέο γηα ηηο νπνίεο ε ηηκή p 

είλαη κηθξόηεξε ηνπ 0.05 (p<0.05). Δπίζεο, νη ζπγθξίζεηο ησλ ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

ππννκάδεο έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηεο κεζόδνπ Bonferroni.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

4.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ ηεο κειέηεο. 

Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ ηεο κειέηεο Φύιν θαη Ζιηθία 

παξνπζηάδνληαη ζηα γξαθήκαηα 1 θαη 2. πγθεθξηκέλα, ζην γξάθεκα 1 απεηθνλίδεηαη ην 

θύιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζην γξάθεκα 2 ε ειηθία ηνπο. 

Γξάθεκα 1: Φύιν εξγαδνκέλσλ. 

 

Ο πιεζπζκόο ηεο κειέηεο απνηειείηαη από 215 εξγαδόκελνπο εθ ησλ νπνίσλ νη 122 είλαη 
γπλαίθεο (κε πνζνζηό 57%) θαη νη 93 άλδξεο (κε πνζνζηό 43%). 

 

Γξάθεκα 2: Ζιηθία εξγαδνκέλσλ. 

 

43%

57%

Φύλο

Άνδρεσ Γυναίκεσ

18-27
(15%)

28-37
(25%)

38-47
(22%)

48-57
(27%)

58-67
(10%)

68-75 (1%)
Ηλικία
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Ζ ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο θπκαίλεηαη από 18 έσο 75 έηε. Σν πςειόηεξν 
πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ (27%) είλαη ειηθίαο κεηαμύ 48 θαη 57 εηώλ, ελώ κόιηο ην 1% ηνπ 
πιεζπζκνύ είλαη κεηαμύ 68 θαη 75 εηώλ. 

 

4.1.1 Σα επίπεδα ηηκώλ ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ αλάινγα κε ην θύιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο. 

ηα γξαθήκαηα 3 έσο 12 απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο (Μέζνο όξνο ± Σππηθή απόθιηζε)  

ησλ ππό κειέηε βηνρεκηθώλ δεηθηώλ, αλάινγα κε ην θύιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο. 

Γξάθεκα 3: Σηκέο γιπθόδεο αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Οη ηηκέο ηεο γιπθόδεο δελ μεπεξλάλε ηα θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ ηόζν ζηνπο άλδξεο όζν 
θαη ζηηο γπλαίθεο ηεο κειέηεο. Δπνκέλσο, θαη ηα δύν θύια δελ έρνπλ πηζαλόηεηεο 
εκθάληζεο ζαθραξώδε δηαβήηε. Έιεγρνο Levene: p=0.145, άξα νη δηαθπκάλζεηο είλαη 
ίζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο γιπθόδεο γηα ηα δύν θύια ηεο κειέηεο, ππάξρνπλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. * p=0.021 ζε ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. πλεπώο, ην θύιν 
επεξεάδεη ηα επίπεδα ηηκώλ ηεο γιπθόδεο. 

 

Πίλαθαο 6α : Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο γιπθόδεο αλάινγα κε ην θύιν. 

 

 
Φύιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Γιπθόδε 

(mg/dl) 

Άλδξεο 93 92.204 22.5150 2.3347 

Γπλαίθεο 122 86.434 13.7678 1.2465 
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Γξάθεκα 4: Σηκέο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ην θύιν.  

 

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα, ηόζν νη άλδξεο όζν θαη νη γπλαίθεο ηεο κειέηεο δελ 
έρνπλ πηζαλόηεηεο εκθάληζεο λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο, θαζώο νη ζπγθεληξώζεηο ηεο 
θξεαηηλίλεο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο βξίζθνληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ. Έιεγρνο 
Levene: p=0.594, άξα νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. Μεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ηεο 
θξεαηηλίλεο γηα ηα δύν θύια, παξαηεξνύληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. * p=0.002 ζε 
ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. Απηό ζεκαίλεη πσο ν παξάγνληαο θύιν επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο 
θξεαηηλίλεο. 
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*

 

Πίλαθαο 6β : Έιεγρνο t-Test γηα ηε γιπθόδε αλάινγα κε ην θύιν. 

 

 

 

Γιπθόδε (mg/dl) 

Equal variances assumed Equal variances not assumed 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

F 2.136  

Sig. 
.145  

t-test for 

Equality of 

Means 

t 2.319 2.180 

df 213 143.084 

Sig. (2-tailed) .021 .031 

Mean Difference 5.7699 5.7699 

Std. Error Difference 2.4879 2.6466 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower .8659 .5384 

Upper 10.6739 11.0014 
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Πίλαθαο 7α : Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ην θύιν. 

 
Φύιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Κξεαηηλίλε 

(mg/dl) 

  Άλδξεο 93 1.098 .12 .011 

Γπλαίθεο 122 .878 .11 .010 

 

 

Πίλαθαο 7β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ θξεαηηλίλε αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Κξεαηηλίλε (mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .285  

Sig. .594  

t-test for Equality of Means t 14.302 14.274 

df 213 196.711 

Sig. (2-tailed) .002 .000 

Mean Difference .220 .220 

Std. Error Difference .015 .015 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower .189 .189 

Upper .2505 .2506 

 

 

Γξάθεκα 5: Σηκέο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην θύιν. 
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Ζ ηηκή ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο μεπεξλάεη ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην ηόζν ζηνπο 
άλδξεο  όζν θαη ζηηο γπλαίθεο ηεο κειέηεο. πλεπώο, ηόζν νη άλδξεο όζν θαη νη γπλαίθεο 
εκθαλίδνπλ ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Έιεγρνο Levene: p=0.171, άξα νη δηαθπκάλζεηο είλαη 
ίζεο. Γελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο νιηθήο 
ρνιεζηεξόιεο γηα ηα δύν θύια (p=0.954), θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη πσο ην θύιν δελ 
επεξεάδεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο. 

 

Πίλαθαο 8α : Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην θύιν. 

 
Φύιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Υνιεζηεξόιε 

(mg/dl) 

Άλδξεο 93 205.258 38.6961 4.0126 

Γπλαίθεο 122 204.926 43.6928 3.9558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 8β : Έιεγρνο t-Test γηα ηελ νιηθή ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Υνιεζηεξόιε (mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 1.889  

Sig. .171  

t-test for Equality of Means t .058 .059 

df 213 208.201 

Sig. (2-tailed) .954 .953 

Mean Difference .3318 .3318 

Std. Error Difference 5.7277 5.6346 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -10.9583 -10.7764 

Upper 11.6220 11.4401 
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Γξάθεκα 6: Σηκέο HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Παξαηεξνύληαη θπζηνινγηθά επίπεδα ηηκώλ ηεο ΄΄θαιήο΄΄ ρνιεζηεξόιεο ηόζν ζηνπο 
άλδξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο ηεο κειέηεο. Απηό ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ απμεκέλεο 
πηζαλόηεηεο εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ θαη γηα ηα δύν θύια. Έιεγρνο 
Levene: p=0.003, άξα νη δηαθπκάλζεηο δελ είλαη ίζεο. Μεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ηεο HDL-
ρνιεζηεξόιεο γηα ηα δύν θύια, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. * p=0.001 ζε 
ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. πλεπώο, ν παξάγνληαο θύιν επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο HDL-
ρνιεζηεξόιεο. 

 

 
Πίλαθαο 9α : Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην θύιν. 
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Φύιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

HDL(mg/dl) Άλδξεο 93 52.065 10.3502 1.0733 

Γπλαίθεο 122 62.869 13.5890 1.2303 
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HDL(mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 9.300  

Sig. .003  

t-test for Equality of Means t -6.384 -6.618 

df 213 213.000 

Sig. (2-tailed) .000 .001 

Mean Difference -10.8043 -10.8043 

Std. Error Difference 1.6925 1.6326 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -14.1406 -14.0225 

Upper -7.4681 -7.5861 

 

 

Γξάθεκα 7:  Σηκέο LDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Ζ LDL-ρνιεζηεξόιε παίξλεη ηηκέο νη νπνίεο βξίζθνληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ θαη 
ζηα δύν θύια ηεο κειέηεο. Σν απνηέιεζκα απηό ζε ζπλδπαζκό θαη κε ην γξάθεκα 8, 
επηβεβαηώλεη πσο ν παξάγνληαο θύιν δελ θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 
θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία ησλ εξγαδνκέλσλ. Έιεγρνο Levene: p=0.864, άξα νη 
δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο ‗‘θαθήο‘‘ ρνιεζηεξόιεο 
γηα ηα δύν θύια, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.287). Δπνκέλσο, ην 
θύιν δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο. 
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Πίλαθαο 9β : Έιεγρνο t-Test γηα ηελ HDL-ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 10α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Φύιν N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

LDL(mg/dl) Άλδξεο 93 128.36 35.46 3.67 

Γπλαίθεο 122 123.13 35.64 3.22 

 

 

 

Πίλαθαο 10β : Έιεγρνο t-Test γηα ηελ  LDL-ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην θύιν. 

 

LDL (mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .029  

Sig. .864  

t-test for Equality of Means t 1.068 1.069 

df 213 198.686 

Sig. (2-tailed) .287 .287 

Mean Difference 5.227 5.227 

Std. Error Difference 4.896 4.892 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -4.423 -4.420 

Upper 14.879 14.876 



 

- 36 - 
 

Γξάθεκα 8:  Σηκέο ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Οη ηηκέο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ δηαηεξνύληαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ηόζν ζηνπο άλδξεο όζν 
θαη ζηηο γπλαίθεο ηεο κειέηεο. Δπνκέλσο, ηα ηξηγιπθεξίδηα δελ θαίλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηε 
δηακόξθσζε ηνπ δηαηαξαγκέλνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο. 
Έιεγρνο Levene: p=0.012, άξα νη δηαθπκάλζεηο δελ είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο 
ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ γηα ηα δύν θύια, παξαηεξνύληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. * 
p=0.001  ζε ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. Απηό ζεκαίλεη πσο ην θύιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 
κειέηεο επεξεάδεη ηηο ηηκέο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. 

 

Πίλαθαο 11α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ην θύιν. 

 
Φύιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Tξηγιπθεξίδηα  

(mg/dl)  

Άλδξεο 93 124.172 63.0120 6.5340 

Γπλαίθεο 122 89.959 53.1207 4.8093 
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Γξάθεκα 9: Σηκέο AST αλάινγα κε ην θύιν. 

 

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα, ε ζπγθέληξσζε ηεο ακηλνηξαλζθεξάζεο AST 
δηαηεξείηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ζηα δύν θύια ηεο κειέηεο. Σν παξόλ απνηέιεζκα 
απνηειεί κία πνιύ θαιή έλδεημε γηα ηελ επαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο. 
Έιεγρνο Levene: p=0.007, άξα νη δηαθπκάλζεηο δελ είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο  κέζεο ηηκέο 
ηνπ ελδύκνπ AST γηα ηα δύν θύια ηεο κειέηεο, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
* p= 0.004 ζε ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. Γειαδή, ην θύιν ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδεη ηηο 
ηηκέο ηνπ ελδύκνπ AST. 
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*24.48 ± 7.65

19.92 ± 5.25

 

Σξηγιπθεξίδηα (mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F 6.374  

Sig. .012  

t-test for Equality of 

Means 

t 4.315 4.217 

df 213 178.787 

Sig. (2-tailed) .000 .001 

Mean Difference 34.2130 34.2130 

Std. Error Difference 
7.9293 8.1132 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 18.5831 18.2032 

Upper 49.8429 50.2229 

Πίλαθαο 11β: Έιεγρνο t-Test  γηα ηα ηξηγιπθεξίδηα αλάινγα κε ην θύιν. 
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Πίλαθαο 12α : Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ AST αλάινγα κε ην θύιν. 

 
Φύιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AST (IU/L) Άλδξεο 93 24.484 7.6579 .7941 

Γπλαίθεο 122 19.928 5.2580 .4760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Πίλαθαο 12β: Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν AST αλάινγα κε ην θύιν. 

 

AST (IU/L) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 7.338  

Sig. .007  

t-test for Equality of Means t 5.178 4.932 

df 213 154.804 

Sig. (2-tailed) .000 .004 

Mean Difference 4.5658 4.5658 

Std. Error Difference .8818 .9258 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 2.8277 2.7369 

Upper 6.3040 6.3948 
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Γξάθεκα 10: Σηκέο ALT αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Σόζν ζηνπο άλδξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο ηεο κειέηεο, ηα επίπεδα ηηκώλ ηεο  
ακηλνηξαλζθεξάζεο ALT δελ ππεξβαίλνπλ ηα θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ. Δπνκέλσο, ζε 
ζπλδπαζκό θαη κε ην γξάθεκα 9 ηα δύν θύια δελ εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο. 
Έιεγρνο Levene: p=0.001,επνκέλσο νη δηαθπκάλζεηο δελ είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο  κέζεο 
ηηκέο ηνπ ελδύκνπ ALT γηα ηα δύν θύια, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. * p= 
0.004 ζε ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. Άξα ην θύιν επεξεάδεη ηα επίπεδα ηηκώλ ηεο 
ακηλνηξαλζθεξάζεο  ALT. 
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Πίλαθαο 13α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ ALT αλάινγα κε ην θύιν. 

 
Φύιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ALT (IU/L) Άλδξεο 93 26.269 12.2813 1.2735 

Γπλαίθεο 122 15.689 7.2421 .6557 
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Γξάθεκα 11: Σηκέο γ-GT αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Γελ παξαηεξνύληαη δηαηαξαρέο ζηα ρνιεθόξα αγγεία ηνπ ήπαηνο ησλ αλδξώλ θαη ησλ 
γπλαηθώλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο, θαζώο ην έλδπκν γ-GT παίξλεη θπζηνινγηθέο ηηκέο. 
Έιεγρνο Levene: p=0.001, επνκέλσο νη δηαθπκάλζεηο δελ είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο 
ηηκέο ηνπ δείθηε γ-GT γηα ηα δύν θύια, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. * 
p=0.002 ζε ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. πλεπώο, ην θύιν επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηνπ 
παξαπάλσ ελδύκνπ. 
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ALT (IU/L) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 18.191  

Sig. .001  

t-test for Equality of Means t 7.888 7.387 

df 213 139.770 

Sig. (2-tailed) .000 .004 

Mean Difference 10.5803 10.5803 

Std. Error Difference 1.3413 1.4324 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 7.9364 7.7484 

Upper 13.2242 13.4122 

Πίλαθαο 13β: Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν ALT αλάινγα κε ην θύιν. 



 

- 41 - 
 

 

 

 

Πίλαθαο 14β: Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν γ-GT αλάινγα κε ην θύιν. 

 

γ-GT (IU/L) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 25.851  

Sig. .001  

t-test for Equality of Means t 9.144 8.480 

df 213 131.780 

Sig. (2-tailed) .000 .002 

Mean Difference 10.8864 10.8864 

Std. Error Difference 1.1905 1.2837 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 8.5397 8.3471 

Upper 13.2331 13.4257 

 

 

Γξάθεκα 12:Σηκέο B12 αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Οη ηηκέο ηεο βηηακίλε B12 ε νπνία ζπλδέεηαη κεηαμύ άιισλ θαη κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, δελ ππεξβαίλνπλ ηα θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ ηόζν ζηνπο άλδξεο 
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Πίλαθαο 14α : Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ γ-GT αλάινγα κε ην θύιν. 

 
Φύιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

γ-GT(IU/L) Άλδξεο 93 25.763 11.2157 1.1630 

Γπλαίθεο 122 14.877 6.0022 .5434 
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όζν θαη ζηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο. Έιεγρνο Levene: p=0.473, άξα νη 
δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. Μεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ηεο βηηακίλεο γηα ηα δύν θύια, δελ 
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.215). Απηό ζεκαίλεη πσο ην θύιν δελ 
επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο βηηακίλεο B12. 

 

Πίλαθαο 15α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο Β12 αλάινγα κε ην θύιν.  

 
Φύιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Β12 (pgl/ml) Άλδξεο 93 277.462 105.5829 10.9484 

Γπλαίθεο 122 295.779 107.9873 9.7767 

 

 

 

Πίλαθαο 15β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ βηηακίλε Β12 αλάινγα κε ην θύιν. 

 

Β12 (pg/ml) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .517  

Sig. .473  

t-test for Equality of Means t -1.244 -1.248 

df 213 200.357 

Sig. (2-tailed) .215 .214 

Mean Difference -18.3163 -18.3163 

Std. Error Difference 14.7231 14.6783 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -47.3381 -47.2601 

Upper 10.7054 10.6274 
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4.1.2 Σα επίπεδα ηηκώλ ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο. 

ηα επόκελα δέθα γξαθήκαηα  (γξάθεκα 13 έσο γξάθεκα 22),  παξνπζηάδνληαη νη 

ηηκέο ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ (Μέζνο όξνο ± Σππηθή απόθιηζε) πνπ πξνθύπηνπλ αλάινγα 

κε ηελ ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο.  

 

Γξάθεκα 13:Σηκέο γιπθόδεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

 

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα, ζηνπο εξγαδόκελνπο ηεο κειέηεο ειηθίαο 18-75 εηώλ 
ε γιπθόδε ιακβάλεη ηηκέο νη νπνίεο βξίζθνληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ ηηκώλ όπσο 
απηά νξίδνληαη  από ην εξγαζηήξην από ην νπνίν θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαιαβή ησλ 
εμεηάζεσλ. Δπνκέλσο, ε ειηθία δελ επεξεάδεη ηνλ κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο ζηνπο  
ζπγθεθξηκέλνπο εξγαδόκελνπο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο γιπθόδεο γηα ηηο 
δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.003). 
πλεπώο, νη κέζεο ηηκέο ηεο γιπθόδεο δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. 
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Πίλαθαο 16β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ γιπθόδε θαη ειηθία. 

Γιπθόδε (mg/dl)   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5806.325 5 1161.265 3.704 .003 

Within Groups 65523.628 209 313.510   

Total 71329.953 214    

 
 

Γξάθεκα 14: Σηκέο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

 

ε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, νη ηηκέο ηεο θξεαηηλίλεο δελ μεπεξλάλε ηα θπζηνινγηθά όξηα 
ηηκώλ. Με ιίγα ιόγηα, ε θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία δελ επεξεάδεηαη από ηελ ειηθία 
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Πίλαθαο 16α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο γιπθόδεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

Γιπθόδε (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18-27 33 83.276 6.9823 1.2155 81.100 86.052 72.0 105.0 

28-37 54 85.070 7.7110 1.0493 82.784 86.994 63.0 107.0 

38-47 48 86.136 8.6516 1.2488 83.634 88.658 66.0 112.0 

48-57 57 95.832 29.5354 3.9121 88.146 103.819 66.0 249.0 

58-67 22 94.818 20.0514 4.2750 85.928 103.708 80.0 171.0 

68-75 1 86.000 . . . . 86.0 86.0 

Total 215 88.930 18.2570 1.2451 86.476 91.384 63.0 249.0 
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ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη θαη απαξηίδνπλ ηνλ πιεζπζκό ηεο κειέηεο. Αλάκεζα ζηηο 
κέζεο ηηκέο ηεο θξεαηηλίλεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, δελ ππάξρνπλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p= 0.220). Γειαδή, ε ππόζεζε πσο νη κέζεο ηηκέο ηεο 
θξεαηηλίλεο είλαη ίζεο γίλεηαη απνδεθηή. 

 

Πίλαθαο 17α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

Κξεαηηλίλε (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18-27 
33 .95 .14 .025 .902 1.005 .7 1.2 

28-37 
54 .99 .17 .024 .948 1.046 .7 1.5 

38-47 
48 .97 .13 .019 .933 1.009 .8 1.2 

48-57 
57 .98 .17 .022 .940 1.032 .65 1.51 

58-67 
22 .92 .09 .020 .886 .972 .7 1.02 

68-75 
1 .70 . . . . .7 .7 

Total 
215 .97 .15 .010 .952 .994 .65 1.51 

 

 

Πίλαθαο 17β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ θξεαηηλίλε θαη ειηθία. 

Κξεαηηλίλε  (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .171 5 .034 1.414 .220 

Within Groups 5.054 209 .024   

Total 5.225 214    

 
 

 

 

 

 

 

 



 

- 46 - 
 

Γξάθεκα 15: Σηκέο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, νη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο ειηθίαο 38 εηώλ θαη 
άλσ εκθαλίδνπλ ππεξρνιεζηεξνιαηκία, θαζώο νη ηηκέο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο 
μεπεξλάλε ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο νιηθήο 
ρνιεζηεξόιεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο (p=0.002). Δπνκέλσο, νη κέζεο ηηκέο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο δηαθέξνπλ κεηαμύ 
ηνπο. 

 

Πίλαθαο 18α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

Υνιεζηεξόιε  (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18-27 33 168.425 34.8704 6.0702 156.090 180.819 114.0 294.0 

28-37 54 188.020 34.5379 4.7000 178.573 197.427 100.0 291.0 

38-47 48 207.538 28.8502 4.1642 200.060 216.815 132.0 284.0 

48-57 57 226.201 35.4945 4.7014 216.354 235.190 152.0 324.0 

58-67 22 239.318 46.2821 9.8674 218.798 259.839 138.0 337.0 

68-75 1 240.000 . . . . 240.0 240.0 

Total 215 205.070 41.5113 2.8310 199.489 210.650 100.0 337.0 

 

 

Πίλαθαο 18β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ νιηθή ρνιεζηεξόιε θαη ειηθία. 

 Υνιεζηεξόιε  (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 111975.151 5 22395.030 18.227 .002 

Within Groups 256786.802 209 1228.645   

Total 368761.953 214    
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Γξάθεκα 16: Σηκέο HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

 

Οη ηηκέο ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο δηαηεξνύληαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ζε όιεο ηηο 
ειηθηαθέο νκάδεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο HDL-
ρνιεζηεξόιεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο (p= 0.284). Γειαδή, νη κέζεο ηηκέο ηεο ―θαιήο‖ ρνιεζηεξόιεο δελ δηαθέξνπλ 
κεηαμύ ηνπο. 

 

Πίλαθαο 19α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

HDL (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18-27 33 55.647 11.6958 2.0360 51.520 59.814 34.0 85.0 

28-37 54 56.591 12.5519 1.7081 53.759 60.611 32.0 87.0 

38-47 48 56.790 13.5185 1.9512 53.200 61.050 31.0 89.0 

48-57 57 59.532 13.6342 1.8059 55.681 62.916 32.0 95.0 

58-67 22 63.955 16.2025 3.4544 56.771 71.138 32.0 94.0 

68-75 1 58.000 . . . . 58.0 58.0 

Total 215 58.195 13.3885 .9131 56.396 59.995 31.0 95.0 

 

 

 

Πίλαθαο 19β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ HDL-ρνιεζηεξόιε θαη ειηθία. 

HDL  (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1120.179 5 224.036 1.257 .284 

Within Groups 37239.616 209 178.180   

Total 38359.795 214    
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Γξάθεκα 17: Σηκέο LDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

 

Οη ηηκέο ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο έρνπλ αλνδηθή ηάζε θαζώο απμάλεηαη ε ειηθία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο, όπνπ μεπεξλάλε ην αλώηαην θπζηνινγηθό ζηνπο εξγαδόκελνπο 
ειηθίαο 48 εηώλ θαη άλσ. πλεπώο, νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 48 εηώλ θαη άλσ έρνπλ 
απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα. Αλάκεζα ζηηο κέζεο 
ηηκέο ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.030). Δπνκέλσο, νη κέζεο ηηκέο ηεο ‗‘θαθήο‘‘ ρνιεζηεξόιεο 
δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. 
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Πίλαθαο 20α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

LDL (mg/dl)   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

18-27 33 97.33 32.96 5.738 86.4260 109.8042 50.0 207.0 

28-37 54 113.08 29.70 4.042 104.4907 120.7091 43.0 200.2 

38-47 48 128.93 25.74 3.71 122.1422 137.0910 60.59 191.0 

48-57 57 139.11 33.32 4.41 129.8703 147.5541 71.0 211.4 

58-67 22 152.50 40.48 8.63 134.5487 170.4512 86.6 229.6 

68-75 1 158.00 . . . . 158.0 158.00 

Total 215 125.392 35.57 2.42 120.6096 130.1754 43.0 229.6 
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Γξάθεκα 18: Σηκέο ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

 

Ο δείθηεο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ιακβάλεη 
ηηκέο νη νπνίεο βξίζθνληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ ηηκώλ. Με ιίγα ιόγηα, ε ειηθία 
δελ θαίλεηαη λα πξνθαιεί παζνινγηθέο απμήζεηο ησλ ηηκώλ ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. Αλάκεζα 
ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, δελ ππάξρνπλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p= 0.105). πλεπώο, νη κέζεο ηηκέο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ 
δελ δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. 

 

 

 
 

 

 

 

 

72.21 ± 31.27 

91.74 ± 49.54

109.11 ± 54.78

127.98 ± 67.87 114.32 ± 78.49

120 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-75

ΗΛΘΚΘΑ/ Σριγλυκερίδια (mg/dl)

Πίλαθαο 20β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ LDL-ρνιεζηεξόιε θαη ειηθία. 

LDL (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 61589.218 5 12317.844 12.300 .030 

Within Groups 209308.930 209 1001.478   

Total 270898.148 214    
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Γξάθεκα 19: Σηκέο AST αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

 

Ζ ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ δελ επεξεάδεη ηελ επαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, θαζώο νη ηηκέο ηνπ 
ελδύκνπ AST ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο δελ μεπεξλάλε ηα θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ. 
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Πίλαθαο 21α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

Σξηγιπθεξίδηα (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18-27 33 72.213 31.2795 5.4451 62.212 84.394 35.0 195.0 

28-32 54 91.074 49.5439 6.7421 77.551 104.597 25.0 269.0 

38-47 48 109.111 54.7866 7.9078 92.612 124.429 40.0 285.0 

48-57 57 127.980 67.8747 8.9902 110.797 146.817 47.0 341.0 

58-67 22 114.318 78.4914 16.7344 79.517 149.119 61.0 430.0 

68-75 1 120.000 . . . . 120.0 120.0 

Total 215 104.758 59.9259 4.0869 96.702 112.814 25.0 430.0 

Πίλαθαο 21β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ ηξηγιπθεξίδηα θαη ειηθία. 

Σξηγιπθεξίδηα (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 78651.121 5 15730.224 4.766 .105 

Within Groups 689846.302 209 3300.700   

Total 768497.423 214    
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Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ ελδύκνπ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, δελ 
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.143). Γειαδή, νη κέζεο ηηκέο ηεο 
ακηλνηξαλζθεξάζεο AST  είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο. 

 

 

 

Γξάθεκα 20: Σηκέο ALT αλάινγα κε ηελ ειηθία. 
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Πίλαθαο 22α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ AST αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

AST (IU/L)   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18-27 33 19.453 6.9222 1.2050 16.879 21.788 12.0 34.0 

28-37 54 23.480 8.7732 1.1939 21.161 25.950 13.0 51.0 

38-47 48 21.641 6.4762 .9348 19.745 23.505 13.0 47.0 

48-57 57 21.140 4.5882 .6077 19.923 22.358 12.0 35.0 

58-67 22 23.955 5.1499 1.0980 21.671 26.238 14.0 34.0 

68-75 1 27.000 . . . . 27.0 27.0 

Total 215 21.893 6.7811 .4625 20.981 22.805 12.0 51.0 

Πίλαθαο 22β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ AST θαη ειηθία. 

AST (IU/L)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 520.791 5 104.158 2.336 .143 

Within Groups 9319.748 209 44.592   

Total 9840.540 214    

17.15 ± 11.53  
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ε όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ ακηλνηξαλζθεξάζε ALT, ηα επίπεδα ηηκώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ελδύκνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 
Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα γξαθήκαηα 19 θαη 20 νη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο αλεμαξηήησο 
ειηθίαο δελ θηλδπλεύνπλ από δηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο 
ακηλνηξαλζθεξάζεο ALT γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p= 0.338). Με ιίγα ιόγηα, νη κέζεο ηηκέο ηνπ ελδύκνπ ALT  δελ 
δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πίλαθαο 23α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ ALT αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

ALT (IU/L)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18-27 33 17.151 11.5363 2.0082 13.000 21.181 7.0 56.0 

28-37 54 21.742 14.1177 1.9212 17.924 25.631 3.0 66.0 

38-47 48 18.890 9.2311 1.3324 16.070 21.430 5.0 46.0 

48-57 57 21.221 9.6525 1.2785 18.825 23.947 7.0 52.0 

58-67 22 21.843 8.1336 1.7341 18.212 25.424 12.0 39.0 

68-75 1 18.000 . . . . 18.0 18.0 

Total 215 20.265 11.0500 .7536 18.780 21.751 3.0 66.0 

Πίλαθαο 23β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ ALT θαη ειηθία. 

ALT (IU/L)   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 696.046 5 139.209 1.144 .338 

Within Groups 25433.842 209 121.693   

Total 26129.888 214    
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Γξάθεκα 21: Σηκέο γ-GT αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

 

Οη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο ειηθίαο 18 έσο75 εηώλ παξνπζηάδνπλ θπζηνινγηθέο ηηκέο όζνλ 
αθνξά ην έλδπκν γ-GT.πλεπώο, ε ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηα 
ρνιεθόξα αγγεία ηνπ ήπαηνο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ παξαπάλσ ελδύκνπ γηα ηηο 
δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p= 0.135), 
θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη πσο νη κέζεο ηηκέο ηνπ ελδύκνπ γ-GT δελ δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ 
ηνπο. 

 

Πίλαθαο 24α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ γ-GT αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

γ-GT  (IU/L) 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18-27 33 15.425 6.8788 1.1974 13.015 17.894 8.0 45.0 

28-37 54 20.281 12.3673 1.6830 16.884 23.635 7.0 62.0 

38-47 48 19.853 9.8585 1.4229 17.096 22.821 8.0 50.0 

48-57 57 21.605 10.3769 1.3745 18.790 24.297 6.0 56.0 

58-67 22 18.500 7.2292 1.5413 15.295 21.705 9.0 38.0 

68-75 1 14.000 . . . . 14.0 14.0 

Total 215 19.586 10.1820 .6944 18.217 20.955 6.0 62.0 
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Πίλαθαο 24β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ γ-GT θαη ειηθία. 

γ-GT   (IU/L) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 870.049 5 174.010 1.706 .135 

Within Groups 21316.109 209 101.991   

Total 22186.158 214    
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Γξάθεκα 22: Σηκέο B12 αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο ζηηο ηηκέο ηεο 
βηηακίλεο B12, παξαηεξείηαη  όηη από 18 έσο θαη 75 εηώλ ε βηηακίλε παίξλεη ηηκέο νη νπνίεο 
δελ μεπεξλάλε ηα θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο βηηακίλεο γηα ηηο 
δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p= 0.299). 
πλεπώο, απνξξίπηεηαη ε ππόζεζε πσο νη κέζεο ηηκέο ηεο βηηακίλεο δηαθέξνπλ κεηαμύ 
ηνπο. 
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Πίλαθαο 25α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο βηηακίλεο Β12 αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

Β12 (pgl/ml)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18-27 33 260.761 83.7262 14.5749 223.797 283.173 102.0 495.0 

28-37 54 299.280 119.7681 16.2984 271.032 336.413 143.0 713.0 

38-47 48 299.340 116.6707 16.8400 267.810 335.565 121.0 715.0 

48-57 57 288.502 103.5749 13.7188 258.851 313.815 85.0 584.0 

58-67 22 272.000 87.1157 18.5731 233.375 310.625 138.0 456.0 

68-75 1 337.000 . . . . 337.0 337.0 

Total 215 287.856 107.0922 7.3036 273.460 302.252 85.0 715.0 

Πίλαθαο 25β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ Β12 θαη ειηθία. 

Β12 (pg/ml)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 69840.475 5 13968.095 1.224 .299 

Within Groups 2384468.055 209 11408.938   

Total 2454308.530 214    
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4.2  Σα επίπεδα ηηκώλ ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ αλάινγα κε ηνλ ηξόπν δσήο 
πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο. 

4.2.1 Κάπληζκα θαη βηνρεκηθνί δείθηεο. 

ηελ παξνύζα ελόηεηα εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα επίπεδα 

ηηκώλ (Μέζνο όξνο ±Σππηθή απόθιηζε) ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ ηεο κειέηεο. Ζ παξαπάλσ 

επίδξαζε απεηθνλίδεηαη ζηα γξαθήκαηα 23 έσο 32. 

Γξάθεκα 23: Σηκέο γιπθόδεο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, νη ηηκέο ηεο γιπθόδεο δελ μεπεξλάλε ηα 
θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ ηόζν ζηνπο θαπληζηέο, όζν θαη ζηνπο κε θαπληζηέο εξγαδόκελνπο. 
Έιεγρνο Levene:p=0.583, άξα νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο 
γιπθόδεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαπλίζκαηνο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.508). Με ιίγα ιόγηα, ην θάπληζκα δελ επεξεάδεη ην κεηαβνιηζκό 
ηεο γιπθόδεο. 
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Πίλαθαο 26α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο γιπθόδεο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 
Πξνθίι 

θαπλίζκαηνο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Γιπθόδε 

(mg/dl) 

Με θαπληζηέο 143 89.517 20.1361 1.6839 

Καπληζηέο 72 87.764 13.8437 1.6315 
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Γξάθεκα 24: Σηκέο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

Σν θάπληζκα δελ θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε λεθξηθή ιεηηνπξγία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο, θαζώο νη ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο θξεαηηλίλεο δελ μεπεξλάλε ηα 
θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ. Έιεγρνο Levene: p=0.062, επνκέλσο νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. 
Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο θξεαηηλίλεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαπλίζκαηνο, 
δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.471). Απηό ζεκαίλεη πσο ν 
παξάγνληαο θάπληζκα δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο θξεαηηλίλεο. 
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Πίλαθαο 26β:  Έιεγρνο t-Test γηα ηε γιπθόδε αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

Γιπθόδε (mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .303  

Sig. .583  

t-test for Equality of Means t .664 .748 

df 213 193.209 

Sig. (2-tailed) .508 .455 

Mean Difference 1.7536 1.7536 

Std. Error Difference 2.6417 2.3446 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -3.4536 -2.8707 

Upper 6.9608 6.3779 
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Πίλαθαο 27α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 
Πξνθίι θαπλίζκαηνο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Κξεαηηλίλε 

(mg/dl) 

Με θαπληζηέο 143 .979 .165 .0138 

Καπληζηέο 72 .962 .136 .0160 

 
 

 

 
Γξάθεκα 25: Σηκέο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα, ηόζν νη θαπληζηέο όζν θαη νη κε θαπληζηέο 
εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο εκθαλίδνπλ ππεξρνιεζηεξνιαηκία, θαζώο νη ηηκέο ηεο νιηθήο 
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Πίλαθαο 27β:  Έιεγρνο t-Test γηα ηελ θξεαηηλίλε αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

Κξεαηηλίλε (mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 3.508  

Sig. .062  

t-test for Equality of Means t .722 .770 

df 213 169.413 

Sig. (2-tailed) .471 .442 

Mean Difference .0163 .0163 

Std. Error Difference .022 .0211 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -.028 -.025 

Upper .060 .058 
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ρνιεζηεξόιεο ππεξβαίλνπλ ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην.  Έιεγρνο Levene: p=0.700, 
άξα νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο γηα ηα 
δηαθνξεηηθά πξνθίι θαπλίζκαηνο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
(p=0.917). Γειαδή, ην θάπληζκα δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο. 

 

Πίλαθαο 28α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 
Πξνθίι 

θαπλίζκαηνο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Υνιεζηεξόιε 

(mg/dl) 

Με θαπληζηέο 143 204.860 41.2796 3.4520 

Καπληζηέο 72 205.486 42.2558 4.9799 

 

 

Πίλαθαο 28β: Έιεγρνο t-Test γηα ηελ νιηθή ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

 Οιηθή Υνιεζηεξόιε (mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .149  

Sig. .700  

t-test for Equality of Means t -.104 -.103 

df 213 139.518 

Sig. (2-tailed) .917 .918 

Mean Difference -.6260 -.6260 

Std. Error Difference 6.0125 6.0593 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -12.4777 -12.6059 

Upper 11.2257 11.3540 
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Γξάθεκα 26: Σηκέο HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

Σν θάπληζκα δελ έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηα επίπεδα ηηκώλ ηεο ΄΄θαιήο΄΄ ρνιεζηεξόιεο 
θαζώο νη ηηκέο ηεο δηαηεξνύληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ ηόζν ζηνπο θαπληζηέο, 
όζν θαη ζηνπο κε θαπληζηέο εξγαδόκελνπο ηεο κειέηεο.  Έιεγρνο Levene: p=0.699, άξα 
νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. Μεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ηεο HDL- ρνιεζηεξόιεο γηα ηα δύν 
δηαθνξεηηθά πξνθίι θαπλίζκαηνο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
(p=0.576). Δπνκέλσο, ην θάπληζκα δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο. 
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Πίλαθαο 29α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο   HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 
Πξνθίι 

θαπλίζκαηνο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

HDL (mg/dl) Με θαπληζηέο 143 57.832 13.1342 1.0983 

Καπληζηέο 72 58.917 13.9453 1.6435 
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HDL (mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .150  

Sig. .699  

t-test for Equality of Means t -.560 -.549 

df 213 135.109 

Sig. (2-tailed) .576 .584 

Mean Difference -1.0845 -1.0845 

Std. Error Difference 1.9378 1.9767 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -4.9043 -4.9938 

Upper 2.7353 2.8248 

 
 

Γξάθεκα 27: Σηκέο LDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

Οη θαπληζηέο  θαζώο θαη νη κε θαπληζηέο εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν 
εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ, θαη απηό γηαηί νη ηηκέο ηεο LDL- ρνιεζηεξόιεο 
βξίζθνληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ ηηκώλ.  Έιεγρνο Levene: p= 0.438, επνκέλσο 
νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο ‗‘θαθήο‘‘ ρνιεζηεξόιεο γηα ηα 
δηαθνξεηηθά πξνθίι θαπλίζκαηνο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
(p=0.891). Με ιίγα ιόγηα, ην θάπληζκα δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο LDL- ρνιεζηεξόιεο. 
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Πίλαθαο 29β:  Έιεγρνο t-Test γηα ηελ HDL-ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 30α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο  LDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 
Πξνθίι 

θαπλίζκαηνο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

LDL (mg/dl) Με θαπληζηέο 143 125.629 35.038 2.930 

Καπληζηέο 72 124.922 36.874 4.345 

 

 

Πίλαθαο 30β:  Έιεγρνο t-Test γηα ηελ  LDL-ρνιεζηεξόιε αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

LDL (mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .605  

Sig. .438  

t-test for Equality of Means t .137 .135 

df 213 136.157 

Sig. (2-tailed) .891 .893 

Mean Difference .707 .707 

Std. Error Difference 5.153 5.241 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -9.450 -9.657 

Upper 10.864 11.071 
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Γξάθεκα 28: Σηκέο ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

Αλεμάξηεηα από ην πξνθίι θαπλίζκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο, νη ηηκέο ησλ 
ηξηγιπθεξηδίσλ δηαηεξνύληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ.  Έιεγρνο Levene: p=0.027, 
ζπλεπώο νη δηαθπκάλζεηο δελ είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ γηα 
ηα δηαθνξεηηθά πξνθίι θαπλίζκαηνο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p= 
0.571), θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ην θάπληζκα δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. 

 

Πίλαθαο 31α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 
Πξνθίι 

θαπλίζκαηνο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Σξηγιπθεξίδηα 

(mg/dl) 

Με θαπληζηέο 143 102.993 55.5859 4.6483 

Καπληζηέο 72 108.264 68.0116 8.0152 
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Πίλαθαο 31β:  Έιεγρνο t-Test γηα ηα ηξηγιπθεξίδηα αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

 

 Σξηγιπθεξίδηα (mg/dl) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 4.944  

Sig. .027  

t-test for Equality of Means t -.608 -.569 

df 213 120.002 

Sig. (2-tailed) .544 .571 

Mean Difference -5.2709 -5.2709 

Std. Error Difference 8.6724 9.2656 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -22.3656 -23.6161 

Upper 11.8239 13.0743 

 
 

Γξάθεκα 29: Σηκέο AST αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

Οη ηηκέο ηεο ακηλνηξαλζθεξάζεο AST δελ ππεξβαίλνπλ ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην ηόζν 
ζηνπο θαπληζηέο, όζν θαη ζηνπο κε θαπληζηέο εξγαδόκελνπο ηεο κειέηεο. Με ιίγα ιόγηα, ε 
επαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εξγαδόκελσλ ηεο κειέηεο δελ επεξεάδεηαη από ην θάπληζκα.  
Έιεγρνο Levene: p=0.475, άξα νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ 
παξαπάλσ ελδύκνπ γηα ηα δηαθνξεηηθά πξνθίι θαπλίζκαηνο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.207). Άξα, ην θάπληζκα δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο παξαπάλσ 
ακηλνηξαλζθεξάζεο. 
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Πίλαθαο 32α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ AST αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 
 Πξνθίι 

θαπλίζκαηνο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AST (IU/L) Με θαπληζηέο 143 22.308 6.8497 .5728 

Καπληζηέο 72 21.069 6.6127 .7793 

 
 

 

Γξάθεκα 30: Σηκέο ALT αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 32β:  Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν AST αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

 

AST (IU/L) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .555  

Sig. .457  

t-test for Equality of Means t 1.265 1.280 

df 213 146.987 

Sig. (2-tailed) .207 .202 

Mean Difference 1.2382 1.2382 

Std. Error Difference .9785 .9672 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -.6906 -.6731 

Upper 3.1671 3.1496 
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Οη ηηκέο ηεο ακηλνηξαλζθεξάζεο ALT δελ μεπεξλάλε ηα θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ ζύκθσλα 
κε ην παξαπάλσ γξάθεκα. Δπνκέλσο, επηβεβαηώλεηαη θαη ζε απηό ην γξάθεκα όηη ην 
θάπληζκα δελ επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ επαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 
κειέηεο. Έιεγρνο Levene: p=0.397,ζπλεπώο νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο 
κέζεο ηηκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελδύκνπ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαπλίζκαηνο, δελ 
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.695). πλεπώο, ην θάπληζκα δελ 
επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο ακηλνηξαλζθεξάζεο ALT. 

           Πίλαθαο 33α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ ALT αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

 

 
Πίλαθαο 33β:  Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν ALT αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

 

ALT (IU/L) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .720  

Sig. .397  

t-test for Equality of Means t .393 .392 

df 213 141.922 

Sig. (2-tailed) .695 .696 

Mean Difference .6283 .6283 

Std. Error Difference 1.6000 1.6021 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -2.5255 -2.5388 

Upper 3.7821 3.7954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πξνθίι 

θαπλίζκαηνο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ALT (IU/L) Με θαπληζηέο 143 20.476 11.0567 .9246 

Καπληζηέο 72 19.847 11.1022 1.3084 
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Γξάθεκα 31: Σηκέο γ-GT αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο.  

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, ηόζν ζηνπο θαπληζηέο όζν θαη ζηνπο κε 
θαπληζηέο εξγαδόκελνπο ηεο κειέηεο νη ηηκέο ηνπ ελδύκνπ γ-GT βξίζθνληαη εληόο ησλ 
θπζηνινγηθώλ νξίσλ. πλεπώο, ην θάπληζκα δελ θαίλεηαη λα έρεη επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ 
ιεηηνπξγία ησλ ρνιεθόξσλ αγγείσλ ηνπ ήπαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Έιεγρνο Levene: 
p=0.119, επνκέλσο ε ππόζεζε όηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο γίλεηαη απνδεθηή. Αλάκεζα 
ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ ελδύκνπ γ-GT γηα ηα δηαθνξεηηθά πξνθίι θαπλίζκαηνο, δελ ππάξρνπλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p= 0.208). Απηό ζεκαίλεη πσο ην θάπληζκα δελ επεξεάδεη 
ηηο ηηκέο ηνπ ελδύκνπ γ-GT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.82 ± 9.48 18.97 ± 11.41

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

Καπνιςτζσ Μη καπνιςτζσ

ΚΑΠΝΘΜΑ/ γ-GT (IU/L)

Πίλαθαο 34α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ γ-GT αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 
Πξνθίι 

θαπλίζκαηνο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

γ-GT (IU/L) Με θαπληζηέο 143 18.965 9.4805 .7928 

Καπληζηέο 72 20.819 11.4194 1.3458 
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γ-GT (IU/L) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 2.454  

Sig. .119  

t-test for Equality of Means t -1.262 -1.187 

df 213 121.512 

Sig. (2-tailed) .208 .237 

Mean Difference -1.8544 -1.8544 

Std. Error Difference 1.4693 1.5619 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -4.7507 -4.9466 

Upper 1.0419 1.2377 

 

 

Γξάθεκα 32: Σηκέο B12 αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

Αλεμάξηεηα από ην εάλ θαπλίδνπλ νη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο ή όρη, ε ηηκήο ηεο βηηακίλεο 
B12 δελ ιακβάλεη παζνινγηθέο ηηκέο. Έιεγρνο Levene: p=0.755, άξα νη δηαθπκάλζεηο 
είλαη ίζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο B12 γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο 
θαπλίζκαηνο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.660). Γειαδή, ην 
θάπληζκα δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηηακίλεο. 

 

Πίλαθαο 35α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο βηηακίλεο Β12 αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 
Πξνθίι 

θαπλίζκαηνο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Β12 (pg/ml) Με θαπληζηέο 143 290.140 109.7019 9.1737 

Καπληζηέο 72 283.319 102.3099 12.0573 

283.32 ± 109.7 290.14 ± 102.4
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Πίλαθαο 34β:  Έιεγρνο t-Test γηα ην έλδπκν γ-GT αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 
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Πίλαθαο 35β:  Έιεγρνο t-Test γηα ηελ Β12 αλάινγα κε ην πξνθίι θαπλίζκαηνο. 

 

 

Β12 (pg/ml) 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .098  

Sig. .755  

t-test for Equality of Means t .440 .450 

df 213 151.594 

Sig. (2-tailed) .660 .653 

Mean Difference 6.8204 6.8204 

Std. Error Difference 15.5047 15.1505 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -23.7418 -23.1129 

Upper 37.3827 36.7538 

 

 

4.2.2 Γηαηξνθή θαη βηνρεκηθνί δείθηεο. 

ηελ παξνύζα ελόηεηα κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ δηαηξνθήο ζηα επίπεδα 

ηηκώλ (Μέζνο όξνο ± Σππηθή απόθιηζε)  ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ ηεο κειέηεο. 

 

Γξάθεκα 33: Σηκέο γιπθόδεο αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 
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ύκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα, νη ηηκέο ηεο γιπθόδεο δηαηεξνύληαη ζε θπζηνινγηθά 
επίπεδα θαη ζηνπο ηξείο ηξόπνπο δηαηξνθήο. Δπνκέλσο, νη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο 
αλεμάξηεηα από ην ηη δηαηξνθή αθνινπζνύλ δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν εκθάληζεο παζήζεσλ 
νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο όπσο γηα παξάδεηγκα ν 
ζαθραξώδεο δηαβήηεο. ύκθσλα κε ηε κέζνδν ANOVA αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο 
γιπθόδεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο (p=0.393). πλεπώο, νη κέζεο ηηκέο ηεο γιπθόδεο δελ δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. 

 

Πίλαθαο 36α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο γιπθόδεο αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

Γιπθόδε (mg/dl)   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Υνξηνθάγνη 14 89.929 11.4453 3.0589 83.320 96.537 77.0 117.0 

Μέζε δηαηξνθή 175 88.189 17.8414 1.3487 85.527 90.850 63.0 249.0 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
26 93.385 23.3359 4.5766 83.959 102.810 77.0 171.0 

Total 215 88.930 18.2570 1.2451 86.476 91.384 63.0 249.0 

 

 

Πίλαθαο 36β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ γιπθόδε θαη δηαηξνθή. 

 Γιπθόδε (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 626.094 2 313.047 .939 .393 

Within Groups 70703.860 212 333.509   

Total 71329.953 214    

 

 

Πίλαθαο 36γ: ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε γιπθόδε. 

Dependent Variable:  Γιπθόδε  (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Diet (J) Diet 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη Μέζε δηαηξνθή 1.7400 5.0723 1.000 -10.500 13.980 

Έληνλα θξεαηνθάγνη -3.4560 6.0539 1.000 -18.065 11.153 

Μέζε 

δηαηξνθή 

Υνξηνθάγνη -1.7400 5.0723 1.000 -13.980 10.500 

Έληνλα θξεαηνθάγνη -5.1960 3.8384 .532 -14.458 4.066 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 

Υνξηνθάγνη 3.4560 6.0539 1.000 -11.153 18.065 

Μέζε δηαηξνθή 5.1960 3.8384 .532 -4.066 14.458 
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Γξάθεκα 34: Σηκέο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

 

Οη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο νη νπνίνη αθνινπζνύλ θαη ηηο ηξείο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο δελ 
δηαηξέρνπλ θίλδπλν εκθάληζεο λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο, θαζώο νη ηηκέο ηεο θξεαηηλίλεο 
παξακέλνπλ εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο θξεαηηλίλεο γηα 
ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
(p=0.239). πλεπώο, ε ππόζεζε όηη νη κέζεο ηηκέο ηεο θξεαηηλίλεο είλαη ίζεο γίλεηαη 
απνδεθηή. 

 

Πίλαθαο 37α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο θξεαηηλίλεο  αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

 Κξεαηηλίλε  (mg/dl)   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Υνξηνθάγνη 
14 .932 .121 .032 .861 1.002 .7 1.2 

Μέζε δηαηξνθή 
175 .970 .157 .011 .947 .994 .65 1.5 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
26 1.015 .161 .031 .949 1.080 .8 1.51 

Total 
215 .973 .156 .010 .952 .994 .65 1.51 
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Πίλαθαο 37β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ θξεαηηλίλε θαη δηαηξνθή. 

Κξεαηηλίλε (mg/dl)   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .070 2 .035 1.439 .239 

Within Groups 5.155 212 .024   

Total 5.225 214    

 

 

Πίλαθαο 37γ: ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θξεαηηλίλε. 

Dependent Variable:   Κξεαηηλίλε (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Diet (J) Diet 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη Μέζε δηαηξνθή -.03865714285 .0433121762 1.000 -.14317492092 .065860635 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
-.08285714285 .0516941560 .331 -.20760170198 .041887416 

Μέζε 

δηαηξνθή 

Υνξηνθάγνη .038657142857 .0433121762 1.000 -.06586063521 .143174920 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
-.04419999999 .0327758887 .537 -.12329237904 .034892379 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 

Υνξηνθάγνη .082857142857 .0516941560 .331 -.04188741627 .207601701 

Μέζε δηαηξνθή .044199999999 .0327758887 .537 -.03489237904 .123292379 

 
 

Γξάθεκα 35: Σηκέο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ζηα επίπεδα ηηκώλ ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο, 
παξαηεξείηαη όηη νη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν δηαηξνθήο πνπ 
αθνινπζνύλ εκθαλίδνπλ ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο νιηθήο 
ρνιεζηεξόιεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.016). Δπνκέλσο, ε δηαηξνθή επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο νιηθήο 
ρνιεζηεξόιεο. *  p=0.012 ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο νη νπνίνη αθνινπζνύλ ηνλ 
κεζνγεηαθό ηξόπν δηαηξνθήο. ** p= 0.007 ζε ζύγθξηζε κε ηνπο έληνλα θξεαηνθάγνπο 
εξγαδόκελνπο. 

 

Πίλαθαο 38α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

Υνιεζηεξόιε (mg/dl)   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη 14 235.571 39.2050 10.4780 212.935 258.208 177.0 302.0 

Μέζε 

δηαηξνθή 
175 202.623 40.9617 3.0964 196.511 208.734 100.0 324.0 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
26 205.115 41.3573 8.1108 188.411 221.820 136.0 337.0 

Total 215 205.070 41.5113 2.8310 199.489 210.650 100.0 337.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 38β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ νιηθή ρνιεζηεξόιε θαη δηαηξνθή. 

Υνιεζηεξόιε (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14072.762 2 7036.381 4.206 .016 

Within Groups 354689.191 212 1673.062   

Total 368761.953 214    
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Πίλαθαο 38γ: ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νιηθή 

ρνιεζηεξόιε. 

Dependent Variable: Οιηθή ρνιεζηεξόιε  (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Diet (J) Diet 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη Μέζε δηαηξνθή 32.9486
*
 11.3607 .012 5.534 60.363 

Έληνλα θξεαηνθάγνη 30.4560 13.5592 .007 -2.264 63.176 

Μέζε 

δηαηξνθή 

Υνξηνθάγνη -32.9486
*
 11.3607 .012 -60.363 -5.534 

Έληνλα θξεαηνθάγνη -2.4925 8.5970 1.000 -23.238 18.253 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 

Υνξηνθάγνη -30.4560 13.5592 .007 -63.176 2.264 

Μέζε δηαηξνθή 2.4925 8.5970 1.000 -18.253 23.238 

 

 
Γξάθεκα 36:  Σηκέο HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

 

Οη ρνξηνθάγνη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο έρνπλ ηελ πςειόηεξε ηηκή HDL- ρνιεζηεξόιεο θαη 
κάιηζηα πάλσ από ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην, ελώ νη έληνλα θξεαηνθάγνη ιακβάλνπλ 
ηε ρακειόηεξε ηηκή. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, πςειέο 
ηηκέο HDL-ρνιεζηεξόιεο είλαη ζεηηθό γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία. Αλάκεζα ζηηο 
κέζεο ηηκέο ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ππάξρνπλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.002). πλεπώο, ε δηαηξνθή επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο 
‗‘θαιήο‘‘ ρνιεζηεξόιεο. * p=0.001 ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο νη νπνίνη 
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αθνινπζνύλ ηνλ κεζνγεηαθό ηξόπν δηαηξνθήο, # p=0.005 ζε ζύγθξηζε κε ηνπο έληνλα 
θξεαηνθάγνπο εξγαδόκελνπο. 

 

Πίλαθαο 39α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

HDL  (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Υνξηνθάγνη 14 70.357 14.0636 3.7587 62.237 78.477 45.0 95.0 

Μέζε 

δηαηξνθή 
175 57.474 12.3971 .9371 55.625 59.324 31.0 87.0 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
26 56.500 16.5052 3.2369 49.833 63.167 32.0 94.0 

Total 215 58.195 13.3885 .9131 56.396 59.995 31.0 95.0 

 

 

 

Πίλαθαο 39β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ HDL-ρνιεζηεξόιε θαη δηαηξνθή. 

HDL  (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2236.447 2 1118.223 6.563 .002 

Within Groups 36123.349 212 170.393   

Total 38359.795 214    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 75 - 
 

 

 

Γξάθεκα 37: Σηκέο LDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

 

Ζ LDL-ρνιεζηεξόιε ιακβάλεη παζνινγηθή ηηκή ζηνπο ρνξηνθάγνπο εξγαδόκελνπο ηεο 
κειέηεο. Όκσο αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο ‗‘θαθήο‘‘ ρνιεζηεξόιεο γηα ηνπο 
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Dependent Variable:   HDL (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Diet (J) Diet 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη Μέζε δηαηξνθή 12.8829
*
 3.6256 .001 4.134 21.632 

Έληνλα θξεαηνθάγνη 13.8571
*
 4.3272 .005 3.415 24.299 

Μέζε 

δηαηξνθή 

Υνξηνθάγνη -12.8829 3.6256 .001 -21.632 -4.134 

Έληνλα θξεαηνθάγνη .9743 2.7436 1.000 -5.646 7.595 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 

Υνξηνθάγνη -13.8571 4.3272 .005 -24.299 -3.415 

Μέζε δηαηξνθή -.9743 2.7436 1.000 -7.595 5.646 

Πίλαθαο 39γ: ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ HDL-

ρνιεζηεξόιε. 
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ηξείο ηξόπνπο δηαηξνθήο,  δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p= 0.054). Άξα, 
ε δηαηξνθή δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 40α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

LDL  (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη 
14 147.77 33.55 8.96 128.39 167.14 103.40 209.60 

Μέζε 

δηαηξνθή 
175 123.72 35.69 2.69 118.40 129.05 43.00 218.80 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
26 124.56 32.92 6.45 111.26 137.85 75.80 229.60 

Total 
215 125.39 35.57 2.42 120.60 130.17 43.00 229.60 

 

Πίλαθαο 40β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ LDL-ρνιεζηεξόιε θαη δηαηξνθή. 

LDL  (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7515.564 2 3757.782 3.025 .054 

Within Groups 263382.584 212 1242.371   

Total 270898.148 214    

 

 

Πίλαθαο 40γ: ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ LDL-ρνιεζηεξόιε. 

Dependent Variable:   LDL (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Diet (J) Diet 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη Μέζε δηαηξνθή 24.045714285 9.7897918247 .055 .42170419 47.669724 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
23.209890109 11.684359232 .145 -4.9859515 51.405731 

Μέζε δηαηξνθή Υνξηνθάγνη -24.04571428 9.7897918247 .055 -47.669724 -.42170419 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
-.8358241758 7.4082891931 1.000 -18.712966 17.041317 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 

Υνξηνθάγνη -23.20989010 11.684359232 .145 -51.405731 4.9859515 

Μέζε δηαηξνθή .83582417582 7.4082891931 1.000 -17.041317 18.712966 
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Γξάθεκα 38: Σηκέο ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

 

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα, ηα επίπεδα ηηκώλ ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη γηα ηηο 
ηξείο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο παξακέλνπλ εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ. Αλάκεζα ζηηο 
κέζεο ηηκέο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη γηα ηηο ηξείο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, δελ ππάξρνπλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p= 0.224). Δπνκέλσο, ε δηαηξνθή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 
κειέηεο δελ επεξεάδεη ηα επίπεδα ηηκώλ ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. 

 

 

Πίλαθαο 41α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο  ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

Σξηγιπθεξίδηα (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη 14 87.214 33.3078 8.9019 67.983 106.446 40.0 165.0 

Μέζε 

δηαηξνθή 
175 103.846 56.7177 4.2875 95.384 112.308 25.0 341.0 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
26 120.346 85.6882 16.8048 85.736 154.956 44.0 430.0 

Total 215 104.758 59.9259 4.0869 96.702 112.814 25.0 430.0 
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87.21 ± 33.3

Πίλαθαο 41β:.πζρέηηζε κεηαβιεηώλ ηξηγιπθεξίδηα θαη δηαηξνθή. 

 Σξηγιπθεξίδηα (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10772.347 2 5386.174 1.507 .224 

Within Groups 757725.076 212 3574.175   

Total 768497.423 214    
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Πίλαθαο 41γ: ύγθξηζε  ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα ηξηγιπθεξίδηα. 

Dependent Variable:  Σξηγιπθεξίδηα  (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Diet (J) Diet 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη   Μέζε δηαηξνθή -16.63 16.604 .953 -56.701 23.438 

  Έληνλα θξεαηνθάγνη -33.131 19.818 .288 -80.956 14.692 

Μέζε δηαηξνθή Υνξηνθάγνη 16.6314 16.604 .953 -23.438 56.701 

Έληνλα θξεαηνθάγνη -16.5004 12.565 .572 -46.823 13.822 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 

Υνξηνθάγνη 33.1319 19.818 .288 -14.692 80.956 

Μέζε δηαηξνθή 16.5004 12.565 .572 -13.822 46.823 

 
 

Γξάθεκα 39: Σηκέο AST αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

 

Ζ επαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη από ην 
είδνο ηεο δηαηξνθήο πνπ αθνινπζνύλ, θαζώο ηα επίπεδα ηηκώλ ηεο ακηλνηξαλζθεξάζεο 
AST δηαηεξνύληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ θαη ζηηο ηξείο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. 
Μεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ηνπ παξαπάλσ ελδύκνπ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο 
ζπλήζεηεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p= 0.282). Δπνκέλσο, ε 
δηαηξνθή δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο ακηλνηξαλζθεξάζεο AST. 
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Πίλαθαο 42α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο  ηνπ ελδύκνπ AST αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

AST (IU/L)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη 14 23.143 4.4351 1.1853 20.582 25.704 17.0 35.0 

Μέζε 

δηαηξνθή 
175 22.069 7.0488 .5328 21.017 23.120 12.0 51.0 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
26 20.038 5.7375 1.1252 17.721 22.356 12.0 35.0 

Total 215 21.893 6.7811 .4625 20.981 22.805 12.0 51.0 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 42β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ AST θαη δηαηξνθή. 

AST (IU/L)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 116.687 2 58.343 1.272 .282 

Within Groups 9723.853 212 45.867   

Total 9840.540 214    

Πίλαθαο 42γ: ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην έλδπκν  AST. 

Dependent Variable:   AST (IU/L)   

Bonferroni   

(I) Diet (J) Diet 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη Μέζε δηαηξνθή 1.074 1.8810 1.000 -3.465 5.613 

Έληνλα θξεαηνθάγνη 3.104 2.2451 .505 -2.313 8.522 

Μέζε 

δηαηξνθή 

Υνξηνθάγνη -1.07 1.8810 1.000 -5.613 3.465 

Έληνλα θξεαηνθάγνη 2.03 1.4235 .466 -1.405 5.465 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 

Υνξηνθάγνη -3.10 2.2451 .505 -8.522 2.313 

Μέζε δηαηξνθή -2.03 1.4235 .466 -5.465 1.405 
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Γξάθεκα 40: Σηκέο ALT αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, νη ηηκέο ηεο ακηλνηξαλζθεξάζεο ALT δελ 
ππεξβαίλνπλε ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην θαη ζηηο ηξείο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. 
πλεπώο, παξαηεξείηαη θπζηνινγηθή επαηηθή ιεηηνπξγία ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ 
πιεζπζκνύ ηεο κειέηεο, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 39. Αλάκεζα ζηηο κέζεο 
ηηκέο ηνπ ελδύκνπ ALT γηα ηηο ηξείο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.655). Γειαδή, ε δηαηξνθή δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο ALT. 

 

Πίλαθαο 43α: Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ ALT αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

ALT (IU/L)   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη 14 18.143 6.1751 1.6504 14.577 21.708 12.0 32.0 

Μέζε 

δηαηξνθή 
175 20.577 11.2885 .8533 18.893 22.261 3.0 66.0 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
26 19.308 11.5889 2.2728 14.627 23.989 5.0 56.0 

Total 215 20.265 11.0500 .7536 18.780 21.751 3.0 66.0 

 

 

Πίλαθαο 43β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ ALT θαη δηαηξνθή. 

ALT (ΗU/L)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 103.927 2 51.964 .423 .655 

Within Groups 26025.961 212 122.764   

Total 26129.888 214    
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Πίλαθαο 43γ: ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην έλδπκν ALT. 

Dependent Variable:   ALT (IU/L)   

Bonferroni   

(I) Diet (J) Diet 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη Μέζε δηαηξνθή -2.4343 3.0774 1.000 -9.860 4.992 

Έληνλα θξεαηνθάγνη -1.1648 3.6729 1.000 -10.028 7.698 

Μέζε 

δηαηξνθή 

Υνξηνθάγνη 2.4343 3.0774 1.000 -4.992 9.860 

Έληνλα θξεαηνθάγνη 1.2695 2.3288 1.000 -4.350 6.889 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 

Υνξηνθάγνη 1.1648 3.6729 1.000 -7.698 10.028 

Μέζε δηαηξνθή -1.2695 2.3288 1.000 -6.889 4.350 

 

 

Γξάθεκα 41: Σηκέο γ-GT αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

 

Παξαηεξείηαη θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ ρνιεθόξσλ αγγείσλ ηνπ ήπαηνο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο, θαζώο νη ηηκέο ηνπ ελδύκνπ γ-GT δελ μεπεξλάλε ην αλώηαην 
θπζηνινγηθό όξηα αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν δηαηξνθήο πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη. 
Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ ελδύκνπ γ-GT γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, 
δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.755). Με ιίγα ιόγηα, ε δηαηξνθή δελ 
επεξεάδεη ηεο ηηκέο ηνπ ελδύκνπ γ-GT. 
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Πίλαθαο 44β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ γ-GT θαη  δηαηξνθή. 

γ-GT  (IU/L) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 58.822 2 29.411 .282 .755 

Within Groups 22127.336 212 104.374   

Total 22186.158 214    

 

 

 

Πίλαθαο 44γ:  ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην έλδπκν γ-GT. 

Dependent Variable:   γ-GT  (IU/L) 

Bonferroni   

(I) Diet (J) Diet 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη Μέζε δηαηξνθή 1.7943 2.8376 1.000 -5.053 8.642 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
.7967 3.3867 1.000 -7.376 8.969 

Μέζε δηαηξνθή Υνξηνθάγνη -1.7943 2.8376 1.000 -8.642 5.053 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
-.9976 2.1473 1.000 -6.179 4.184 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 

Υνξηνθάγνη -.7967 3.3867 1.000 -8.969 7.376 

Μέζε δηαηξνθή .9976 2.1473 1.000 -4.184 6.179 

 
 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 44α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ γ-GT αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

γ-GT  (IU/L) 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη 14 21.143 10.8688 2.9048 14.867 27.418 11.0 51.0 

Μέζε δηαηξνθή 175 19.349 10.0361 .7587 17.851 20.846 6.0 62.0 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
26 20.346 11.0741 2.1718 15.873 24.819 9.0 50.0 

Total 215 19.586 10.1820 .6944 18.217 20.955 6.0 62.0 
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Γξάθεκα 42: Σηκέο B12 αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

 

Tα επίπεδα ηηκώλ ηεο βηηακίλεο B12 θαη ζηηο ηξείο θαηεγνξίεο δηαηξνθήο δηαηεξνύληαη 
εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ πνπ δίλνληαη από ην βηνρεκηθό εξγαζηήξην ηνπ ΠΓΝΗ. 
Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο βηηακίλεο B12 γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, 

δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.368). Άξα, ε δηαηξνθή δελ επεξεάδεη 
ηηο ηηκέο ηεο βηηακίλεο B12. 

 

 

Πίλαθαο 45α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο βηηακίλεο Β12 αλάινγα κε ηε δηαηξνθή. 

Β12 (pg/ml)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Υνξηνθάγνη 14 258.000 97.0258 25.9312 201.979 314.021 138.0 417.0 

Μέζε 

δηαηξνθή 
175 287.263 110.0699 8.3205 270.841 303.685 85.0 715.0 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 
26 307.923 89.6299 17.5779 271.721 344.125 152.0 514.0 

Total 215 287.856 107.0922 7.3036 273.460 302.252 85.0 715.0 

 

 

Πίλαθαο 45β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ Β12 θαη δηαηξνθή. 

Β12 (pg/ml)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 23010.776 2 11505.388 1.003 .368 

Within Groups 2431297.755 212 11468.386   

Total 2454308.530 214    
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Πίλαθαο 45γ:  ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε βηηακίλε Β12. 

Dependent Variable:   Β12 (pg/ml)   

Bonferroni   

(I) Diet (J) Diet 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Υνξηνθάγνη Μέζε δηαηξνθή -29.262 29.7440 .979 -101.039 42.513 

Έληνλα θξεαηνθάγνη -49.923 35.5002 .483 -135.589 35.743 

Μέζε 

δηαηξνθή 

Υνξηνθάγνη 29.2629 29.7440 .979 -42.513 101.039 

Έληνλα θξεαηνθάγνη -20.660 22.5083 1.000 -74.976 33.655 

Έληνλα 

θξεαηνθάγνη 

Υνξηνθάγνη 49.9231 35.5002 .483 -35.743 135.589 

Μέζε δηαηξνθή 20.6602 22.5083 1.000 -33.655 74.976 

 

 

4.2.3  σκαηηθή άζθεζε θαη βηνρεκηθνί δείθηεο. 

ηα επόκελα δέθα θαη ηειεπηαία γξαθήκαηα ηεο ελόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, 

κειεηάηαη ε επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη ηεο 

κειέηεο ζηηο ηηκέο (Μέζνο όξνο ± Σππηθή απόθιηζε) ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ. 

 

Γξάθεκα 43: Σηκέο γιπθόδεο αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθόδεο παξακέλεη 

ζε θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ζηηο ηξείο πεξηπηώζεηο ζσκαηηθήο άζθεζεο πνπ αθνινπζνύλ 
νη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο γιπθόδεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

85.89 ± 7.12
87.94 ± 13.4 89.93 ± 21.2

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

Έντονη άςκηςη Καθόλου άςκηςη Μζςη άςκηςη

ΩΜΑΣΘΚΗ ΑΚΗΗ/ Γλυκόζη (mg/dl)

Μζτρια άςκηςη 



 

- 85 - 
 

πεξηπηώζεηο ζσκαηηθήο άζθεζεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
(p=0.523). Δπνκέλσο, ε ζσκαηηθή άζθεζε δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο 
γιπθόδεο. 

 

Πίλαθαο 46α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο γιπθόδεο αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

Γιπθόδε (mg/dl)   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 
53 87.943 13.4041 1.8412 84.249 91.638 66.0 152.0 

Μέηξηα άζθεζε 135 89.926 21.2015 1.8247 86.317 93.535 63.0 249.0 

Έληνλε άζθεζε 27 85.889 7.1217 1.3706 83.072 88.706 74.0 107.0 

Total 215 88.930 18.2570 1.2451 86.476 91.384 63.0 249.0 

 

 

Πίλαθαο 46β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ γιπθόδε θαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

 Γιπθόδε (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 435.197 2 217.599 .651 .523 

Within Groups 70894.756 212 334.409   

Total 71329.953 214    

 

 

Πίλαθαο 46γ:  ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε γιπθόδε. 

Dependent Variable:   Γιπθόδε (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Exercise (J) Exercise 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ άζθεζε Μέηξηα άζθεζε -1.9825 2.9642 1.000 -9.136 5.171 

Έληνλε άζθεζε 2.0545 4.3238 1.000 -8.379 12.488 

Μέηξηα άζθεζε Καζόινπ άζθεζε 1.9825 2.9642 1.000 -5.171 9.136 

Έληνλε άζθεζε 4.0370 3.8552 .889 -5.266 13.340 

Έληνλε άζθεζε Καζόινπ άζθεζε -2.0545 4.3238 1.000 -12.488 8.379 

Μέηξηα άζθεζε -4.0370 3.8552 .889 -13.340 5.266 
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Γξάθεκα 44: Σηκέο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

 

Οη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν εκθάληζεο λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο, 
θαζώο νη ηηκέο ηεο θξεαηηλίλεο δηαηεξνύληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ θαη ζηηο ηξείο 
θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο. Μεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ηνπ δείθηε ηεο θξεαηηλίλεο γηα 
ηηο ηξείο πεξηπηώζεηο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
(p=0.035). Απηό ζεκαίλεη πσο ε ζσκαηηθή άζθεζε επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο θξεαηηλίλεο. 
*p=0.03 ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο νη νπνίνη δελ αζθνύληαη θαζόινπ. 

 

Πίλαθαο 47α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο θξεαηηλίλεο αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

Κξεαηηλίλε  (mg/dl)   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 53 .94 .13 .018 .904 .978 .70 1.2 

Μέηξηα 

άζθεζε 135 .97 .15 .013 .948 .999 .70 1.4 

Έληνλε 

άζθεζε 27 1.04 .20 .038 .956 1.116 .65 1.51 

Total 

215 .97 .15 .010 .952 .994 .65 1.51 
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Πίλαθαο 47β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ θξεαηηλίλε θαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

Κξεαηηλίλε (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .162 2 .081 3.392 .035 

Within Groups 5.063 212 .024   

Total 5.225 214    

 

 

Πίλαθαο 47γ:  ύγθξηζε  ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

θξεαηηλίλε. 

Dependent Variable: Κξεαηηλίλε   (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Exercise (J) Exercise 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 

Μέηξηα άζθεζε -.032 .025 .579 -.093 .027 

Έληνλε άζθεζε -.095 .036 .030 -.183 -.006 

Μέηξηα 

άζθεζε 

Καζόινπ άζθεζε .032 .025 .579 -.027 .093 

Έληνλε άζθεζε -.062 .032 .170 -.141 .016 

Έληνλε 

άζθεζε 

Καζόινπ άζθεζε .095 .036 .030 .006 .183 

Μέηξηα άζθεζε .062 .032 .170 -.016 .141 

 

 
Γξάθεκα 45: Σηκέο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, ηόζν ζηνπο εξγαδόκελνπο νη νπνίνη 
αζθνύληαη έληνλα ή κέηξηα, όζν θαη ζε απηνύο νη νπνίνη δελ αζθνύληαη θαζόινπ ε ηηκή ηεο 
νιηθήο ρνιεζηεξόιεο μεπεξλάεη ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην. Έηζη ινηπόλ, νη εξγαδόκελνη 
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ηεο κειέηεο αλεμαξηήησο ζσκαηηθήο άζθεζεο εκθαλίδνπλ ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Σν 
παξαπάλσ γεγνλόο πηζαλώο λα νθείιεηαη ζε αλζπγηεηλό ηξόπν δηαηξνθήο. Αλάκεζα ζηηο 
κέζεο ηηκέο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, 
δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.918). Δπνκέλσο, ε ζσκαηηθή άζθεζε 
δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο. 

 

Πίλαθαο 48α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

Οιηθή ρνιεζηεξόιε  (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 
53 207.05 35.7897 4.9161 197.192 216.921 145.0 337.0 

Μέηξηα άζθεζε 135 204.57 44.2851 3.8115 197.032 212.109 100.0 302.0 

Έληνλε άζθεζε 27 203.66 38.7606 7.4595 188.333 219.000 127.0 324.0 

Total 215 205.07 41.5113 2.8310 199.489 210.650 100.0 337.0 

 

 

Πίλαθαο 48β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ νιηθή ρνιεζηεξόιε θαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

Οιηθή ρνιεζηεξόιε  (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 296.042 2 148.021 .085 .918 

Within Groups 368465.912 212 1738.047   

Total 368761.953 214    

 

 

Πίλαθαο 48γ:  ύγθξηζε  ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νιηθή 

ρνιεζηεξόιε. 

Dependent Variable: Οιηθή ρνιεζηεξόιε  (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Exercise (J) Exercise 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ άζθεζε Μέηξηα άζθεζε 2.4862 6.7578 1.000 -13.821 18.794 

Έληνλε άζθεζε 3.3899 9.8573 1.000 -20.397 27.177 

Μέηξηα άζθεζε Καζόινπ άζθεζε -2.4862 6.7578 1.000 -18.794 13.821 

Έληνλε άζθεζε .9037 8.7890 1.000 -20.305 22.113 

Έληνλε άζθεζε Καζόινπ άζθεζε -3.3899 9.8573 1.000 -27.177 20.397 

Μέηξηα άζθεζε -.9037 8.7890 1.000 -22.113 20.305 
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Γξάθεκα 46: Σηκέο  HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

 

Οη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο αλεμάξηεηα από ην εάλ αζθνύληαη ε όρη, εκθαλίδνπλ ηηκέο   
΄΄θαιήο΄΄ ρνιεζηεξόιεο νη νπνίεο βξίζθνληαη εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ. Αλάκεζα 
ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο γηα ηηο ηξείο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, 
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.04). πλεπώο, ε ζσκαηηθή άζθεζε 
επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο. * p= 0.001 ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο 
νη νπνίνη δελ αζθνύληαη θαζόινπ. ** p= 0.03 ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο νη νπνίνη 
αθνινπζνύλ κέηξηα άζθεζε. 
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Πίλαθαο 49α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

HDL  (mg/dl)   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 
53 58.057 13.1988 1.8130 54.419 61.695 32.0 94.0 

Μέηξηα άζθεζε 135 57.481 13.7975 1.1875 55.133 59.830 31.0 95.0 

Έληνλε άζθεζε 27 62.037 11.3051 2.1757 57.565 66.509 44.0 87.0 

Total 215 58.195 13.3885 .9131 56.396 59.995 31.0 95.0 

Μζτρια άςκηςη 

 



 

- 90 - 
 

 

Πίλαθαο 49β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ HDL-ρνιεζηεξόιε θαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

HDL (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 468.298 2 234.149 1.310 .040 

Within Groups 37891.497 212 178.733   

Total 38359.795 214    

 

 

Πίλαθαο 49γ:  ύγθξηζε  ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ HDL-

ρνιεζηεξόιε.  

Dependent Variable:   HDL (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Exercise (J) Exercise 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ άζθεζε Μέηξηα άζθεζε .5751 2.1671 1.000 -4.654 5.805 

Έληνλε άζθεζε -3.9804 3.1610 .001 -11.608 3.648 

Μέηξηα άζθεζε Καζόινπ άζθεζε -.5751 2.1671 1.000 -5.805 4.654 

Έληνλε άζθεζε -4.5556 2.8185 .030 -11.357 2.246 

Έληνλε άζθεζε Καζόινπ άζθεζε 3.9804 3.1610 . 001 -3.648 11.608 

Μέηξηα άζθεζε 4.5556 2.8185 .030 -2.246 11.357 

 

Γξάθεκα 47: Σηκέο LDL-ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 
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ύκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα, ε LDL-ρνιεζηεξόιε ιακβάλεη ηηκέο νη νπνίεο δελ 
ππεξβαίλνπλε ηα θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ όπσο απηά νξίδνληαη από ην βηνρεκηθό 
εξγαζηήξην ηνπ ΠΓΝΗ. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο γηα ηηο ηξείο 
θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.528). 
Άξα, ε ζσκαηηθή άζθεζε δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο ΄΄θαθήο‘‘ ρνιεζηεξόιεο. 

 

Πίλαθαο 50α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο LDL- ρνιεζηεξόιεο αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

LDL (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 
53 128.467 31.103 4.272 119.894 137.041 71.00 229.60 

Μέηξηα 

άζθεζε 
135 125.477 38.611 3.323 118.904 132.049 43.00 218.80 

Έληνλε 

άζθεζε 
27 118.933 27.167 5.228 108.186 129.680 53.59 161.80 

Total 
215 125.392 35.579 2.426 120.609 130.175 43.00 229.60 

 

 

Πίλαθαο 50β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ LDL- ρνιεζηεξόιε θαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

LDL  (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1628.714 2 814.357 .641 .528 

Within Groups 269269.434 212 1270.139   

Total 270898.148 214    

 

 

Πίλαθαο 50γ:  ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ LDL-

ρνιεζηεξόιε. 

Dependent Variable:   LDL (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Exercise (J) Exercise 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ άζθεζε Μέηξηα άζθεζε 2.990 5.776 1.000 -10.949 16.931 

Έληνλε άζθεζε 9.534 8.426 .777 -10.799 29.868 

Μέηξηα άζθεζε Καζόινπ άζθεζε -2.990 5.776 1.000 -16.931 10.949 

Έληνλε άζθεζε 6.543 7.513 1.000 -11.586 24.674 

Έληνλε άζθεζε Καζόινπ άζθεζε -9.534 8.426 .777 -29.868 10.799 

Μέηξηα άζθεζε -6.543 7.513 1.000 -24.674 11.586 
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Γξάθεκα 48: Σηκέο ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

 

Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ δελ μεπεξλάλε ηα θπζηνινγηθά όξηα ηηκώλ πνπ 
δίλνληαη από ην βηνρεκηθό εξγαζηήξην, αλεμάξηεηα από ην εάλ αζθνύληαη νη εξγαδόκελνη 
ηεο κειέηεο ή όρη. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ γηα ηηο ηξείο θαηεγνξίεο 
ζσκαηηθήο άζθεζεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.446). Με ιίγα 
ιόγηα, ε ζσκαηηθή άζθεζε δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. 

 

Πίλαθαο 51α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

Σξηγιπθεξίδηα (mg/dl)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 
53 102.698 54.8100 7.5287 87.591 117.806 36.0 341.0 

Μέηξηα 

άζθεζε 
135 108.044 64.4002 5.5427 97.082 119.007 25.0 430.0 

Έληνλε 

άζθεζε 
27 92.370 44.1615 8.4989 74.901 109.840 45.0 211.0 

Total 215 104.758 59.9259 4.0869 96.702 112.814 25.0 430.0 
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Πίλαθαο 51β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ ηξηγιπθεξίδηα θαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

Σξηγιπθεξίδηα (mg/dl)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5826.224 2 2913.112 .810 .446 

Within Groups 762671.199 212 3597.506   

Total 768497.423 214    

 
 

 

Πίλαθαο 51γ:  ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

ηξηγιπθεξίδηα. 

Dependent Variable: Σξηγιπθεξίδηα   (mg/dl)   

Bonferroni   

(I) Exercise (J) Exercise 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 

Μέηξηα άζθεζε -5.3463 9.7224 1.000 -28.808 18.115 

Έληνλε άζθεζε 10.3277 14.1816 1.000 -23.894 44.550 

Μέηξηα 

άζθεζε 

Καζόινπ άζθεζε 5.3463 9.7224 1.000 -18.115 28.808 

Έληνλε άζθεζε 15.6741 12.6447 .650 -14.839 46.187 

Έληνλε 

άζθεζε 

Καζόινπ άζθεζε -10.3277 14.1816 1.000 -44.550 23.894 

Μέηξηα άζθεζε -15.6741 12.6447 .650 -46.187 14.839 

 
 

Γξάθεκα 49: Σηκέο  AST αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 
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Ζ ζσκαηηθή άζθεζε δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ θπζηνινγηθή επαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο, θαζώο ηόζν νη εξγαδόκελνη νη νπνίνη γπκλάδνληαη έληνλα, όζν 
θαη απηνί νη νπνίνη γπκλάδνληαη κέηξηα ή θαη θαζόινπ εκθαλίδνπλ θπζηνινγηθέο ηηκέο 
ακηλνηξαλζθεξάζεο AST. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελδύκνπ γηα ηηο 
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο (p=0.226). Απηό ζεκαίλεη όηη ε ζσκαηηθή άζθεζε δελ επεξεάδεη ηεο ηηκέο ηεο 
ακηλνηξαλζθεξάζεο AST. 

 

Πίλαθαο 52α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ AST αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

AST (IU/L)   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 
53 22.830 7.3189 1.0053 20.813 24.848 13.0 47.0 

Μέηξηα άζθεζε 135 21.281 5.7324 .4934 20.306 22.257 12.0 44.0 

Έληνλε άζθεζε 27 23.111 9.8345 1.8927 19.221 27.002 14.0 51.0 

Total 215 21.893 6.7811 .4625 20.981 22.805 12.0 51.0 

 

 

Πίλαθαο 52β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ AST θαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

AST (IU/L)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 137.097 2 68.549 1.498 .226 

Within Groups 9703.442 212 45.771   

Total 9840.540 214    

 
 

 

Πίλαθαο 52γ:  ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην έλδπκν 

AST. 

Dependent Variable:   AST (IU/L)   

Bonferroni   

(I) Exercise (J) Exercise 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ άζθεζε Μέηξηα άζθεζε 1.5487 1.0967 .478 -1.098 4.195 

Έληνλε άζθεζε -.2809 1.5996 1.000 -4.141 3.579 

Μέηξηα άζθεζε Καζόινπ άζθεζε -1.5487 1.0967 .478 -4.195 1.098 

Έληνλε άζθεζε -1.8296 1.4263 .603 -5.271 1.612 

Έληνλε άζθεζε Καζόινπ άζθεζε .2809 1.5996 1.000 -3.579 4.141 

Μέηξηα άζθεζε 1.8296 1.4263 .603 -1.612 5.271 
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Γξάθεκα 50: Σηκέο ALT αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, ε ακηλνηξαλζθεξάζε ALT δελ ιακβάλεη 
παζνινγηθέο ηηκέο. Σν γεγνλόο απηό θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γξάθεκα 49, ππνδεηθλύεη όηη 
νη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο δελ εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο αλεμαξηήησο 
ζσκαηηθήο άζθεζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ ελδύκνπ ALT γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 
θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.864). 
Με ιίγα ιόγηα ε ζσκαηηθή άζθεζε δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο ALT. 
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Πίλαθαο 53α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ ALT αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

ALT (IU/L)   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ  

άζθεζε 
53 20.981 13.4142 1.8426 17.284 24.679 5.0 63.0 

Μέηξηα 

άζθεζε 
135 20.037 9.0968 .7829 18.489 21.586 7.0 53.0 

Έληνλε 

άζθεζε 
27 20.000 14.7388 2.8365 14.170 25.830 3.0 66.0 

Total 215 20.265 11.0500 .7536 18.780 21.751 3.0 66.0 

 

 

 

 

 

 

Μζτρια άςκηςη 
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Πίλαθαο 53γ:  ύγθξηζε  ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην έλδπκν 

ALT. 

Dependent Variable:   ALT (IU/L)   

Bonferroni   

(I) Exercise (J) Exercise 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ άζθεζε Μέηξηα άζθεζε .9441 1.7984 1.000 -3.396 5.284 

Έληνλε άζθεζε .9811 2.6232 1.000 -5.349 7.311 

Μέηξηα άζθεζε Καζόινπ άζθεζε -.9441 1.7984 1.000 -5.284 3.396 

Έληνλε άζθεζε .0370 2.3389 1.000 -5.607 5.681 

Έληνλε άζθεζε Καζόινπ άζθεζε -.9811 2.6232 1.000 -7.311 5.349 

Μέηξηα άζθεζε -.0370 2.3389 1.000 -5.681 5.607 

 
 

Γξάθεκα 51: Σηκέο γ-GT αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 
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19.47 ± 10.43

Πίλαθαο 53β: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ ALT θαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

ALT (IU/L)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 36.092 2 18.046 .147 .864 

Within Groups 26093.796 212 123.084   

Total 26129.888 214    

Μζτρια άςκηςη 
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Σν έλδπκν γ- GT ιακβάλεη θπζηνινγηθέο ηηκέο όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα. 
πλεπώο, ηα ρνιεθόξα αγγεία ηνπ ήπαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο δελ εκθαλίδνπλ 
θάπνηα δηαηαξαρή αλεμαξηήησο ζσκαηηθήο άζθεζεο. Μεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ηνπ 
ελδύκνπ γ-GT γηα ηηο ηξείο πεξηπηώζεηο ζσκαηηθήο άζθεζεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.974). Δπνκέλσο, ε ζσκαηηθή άζθεζε δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο 
ηνπ ελδύκνπ γ-GT. 

 

Πίλαθαο 54α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ ελδύκνπ γ-GT αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

γ-GT  (IU/L) 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 
53 19.472 10.4304 1.4327 16.597 22.347 9.0 50.0 

Μέηξηα άζθεζε 135 19.548 9.5564 .8225 17.921 21.175 6.0 62.0 

Έληνλε 

άζθεζε 
27 20.000 12.8392 2.4709 14.921 25.079 8.0 57.0 

Total 215 19.586 10.1820 .6944 18.217 20.955 6.0 62.0 

 

 

Πίλαθαο 54β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ γ-GT θαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

γ-GT  (IU/L) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.514 2 2.757 .026 .974 

Within Groups 22180.645 212 104.626   

Total 22186.158 214    

 
 

 

Πίλαθαο 54γ:  ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην έλδπκν γ-

GT. 

Dependent Variable:   γ-GT  (IU/L) 

Bonferroni   

(I) Exercise (J) Exercise 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ άζθεζε Μέηξηα άζθεζε -.0765 1.6580 1.000 -4.077 3.925 

Έληνλε άζθεζε -.5283 2.4185 1.000 -6.364 5.308 

Μέηξηα άζθεζε Καζόινπ άζθεζε .0765 1.6580 1.000 -3.925 4.077 

Έληνλε άζθεζε -.4519 2.1564 1.000 -5.656 4.752 

Έληνλε άζθεζε Καζόινπ άζθεζε .5283 2.4185 1.000 -5.308 6.364 

Μέηξηα άζθεζε .4519 2.1564 1.000 -4.752 5.656 
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Γξάθεκα 52 : Σηκέο B12 αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

 

Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηηο ηηκέο ηεο βηηακίλεο B12 
παξαηεξείηαη όηη ε βηηακίλε ιακβάλεη θπζηνινγηθέο ηηκέο θαη ζηηο ηξείο πεξηπηώζεηο 
ζσκαηηθήο άζθεζεο. Αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο παξαπάλσ βηηακίλεο γηα ηηο ηξείο 
πεξηπηώζεηο ζσκαηηθήο άζθεζεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
(p=0.203). Δπνκέλσο, ε ζσκαηηθή άζθεζε δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο βηηακίλεο B12. 

 

 

Πίλαθαο 55β:  πζρέηηζε κεηαβιεηώλ Β12 θαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

Β12 (pg/ml )   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 130114.294 2 65057.147 5.934 .203 

Within Groups 2324194.236 212 10963.180   

Total 2454308.530 214    
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Πίλαθαο 55α:  Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηεο βηηακίλεο Β12 αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

Β12 (pg/ml)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ 

άζθεζε 
53 319.698 105.6860 14.5171 290.567 348.829 121.0 715.0 

Μέηξηα 

άζθεζε 
135 268.919 99.2195 8.5395 252.029 285.808 85.0 668.0 

Έληνλε 

άζθεζε 
27 320.037 127.7339 24.5824 269.507 370.567 152.0 713.0 

Total 215 287.856 107.0922 7.3036 273.460 302.252 85.0 715.0 

Μζτρια άςκηςη 
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Πίλαθαο 55γ:  ύγθξηζε ηηκώλ p γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

βηηακίλε Β12. 

Dependent Variable:   Β12 (pg/ml)   

Bonferroni   

(I) Exercise (J) Exercise 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Καζόινπ άζθεζε Μέηξηα άζθεζε 50.7796
*
 16.9724 .109 9.823 91.736 

Έληνλε άζθεζε -.3389 24.7567 1.000 -60.080 59.402 

Μέηξηα άζθεζε Καζόινπ άζθεζε -50.7796
*
 16.9724 .109 -91.736 -9.823 

Έληνλε άζθεζε -51.1185 22.0738 .065 -104.385 2.148 

Έληνλε άζθεζε Καζόινπ άζθεζε .3389 24.7567 1.000 -59.402 60.080 

Μέηξηα άζθεζε 51.1185 22.0738 .065 -2.148 104.385 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

5.1 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 

Ζ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία έρεη σο ζθνπό λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

ηξόπνπ δσήο ζηελ πγεία ηνπ ζύγρξνλνπ εξγαδόκελνπ. Μέρξη ηώξα νη πεξηζζόηεξεο 

έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή πγεία είραλ επηθεληξσζεί ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο δηαηαξαρέο πνπ πηζαλώο λα επηθέξεη ζηελ πγεία ηνπο.  

ηελ παξνύζα κειέηε ινηπόλ, πξνζδηνξίδνληαη ηα αίηηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζηηο δηάθνξεο παζήζεηο, θαη ηα νπνία απνξξένπλ από ην ζύγρξνλν ηξόπν 

δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη. Γηα παξάδεηγκα, ε πξόθιεζε θαξδηαγγεηαθώλ 

παζήζεσλ (Κιηληθό απνηέιεζκα) πηζαλώο λα νθείιεηαη ζε παζνινγηθέο ηηκέο ηεο νιηθήο 

ρνιεζηεξόιεο (Αίηην) εμαηηίαο ηεο αλζπγηεηλήο δηαηξνθήο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο,  

δόζεθε έκθαζε ζην θάπληζκα, ζηε δηαηξνθή θαη ζηε ζσκαηηθή άζθεζε. Ζ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απνηππώζεθε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ, νη  θπζηνινγηθέο 

ηηκέο ησλ νπνίσλ απνηεινύλ έλδεημε νκαιήο ιεηηνπξγίαο δσηηθώλ νξγάλσλ ηνπ 

αλζξώπηλνπ ζώκαηνο  όπσο είλαη ε θαξδηά θαη ην ήπαξ.  

Σν θάπληζκα, ε θαζηζηηθή δσή, θαζώο θαη ε θαηαλάισζε αλζπγηεηλώλ ηξνθώλ είλαη 

νξηζκέλεο βιαβεξέο ζπλήζεηεο ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο, θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ (Farhud, 2015). Γηα 

παξάδεηγκα, έλα πνιύ ζπρλό πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηνπ ζύγρξνλνπ 

ηξόπνπ δσήο είλαη ε παρπζαξθία, ε νπνία απνηειεί ην λνύκεξν έλα αίηην γηα ηελ εκθάληζε 

ζαθραξώδε δηαβήηε θαζώο θαη δηάθνξσλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ (Farhud, 2015).  

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ην πξνθίι 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο είλαη έλα δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι. Ο 

ηξόπνο δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδόκελνη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ηηκώλ νιηθήο ρνιεζηεξόιεο θαζώο θαη LDL-ρνιεζηεξόιεο νη νπνίεο μεπεξλάλε 

ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην (παζνινγηθέο ηηκέο).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηόζν νη άλδξεο όζν θαη νη γπλαίθεο ηνπ πιεζπζκνύ εκθαλίδνπλ 

παζνινγηθέο ηηκέο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο. Δπνκέλσο, θαη ηα δύν θύια εκθαλίδνπλ 

ππεξρνιεζηεξνιαηκία κε ηηο πηζαλόηεηεο πξόθιεζεο θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ λα είλαη 

απμεκέλεο. Ζ ππεξρνιεζηεξνιαηκία πηζαλώο λα νθείιεηαη ζηελ αλζπγηεηλή δηαηξνθή, θάηη 

ην νπνίν έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε (Dunstan et 

al.,2004,2005/ Thorp et al., 2010).  
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Δπίζεο, ε νιηθή ρνιεζηεξόιε ιακβάλεη παζνινγηθέο ηηκέο ζηνπο εξγαδόκελνπο ηεο 

κειέηεο ειηθίαο 38 εηώλ θαη άλσ. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε 

έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ απνδείμεη όηη όζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ αλζξώπσλ, ηόζν πην 

πηζαλό είλαη λα εκθαλίζνπλ θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα αλαιόγσο βέβαηα θαη κε ηνλ 

ηξόπν δσήο πνπ αθνινπζνύλ (Dunstan et al.,2004,2005/ Thorp et al.,2010).  

Δπηπιένλ, νη ζπγθεληξώζεηο ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο ππεξβαίλνπλ ηα θπζηνινγηθά 

όξηα ηηκώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο ειηθίαο 48 εηώλ θαη άλσ, θάηη ην νπνίν είλαη πνιύ 

αλεζπρεηηθό γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή ηνπο ιεηηνπξγία,  κηαο θαη όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ε ΄΄θαθή‘‘ ρνιεζηεξόιε ελαπνζέηεη ηα πεξίζζεηα 

ρνιεζηεξόιεο ζηα ηνηρώκαηα ησλ αξηεξηώλ (Marshall, Bangert & Lapsley, 2012). 

ε όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ δσήο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο κειέηεο, απνδείρζεθε όηη ηόζν νη θαπληζηέο εξγαδόκελνη όζν θαη απηνί νη νπνίνη δελ 

θαπλίδνπλ εκθαλίδνπλ  ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα ππνδειώλεη όηη 

ην θάπληζκα δελ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ πξόθιεζε παζνινγηθώλ ηηκώλ 

νιηθήο ρνιεζηεξόιεο.  

Αθόκα, νη θξεαηνθάγνη εξγαδόκελνη θαζώο θαη απηνί νη νπνίνη αθνινπζνύλ 

κεζνγεηαθό ηξόπν δηαηξνθήο εκθαλίδνπλ ηηκέο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο νη νπνίεο μεπεξλάλε 

ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην. Απηό πηζαλώο λα νθείιεηαη ζηελ θαηαλάισζε ηξνθώλ 

πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε θνξεζκέλα ιηπαξά, θαζώο θαη δάραξεο (Fung et al.,2001). 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα ζύκθσλα κε ην νπνίν νη 

ρνξηνθάγνη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο εκθαλίδνπλ ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Θα πεξίκελε 

θαλείο πσο ν ρνξηνθαγηθόο ηξόπνο δηαηξνθήο ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

νιηθήο ρνιεζηεξόιεο. Όκσο, ζύκθσλα κε ηα γξαθήκαηα 36 θαη 37 νη εξγαδόκελνη νη 

νπνίνη αθνινπζνύλ ηνλ ρνξηνθαγηθό ηξόπν δηαηξνθήο εκθαλίδνπλ ηελ πςειόηεξε ηηκή 

HDL-ρνιεζηεξόιεο θαζώο θαη LDL-ρνιεζηεξόιεο, θαη κάιηζηα πάλσ από ην αλώηαην 

θπζηνινγηθό όξην.  

Έηζη ινηπόλ, κε γλώκνλα όηη ε νιηθή ρνιεζηεξόιε ππνινγίδεηαη από ην άζξνηζκα 

ηεο HDL-ρνιεζηεξόιεο θαη ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο  είλαη ινγηθό νη ρνξηνθάγνη εξγαδόκελνη 

λα έρνπλ ηελ πςειόηεξε ζπγθέληξσζε νιηθήο ρνιεζηεξόιεο, ε νπνία κάιηζηα μεπεξλάεη 

θαη  ην αλώηαην θπζηνινγηθό όξην. Δπηπιένλ, ε θιεξνλνκηθόηεηα είλαη έλαο ζνβαξόο 

παξάγνληαο ν νπνίνο πηζαλώο λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εκθάληζε 

παζνινγηθώλ ηηκώλ νιηθήο ρνιεζηεξόιεο ζηνπο ρνξηνθάγνπο εξγαδόκελνπο.  
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Δπηπξνζζέησο, ηόζν νη εξγαδόκελνη νη νπνίνη αζθνύληαη έληνλα όζν θαη εθείλνη νη 

νπνίνη αζθνύληαη κέηξηα ε θαη θαζόινπ, εκθαλίδνπλ παζνινγηθέο ηηκέο νιηθήο 

ρνιεζηεξόιεο. Δίλαη πνιύ πηζαλό νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδόκελνη λα κελ ηξέθνληαη πγηεηλά, 

θαη γηα απηό ην ιόγν λα εκθαλίδνπλ ππεξρνιεζηεξνιαηκία. πλεπώο, ε ζσκαηηθή άζθεζε 

δε θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ πξόθιεζε ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο. 

ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνληζηεί  όηη ν ηξόπνο δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη 

εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο ππόινηπνπο  βηνρεκηθνύο δείθηεο, νη 

νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο άιισλ δσηηθώλ νξγάλσλ ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ εθηόο ηεο θαξδηάο, όπσο γηα παξάδεηγκα ην ήπαξ θαη νη λεθξνί.  

πλνςίδνληαο, ν ηξόπνο δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη ηεο κειέηεο 

ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε ελόο δηαηαξαγκέλνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι. Σν πξνθίι απηό 

νθείιεηαη θπξίσο ζε παζνινγηθέο ηηκέο νιηθήο θαη LDL-ρνιεζηεξόιεο. Δπνκέλσο, ν 

πιεζπζκόο ηεο κειέηεο έρεη απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ 

παζήζεσλ.  

5.2 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο. 

ε όηη έρεη λα θάλεη κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλαο, εθηόο από ηελ επίδξαζε ηνπ 

ηξόπνπ δσήο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζεκαληηθό ξόιν πηζαλώο λα δηαδξακαηίδεη θαη 

ην ζηξεο, παξάγνληαο ν νπνίνο δελ έρεη εμεηαζζεί ζηελ παξνύζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή. 

Αθόκα, δελ είλαη γλσζηό εάλ νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδόκελνη θαηαλαιώλνπλ, θαη ζε ηη 

πνζόηεηεο, αιθννινύρα πνηά θάηη ην νπνίν πηζαλώο λα επεξεάδεη ηελ πγείαο ηνπο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηηο ηηκέο ησλ επαηηθώλ ελδύκσλ.  

Δπηπιένλ, ην δείγκα ηεο κειέηεο είλαη πεξηνξηζκέλν κε απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξνύλ λα εμαρζνύλ αζθαιή θαη γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη από γπλαίθεο. 

Δλδερνκέλσο ηα απνηειέζκαηα λα ήηαλ δηαθνξεηηθά εάλ ζην δείγκα ππήξραλ 

πεξηζζόηεξνη άλδξεο.  

Έλαο άιινο πνιύ ζεκαληηθόο πεξηνξηζκόο, απνηειεί ην γεγνλόο πσο δελ 

γλσξίδνπκε ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαζώο θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο κειέηεο, ε επίδξαζε ησλ νπνίσλ είλαη γλσζηό όηη δηαδξακαηίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν 

ζηελ δηακόξθσζε ηνπ πξνθίι πγείαο (Litchfield et al., 2016).  

Σέινο, δελ έρεη ιεθζεί ππόςε ην ηζηνξηθό θιεξνλνκηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαζώο θαη ην γελεηηθό ηνπο ππόβαζξν. Γηα παξάδεηγκα,  έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο 

ηξέθεηαη πγηεηλά, αζθείηαη θαη δελ θαπλίδεη κπνξεί λα εκθαλίζεη παζνινγηθέο ηηκέο νιηθήο 
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ρνιεζηεξόιεο εμαηηίαο ηνπ επηβαξπκέλνπ ηζηνξηθνύ ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ. 

   5.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ ζηξεο θαη ηεο θαηαλάισζεο αιθνόι ζηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε ζπιινγή πεξηζζόηεξσλ βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ θαζώο θαη πιεξνθνξηώλ 

γηα ηνλ ηξόπν δσήο πνπ αθνινπζνύλ νη εξγαδόκελνη θαη γηα ην ηζηνξηθό θιεξνλνκηθόηεηαο, 

ε επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ πγεία ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο θαζώο θαη ην εξγαζηαθό 

πεξηβάιινλ, είλαη  νξηζκέλα εξεπλεηηθά δεηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα κειεηεζνύλ 

δηεμνδηθά ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κία πην μεθάζαξε εηθόλα γηα ην πξνθίι 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κειέηεο.  

Δπηπιένλ, ε ζπιινγή βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ από εξγαδόκελνπο νη νπνίνη 

θαηνηθνύλ θαη ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο εθηόο ηεο Ζπείξνπ, ζα έδηλε ηε 

δπλαηόηεηα λα πξνθύςνπλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ 

ηόπνπ δηακνλήο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπλππνινγηζηνύλ αθόκα πεξηζζόηεξνη βηνρεκηθνί 

δείθηεο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι 

πγείαο ηνπ ζύγρξνλνπ Έιιελα εξγαδόκελνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε πξνζεθηηθή δηεξεύλεζε ησλ παζήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ησλ αηηηώλ πνπ ηηο πξνθαινύλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη επηπηώζεώλ ηνπο 

ζηελ πγεία θαη ζηελ παξαγσγηθή ηθαλόηεηα, είλαη απαξαίηεην λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

ζπζηεκαηηθήο θαη καθξνρξόληαο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πνιηηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο ηόζν ζηελ Διιάδα, όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο. 

5.4 Πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο έξεπλαο. 

Οη επηρεηξήζεηο θαη γεληθά νη νξγαληζκνί ζηειερώλνληαη θαη δηνηθνύληαη από 

αλζξώπνπο. Υσξίο αλζξώπνπο δελ πθίζηαληαη επηρεηξήζεηο. Καη' επέθηαζε, νη 

εξγαδόκελνη απνηεινύλ ηνλ πην θαζνξηζηηθό ζπληειεζηή παξαγσγήο, γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

θαη επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο κηα επηρείξεζε (Υπηήξεο, 2013). Έηζη ινηπόλ, είλαη 

θαηαλνεηό όηη ε θαιή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο ζα κπνξνύζαλ λα 

απνηειέζνπλ πεγή ζεκαληηθήο πιεξνθόξεζεο ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο, 

όζν θαη γηα ηνπο εξγνδόηεο ηνπο. Δπηπιένλ, ε παξνύζα εξγαζία ζα κπνξνύζε λα ιεθζεί 
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ππόςε θαη από ηνπο γηαηξνύο νη νπνίνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

πγείαο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε πξνζεγκέλε δηαηξνθή, ε ζσκαηηθή άζθεζε θαζώο θαη ε 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη ζηνηρεία ηα νπνία βνεζάλε ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα απνηεινύλ ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο όρη κόλν ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά  θαη όισλ ησλ αλζξώπσλ. Οη εξγνδόηεο ζα πξέπεη λα παξνηξύλνπλ 

ηνπο εξγαδόκελνπο ώζηε λα αθνινπζνύλ έλαλ πγηεηλό ηξόπν δσήο ρσξίο θαηαρξήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξώηα από όια πγηείο θαη ζπλεπώο παξαγσγηθνί ζηε δνπιεηά ηνπο.  

Κηλήζεηο όπσο ε πξνκήζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κε πγηεηλά ηξόθηκα, ε δηνξγάλσζε 

από πιεπξάο επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηνηήησλ ζσκαηηθήο άζθεζεο, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα πγείαο, ε ππνβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε αηκαηνινγηθέο 

εμεηάζεηο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ ρξόλν, είλαη νξηζκέλεο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ηηο 

νπνίεο θάζε επηρείξεζε/νξγαληζκόο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππόςε.  

Άιισζηε κία επηρείξεζε θαη γεληθά έλαο νξγαληζκόο δεκηώλεηαη όηαλ ην 

πξνζσπηθό απνπζηάδεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ιόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο, θαζώο 

νύηε νη ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί από ηνπο εξγνδόηεο πινπνηνύληαη βάζε ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ, αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί αλαδήηεζε 

θαηλνύξηνπ πξνζσπηθνύ κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα κία επηρείξεζε από άπνςε θόζηνπο, 

αιιά θαη ρξόλνπ εύξεζεο λέσλ εξγαδνκέλσλ κε ην θαηάιιειν πξνθίι.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Δηθόλα 4: Φόξκα απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ. 
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