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Πεξίιεςε 

Ζ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ηελ 

παγθφζκηα πγεία. Γηα απηφ ην ιφγν, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ηελ απνθαινχλ «κάζηηγα ηνπ 

21
νπ

 αηψλα». Δίλαη κηα θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζε πξννδεπηηθή απψιεηα ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ηελ Διιάδα πεξίπνπ 8.000 άλζξσπνη ππνβάιινληαη 

ζήκεξα ζε αηκνθάζαξζε, ελψ αξθεηνί απφ απηνχο πξνρσξνχλ ζε κεηακφζρεπζε. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε κέζα απφ έλα ζχλνιν πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε λεθξηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο αιιά θαη ην πψο εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

ζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα καο, πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε ATTIKH, ε νπνία είλαη κηα 

επηδεκηνινγηθή κειέηε θαηαγξαθήο θαη παξαηήξεζεο ηεο γεληθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ εκθάληζε θάπνηαο 

δπζιεηηνπξγίαο  ησλ λεθξψλ.  

Χο κέζνδνο γηα ην ζπζρεηηζκφ ησλ παξαγφλησλ κε ηα ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξψην εξγαιείν ν έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ηνπ Pearson (Υ
2
). Έπεηηα 

νδεγεζήθακε θαη ζηε ηερληθή ηεο πνιιαπιήο αλάιπζεο αληηζηνηρηψλ κε ζθνπφ ηελ 

απεηθφληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ. Σέινο εθαξκφζηεθε ην κνληέιν ηεο 

δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο (ordinal logistic regression), ην νπνίν βνήζεζε 

ζηελ εχξεζε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνβιέπνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ 

εμεηαδφκελε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηα ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο.  

Σέινο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη απμεκέλεο ηηκέο ζηε κέηξεζε ηεο νπξίαο αιιά 

θαη ηεο ζπγθέληξσζεο c-αληηδξψζα πξσηεΐλε ζην αίκα νδεγνχλ ζε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο 

εκθάληζεο θάπνηαο λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Δπίζεο κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο 

λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζπλαληάηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 61-89 εηψλ θαη θπξίσο νη 

γπλαίθεο. Δπηπιένλ, ε βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο νδεγεί αξλεηηθά ζηελ εμέιημε 

θάπνηαο λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Αληίζεηα παξαηεξήζεθε φηη ε θαηεγνξία ζσκαηηθνχ 

βάξνπο δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηα ζηάδηα ηεο λεθξηθήο 

βιάβεο. 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Nowadays, chronic renal failure is one of the biggest threats to global health. For this 

reason, many are those who call it "plague of the 21st century." It is a condition that leads to 

progressive loss of renal function over time. In Greece, 8.000 people now receive dialysis, 

while many of them proceed to transplant. 

The purpose of this MSc Dissertation is to highlight through a set of real data those risk 

factors associated with the occurrence of renal dysfunction and how evolves over time. 

Regarding our data, derived from study ATTIKH, which is a recording epidemiological 

study and observation of the population’s general health and of the factors which can be 

associated with the occurrence of a malfunction of the kidneys. 

Α first tool we used in order to identify potential associations of the various factors with 

stages of renal failure is Pearson’s X
2
 test for independence. Then we were led in the method 

of correspondence analysis in order to display correlations in the form of graphs. Finally we 

applied the model of ordinal logistic regression, which helped in finding those factors that 

predict perfectly the variable considered on stage of renal failure. 

Finally, we conclude that increased prices in the measurement of urea and of c-reactive 

protein in the blood concentration leading to increased probabilities of a renal dysfunction. 

Also greater risk of renal dysfunction occurs in the age group 61-89 years and mainly women. 

Moreover, the improvement in their quality of life leads to improvement development of renal 

dysfunction. On the other hand, it was observed that body mass index (bmi) does not seem to 

vary significantly depending on the stage of renal failure. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Δηζαγσγή 

1.1  Νεθξηθέο Λεηηνπξγίεο 

Οη λεθξνί επεμεξγάδνληαη ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο απφ ην νπνίν θαηαθξαηνχλ δηάθνξεο 

νπζίεο θαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πξνζζέηνπλ ζε απηφ θάπνηεο άιιεο. Δπνκέλσο, νη 

λεθξνί επηηεινχλ πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. Αξρηθά, νη λεθξνί παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ χδαηνο, ησλ αλφξγαλσλ ηφλησλ θαη 

ηνπ φγθνπ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ιεηηνπξγία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

απέθθξηζεο θάπνηαο πνζφηεηαο χδαηνο θαη αλφξγαλσλ ηφλησλ έηζη ψζηε απηέο νη νπζίεο λα 

παξακέλνπλ ζε ζρεηηθά ζηαζεξή ζπγθέληξσζε κέζα ζην ζψκα.  

Δπίζεο, νη λεθξνί απεθθξίλνπλ κεηαβνιηθά παξαπξντφληα κέζα ζηα νχξα κφιηο απηά 

παξαρζνχλ, απνηξέπνληαο ηε ζπζζψξεπζε απηψλ ησλ παξαπξντφλησλ πνπ κπνξεί λα είλαη 

ηνμηθά, κέζα ζην ζψκα. Σα κεηαβνιηθά απηά ππνιείκκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ νπξία πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαηαβνιηζκφ ησλ πξσηετλψλ, ην νπξηθφ νμχ απφ ηα λνπθιετθά νμέα, ηε 

θξεαηηλίλε απφ ηε κπτθή θξεαηίλε θαη παξαπξντφληα ηεο αηκνζθαηξηληθήο απνδφκεζεο φπσο 

επίζεο θαη άιια ππνιείκκαηα. Μηα άιιε ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ είλαη ε απέθθξηζε ζηα νχξα 

θάπνησλ εμσγελψλ ρεκηθψλ νπζηψλ, φπσο είλαη ηα θάξκαθα, ηα θπηνθάξκαθα, ηα 

ζπληεξεηηθά ηξνθίκσλ θαη νη κεηαβνιίηεο ηνπο.  

Δπηπιένλ, κηα αθφκε λεθξηθή ιεηηνπξγία είλαη ε γιπθνλενγέλεζε. Καηά ηε δηάξθεηα 

παξαηεηακέλεο λεζηείαο, νη λεθξνί παξάγνπλ γιπθφδε απφ ακηλνμέα θαη άιιεο πξνδξνκηθέο 

νπζίεο θαη ηελ απειεπζεξψλνπλ ζηελ αηκαηηθή ξνή πνπ ηνπο δηαπνηίδεη. Οη λεθξνί κπνξνχλ 

λα απειεπζεξψζνπλ γιπθφδε πνπ αλέξρεηαη κέρξη θαη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο γιπθφδεο πνπ 

παξάγεη ην ήπαξ ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Σέινο, νη λεθξνί ιεηηνπξγνχλ σο ελδνθξηλείο αδέλεο 

εθθξίλνληαο ηειηθά ηξεηο νξκφλεο: ηελ εξπζξνπνηεηίλε, ε νπνία ειέγρεη ηελ παξαγσγή 

εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο ζην κπειφ ησλ νζηψλ, ηε ξελίλε, ε νπνία κέζσ ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ηεο αγγεηνηελζίλεο, επεξεάδεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε ηνπ αίκαηνο θαη ην ηζνδχγην 

ηνπ λαηξίνπ θαη ηελ 1,25- δηυδξνμπβηηακίλε D3 πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην ηζνδχγην ηνπ 

αζβεζηίνπ.  
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1.2 Γνκή ησλ Νεθξώλ θαη ηνπ Οπξνπνηεηηθνύ πζηήκαηνο  

Οη δχν λεθξνί βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο, αιιά δελ 

εκπεξηέρνληαη ζηελ θνηιηαθή ρψξα. Δίλαη νπηζζνπεξηηνλατθά ζηνηρεία, δειαδή βξίζθνληαη 

κφιηο πίζσ απφ ην πεξηηφλαην, ηνλ πκέλα ν νπνίνο επελδχεη ηελ θνηιηαθή ρψξα. Ο δεμηφο 

λεθξφο, βξίζθεηαη θαηά 1,5 εθ. ρακειφηεξα απφ ηνλ αξηζηεξφ. Κάζε λεθξφο, εκθαλίδεη δπν 

επηθάλεηεο (πξφζζηα - νπίζζηα), δπν ρείιε (έζσ - έμσ) θαη δπν πφινπο (άλσ - θάησ), έρεη 

ζρήκα θαζνιηνχ θαη θαηνθφθθηλν ρξψκα. Δπίζεο ην κήθνο ηνπ είλαη πεξίπνπ 10-12,5 εθ. θαη 

πιάηνο 5-7 εθ. πεξίπνπ θαη ην βάξνο ηνπο είλαη πεξίπνπ 250-350 γξ. Δπηπιένλ, ν δεμηφο 

λεθξφο, κπξνζηά ηνπ έρεη ην ήπαξ θαη ηε δεμηά θνιηθή θακπή, ελψ ν αξηζηεξφο έξρεηαη ζε 

ζρέζε κε ην ζπιήλα, ην ζηνκάρη, ην πάγθξεαο θαη ηελ αξηζηεξή θνιηθή θακπή. Ζ νπίζζηα 

επηθάλεηα ησλ λεθξψλ, έξρεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 11
ε
 -12

ε
 πιεπξά, θαη βξίζθεηαη ζηνπο εμήο 

κπο: κείδσλ ςνΐηεο, ηεηξάγσλνο νζθπτθφο θαη ην δηάθξαγκα. 

Ζ πξφζζηα επηθάλεηα θαιχπηεηαη απφ ην πεξηηφλαην, ε νπίζζηα βξίζθεηαη επί ηνπ νπίζζηνπ 

θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο θαη ν άλσ πφινο θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηνηρν επηλεθξίδην. ην κέζν 

ηνπ έζσ ρείινπο, ππάξρεη κηα εληνκή, πνπ νλνκάδεηαη πχιε ηνπ λεθξνχ. Απφ ηελ πχιε ηνπ 

λεθξνχ, εηζέξρνληαη ε λεθξηθή αξηεξία θαη ηα λεχξα, θαη εμέξρνληαη ε λεθξηθή θιέβα θαη ε 

λεθξηθή πχεινο. 

Ζ πχιε ηνπ λεθξνχ, νδεγεί ζε κηα θνηιφηεηα, ηε λεθξηθή θνηιία θαη πεξηθιείεη ηα αγγεία 

ηνπ λεθξνχ θαη ηε λεθξηθή πχειν, δειαδή απφ ηελ πχιε ηνπ λεθξνχ εηζέξρεηαη ε λεθξηθή 

αξηεξία θαζψο θαη ηα λεχξα, θαη εμέξρνληαη ε λεθξηθή θιέβα πνπ εθβάιιεη ζηελ θάησ θνίιε, 

θαη ε λεθξηθή πχεινο πνπ κεηαβαίλεη ζηνλ νπξεηήξα.  

Σα αγγεία έρνπλ ηελ παξαθάησ δηάηαμε: ζηηο πχιεο κπξνζηά θαη επηπνιήο βξίζθεηαη ε 

λεθξηθή αξηεξία θαη θάησ θαη πίζσ ε λεθξηθή πχεινο κε ηελ αξρή ηνπ νπξεηήξα. Μέζα ζηε 

λεθξηθή θνηιία έρνπλ σο εμήο: ε λεθξηθή πχεινο βξίζθεηαη ζηε κέζε θαη θαηά κήθνο ηεο 

λεθξηθήο θνηιίαο, κπξνζηά απφ απηήλ βξίζθνληαη θιάδνη ηεο λεθξηθήο αξηεξίαο θαη θιέβαο 

θαη πίζσ κφλν θιάδνη ηεο λεθξηθήο αξηεξίαο.  
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Δηθόλα 1.  Αλαηνκία ηνπ Οπξνπνηεηηθνύ πζηήκαηνο 

 

Ο λεθξφο πεξηβάιιεηαη απφ δηάθνξα πεξηβιήκαηα, ηα νπνία, απφ έμσ πξνο ηα κέζα, είλαη 

ηα εμήο: 

1. Σν πεξηηφλαην, ην νπνίν θαιχπηεη ην λεθξφ κφλν απφ κπξνζηά θαη κάιηζηα ηα δπν 

άλσ ηξηηεκφξηα ηνπ δεμηνχ θαη ην άλσ ηξηηεκφξην ηνπ αξηζηεξνχ. Ζ ππφινηπε πξφζζηα 

επηθάλεηα θαιχπηεηαη δεμηά απφ ηε δεμηά θνιηθή θακπή θαη ηε 2
ε
 κνίξα ηνπ δσδεθαδαθηχινπ 

θαη αξηζηεξά απφ ηελ αξηζηεξή θνιηθή θακπή θαη ην πάγθξεαο.   
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2. Ζ λεθξηθή πεξηηνλία πνπ είλαη ε πάρπλζε ηνπ ππνπεξηηνλατθνχ ηζηνχ θαη απνηειείηαη 

απφ δπν πέηαια, ην πξφζζην θαη ην νπίζζην, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ν λεθξφο. Σα 

δπν πξφζζηα πέηαια ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κπξνζηά απφ ηελ θνηιηαθή ανξηή θαη ηελ θάησ 

θνίιε θιέβα, ελψ ηα νπίζζηα κεηαβαίλνπλ ζηελ πεξηηνλία ηνπ ηεηξάγσλνπ νζθπτθνχ θαη ηνπ 

ςνΐηε κπφο. Πξνο ηα πάλσ ην πξφζζην θαη ην νπίζζην πέηαιν, αθνχ πεξηιάβνπλ ην 

επηλεθξίδην, ελψλνληαη θαη θέξνληαη πξνο ην δηάθξαγκα. Πξνο ηα έμσ πάιη ελψλνληαη, ελψ 

πξνο ηα θάησ παξακέλνπλ αλεμάξηεηα, ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο θαη θζάλνληαο ζην 

ιαγφλην βφζξν εμαθαλίδνληαη. Έηζη ε λεθξηθή πεξηηνλία ζρεκαηίδεη πιήξε ζήθε γχξσ απφ ην 

λεθξφ, αλνηρηή κφλν πξνο ηα θάησ. 

3. Ζ ιηπψδεο θάςα (πεξηλεθξηθφ ιίπνο). Βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο λεθξηθήο πεξηηνλίαο θαη 

ηνπ ηλψδνπο ρηηψλα θαη είλαη πεξηζζφηεξε ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα θαη ηα ρείιε ηνπ λεθξνχ. 

4. Ο ηλψδεο ρηηψλαο, απνηειείηαη απφ ζηέξεν ζπλδεηηθφ ηζηφ κε ειαζηηθέο θαη ιείεο 

κπτθέο ίλεο. Καιχπηεη ηειείσο ην λεθξφ θαη ζπλάπηεηαη ραιαξά κε απηφλ, γηα απηφ θαη 

μεθνιιάεη εχθνια, εθηφο απφ παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, νπφηε ζπκθχεηαη ζηέξεα κε ην 

λεθξηθφ παξέγρπκα θαη δελ απνθνιιάηαη. Ο ηλψδεο ρηηψλαο ζπλδέεηαη κε ηε λεθξηθή 

πεξηηνλία κε ηλίδηα απφ ζπλδεηηθφ ηζηφ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πεξηλεθξηθφ ιίπνο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζηήξημε ηνπ λεθξνχ.  

 

 

Δηθόλα 2 Σν λεθξό ζε θαηά κήθνο ηνκή 
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Τθή ησλ λεθξψλ: ζε δηαηνκή ν λεθξφο, παξνπζηάδεη δπν κνίξεο, ηε θινηψδε θαη ηε 

κπειψδε.  

α) Μπειψδεο : εκθαλίδεη 8-18 θσλνεηδείο πεξηνρέο, ηηο νλνκαδφκελεο λεθξηθέο ππξακίδεο, 

δηαηεηαγκέλεο ζε ηξεηο επηκήθεηο παξάιιειεο ζεηξέο κε ηε βάζε ηνπο πξνο ηελ πεξηθέξεηα 

θαη ηελ θνξπθή ηνπο πξνο ην θέληξν ηνπ λεθξνχ. Ζ θνξπθή θάζε ππξακίδαο, νλνκάδεηαη 

ζειή θαη γχξσ απφ απηήλ, ππάξρεη έλαο ειάζζσλ λεθξηθφο θάιπθαο, φπνπ εθβάιινπλ ηα 

νπξνθφξα ζσιελάξηα. ηε κπειψδε νπζία αλεπξίζθνληαη ηα επζέα ζσιελάξηα, νη 

εθθνξεηηθνί πφξνη θαη πνιιά επζέα αγγεία.  

β) Φινηψδεο: ε θινηψδεο κε θνθθηψδε φςε είλαη θαζηαλέξπζξε, έρεη πάρνο πεξίπνπ 1εθ. 

θαη εκπεξηέρεη πιήζνο απφ εξπζξά ζηίγκαηα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα λεθξηθά ζσκάηηα θαη 

άθζνλα ζσιελάξηα. Πεξηβάιιεη ηε κπειψδε νπζία θαη εηζρσξεί αλάκεζα ζηηο ππξακίδεο, 

ζρεκαηίδνληαο ηνπο λεθξηθνχο ζηχινπο. ζνλ αθνξά, ηε ιεπηή θαηαζθεπή ηνπ λεθξνχ, 

απνηειείηαη απφ νπξνθφξα ζσιελάξηα, δηάκεζν ζπλδεηηθφ ηζηφ, αγγεία θαη λεχξα.  

Παξαθάησ αλαιχνληαη  εθηελέζηεξα θάπνηεο έλλνηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπο: 

1.Οπξνθφξα ζσιελάξηα: ε αξρή ηνπ νπξνθφξνπ ζσιελαξίνπ δηπιψλεηαη απφ ην 

πξνζαγσγφ αξηεξίδην θαη θαιείηαη Βσκάλεην έιπηξν κέζα ζηελ θνηιφηεηα ηνπ ππάξρεη ην 

αγγεηψδεο ζπείξακα, ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη απφ ην πξνζαγσγφ αξηεξίδην, απφ ηε λεθξηθή 

αξηεξία. Κάζε έλα απφ απηά, αξρίδεη απφ ηε θινηψδε κνίξα κε έλα ηπθιφ άθξν θαη ηειεηψλεη 

ζηε ζειή ηεο λεθξηθήο ππξακίδαο, εκθαλίδνληαο ηα εμήο κέξε: 

α) Σν έιπηξν ηνπ Bowman (Βσκάλεην έιπηξν) : είλαη ην αξρηθφ ηπθιφ άθξν ηνπ 

νπξνθφξνπ ζσιελαξίνπ. Απνηειείηαη απφ δπν πέηαια, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ε 

νπξνθφξνο θνηιφηεηα, κε ηελ νπνία ην πξφζπξν θέξεηαη ζηνλ απιφ ηνπ νπξνθφξνπ 

ζσιελαξίνπ. Σν έιπηξν ηνπ Bowman ζρεκαηίδεη κηα άιιε θνηιφηεηα, ε νπνία δέρεηαη ην 

πξνζαγσγφ αξηεξίδην, ηα ηξηρνεηδή θαη ην απαγσγφαξηεξίδην. Ζ αγγεηαθή απηή δηάηαμε, 

νλνκάδεηαη αγγεηψδεο ή ζαπκάζην ζπείξακα, ελψ ε θνηιφηεηα αγγεηψδεο θνηιφηεηα. Σν 

έιπηξν ηνπ Bowman θαη ην αγγεηψδεο ζπείξακα, απνηεινχλ ην λεθξηθφ ζσκάηην ηνπ 

Malpighi.  

β) Σν εζπεηξακέλν ζσιελάξην: είλαη ζπλέρεηα ηνπ Βσκάλεηνπ ειχηξνπ θαη εκθαλίδεη δπν 

κνίξεο: ηελ εζπεηξακέλε πνπ βξίζθεηαη ζηε θινηψδε κνίξα ηνπ λεθξνχ θαη ηελ επζεία πνπ 

βξίζθεηαη ζηε κπειψδε κνίξα.  
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γ) Σν αγθπισηφ ζσιελάξην ή αγθχιε ηνπ Henle: απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνπκέλνπ θαη 

εκθαλίδεη ηξία ζθέιε: ην θάησ, ηελ θνξπθή θαη ην άλσ.  

δ) Σν εκβφιηκν ζσιελάξην 

ε) Σα αζξνηζηηθά ζσιελάξηα: πνξεχνληαη ζηε θινηψδε κνίξα θαη θαηαιήγνπλ ζηε ζειή 

ηεο λεθξηθήο ππξακίδαο δηακέζνπ ησλ ζειαίσλ πφξσλ, δειαδή ζηε κπειψδε κνίξα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη ην λεθξηθφ ζσκάηην κε ην εζπεηξακέλν, ην αγθπισηφ 

θαη ην εκβφιηκν ζσιελάξην, ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ απέθθξηζε ησλ νχξσλ θαη απνηεινχλ ην 

λεθξψλα, ν νπνίνο είλαη αλαηνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ λεθξνχ. Σα αζξνηζηηθά 

ζσιελάξηα, ρξεζηκεχνπλ απιψο γηα ηελ απνρέηεπζε ηνπ νχξνπ. Δπίζεο θάζε λεθξφο πεξηέρεη 

πεξίπνπ 1-3 εθαηνκκχξηα λεθξψλεο.  

2. Ο δηάκεζνο ζπλδεηηθφο ηζηφο: είλαη ν ηζηφο πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηα νπξνθφξα 

ζσιελάξηα θαη κέζα ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ ηα αγγεία θαη ηα λεχξα ηνπ λεθξνχ.  

 

1.3 Βαζηθέο Νεθξηθέο Γηεξγαζίεο  

Δίλαη γλσζηφ φηη κηα απφ ηηο βαζηθέο λεθξηθέο δηεξγαζίεο είλαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ νχξσλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο λεθξηθήο θπθινθνξίαο, πξηλ 

πξνρσξήζνπκε ζηελ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ νχξσλ. Καηαξράο νη λεθξνί παίξλνπλ ην 

20% (1,20 l/min) ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο (90%) απηήο ηεο παξνρήο 

ηνπ αίκαηνο πεγαίλεη ζην θινηφ πνπ πεξηέρεη ηα ζπεηξάκαηα θαη κφλν έλα ζρεηηθά κηθξφ 

πνζνζηφ πεγαίλεη ζην κπειφ. ε δηάθνξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο απηή ε ζρέζε κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί. Δπνκέλσο ε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ε θίξξσζε θαη ε νμεία 

λεθξηθή αλεπάξθεηα κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ ειάηησζε ηεο θινηψδνπο παξνρήο θαη 

ζρεηηθή αχμεζε ηεο παξνρήο ζην κπειφ.  

Ο ζρεκαηηζκφο ησλ νχξσλ άξρεηαη κε ηε δηήζεζε ηνπ πιάζκαηνο απφ ηα ζπεηξακαηηθά 

ηξηρνεηδή ζηελ θάςα ηνπ Bowman. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη ζπεηξακαηηθή δηήζεζε θαη 

ην παξάγσγφ ηεο ζπεηξακαηηθφ δηήζεκα. Σν πγξφ απηφ είλαη αθχηηαξν θαη πεξηέρεη φιεο ηηο 

νπζίεο ηνπ πιάζκαηνο, εθηφο θπζηθά απφ ηηο πξσηεΐλεο, ζε ηζφπνζε ζπγθέληξσζε. Ο ηχπνο 

απηφο δηεζήκαηνο νλνκάδεηαη θαη ππεξδηήζεκα, ελψ φιε ε δηαδηθαζία ππεξδηήζεζε.  

Καηά ηε δηάξθεηα δηέιεπζεο ηνπ ππεξδηεζήκαηνο κέζα απφ ηα ζσιελάξηα, ε ζχλζεζή ηνπ 

κεηαβάιιεηαη κε κεηαθίλεζε ησλ νπζηψλ απφ ηα ζσιελάξηα πξνο ηα πεξηζσιελαξηαθά 

ηξηρνεηδή θαη αληίζεηα. ηαλ ε δηεχζπλζε κεηαθίλεζεο είλαη απφ ην ζσιελαξηαθφ απιφ πξνο 

ηα πιάζκα ησλ πεξηζσιελαξηαθψλ ηξηρνεηδψλ, ε δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη ζσιελαξηαθή 
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επαλαξξφθεζε. Δλψ ε θίλεζε ησλ νπζηψλ θαηά αληίζεηε δηεχζπλζε, δειαδή απφ ην 

πεξηζσιελαξηαθφ πιάζκα πξνο ην ζσιελαξηαθφ απιφ, νλνκάδεηαη ζσιελαξηαθή έθθξηζε. Ο 

φξνο ζσιελαξηαθή έθθξηζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ κηα νπζία παξάγεηαη 

απφ ηα λεθξηθά ζσιελαξηαθά θχηηαξα θαη κεηαθηλείηαη πξνο ην εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ απινχ.   

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνζφηεηα νπνηαζδήπνηε 

απεθθξηλφκελεο ζηα νχξα νπζίαο ηζνχηαη κε ηελ δηεζεκέλε πνζφηεηα, ζπλ ηελ εθθξηλφκελε 

πνζφηεηα, κείνλ ηελ επαλαξξνθεκέλε πνζφηεηα. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη κηα 

ζπγθεθξηκέλε νπζία δελ ππφθεηληαη απαξαίηεηα θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, δειαδή 

δηήζεζε, έθθξηζε, επαλαξξφθεζε .  

Σέινο, γηα θάζε νπζία ηνπ πιάζκαηνο ηζρχεη έλαο εηδηθφο ζπλδπαζκφο δηήζεζεο θαη 

ζσιελαξηαθήο έθθξηζεο θαη επαλαξξφθεζεο. Έλα ζεκείν θξίζηκεο ζεκαζίαο είλαη φηη ν 

ξπζκφο ελεξγνπνίεζεο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα πνιιέο απφ απηέο ηηο νπζίεο, ππφθεηηαη ζε 

θπζηνινγηθφ έιεγρν. Δλάγνληαο αιιαγέο ζην ξπζκφ δηήζεζεο, επαλαξξφθεζεο ή έθθξηζεο, 

νπνηεδήπνηε ε ζπγθέληξσζε κηαο νπζίαο κεηψλεηαη ή απμάλεηαη κέζα ζε έλα ζσκαηηθφ 

δηακέξηζκα πέξα απφ ην θπζηνινγηθφ, νη νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ ην 

ζσκαηηθφ ηζνδχγην ηεο νπζίαο.   

 

1.4 Γηεξγαζία Γηήζεζεο θαη ρεκαηηζκνύ ησλ Ούξσλ  

Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ λεθξνχ είλαη ε δηήζεζε θαη απέθθξηζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 

ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο πεξίζζεηαο ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη ησλ κε ειεθηξνιπηηθψλ 

νπζηψλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηήζεζε, πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε ξνή ηνπ αίκαηνο θαη 

ε πίεζε ηεο δηήζεζεο. 

Ζ ξνή ησλ νχξσλ δηακέζνπ ησλ νπξεηήξσλ πξνσζείηαη απφ ζπζπάζεηο ησλ ιεηψλ κπψλ 

ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ νπξεηήξσλ. Σα νχξα αζξνίδνληαη ζηελ θχζηε θαη θαηά δηαζηήκαηα 

απνβάιινληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο νχξεζεο.  

Ζ θχζηε είλαη έλαο ζθαηξηθφο ζάιακνο κε ηνηρψκαηα απφ ιείνπο κπο πνπ ζπλνιηθά 

νλνκάδνληαη εμσζηήξαο κπο ηεο θχζηεο. Ζ ζχζπαζε ηνπ εμσζηήξα πηέδεη ηα νχξα πνπ 

βξίζθνληαη αζξνηζκέλα ζηελ θχζηε θαη πξνθαιεί ηελ νχξεζε. Σν ηκήκα ηνπ εμσζηήξα πνπ 

βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο θχζηεο, ζην ζεκείν φπνπ μεθηλά ε νπξήζξα, ιεηηνπξγεί σο 

ζθηγθηήξαο θαη νλνκάδεηαη έζσ ζθηγθηήξαο κπο ηεο νπξήζξαο. Αθξηβψο θάησ απφ ηνλ έζσ 

ζθηγθηήξα, ε νπξήζξα πεξηβάιιεηαη απφ έλα δάθηπιν γξακκσηνχ κπ, πνπ νλνκάδεηαη  έμσ 
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ζθηγθηήξαο ηεο νπξήζξαο. Ζ ζχζπαζε ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηφ λα αλαζηείιεη ηελ νχξεζε, 

αθφκα θαη φηαλ ν εμσζηήξαο κπο ζπζπάηαη έληνλα. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί, φηη ε ζπζηνιή ηνπ εμσζηήξα κπ πξνθαιείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο κπο λεπξψλεηαη απφ ην παξαζπκπαζεηηθφ ζχζηεκα. Δμαηηίαο ηεο δηάηαμεο 

ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ, φηαλ ν εμσζηήξαο βξίζθεηαη ζε ράιαζε, ν έζσ ζθηγθηήξαο ηεο 

νπξήζξαο είλαη θιεηζηφο. ηαλ ν εμσζηήξαο ζπζηέιιεηαη, νη αιιαγέο ζην ζρήκα ηνπ 

δηαλνίγνπλ ηνλ έζσ ζθηγθηήξα ηεο νπξήζξαο. Δπηπξφζζεηα, ν έζσ ζθηγθηήξαο δέρεηαη θαη 

ζπκπαζεηηθή λεχξσζε, ε νπνία πξνθαιεί ζπζηνιή ηνπ ζθηγθηήξα. Ο έμσ ζθηγθηήξαο ηεο 

νπξήζξαο, σο ζθειεηηθφο κπο, λεπξψλεηαη απφ ζσκαηηθνχο θηλεηηθνχο λεπξψλεο, νη νπνίνη 

πξνθαινχλ ηε ζπζηνιή ηνπ. πλεπψο πξηλ αξρίζεη ε θχζηε λα πιεξψλεηαη, νη 

παξαζπκπαζεηηθέο λεπξψζεηο πξνο ησλ εμσζηήξα είλαη ειάρηζηεο, ελψ ν έζσ θαη ν έμσ 

ζθηγθηήξαο ηεο νπξήζξαο δέρνληαη ηζρπξή ζπκπαζεηηθή θαη ζσκαηηθή λεχξσζε, 

αληηζηνίρσο. Έηζη, ν εμσζηήξαο είλαη ζε ράιαζε θαη νη ζθηγθηήξεο θιεηζηνί.    

Καζψο ε θχζηε πιεξψλεηαη κε νχξα, ε πίεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο απμάλεη, πξάγκα πνπ 

εξεζίδεη ηνπο ηαζεναηζζεηήξεο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θχζηεο. Πξνζαγσγέο ίλεο απφ ηνπο 

αηζζεηήξεο απηνχο εηζέξρνληαη κέζσ ησλ ππειηθψλ λεχξσλ ζην ηεξφ πιέγκα ηνπ λσηηαίνπ 

κπεινχ θαη δηεγείξνπλ ηνπο παξαζπκπαζεηηθνχο πξνγαγγιηνληθνχο λεπξψλεο. Τςειή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αμφλσλ ηνπο νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζηελ θχζηε κέζσ ππεινζπιαρληθψλ 

λεχξσλ, επηθέξεη ζπζηνιή ηνπ εμσζηήξα κπφο. πγρξφλσο, νη πξνζαγσγέο ίλεο απφ ηνπο 

ηαζεναηζζεηήξεο αληαλαθιαζηηθά αλαζηέιινπλ ηνπο ζπκπαζεηηθνχο λεπξψλεο πνπ 

λεπξψλνπλ ηνλ έζσ ζθηθηήξα, θάηη πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηάλνημή ηνπ. Δπηπιένλ, νη ίδηεο 

πξνζαγσγέο ίλεο αλαζηέιινπλ ηε ζσκαηηθή λεχξσζε πξνο ηνλ έμσ ζθηγθηήξα θαη πξνθαινχλ 

ράιαζε ηνπ. πλεπψο θαη νη δπν ζθηγθηήξεο είλαη αλνηρηνί θαη ε ζχζπαζε ηνπ εμσζηήξα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη νχξεζε.  

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

1.5 Υξόληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα 

Ζ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα είλαη έλα θιηληθφ ζχλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

βαζκηαία θαη πξννδεπηηθή, γεληθά κε αλαζηξέςηκε κείσζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, πνπ 

πξνθαιείηαη απφ βιάβε ησλ λεθξψλ πνηθίιεο αηηηνινγίαο. Ζ κείσζε ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο ειάηησζε ηνπ ξπζκνχ ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο 

(GFR), δειαδή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππεξδηεζήκαηνο πνπ πεξλά απφ ην αίκα ζηνλ απιφ ησλ 

ζσιελαξίσλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Ζ πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 

ζηε Υ.Ν.Α. δίλεη πίζησζε ρξφλνπ ζε πξνζαξκνζηηθέο κεηαβνιέο ηνπ λεθξψλα θαη έηζη ε 

Υ.Ν.Α. κπνξεί λα εμειίζζεηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ηδηαίηεξα ζπκπηψκαηα 

(ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «βνπβήο» θιηληθήο εκθάληζεο). Έηζη πνιινί αζζελείο παξακέλνπλ 

αζπκπησηηθνί ράξε ζε κηα ζεηξά απφ αμηνζαχκαζηεο πξνζαξκνγέο ησλ πγηψλ λεθξψλσλ, πνπ 

επηηξέπνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κέρξη λα ραζεί ην 85-90 % ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο.  

ηαλ ε λεθξηθή ιεηηνπξγία ειαηησζεί αθφκα πεξηζζφηεξν, εκθαλίδνληαη πνηθίια 

ζπκπηψκαηα, ηα νπνία, θαηά θχξην ιφγν, νθείινληαη ζηελ θαηαθξάηεζε δηάθνξσλ νπζηψλ, 

πνπ δελ κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνπο πάζρνληεο λεθξνχο, ζηελ έιιεηςε νξηζκέλσλ 

νπζηψλ θαζψο θαη ζε ειεθηξνιπηηθέο θαη νξκνληθέο δηαηαξαρέο, πνπ φιεο καδί ζπλζέηνπλ ην 

νπξαηκηθφ ζχλδξνκν. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη αζζελείο εκθαλίδνπλ αζαθή ή γεληθά 

ζπκπηψκαηα φπσο π.ρ. γεληθή θαθνπρία, απψιεηα βάξνπο, λαπηία, ηάζε γηα εκεηφ, αλαηκία 

αθαζφξηζηεο αηηηνινγίαο, θλεζκφο, θαηαθξάηεζε πγξψλ θαη νηδήκαηα ησλ θάησ άθξσλ, 

πεξηθαξδίηηδα, αθφκε θαη έθπησζε ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ Υ.Ν.Α. είλαη: 

 Πξσηνπαζή λεθξηθά λνζήκαηα  

1. πεηξακαηνλεθξνπάζεηεο (ζπεηξακαηνλεθξίηηδα)  

2. Γηακεζνζσιελαξηαθέο λεθξνπάζεηεο (ρξφληα ππεινλεθξίηηδα)  

 Απνθξαθηηθέο λεθξνπάζεηεο  

1. Απφθξαμε θαηψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ππεξηξνθία πξνζηάηε)  

2. Απφθξαμε αλψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (λεθξνιηζίαζε, ζηελψκαηα  

νπξήζξαο)  

 Κιεξνλνκηθέο ή ζπγγελείο λεθξηθέο παζήζεηο  

1. Πνιπθπζηηθή λφζνο ησλ λεθξψλ  

2. Οηθνγελεηαθή λεθξίηηδα (ζχλδξνκν Alport)  
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 πζηεκαηηθέο παζήζεηο ή ηνμηθά αίηηα πνπ πξνζβάινπλ ηνπο λεθξνχο  

1. αθραξψδεο δηαβήηεο  

2. Αζεξνζθιήξσζε  

3. Αξηεξηαθή ππέξηαζε (θαθνήζεο)  

4. Νεθξνπάζεηα απφ αλαιγεηηθά  

5. Κνιιαγνλψζεηο  

6. Οπξηθή Αξζξίηηδα 

 

ηελ Διιάδα, δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο απνηειεί ηελ 

θχξηα αηηία Σειηθνχ ηαδίνπ Υξφληαο Νεθξηθήο Αλεπάξθεηαο (ΣΥΝΑ) κε πνζνζηφ 28,2% 

θαη αθνινπζνχλ νη ζπεηξακαηνλεθξίηηδεο κε 12,6%. ηελ Δπξψπε, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

European Renal Association, ε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα απνηειεί εηεζίσο ηελ πξψηε αηηία 

ΣΥΝΑ θαη αθνινπζνχλ ε ρξφληα ζπεηξακαηνλεθξίηηδα θαη ε λεθξνπάζεηα αγλψζηνπ αηηίαο. 

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο είλαη ε ζπρλφηεξε αηηία Υ.Ν.Α. ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ζηηο ΖΠΑ κε 

πνζνζηφ 45% θαη αθνινπζνχλ ε ππέξηαζε θαη ε ρξφληα ζπεηξακαηνλεθξίηηδα, ελψ αμίδεη 

επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην 40% ησλ αηφκσλ κε Υ.Ν.Α. πνπ πεξηκέλνπλ ζε ιίζηα γηα 

κεηακφζρεπζε λεθξνχ είλαη δηαβεηηθνί.  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ζπλδέεηαη 

πνιχ ζηελά κε ηελ παρπζαξθία θαη ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν επηβεβαηψλνληαη απφ ηηο 

παξαθάησ κειέηεο: 

 «Renal function, cardiovascular disease risk factor’s prevalence and 5-year disease 

incidence; the role of diet, exercise, lipids and inflammation markers: the ATTICA 

study», C. Chrysohoou et al., Athens, Greece, 2010 

 «Obesity-Initiated Metabolic Syndrome and the Kidney: A Recipe for Chronic Kidney 

Disease?», Susan P. Bagby, Division of Nephrology & Hypertension, Department of 

Medicine; OHSU Heart Research Center; Department of Physiology & Pharmacology; 

Oregon Health & Science University, Portland, Oregon, 2004 

 Πηπρηαθή Δξγαζία κε ζέκα «Νεθξηθή Αλεπάξθεηα – αθραξψδεο Γηαβήηεο. 

Ννζειεπηηθέο Παξεκβάζεηο», Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Θεζζαινλίθεο , ρνιή: Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Σκήκα: Ννζειεπηηθή 
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θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εχξεζε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε αιιά θαη γηα ηελ πνξεία κηαο λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Σν 

δείγκα καο απνηειείηαη απφ δεδνκέλα ηεο κειέηεο ATTIKH, ε νπνία είλαη κηα 

επηδεκηνινγηθή κειέηε θαηαγξαθήο κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε γεληθή πγεία, κεηξήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ αιιά θαη θάπνηα θνηλσληνινγηθά θαη ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θάπνηεο θιίκαθεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο 

(Κιίκαθα Καηάζιηςεο θαηά Zung), ηελ εκθάληζε άγρνπο (Κιίκαθα Άγρνπο STAI), ηελ 

αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο (Qol_Score), ηελ αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ 

εηθφλα ηεο πγείαο ηνπο (health_perception_score) θαη ην δείθηε MedDietScore πνπ εθθξάδεη 

θαηά πφζν θνληά είλαη ηα άηνκα ζην πξφηππν ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Σέινο 

ζπκκεηείραλ 1000 πγηείο εζεινληέο, 498 άληξεο θαη 502 γπλαίθεο.  

Αξρηθά ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο αλαηνκίαο ησλ λεθξψλ 

θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ δηεξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κε ζθνπφ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνχ. Έπεηηα ζην 2
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ δηαζέηνπκε. ην 3
ν
 θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηγξαθή ησλ 

ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, δειαδή γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ πνιιαπιή αλάιπζε αληηζηνηρηψλ θαζψο θαη ζηελ δηαηεηαγκέλε ινγηζηηθή 

παιηλδξφκεζε. Αθφινπζα, ζην 4
ν 

θαη 5
ν
  θεθάιαην γίλεηαη ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 

κεζφδσλ ζηα δεδνκέλα καο, θαηαιήγνληαο ζε δηάθνξα απνηειέζκαηα θαη ηέινο ζην 6
ν
 

θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία δείρλνπλ φηη ε ειηθία, ην θχιν, ε 

θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο, ε κέηξεζε νπξίαο ζην αίκα, ε κέηξεζε ηεο c- αληηδξψζα 

πξσηεΐλεο θαζψο θαη ε θιίκαθα πνηφηεηα δσήο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ ηελ 

εθδήισζεο θάπνηαο λεθξνινγηθήο βιάβεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε 

2.1 Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία σο πξνο ηα πξνζσπηθά – ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

 Ζιηθία  

Με βάζε ην δείγκα ησλ 1000 αηφκσλ παξαηεξνχκε φηη ην εχξνο ηεο ειηθίαο θπκαίλεηαη 

απφ 18-89 έηε κε κέζε ηηκή ηα 44,48 έηε θαη κε ηε δηάκεζν λα ηζνχηαη κε 44 έηε. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο: 

Πίλαθαο 2.1 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ειηθίαο 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

44,48±14,04 44 18 89 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ηνπ δείγκαηνο, ζα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηελ κεηαβιεηή ηεο 

ειηθίαο ζηηο αθφινπζεο ειηθηαθέο νκάδεο: 

1) 18 – 40 έηε 

2) 41 – 60 έηε 

3) 61 – 89 έηε 

Δπνκέλσο ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, φπσο ηηο 

νξίζακε παξαπάλσ είλαη ηα αθφινπζα: 

Πίλαθαο 2.2 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά ειηθηαθή νκάδα 

Ζιηθηαθέο Οκάδεο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

18-40 έηε 414 41,4 

41-60 έηε 460 46 

61-89 έηε 126 12,6 

χλνιν 1000 100 

 

Παξαηεξείηαη φηη ην 46% ηνπ δείγκαηνο είλαη άηνκα ειηθίαο 41 – 60 εηψλ ελψ ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ, δειαδή ην 12,6% είλαη άηνκα ειηθίαο 61-89 εηψλ. 
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 Φχιν 

Σν δείγκα καο φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ απνηειείηαη απφ 502 γπλαίθεο 

(50,2% ηνπ δείγκαηνο ) θαη 498 άληξεο (49,8% ηνπ δείγκαηνο). 

Πίλαθαο 2.3 

 

 

 

 

 

 

 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπρλνηήησλ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αηφκσλ 68,8% είλαη παληξεκέλνη θαη κε κηθξφηεξα πνζνζηά 3,5% θαη 3,6% 

αθνινπζνχλ ηα άηνκα πνπ είλαη δηαδεπγκέλα θαη ηα άηνκα πνπ είλαη ρήξνη/εο αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δθπαίδεπζε 

χκθσλα κε ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην εχξνο ησλ εηψλ 

εθπαίδεπζεο ηζνχηαη κε 24 έηε θαη επηπιένλ ν κέζνο φξνο εηψλ πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ 

κφξθσζε ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη πεξίπνπ ηα 12 έηε. Κάπνηεο αθξαίεο ηηκέο πνπ 

αμίδεη λα αλαθέξνπκε είλαη: 36 , 24 , 1 ,0 έηε.  

Πίλαθαο 2.5 

 

 

 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά θύιν 

Φχιν  πρλφηεηα  Πνζνζηφ 

Γπλαίθεο 502 50,2 

Άληξεο 498 49,8 

χλνιν 1000 100 

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Οηθνγ. Καηά/ζε πρλφηεηα  Πνζνζηφ 

Αλχπαληξνη 241 24,1 

Παληξεκέλνη 688 68,8 

Υσξηζκέλνη 35 3,5 

Υήξνη/εο 36 3,6 

χλνιν 1000 100 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε εθπαίδεπζεο 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

12,10±3,81 12 0 24 



 

14 
 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ηνπ δείγκαηνο, ζα θαηεγνξηνπνηεζεί ε κεηαβιεηή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο αθφινπζεο  νκάδεο: 

1) 1-6 έηε : Δπίπεδν Γεκνηηθνχ 

2) 7-9 έηε : Δπίπεδν Γπκλαζίνπ 

3) 10-12 έηε : Δπίπεδν Λπθείνπ ή ΣΔΔ 

4) 13-18 έηε : Δπίπεδν Παλεπηζηεκίνπ ή ΣΔΗ 

5) > 18 έηε : Αλψηεξεο πνπδέο (Καηνρή Μεηαπηπρηαθνχ ή Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ) 

Δπνκέλσο ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηηο νκάδεο πνπ αθνξνχλ ηα έηε  

εθπαίδεπζεο, φπσο ηηο νξίζακε παξαπάλσ είλαη ηα αθφινπζα: 

Πίλαθαο 2.6 

Καηαλνκή δείγκαηνο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Δπίπεδν Γεκνηηθνχ 197 19,7 20,1 20,1 

Δπίπεδν Γπκλαζίνπ 23 2,3 2,3 22,4 

Δπίπεδν Λπθείνπ ή 

ΣΔΔ 
401 40,1 40,8 63,2 

Δπίπεδν 

Παλεπηζηεκίνπ ή ΣΔΗ 
355 35,5 36,2 99,4 

Αλψηεξεο πνπδέο 6 0,6 0,6 100 

Μεξηθφ χλνιν 982 98,2 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 18 1,8     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

 

πλεπψο κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

ην 40,8% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ, θαηέρνπλ επίπεδν ιπθείνπ ή ΣΔΔ (Σερληθά 

Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα). Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 36,2%  πνπ 

δειψλεη φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ή ΣΔΗ θαη έπεηηα ην πνζνζηφ 

ηάμεσο 20,1% πνπ αθνξά ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δεκνηηθνχ. Αληίζεηα 

ην ρακειφηεξν πνζνζηφ  0,6% αλήθεη ζε εθείλνπο πνπ απάληεζαλ φηη έρνπλ αθνινπζήζεη 

αλψηεξεο ζπνπδέο. 
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 Κνηλσληθή – Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπρλνηήησλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 23,9% ησλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ απαληήζεη δηαθξίλνληαη απφ πςειφ επίπεδν κφξθσζεο θαη εηζφδεκα θαη έπεηηα 

αθνινπζεί ην πνζνζηφ 18,9% πνπ αθνξά άηνκα κε κέηξην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη εηζφδεκα 

θαη ηέινο έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 3,9% αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο κε ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν πνπ ιακβάλνπλ έλα πςειφ εηζφδεκα. Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ παξαθάησ 

πίλαθα ζπρλνηήησλ, ζα νξίζνπκε ηηο έλλνηεο ρακειφ, κέηξην θαη πςειφ εηζφδεκα σο εμήο:  

 ρακειφ εηζφδεκα : < 9.900 € 

 κέηξην εηζφδεκα : 9.900 – 18.000€ 

 πςειφ εηζφδεκα : >18.000€ 

Πίλαθαο 2.7 

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά θνηλσληθή - νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

Κνηλσληθή - Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε πρλφηεηα  Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Υακειή κφξθσζε - Υακειφ εηζφδεκα 40 4 6,6 6,6 

Υακειή κφξθσζε - Μέηξην εηζφδεκα 42 4,2 6,9 13,4 

Υακειή κφξθσζε – Τςειφεηζφδεκα 24 2,4 3,9 17,4 

Μέηξηα κφξθσζε - Υακειφ εηζφδεκα 58 5,8 9,5 26,9 

Μέηξηα κφξθσζε - Μέηξην εηζφδεκα 115 11,5 18,9 45,7 

Μέηξηα κφξθσζε - Τςειφ εηζφδεκα 100 10 16,4 62,1 

Τςειή κφξθσζε - Υακειφ εηζφδεκα 29 2,9 4,8 66,9 

Τςειή κφξθσζε - Μέηξην εηζφδεκα 56 5,6 9,2 76,1 

Τςειή κφξθσζε - Τςειφ εηζφδεκα 146 14,6 23,9 100 

Μεξηθφ χλνιν 610 61 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 390 39     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

 

 

 σκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα έρεη κεηξεζεί κε 

βάζε ηα δαπαλνχκελα κεηαβνιηθά ηζνδχλακα (ΜΔΣs). Σα κεηαβνιηθά ηζνδχλακα 
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δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έληαζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

δειαδή ην κεηαβνιηθφ θφζηνο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο . Τπνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ 

ξπζκνχ ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πξνο ην ξπζκφ ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ ππφ ζπλζήθεο αλάπαπζεο. πλεπψο 1 ΜΔΣ αληηζηνηρεί ζηελ ελέξγεηα πνπ 

θαηαλαιψλεη έλα άηνκν φηαλ αλαπαχεηαη, ππνζηεξίδνληαο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ ελέξγεηα απηή γηα έλα κέζν ελήιηθα αληηζηνηρεί ζε θαηαλάισζε πεξίπνπ 

3,5ml O2 αλά kg ζσκαηηθνχ βάξνπο αλά ιεπηφ ή ζε θαηαλάισζε 1 kcal αλά kg ζσκαηηθνχ 

βάξνπο αλά ψξα . Γειαδή, κηα δξαζηεξηφηεηα κε κεηαβνιηθφ ηζνδχλακν ίζν κε 4 ΜΔΣs 

απαηηεί ηεηξαπιάζηα δαπάλε ελέξγεηαο απφ απηή πνπ δαπαλείηαη ππφ ζπλζήθεο αλάπαπζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ην άζξνηζκα ησλ ΜΔΣ γηα φιεο ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ 

δαπαλψλ αλά 24σξν (Δξεπλεηηθή Δξγαζία «σκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα 28.030 αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηελ ειιεληθή έξεπλα ηνπ ΔΠΗΚ, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο, 

Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2006). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο πνιιαπιάζηα ηνπ ΜΔΣ εξεκίαο θαη 

θπκαίλνληαη απφ 0,9 (χπλνο) έσο θαη 18 ΜΔΣs (ηξέμηκν κε ηαρχηεηα 10,9 κίιηα αλά ψξα) 

(«Compendium of Physical Activities: an update of activity codeο and MET intensities», 

Ainsworthetal., 2000). 

χκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ζε ΜΔΣ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζε :  

Πίλαθαο 2.8 Κσδηθνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ΜΔΣ 

 

 

 

 

 

(«Physical activity and public health: a recommendation from the Centers for Disease 

Control and Prevention and the American College of Sports Medicine», Jama 273:402-407, 

Pate R.R et al., 1995) 

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα καο, κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε κε βάζε ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ φηη ην 61,9% ησλ αηφκσλ δελ αζρνιείηαη κε 

θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ 27% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη αζρνινχληαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο έληαζεο . Μηθξφηεξα πνζνζηά αλήθνπλ ζε άηνκα πνπ νη 

Ζνταςθ 
Δραςτθριότθτασ 

ΜΕΣs 

Χαμθλι <3 

Μζτρια 3 - 6 

Ζντονθ >6 
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δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε βάζε ηα κεηαβνιηθά ηζνδχλακα ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξηα έληαζε 

(7%) θαη έληνλε έληαζε (4,1%). 

Πίλαθαο 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Καηάζιηςε – Κιίκαθα Απηναμηνιφγεζεο ηεο Καηάζιηςεο θαηά W.K. Zung (ZDRS)  

 Καηάζιηςε 

Ζ θαηάζιηςε είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ηε δηάζεζε, ηηο ζθέςεηο θαη ζπλήζσο 

ζπλνδεχεηαη απφ ζσκαηηθέο ελνριήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη σο ε ρξφληα ςπρηθή 

δηαηαξαρή, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ζπλδπαζκφ ζπλαηζζεκάησλ ζιίςεο, κνλαμηάο, 

επεξεζηζηφηεηαο, αλαμηφηεηαο, απειπηζίαο, δηέγεξζεο θαη ελνρήο κε ζπλδπαζκφ απφ κηα 

ζεηξά θπζηθψλ ζπκπησκάησλ (SharpLK. &LipskyM.S., 2002).Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

θαηάζιηςε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπκνξθία ηεο, δειαδή κπνξεί λα εθθξάδεηαη θιηληθά 

φρη κφλν κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχκπησκα ηεο έληνλεο θαη παξαηεηακέλεο ζιίςεο, αιιά 

θαη κε άιινπο ηξφπνπο (Υξηζηνδνχινπ Γ , 2002). 

Ζ θαηάζιηςε σο λφζνο, επηθέξεη πνιιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο δσέο ησλ αζζελψλ πνπ 

πάζρνπλ απφ απηήλ. Αξρηθά θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αηφκνπ, 

ηνλ χπλν ηνπ, ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη θαη 

αληηιακβάλεηαη (http://ibrt.gr/edu/node/116), Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο ηεο 

πκπεξηθνξάο). 

Δπηπιένλ, δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο έρνπλ απμεκέλν 

θίλδπλν απηνθαηαζηξνθήο κε απνηέιεζκα ε λφζνο λα επηδξά αξλεηηθά ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν θαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο. Δπίζεο φρη κφλν επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ, αιιά ζπλήζσο νδεγεί θαη ζηελ πηνζέηεζε 

αλζπγηεηλψλ θαηαζηάζεσλ φπσο αιθννιηζκφο ή θαηάρξεζε νπζηψλ (JuddL.L., 1995). 

 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 

Δπίπεδν Γξαζηεξηφηεηαο πρλφηεηα  Πνζνζηφ 

Μεδεληθή Έληαζε Γξαζηεξηφηεηαο 619 61,9 

Υακειή Έληαζε Γξαζηεξηφηεηαο 270 27 

Μέηξηα Έληαζε Γξαζηεξηφηεηαο 70 7 

Έληνλε Έληαζε Γξαζηεξηφηεηαο 41 4,1 

χλνιν 1000 100 

http://ibrt.gr/edu/node/116
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 Κιίκαθα Απηναμηνιφγεζεο ηεο Καηάζιηςεο θαηά W.K. Zung (ZDRS)  

Ζ θιίκαθα απηναμηνιφγεζεο ηεο θαηάζιηςεο θαηά Zung (Zung Self-Rating 

DepressionScale, ZDRS) απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο 

θαηάζιηςεο κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. ρεδηάζηεθε απφ ηνλ ςπρίαηξν WilliamW.K. 

Zung ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Duke.  

Ζ θιίκαθα Zung πεξηιακβάλεη 20 εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά, ηα 

ςπρνινγηθά θαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε. Κάζε εξψηεζε 

βαζκνινγείηαη ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 4, κε βάζε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο: 

«θαζφινπ», «κεξηθέο θνξέο», «ζπρλά», «πάληνηε», νη νπνίεο δειψλνπλ ηε ζπρλφηεηα πνπ ην 

άηνκν εκθαλίδεη θάπνην ζχκπησκα. Έπεηηα αζξνίδεηαη ε βαζκνινγία ηνπ θάζε εξσηψκελνπ 

μερσξηζηά. Σν ζθνξ ηεο βαζκνινγίαο θπκαίλεηαη απφ 20 έσο θαη 80βαζκνχο. Δθηφο απφ ηε 

ρξήζε ηνπ ζθνξ ηεο θιίκαθαο ZDRS, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν δείθηεο SDS (Self Depression 

Scale), ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζθνξ ηεο θιίκαθαο ZDRS κε ηελ ηηκή 80. (ην 

αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα) 

Με βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο ZDRS πξνθχπηεη ε θαηάηαμε ησλ αηφκσλ 

ζηα παξαθάησ ζηάδηα θαηάζιηςεο: 

Πίλαθαο 2.10 ηάδηα θαηάζιηςεο κε βάζε ηελ θιίκαθα Zung (ZDRS) 

 

 

 

 

 

ζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα καο, πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί φηη ε 

κέζε ηηκή ηνπ ζθνξ ηεο θιίκαθαο θαηάζιηςεο Zung ηζνχηαη κε 35,30 θαη ην εχξνο ηνπ είλαη 

ίζν κε 46. 

Πίλαθαο 2.11 

 

 

 

 

 

Γηα λα έρνπκε κηα θαιχηεξε εηθφλα ησλ δεδνκέλσλ καο, έρεη δεκηνπξγεζεί ε αληίζηνηρε 

θαηεγνξηθή κεηαβιεηή ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2.9.1 πνπ εθθξάδεη ηα ζηάδηα θαηάζιηςεο 

πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα πνπ εμεηάδνπκε. Οη ζπρλφηεηεο καδί κε ηα πνζνζηά 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

< 50: Φυςιολογικζσ Σιμζσ (Μθ φπαρξθ κατάκλιψθσ) 

50 - 59 : Ήπια Κατάκλιψθ  (SDS: 0.62 – 0.74) 

60 - 69 : Μζτρια Κατάκλιψθ(SDS: 0.75 – 0.86) 

≥ 70 : Μείηονα Κατάκλιψθ 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θιίκαθα θαηάζιηςεο θαηά Zung 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

35,30±7,49 35 22 68 



 

19 
 

Πίλαθαο 2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φαίλεηαη φηη απφ ηα 269 άηνκα πνπ έρνπλ απαληήζεη, ην 96,7% δελ παξνπζηάδεη θαλέλα 

ζχκπησκα θαηάζιηςεο ελψ πεξίπνπ ην 3% εκθαλίδεη ήπηα κνξθήο θαηάζιηςεο. 

 

 Κιίκαθα Άγρνπο (State – Trait Anxiety Inventory (STAI), Spielberger,1970) 

Ζ έλλνηα «άγρνο» εθθξάδεη έλα δηάρπην, δπζάξεζην θαη ζπρλά αζαθέο ζπλαίζζεκα πνπ 

εθδειψλεηαη κε θφβν, έληαζε θαη αλεζπρία θαη πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλνδεχεηαη απφ 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (ηαρπθαξδία, θαξδηαθή αξξπζκία, πεπηηθέο εζσηεξηθέο δηαηαξαρέο, 

μεξνζηνκία, θ.α. Πην ζπγθεθξηκέλα ν φξνο «άγρνο» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπλήζε ζπγθηλεζηαθή 

αληίδξαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εζσηεξηθή έληαζε θαη αλεζπρία κε ζθνπφ ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ θαη θηλδχλσλ. Άιιε εθδνρή πνπ έρεη δνζεί 

ζηελ έλλνηα «άγρνο» είλαη φηη απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θιηληθφ ζχκπησκα ην νπνίν 

ζπλήζσο ζπληζηά δπζιεηηνπξγηθή πνζνηηθή έμαξζε ή/θαη κνληκνπνίεζε ηεο αγρψδνπο 

θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηε δεχηεξε εθδνρή πνπ έρεη δνζεί, ην άγρνο εκπιέθεηαη ζε πνιιέο 

ηαηξηθέο θαη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απνηειεί ην θπξίαξρν 

ζχκπησκα ησλ αγρσδψλ δηαηαξαρψλ. Σν άγρνο εθδειψλεηαη ζηνλ νξγαληζκφ ζε δηάθνξεο 

κνξθέο φπσο βηνινγηθέο-ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. δηαηαξαρέο θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ηξφκνο, 

αυπλία), γλσζηαθέο (π.ρ. θνβίεο), ζπκπεξηθνξηθέο (π.ρ. απνθπγή).  

Παξφιν πνπ ζηε ζχγρξνλε επνρή ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθέο θαη ζρεηηθά αζθαιείο 

κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηνπ, αξθεηά ζπρλά ηα άηνκα πνπ ην βηψλνπλ ην παξαβιέπνπλ ή ην 

αληηκεησπίδνπλ ιαλζαζκέλα. Δμαηηίαο ηεο παξακέιεζεο ή ηεο κε νινθιεξσκέλεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπ, ην άγρνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία φπσο 

Καηαλνκή δείγκαηνο αλά ζηάδην θαηάζιηςεο 

ηάδηα Καηάζιηςεο πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Με Όπαξμε 

Καηάζιηςεο 
260 26 96,7 96,7 

Ήπηα Μνξθή 

Καηάζιηςεο 
8 0,8 3,0 99,6 

Μέηξηα Μνξθή 

Καηάζιηςεο 
1 0,1 0,4 100 

Μεξηθφ χλνιν 269 26,9 100 
 

Διιείπνπζεο Σηκέο 731 73,1 
  

Γεληθφ χλνιν 1000 100 
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εθδήισζε ή επηδείλσζε ςπρνζσκαηηθψλ λφζσλ, ςπρηαηξηθέο επηπινθέο (π.ρ. αιθννιηζκφο) 

αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή δσή (π.ρ. απνκφλσζε, θζνξά θαη δηάιπζε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ). 

πσο θαίλεηαη απφ ηα αλσηέξσ ην άγρνο είλαη έλα πνιχπιεπξν θαηλφκελν θαη γηα απηφ 

ηνλ ιφγν, ν έιεγρνο ηεο παξνπζίαο ηνπ θαη ε αληηθεηκεληθή κέηξεζή ηνπ έρνπλ κεγάιε 

ζεκαζία αξρηθά ζε θιηληθφ πιαίζην, έηζη ψζηε λα εληνπηζηεί θαη λα παξαθνινπζείηαη ε 

εμέιημή ηνπ θαη έπεηηα ζε εξεπλεηηθφ πιαίζην γηα ηελ έγθπξε θαη αμηφπηζηε θαηαγξαθή ηνπ.  

Τπάξρνπλ δηάθνξα φξγαλα γηα ηε κέηξεζε ηνπ άγρνπο, άιια ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ 

θιηληθφ εμεηαζηή θαη άιια απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξσηψκελνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 

αμηνιφγεζε ηνπ κφληκνπ άγρνπο βαζίδεηαη ζηελ θιίκαθα STAIformY-2 ε νπνία απνηειείηαη 

απφ 20 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πψο ληψζεη γεληθά ν θάζε εξσηψκελνο, επηιέγνληαο ηε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. ε θάζε εξψηεζε δίλεηαη κηα 

βαζκνινγία απφ ην 1 έσο ην 4, φπνπ ε ηηκή 4 δειψλεη κεγάια επίπεδα άγρνπο. Δπίζεο ην 

εχξνο ηνπ ζθνξ θπκαίλεηαη απφ 20 έσο 80.(ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη ζην 

παξάξηεκα) 

Παξαθάησ πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ δηακνξθψλεη ηα επίπεδα άγρνπο αλάινγα 

κε ηα ζθνξ: (Spielberger 1970, Fountoulakis, Papadopoulouetal. 2006) 

Πίλαθαο 2.13 Δπίπεδα κφληκνπ άγρνπο κε βάζε ηελ θιίκαθα STAI 

 

 

 

ρεηηθά κε ηα δεδνκέλα καο, παξαηεξείηαη φηη ε κέζε ηηκή ηεο θιίκαθαο STAI ηζνχηαη κε 

44,34, ελψ ην κηθξφηεξν ζθνξ πνπ ραξαθηεξίδεη ην άηνκν κε ην ιηγφηεξν άγρνο είλαη ίζν κε 

20 θαη ην κεγαιχηεξν ίζν κε 77.  

Πίλαθαο 2.14 

 

 
 
 
 
 

 

Με βάζε ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ππνθιίκαθαο γηα ην κφληκν άγρνο, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.10,παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά αλά επίπεδν άγρνπο: 

 

 

20-39:  Χαμθλά Επίπεδα Άγχουσ 

40 - 59 : Μζτρια Επίπεδα Άγχουσ 

60 - 80 : οβαρά Επίπεδα Άγχουσ 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θιίκαθα άγρνπο θαηά Spielberger 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

44,34±11,81 39 20 77 
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Πίλαθαο 2.15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλεπψο παξαηεξνχκε φηη ην 50,6% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ εκθαλίδνπλ ρακειά 

επίπεδα κφληκνπ άγρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην πνζνζηφ 42,6% πνπ αθνξά ηα άηνκα 

πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη κέηξην κφληκν άγρνο. Σέινο κε βάζε ηελ θιίκαθα STAI κφλν ην 6,8% 

δηαθαηέρεηαη απφ πςειά επίπεδα κφληκνπ άγρνπο. 

 Κιίκαθα Πνηφηεηαο Εσήο 

Ζ θιίκαθα εθηίκεζεο πνηφηεηαο δσήο είλαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζά ηνλ γηαηξφ λα 

αμηνινγήζεη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο επηπινθέο ηεο 

ζεξαπείαο ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. Ζ θιίκαθα αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο δσήο (QOL_SCORE) 

επηλνήζεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ηελ American Chronic Pain Association (ACPA). 

Οη βαζηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο θηλείηαη ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα είλαη: 

1. Ζ ηθαλφηεηα εξγαζίαο 

2. Ζ θνηλσληθφηεηα 

3. Ζ ηθαλφηεηα άζθεζεο 

4. Ζ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο θαζεκεξηλήο νηθηαθήο εξγαζίαο 

5. Ζ ςπρηθή δηάζεζε 

(www.e-algos.com) 

Σα ζθνξ ηεο θιίκαθαο θπκαίλνληαη απφ ην 0 (θακία ιεηηνπξγηθφηεηα) έσο ην 10 

(θπζηνινγηθή πνηφηεηα δσήο). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε εξκελεία θάπνησλ ζθνξ ηεο 

θιίκαθαο: 

 0= φιε κέξα ζην θξεβάηη, αηζζάλεζαη απειπηζκέλνο θαη αβνήζεηνο ρσξίο θακία 

επηζπκία γηα δσή  

Καηαλνκή δείγκαηνο αλά επίπεδν κόληκνπ άγρνπο 

Δπίπεδα Μφληκνπ 

Άγρνπο 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Υακειά Δπίπεδα 

Άγρνπο 
133 13,3 50,6 50,6 

Μέηξηα Δπίπεδα 

Άγρνπο 
112 11,2 42,6 93,2 

Τςειά Δπίπεδα 

Άγρνπο 
18 1,8 6,8 100 

Μεξηθφ χλνιν 263 26,3 100 
 

Διιείπνπζεο Σηκέο 737 73,7 
  

Γεληθφ χλνιν 1000 100 
  

http://www.e-algos.com/
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 4= θάλεηο απιέο δνπιεηέο ζην ζπίηη, ειάρηζηεο εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2 κέξεο ηελ 

εβδνκάδα 

 7= εξγάδεζαη γηα αξθεηέο ψξεο ηελ εκέξα, κπνξείο λα αζθείο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 5 ψξεο εκεξεζίσο θαη επηπιένλ θάλεηο απιέο δξαζηεξηφηεηεο ηα 

ζαββαηνθχξηαθα 

 10= εξγάδεζαη θαλνληθά θάζε εκέξα, ηθαλφο γηα ηηο θπζηνινγηθέο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο έρεηο θπζηνινγηθή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο δνπιείαο 

θαη ζπκκεηέρεηο ελεξγά ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ 

(http://www.theacpa.org/uploads/documents/Life_Scale_3.pdf) 

Παξαηεξψληαο ηα δεδνκέλα ηζρχεη φηη ε κέζε ηηκή ηεο θιίκαθαο είλαη ε ηηκή 9 θαη 

επηπιένλ ην κηθξφηεξν ζθνξ κε ην νπνίν έλα άηνκν έρεη αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

είλαη ε ηηκή 2 ελψ σο κεγαιχηεξν ζθνξ είλαη ε ηηκή 10. 

Πίλαθαο 2.16 

 

 

 

 Κιίκαθα Αληίιεςεο Τγείαο 

Ζ θιίκαθα αληίιεςεο πγείαο είλαη έλα πνιπδηάζηαην εξσηεκαηνιφγην απνηεινχκελν απφ 

32 εξσηήζεηο νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηε ηξέρνπζα πγεία ησλ αηφκσλ, ηηο πξννπηηθέο ζρεηηθέο 

κε ηελ πγεία, ηελ αληίζηαζε ζε θάπνηα αζζέλεηα, ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηήο ηεο αζζέλεηαο 

θαζψο θαη αλ ππάξρεη θάπνηα αλεζπρία πνπ αθνξά ηελ πγεία. Γεκηνπξγφο ηεο είλαη ν JohnE. 

WareJr, Ph.D., Δξεπλεηήο Φπρνινγίαο. 

Σα ζθνξ ηεο θιίκαθαο θπκαίλνληαη απφ ην 1 έσο ην 5, φπνπ ε ηηκή 1 δειψλεη φηη ε 

εμεηαδφκελε πξφηαζε ηζρχεη νξηζηηθά γηα ην άηνκν (είλαη εμνινθιήξνπ αιεζηλή γηα ην 

άηνκν) ελψ ε ηηκή 5 εθθξάδεη φηη ε πξφηαζε δελ ηζρχεη θαζφινπ γηα απηφ ην άηνκν.  

(http://www.incamresearch.ca/content/health-perceptions-questionnaire) 

Με βάζε ηα δεδνκέλα καο, ηζρχεη φηη ε κέζε ηηκή ηεο θιίκαθαο αληίιεςεο πγείαο ηζνχηαη 

κε 1,31, ελψ ζχκθσλα κε ην εχξνο ηεο θιίκαθαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ηα ζθνξ 0 θαη 6 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αθξαίεο ηηκέο. 

 

 

 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θιίκαθα εθηίκεζεο πνηόηεηαο δσήο 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

9,24±0,96 9 2 10 

http://www.theacpa.org/uploads/documents/Life_Scale_3.pdf
http://www.incamresearch.ca/content/health-perceptions-questionnaire
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Πίλαθαο 2.17 

 

 

 

 

2.2    Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία θάπνησλ αλζξσπνκεηξηθώλ κεηξήζεσλ 

 Βάξνο 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ην βάξνο θπκαίλεηαη απφ 37 kg κέρξη θαη 165 kg 

κε κέζε ηηκή λα ηζνχηαη κε 74,58 kg θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε κέζε ηηκή 

είλαη ίζε κε 16,07 kg. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο αθξαίεο ηηκέο νη νπνίεο θαη είλαη: 165 

kg, 150 kg, 136 kg. 

Πίλαθαο 2.18 

 

 

 

 

 Όςνο 

ζνλ αθνξά ην χςνο ησλ αηφκσλ, παξαηεξείηαη φηη ην εχξνο ηνπ θηλείηαη απφ 1,17 m 

κέρξη θαη 1,97 m. Δπηπιένλ ην κέζνο χςνο ησλ αηφκσλ είλαη ίζν κε 1,69m κε απφθιηζε 

νπνηαζδήπνηε ηηκή ηνπ χςνπο απφ ην κέζν χςνο λα ηζνχηαη πεξίπνπ κε 9cm. Αμίδεη λα 

ηνλίζνπκε φηη ηα χςε 1,17 m, 1,96 mθαη 1,97 m κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αθξαίεο ηηκέο. 

 

Πίλαθαο 2.19 

 

 

 

 

 Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (BMI) 

 Ο Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (BMI) απνηειεί ηνλ πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ηξφπν 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο παρπζαξθίαο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα εχρξεζηνο ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή 

θιηληθή πξαθηηθή ππέξβαξσλ αηφκσλ φζν θαη ζηηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο. Σν κέηξν απηφ 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θιίκαθα αληίιεςεο πγείαο 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

1,31±0,73 1 0 6 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ βάξνπο (kg) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

74,58±16,07 75 37 165 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ύςνπο (m) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

1,69±0,09 1,70 1,17 1,97 
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αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ καζεκαηηθφ Lambert Adolphe Jaques Quetelet ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα πεξηγξάςεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ζσκαηηθφ βάξνο θαη ζην χςνο ηνπ αλζξψπνπ. Πνιιέο 

θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο δείθηεο ηνπ Quetelet θαη ζηελ νπζία απνηειεί έλαλ δηνξζσηηθφ 

δείθηε ηνπ βάξνπο γηα ην χςνο (Daniels et al .,1997).Τπνινγίδεηαη απφ ην ιφγν ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο δηα ηνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ χςνπο :  

BMI = ΒΑΡΟ / ΤΦΟ 
2 

kg/m
2 

χκθσλα κε ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ πγείαο ν ΒΜΗ είλαη έλαο αδξφο δείθηεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ βάξνπο θαη απνηειεί έλα ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο παρπζαξθίαο. 

Παξφιν πνπ ν ππνινγηζκφο ηνπ  BMI είλαη πνιχ εχθνινο θαη γξήγνξνο θαη απνηειεί έλαλ 

δείθηε αμηνιφγεζεο ηνπ απμεκέλνπ ή κεησκέλνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε ζρέζε κε ην χςνο, 

δελ απνηειεί δείθηε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ιηπψδνπο κάδαο ηνπ ζψκαηνο. Γειαδή ζεσξείηαη φηη 

είλαη ελδεηθηηθφο  ησλ επηπέδσλ ιίπνπο ζην ζψκα αιιά δελ κεηξά ην ζσκαηηθφ ιίπνο. 

Οη επηζπκεηέο ηηκέο ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο θπκαίλνληαη κεηαμχ 18,5 kg/m
2
 θαη 25 

kg/m
2
 θαη ζρεηίδνληαη κε ηνπο ρακειφηεξνπο ξπζκνχο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. 

Τςειφηεξεο ηηκέο ηνπ BMIζρεηίδνληαη κε πξννδεπηηθά πςειφηεξνπο ξπζκνχο λνζεξφηεηαο 

θαη ζλεζηκφηεηαο. Άηνκα ησλ νπνίσλ ην BMI θπκαίλεηαη κεηαμχ 25kg/m
2
 θαη 30 kg/m

2
 

ζεσξνχληαη ππέξβαξα, ελψ ηα άηνκα πνπ έρνπλ BMI 30 kg/m
2
 θαη πάλσ είλαη παρχζαξθα. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο άηνκα κε BMI ρακειφηεξν ηνπ 18 ζεσξνχληαη ιηπνβαξή. Σα 

ιηπνβαξή άηνκα, επίζεο, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο ξπζκνχο ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε 

εθείλα πνπ έρνπλ θπζηνινγηθφ βάξνο. (WHO, W.H.O., Obesity : Prevention and managing 

the global epidemic. Geneva, 2000 (Technical Report)).  

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ε κεηαβιεηήο BMI θπκαίλεηαη απφ 13,88  kg/m
2 

κέρξη 

θαη 66,67 kg/m
2
 κε κέζε ηηκή λα ηζνχηαη κε 26,23 kg/m

2
. Δπηπιένλ ελδεηθηηθέο αθξαίεο ηηκέο 

είλαη: 13,88kg/m
2
, 14,90kg/m

2
, 15,81kg/m

2
, 52,52kg/m

2
 θαη 66,67 kg/m

2
 . 

Πίλαθαο 2.20 

 

 

 

 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο είλαη ρξήζηκν λα ηνλ 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε έηζη ψζηε λα είλαη πην επδηάθξηηνο ν δηαρσξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ δείθηε κάδαο ζώκαηνο (kg/m
2
) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

26,23±4,79 25,61 13,88 66,67 
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ζσκαηηθνχ βάξνπο. Δπνκέλσο κε βάζε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο πξνθχπηνπλ νη 

εμήο νκάδεο: 

1) < 18,5kg/m
2
 → Ληπνβαξείο (underweight) 

2) 18,5 – 24,99 kg/m
2
→ Φπζηνινγηθφ ζσκαηηθφ βάξνο (normal) 

3) 25 – 29,99 kg/m
2
 →Τπέξβαξνη (overweight) 

4) ≥ 30 kg/m
2
 →Παρχζαξθνη (obese) 

Άξα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ θσδηθνπνηεκέλε ηηκή ηνπ δείθηε 

κάδαο ζψκαηνο είλαη ηα εμήο: 

Πίλαθαο 2.21 

χκθσλα κε ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ έρνπκε φηη ην 40,5% έρνπλ θπζηνινγηθφ βάξνο, 

ακέζσο κεηά αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά ην πνζνζηφ 38,9% ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη 

ππέξβαξνη,  ελψ ην 1,8% ζεσξνχληαη ιηπνβαξείο. 

 Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (BMI) ζηνλ Δπαλέιεγρν ηνπ 2006 

Παξαηεξείηαη φηη ζηνλ επαλέιεγρνπ πνπ έγηλε ην 2006, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε BMI είλαη 

ίζε κε 26,81 kg/m
2
 (ειάρηζηα απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ BMI) θαζψο θαη ην εχξνο 

ηνπ είλαη ίζν κε 32,39 kg/m2.  

Πίλαθαο 2.22 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά θαηεγνξία ζσκαηηθνύ βάξνπο 

Καηεγνξία 

σκαηηθνχ Βάξνπο 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Ληπνβαξείο 18 1,8 1,8 1,8 

Φπζηνινγηθoί 400 40 40,5 42,4 

Τπέξβαξνη 384 38,4 38,9 81,3 

Παρχζαξθνη 185 18,5 18,7 100 

Μεξηθφ χλνιν 987 98,7 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 1 1,3     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ δείθηε κάδαο ζώκαηνο (kg/m
2
) ζηνλ 

επαλέιεγρν ηνπ 2006 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

26,81±4,62 26,04 16,73 49,12 
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πσο έρεη πξνεγεζεί θαη παξαπάλσ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

θσδηθνπνηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηεγνξηψλ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη επνκέλσο 

πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

Πίλαθαο 2.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηα 684 άηνκα πνπ απάληεζαλ, ην 37,4% έρεη θπζηνινγηθφ βάξνο ζχκθσλα κε ηνλ 

δείθηε BMI θαη έπεηηα αθνινπζεί ην 41,2% ησλ αηφκσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη ππέξβαξνη. 

Δπίζεο νη παρχζαξθνη απνηεινχλ ην 20,6% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ, ελψ κφιηο ην 0,7% 

ζεσξνχληαη ιηπνβαξείο. Δπηπιένλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αξρηθφ δείθηεBMI, δελ παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ζσκαηηθνχ βάξνπο. 

ε απηφ ην ζεκείν γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη θάπνηα βειηίσζε ζηε κέηξεζε ηνπ δείθηε 

κάδαο ζψκαηνο (BMI) πνπ έγηλε ην έηνο 2006, ζα πξνρσξήζνπκε ζηνλ έιεγρν κέζσλ ηηκψλ 

ζε εμαξηεκέλα θαηά δεχγε δείγκαηα, φπσο ηζρχεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Ζ κφλε 

πξνυπφζεζε πνπ απαηηείηαη γηα απηφλ ηνλ έιεγρν είλαη φηη ε θαηαλνκή ησλ δηαθνξψλ ησλ 

ηηκψλ ησλ δπν εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ (ε κεηαβιεηή BMI_06_BMI) πξέπεη λα είλαη 

θαλνληθή. Οη ππνζέζεηο γηα απηφ ηνλ έιεγρν είλαη νη παξαθάησ: 

 Ζ0: ε θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηή BMI_06_BMI είλαη θαλνληθή 

 Ζ1: ε θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηή BMI_06_BMI δελ είλαη θαλνληθή 

Με βάζε ην ηεζη Kolmogorov – Smirnov, παξαηεξείηαη φηη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5%, ε κεηαβιεηήBMI_06_BMI έρεη θαλνληθή θαηαλνκή (p-value=0,161>0,05). Δπνκέλσο ζα 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά θαηεγνξία ζσκαηηθνύ βάξνπο 

ζηνλ επαλέιεγρν ηνπ 2006 

Καηεγνξία 

σκαηηθνχ Βάξνπο 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Ληπνβαξείο 5 0,5 0,7 0,7 

Φπζηνινγηθoί 256 25,6 37,4 38,2 

Τπέξβαξνη 282 28,2 41,2 79,4 

Παρχζαξθνη 141 14,1 20,6 100 

Μεξηθφ χλνιν 684 68,4 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 316 31,6     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     
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ρξεζηκνπνηεζεί παξακεηξηθφο έιεγρνο κέζσλ ηηκψλ γηα ηα εμαξηεκέλα θαηά δεχγε δείγκαηα, 

ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο εμήο ππνζέζεηο: 

 Ζ0: κd=0 

 Ζ1:κd≠ 0 

πλεπψο γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, θαηαιήγνπκε φηη ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζην 

δείθηε BMI πνπ ππνινγίζηεθε ην 2006 εθφζνλ ην αληίζηνηρν p-value=0,017. 

 Μέηξεζε Πεξηθέξεηαο Μέζεο  

 Ζ κηθξφηεξε ηηκή κέηξεζεο ηεο κέζεο ηζνχηαη κε 54 cm θαη ε κεγαιχηεξε είλαη ίζε κε  

155 cm κε κέζε ηηκή λα κελ μεπεξλά ηα 90,03 cm θαη δηάκεζν λα είλαη ίζε κε 90 cm.  

Πίλαθαο 2.24 

 

 

 

 

 Μέηξεζε Πεξηθέξεηαο Ηζρίνπ  

Οη κεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο ηζρίνπ ησλ αηφκσλ θπκαίλνληαη απφ 11 cm κέρξη θαη 180 

cm. Δπίζεο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε θαηά 95% φηη ε κέζε κέηξεζε πεξηθέξεηαο ηζρίνπ 

κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 103,49 cm κέρξη θαη 104,94 cm. Σέινο θάπνηεο αθξαίεο ηηκέο είλαη 

νη εμήο : 11 cm,42 cm, 165 cm, 180 cm . 

Πίλαθαο 2.25 

 

 

 

 

 Πειίθν Πεξηθέξεηαο Μέζεο πξνο Πεξηθέξεηα Ηζρίνπ 

Ο ιφγνο πεξηθέξεηαο κέζεο πξνο πεξηθέξεηαο ηζρίνπ είλαη έλαο δείθηεο εθηίκεζεο ηεο 

θεληξηθήο παρπζαξθίαο, δειαδή πξνζδηνξίδεη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη έλα άηνκν γηα ηελ 

εκθάληζε παζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία εμαηηίαο ηεο θεληξηθήο θαηαλνκήο 

ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο. Απμεκέλεο ηηκέο ηνπ πειίθνπ ππνδειψλνπλ απμεκέλν θίλδπλν 

εκθάληζεο ρξφλησλ λνζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παρπζαξθία. 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηθέξεηαο κέζεο (cm) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

90,03±14,97 90 54 155 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο κέηξεζεο ηζρίνπ (cm) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

104,22±11,29 103 11 180 
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο κε ηα φξηα γηα κεηξήζεηο πεξηθέξεηαο κέζεο θαζψο 

θαη πειίθνπ πεξηθέξεηαο κέζεο – ηζρίσλ μερσξηζηά γηα άληξεο θαη γπλαίθεο κε βάζε κειέηεο 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (W.H.O., 1998): 

Πίλαθαο 2.26 Μεηξήζεηο πεξηθέξεηαο κέζεο θαη πειίθνπ πεξηθέξεηαο κέζεο - ηζρίσλ 

 

 

 

 

Με βάζε ηηο κεηξήζεηο πεξηθέξεηαο κέζεο θαη ηζρίνπ ησλ εξσηεζέλησλ, πξνθχπηεη ην 

πειίθν πεξηθέξεηαο κέζεο – ηζρίνπ θαζψο θαη ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε θεληξηθή παρπζαξθία μερσξηζηά γηα άληξεο θαη γπλαίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

έρνπκε φηη ην 80,1% ησλ αληξψλ πνπ απάληεζαλ, δελ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε θεληξηθή 

παρπζαξθία. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ηζνχηαη κε 76,3%. Αληίζεηα ην 19,9% ησλ 

αληξψλ θαη ην 23,7% ησλ γπλαηθψλ παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ θάπνηα 

αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ θεληξηθή θαηαλνκή ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο. ε απηφ ην ζεκείν, 

παξαηεξείηαη φηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο θάπνηαο πάζεζεο 

ζρεηηθή κε ηελ παρπζαξθία ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο.   

Πίλαθαο 2.27 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ πειίθνπ πεξηθέξεηαο κέζεο - ηζρίνπ (ΑΝΣΡΔ) 

Κεληξηθή Παρπζαξθία πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

          

Με Απμεκέλε 

Κεληξηθή Παρπζαξθία 
399 39,9 80,1 80,1 

Απμεκέλε Κεληξηθή 

Παρπζαξθία 
99 9,9 19,9 100 

Μεξηθφ χλνιν 498 49,8 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 502 50,2     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

 

 

 

 

 

  Περιφζρεια Μζςθσ Πθλίκο Μζςθσ - Ιςχίων 

Κίνδυνοσ / Φφλο Αυξθμζνοσ Ιδιαίτερα αυξθμζνοσ Αυξθμζνοσ 

Άντρεσ >94 cm >102 cm >1 

Γυναίκεσ >80 cm >88 cm >0,85 
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Πίλαθαο 2.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία σο πξνο ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο 

 Καπληζηηθή πλήζεηα ζην Παξφλ 

Δίλαη θαλεξφ φηη ην 57% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη κε θαπληζηέο 

θαη ην 43% θαπληζηέο. 

Πίλαθαο 2.29 

 

 

 

 

 

 

 Καπληζηηθή πλήζεηα ζην Παξειζφλ 

Παξαηεξνχκε φηη ην 53,5% ήηαλ θαπληζηέο ζην παξειζφλ ελψ ην 46,5% δελ ήηαλ 

θαπληζηέο.  

Πίλαθαο 2.30 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ πειίθνπ πεξηθέξεηαο κέζεο - ηζρίνπ (ΓΤΝΑΗΚΔ) 

Κεληξηθή Παρπζαξθία πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Με Απμεκέλε 

Κεληξηθή Παρπζαξθία  
383 38,3 76,3 76,3 

Απμεκέλε Κεληξηθή 

Παρπζαξθία 
119 11,9 23,7 100 

Μεξηθφ χλνιν 502 50,2 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 498 49,8     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά θαπληζηηθή ζπλήζεηα 

Καπληζηηθή πλήζεηα πρλφηεηα  Πνζνζηφ 

Με θαπληζηέο  570 57 

Καπληζηέο 430 43 

χλνιν 1000 100 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά θαπληζηηθή ζπλήζεηα παξειζόληνο 

Καπληζηηθή πλήζεηα πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Με θαπληζηέο 465 46,5 

Καπληζηέο 535 53,5 

χλνιν 1000 100 
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ε απηφ ην ζεκείν, ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε  ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ 

πνπ είηε ζηακάηεζαλ ην θάπληζκα, είηε ην μεθίλεζαλ είηε δελ άιιαμαλ θαζφινπ ηηο 

θαπληζηηθέο ζπλήζεηέο ηνπο (θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζην παξειζφλ – θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζην 

παξφλ). Δπνκέλσο θαίλεηαη φηη κφλν ην 12,5% δηέθνςαλ ην θάπληζκα ελψ ην 85,5% δελ 

άιιαμαλ θαζφινπ ηηο ζπλήζεηεο ηνπο.  

Πίλαθαο 2.31 

 

 

 

 

 

 

 

 Αξηζκφο Σζηγάξσλ ηελ Ζκέξα 

Παξαηεξείηαη φηη ν κέζνο εκεξήζηνο αξηζκφο ηζηγάξσλ ηζνχηαη κε 23,04 (πεξίπνπ έλα 

παθέην) κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή λα είλαη ίζε κε 100 ηζηγάξα ηελ εκέξα θαη ηε κηθξφηεξε ίζε 

κε 0. 

Πίλαθαο 2.32 

 

 

 

 

 Γηάξθεηα Καπλίζκαηνο ζε Έηε 

Με βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε φηη ε κέζε δηάξθεηα θαπλίζκαηνο είλαη πεξίπνπ  ηα 

19έηε κε κηθξφηεξε δηάξθεηα θαπλίζκαηνο ην έλα έηνο θαη ηε κέγηζηε λα ηζνχηαη κε 55 έηε. 

Πίλαθαο 2.33 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά δηαθνξνπνίεζεο θαπληζηηθώλ ζπλεζεηώλ  

Καπληζηηθέο πλήζεηο  πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Άηνκα πνπ μεθίλεζαλ θάπληζκα 20 2 2 

Άηνκα πνπ δελ άιιαμαλ ζπλήζεηεο 855 85,5 87,5 

Άηνκα πνπ δηέθνςαλ θάπληζκα 125 12,5 100 

χλνιν 1000 100   

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνζόηεηαο ηνπ εκεξήζηνπ αξηζκνύ ηζηγάξσλ 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

23,09±15,90 20 0 100 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο δηάξθεηαο θαπλίζκαηνο ζε ρξόληα 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

18,91±10,87 19 1 55 
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 Παζεηηθφ Κάπληζκα 

Με βάζε ηνλ αθφινπζν πίλαθα ζπρλνηήησλ παξαηεξείηαη φηη ην 24,1% ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ δελ είλαη παζεηηθνί θαπληζηέο ελψ ην 75,95%, έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ αθνξά 

άηνκα πνπ είλαη παζεηηθνί θαπληζηέο. 

Πίλαθαο 2.34 

 

 Αξηζκφο Σζηγάξσλ ηελ Ζκέξα ζηνλ Δπαλέιεγρν ηνπ 2006 

ζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα καο ζηνλ επαλέιεγρν ηνπ 2006, ηζρχεη φηη ν κέζνο εκεξήζηνο 

αξηζκφο ηζηγάξσλ είλαη πεξίπνπ 18 ηζηγάξα θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα πνπ έρεη 

θαηαλαισζεί ηελ εκέξα είλαη 40 ηζηγάξα. 

Πίλαθαο 2.35 

 

 

 

 

 

 

 

ε απηφ ην ζεκείν γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη θάπνηα κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηζηγάξσλ 

ζηνλ επαλέιεγρν ηνπ 2006, ζα πξνρσξήζνπκε ζηνλ έιεγρν κέζσλ ηηκψλ ζε εμαξηεκέλα θαηά 

δεχγε δείγκαηα, πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη πξνεγνπκέλσο. Παξφκνηα έρνπκε φηη νη 

ππνζέζεηο γηα απηφ ηνλ έιεγρν είλαη νη παξαθάησ: 

 Ζ0: ε θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηή CIG_DAY_06_CIG_DAY είλαη θαλνληθή 

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά παζεηηθό θάπληζκα 

Έθζεζε ζην Παζεηηθφ 

Κάπληζκα 
πρλφηεηα  Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Με Eθηεζεηκέλνη ζην 

Παζεηηθφ Κάπληζκα 146 14,6 24,1 24,1 

Δθηεζεηκέλνη ζην Παζεηηθφ 

Κάπληζκα 461 46,1 75,9 100 

Μεξηθφ χλνιν 607 60,7 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 393 39,3     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνζόηεηαο ηνπ εκεξήζηνπ αξηζκνύ 

ηζηγάξσλ ζηνλ επαλέιεγρν ηνπ 2006 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

18,20±10,48 20 0       40 
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 Ζ1: ε θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηή CIG_DAY_06_CIG_DAY δελ είλαη θαλνληθή 

Με βάζε ην ηεζη Kolmogorov – Smirnov, παξαηεξείηαη φηη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5%, ε κεηαβιεηή CIG_DAY_06_CIG_DAY δελ έρεη θαλνληθή θαηαλνκή (p-value=<0,0001). 

Δπνκέλσο ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε παξακεηξηθφο έιεγρνο κέζσλ ηηκψλ γηα ηα εμαξηεκέλα θαηά 

δεχγε δείγκαηα, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο εμήο ππνζέζεηο: 

 Ζ0: κd=0 

 Ζ1:κd≠ 0 

πλεπψο γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, θαηαιήγνπκε φηη ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζηνλ 

αξηζκφ ηζηγάξσλ πνπ κεηξήζεθε ην 2006 εθφζνλ ην αληίζηνηρν p-value=0,021. 

 

2.4  Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία σο πξνο ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη σο πξνο 

νξηζκέλα δηαηξνθηθά ζηνηρεία 

 Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο - Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή – Γείθηεο ΜedDietScore 

 Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή 

Με ηνλ φξν Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή αλαθεξφκαζηε ζηηο εηδηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Κξήηε θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο, ζηε Βφξεηα Ηηαιία θαη ζηελ 

Ηζπαλία (Kafatos e tal, 1997). Δίλαη γλσζηφ φηη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή είλαη δηαθνξεηηθή 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο κεζνγείνπ, αιιά νξηζκέλα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ην 

επίπεδν ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ παξακέλνπλ ζηαζεξά.  

Σν Μεζνγεηαθφ Πξφηππν Γηαηξνθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ:  

1. Καζεκεξηλή πξφζιεςε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, κε επεμεξγαζκέλσλ 

δεκεηξηαθψλ, ιαραληθψλ, θξνχησλ θαη ειαηφιαδνπ (θπξίσο πξνζηηζέκελε πεγή 

ιηπηδίσλ) 

2. Δβδνκαδηαία θαηαλάισζε 4-5 κεξίδσλ ςαξηψλ, 3-4 κεξίδσλ πνπιεξηθψλ, ειηψλ, 

νζπξίσλ, μεξψλ θαξπψλ, απγψλ θαη γιπθψλ 

3. Μεληαία θαηαλάισζε 4-5 κεξίδσλ θφθθηλνπ θαη ινηπψλ πξντφλησλ θξέαηνο  

(Kafatos et al, 1997) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ δηαθφξσλ 

ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη κε βάζε ηε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή: 
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Πίλαθαο 2.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΓείθηεοΜedDietScore 

Σν 2006 ν θ. Παλαγησηάθνο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνέβεζαλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο 

δείθηε πνπ λα εθθξάδεη ηνλ βαζκφ πηνζέηεζεο ηνπ κεζνγεηαθνχ πξνηχπνπ, πνπ πεξηιάκβαλε 

11 νκάδεο ηξνθίκσλ (κε επεμεξγαζκέλα δεκεηξηαθά, θξνχηα, ιαραληθά, παηάηεο, φζπξηα, 

ειαηφιαδν, ςάξηα, θφθθηλν θξέαο, πνπιεξηθά, πιήξε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, αιθνφι) ηα 

νπνία βαζκνλνκήζεθαλ κε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαλ απφ 0 έσο θαη 5, ελψ νη ηηκέο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζθνξ θπκαίλνληαη απφ 0 κέρξη θαη 55. Τςειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΜedDietScore 

δείρλνπλ ην πφζν θνληά έλα άηνκν είλαη ζην πξφηππν ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Δπίζεο έλα 

ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ην αλ θάπνηνο έρεη πηνζεηήζεη ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή είλαη ε 

χπαξμε πςειήο αλαινγίαο κνλναθφξεζησλ πξνο θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα πξνηηκάκε ην πειίθν απηφ λα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν κε 2 (mufa/sfa ≥2). 

                         ηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ αλά εβδνκάδα 

  
Μέζε ηηκή ± 

Σππηθή απόθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

          

κηθξνκεξίδα ςαξηνχ  2,19±1,38 2,25 0 9 

κηθξνκεξίδα μεξψλ θαξπψλ 1,513±1,514 1,14 0 10 

κηθξνκεξίδα νζπξίσλ 4,99±2,52 4,75 0 18,75 

κηθξνκεξίδα γαιαθηνθνκηθψλ 11,58±4,83 11,4 0,6 27,6 

κηθξνκεξίδα θξνχησλ 25,31±13,65 24 0 70,63 

κηθξνκεξίδα ιαραληθψλ 32,86±13,96 32,44 0,88 81 

κηθξνκεξίδα παηάηεο 11,57±7,33 10 0 51 

κηθξνκεξίδα δεκεηξηαθψλ 53,25±18,12 50,5 11,5 120,5 

κηθξνκεξίδα γιπθψλ 4,99±2,27 4,82 0,27 16,36 

κηθξνκεξίδα θφθθηλνπ θξέαηνο 4,71±2,58 4,04 0,09 18,46 

κηθξνκεξίδα απγψλ 1,10±1,04 0,75 0 6,25 

κηθξνκεξίδα πνπιεξηθψλ 1,36±0,84 1,5 0 6,25 

κηθξνκεξίδαθξεαηηθψλ 5,94±2,89 5,38 0,09 22,21 

ζχλνιν αλαςπθηηθψλ 2,56±2,63 2 0 14 

αλαςπθηηθά ηχπνπ θφια  1,69±1,90 1 0 7 

άιια αλαςπθηηθά 0,86±1,20 0,5 0 7 

αλαςπθηηθά δηαίηεο 0,58±1,15 0 0 7 
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ρεηηθά κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηζρχεη φηη ε κέζε ηηκή ηεο θιίκαθαο κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο είλαη ίζε κε 26. Δπηπιένλ ην ζθνξ 3 αληηζηνηρεί ζηελ κηθξφηεξε ηηκή ηεο θιίκαθαο 

ελψ ην ζθνξ 55 ζηελ κεγαιχηεξε. 

Πίλαθαο 2.37 

 

 

 

 

Βάζε ηνπ παξαπάλσ δηαηξνθηθνχ δείθηε, έρεη γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ αηφκσλ αλάινγα κε 

ην πφζν θνληά βξίζθνληαη ζην πξφηππν ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Οη ζπρλφηεηεο θαη ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά εκθαλίδνληαη παξαθάησ: 

Πίλαθαο 2.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξρηθά θαίλεηαη φηη θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ηα πνζνζηά δελ δηαθέξνπλ πνιχ κεηαμχ 

ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε φηη 35,5% ησλ αηφκσλ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζην πξφηππν 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαζψο θαη 31,8% ησλ αηφκσλ έρνπλ πηνζεηήζεη αξθεηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηξνθή. Σέινο ε δηαηξνθή ηνπ 32,7% ησλ εξσηεζέλησλ δελ θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί ην κεζνγεηαθφ πξφηππν.   

Παξαπάλσ έρεη αλαθεξζεί φηη έλα αθφκα θξηηήξην γηα ην αλ θάπνηνο ηξέθεηαη ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο είλαη θαη ν ιφγνο κνλναθφξεζησλ πξνο θνξεζκέλσλ 

ιηπαξψλ νμέσλ λα είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο κε ην 2. Οπφηε είλαη ρξήζηκν λα δνχκε πσο 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

26±6,94 26,53 3 55 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά νκάδα αηόκσλ κε βάζε ην βαζκό 

πηνζέηεζεο ηνπ πξνηύπνπ κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 

Βαζκφο Τηνζέηεζεο Πξνηχπνπ 

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Μαθξηά απφ Πξφηππν 

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο 
327 32,7 

Κνληά ζην Πξφηππν 

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο 
318 31,8 

Πνιχ Κνληά ζην Πξφηππν 

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο 
355 35,5 

χλνιν 1000 100 
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θαηαλέκεηαη ην δείγκα καο κε βάζε απηφλ ηνλ ιφγν. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν θαηάιιεινο 

πίλαθαο: 

Πίλαθαο 2.39 

 

πλεπψο ηζρχεη φηη ην 25% απηψλ πνπ απάληεζαλ βξίζθνληαη αξθεηά θνληά ζην πξφηππν 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο εθφζνλ ην πειίθν mufa/sfa≥2. Απφ ηελ άιιε κεξηά ην 75% ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ δελ έρνπλ κάιινλ πηνζεηήζεη έλα πξφηππν θνληά ζηε 

κεζνγεηαθή δηαηξνθή.  

 Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Λαδηνχ 

Απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ζπρλνηήησλ παξαηεξείηαη φηη ην 93% ηνπ δείγκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ειαηφιαδν ζην θαζεκεξηλφ ηνπο καγείξεκα ελψ κφιηο ην 7% δελ ην 

ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ. 

Πίλαθαο 2.40 

 

 

 

 

 

 

 

 Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε πνξέιαηνπ 

Παξαηεξείηαη φηη ην 85,4% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ δελ θαηαλαιψλνπλ ηελ εβδνκάδα 

θαζφινπ ζπνξέιαην ελψ ην 14,6 πξνηηκνχλ ζην θαζεκεξηλφ ηνπο καγείξεκα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπνξέιαην. 

 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά νκάδα αηόκσλ κε βάζε ην πειίθν mufa/sfa 

Πειίθν mufa/sfa πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Πειίθν mufa/sfa< 2  261 26,1 75 75 

Πειίθν mufa/sfa≥ 2  87 8,7 25 100 

Μεξηθφ χλνιν 348 34,8 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 652 65,2     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά εβδνκαδηαία 

θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ 

Υξήζε Λαδηνχ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρη Υξήζε 70 7 

Υξήζε  930 93 

χλνιν 1000 100 
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Πίλαθαο 2.41 

 

 Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Βνπηχξνπ 

Ηζρχεη φηη ην 74,3% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ θαηαλαιψλνπλ θαζεκεξηλά βνχηπξν ελψ 

ην 25,7% δελ πξνηηκνχλ ηε ρξήζε βνπηχξνπ ζην θαζεκεξηλφ ηνπο καγείξεκα. 

 

Πίλαθαο 2.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Μαξγαξίλεο 

Ζ ρξήζε ηεο καξγαξίλεο ζην θαζεκεξηλφ καγείξεκα πξνηηκάηαη απφ ην 54,8% ησλ αηφκσλ 

πνπ απάληεζαλ ζε αληίζεζε κε ην 45,2% πνπ δελ ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ. 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά εβδνκαδηαία θαηαλάισζε ζπνξέιαηνπ 

Υξήζε πνξέιαηνπ πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

ρη Υξήζε 669 66,9 85,4 85,4 

Υξήζε  114 11,4 14,6 100 

Μεξηθφ χλνιν 783 78,3 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 217 21,7     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά εβδνκαδηαία θαηαλάισζε βνπηύξνπ 

Υξήζε Βνπηχξνπ πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

ρη Υξήζε 256 25,6 25,7 25,7 

Υξήζε  739 73,9 74,3 100 

Μεξηθφ χλνιν 995 99,5 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 5 0,5     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     
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Πίλαθαο 2.43 

 

 

 Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Καθέ 

Με βάζε ηνλ αθφινπζν πίλαθα ζπρλνηήησλ ηζρχεη φηη ην 84,8% ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ θαηαλαιψλνπλ θαθέ εβδνκαδηαίσο ελψ ην 15,2% δελ θαηαλαιψλνπλ θαθέ κέζα 

ζηελ εβδνκάδα. 

Πίλαθαο 2.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζκεξήζηα Πνζφηεηα Καθέ  

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ παξαηεξείηαη φηη ην 58,3% ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε θαηαλαιψλνπλ 0-100 ml εκεξεζίσο, ην 25,2% 

θαηαλαιψλνπλ 200-400 ml ηελ εκέξα θαη ηέινο έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 1,3% 

θαηαλαιψλνπλ 500mlθαη πάλσ θαθέ ηελ εκέξα. 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά εβδνκαδηαία θαηαλάισζε καξγαξίλεο 

Υξήζε Μαξγαξίλεο πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

ρη Υξήζε 233 23,3 45,2 45,2 

Υξήζε  283 28,3 54,8 100 

Μεξηθφ χλνιν 516 51,6 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 484 48,4     

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο θαθέ 

Δβδνκαδηαία 

Καηαλάισζε Καθέ 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Όχι Κατανάλωςθ Καφζ  147 14,7 15,2 15,2 

Κατανάλωςθ Καφζ 821 82,1 84,8 100 

Μεξηθφ χλνιν 968 96,8 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 32 3,2     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     
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Πίλαθαο 2.45 

 

 Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Fast Food 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 60% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ δελ ηξψλε θαζφινπ fast-

food κέζα ζηελ εβδνκάδα. Έπεηηα αθνινπζεί ην 27,4% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δειψλνπλ φηη 1 

θνξά ηελ εβδνκάδα ηξψλε fast-food. Έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ, ζπγθεθξηκέλα ην 0,8% 

ηξψεη 4 θνξέο εβδνκαδηαίσο θαη ηέινο ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ηξψλε 6 θνξέο κέζα ζηελ 

εβδνκάδα δελ μεπεξλά ην 0,3%. 

Πίλαθαο 2.46 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά εκεξήζηα πνζόηεηα θαθέ 

Ζκεξήζηα Πνζφηεηα Καθέ πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Καζφινπ 147 14,7 15,2 15,2 

0-100 ml / εκέξα 564 56,4 58,3 73,5 

200-400 ml / εκέξα 244 24,4 25,2 98,7 

500 ml / εκέξα 13 1,3 1,3 100 

Μεξηθφ χλνιν 968 96,8 100 

 Διιείπνπζεο Σηκέο 32 3,2 

  Γεληθφ χλνιν 1000 100 

  

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο fastfood 

Δβδνκαδηαία 

Καηαλάισζε FastFood 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

θακία θνξά  228 22,8 60 60 

1 θνξά εβδνκαδηαίσο  104 10,4 27,4 87,4 

2 θνξέο εβδνκαδηαίσο  19 1,9 5 92,4 

3 θνξέο εβδνκαδηαίσο  11 1,1 2,9 95,3 

4 θνξέο εβδνκαδηαίσο  3 0,3 0,8 96,1 

5 θνξέο εβδνκαδηαίσο  6 0,6 1,6 97,6 

6 θνξέο εβδνκαδηαίσο  1 0,1 0,3 97,9 

7 θνξέο εβδνκαδηαίσο  8 0,8 2,1 100 

Μεξηθφ χλνιν 380 38 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 620 62     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     
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 Γηαηξνθηθά ηνηρεία 

 Πνζνζηφ Πξφζιεςεο Λίπνπο 

Σν ιίπνο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη κέζσ 

ηεο δηαηξνθήο γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε θαη πγεία ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο ρξεζηκεχεη σο  κηα 

ζπκππθλσκέλε πεγή ελέξγεηαο θαζψο 1 γξακκάξην ιίπνπο πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ 9 

ζεξκίδεο. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ην απνζεθεπκέλν ιίπνο πξνζηαηεχεη ηα 

νζηά θαη ηα φξγαλα, δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ζε έλα ζηελφ εχξνο θαζψο θαη 

απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ πνπ πεξηβάιινπλ, πξνθπιάζζνπλ 

θαη ζρεκαηνπνηνχλ ηα θχηηαξά καο.  

Με βάζε ηηο ζπζηάζεηο δηεζλψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, ε ζπλνιηθή εκεξήζηα πξφζιεςε 

ιίπνπο ζηε δηαηξνθή καο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 30-35% ησλ ζπλνιηθψλ ζεξκίδσλ πνπ 

πξνζιακβάλνπκε εκεξεζίσο. Γηα ηα κέγηζηα νθέιε ζηελ πγεία, ζπληζηάηαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ λα πξνέξρεηαη απφ κνλναθφξεζηα ιίπε. Δθηφο ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο πνπ έρνπλ ηα 

ιίπε, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε γεχζε θαη ηελ νζκή ηεο ηξνθήο αιιά θαη παξέρνπλ αίζζεκα 

θνξεζκνχ εμαηηίαο ηνπ πςεινχ ζεξκηδηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

(http://www.iatronet.gr/iatriko-lexiko/lipos.html) 

χκθσλα κε ηα παξαθάησ, ηα άηνκα πξνζιακβάλνπλ θαηά κέζν φξν 35% ιίπνο κέζσ ηεο 

θαζεκεξηλήο δηαηξνθή ηνπο. Δπίζεο ην κηθξφηεξν πνζνζηφ πξφζιεςεο ιίπνπο ηζνχηαη κε 

17% ελψ ην κεγαιχηεξν κε 51%.  

Πίλαθαο 2.47 

 

 

 

 

 Πνζνζηφ Πξφζιεςεο Μνλναθφξεζησλ Ληπαξψλ Ομέσλ 

Σα κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα απνηεινχλ ην «θαιφ» ιίπνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε έληαμή 

ηνπο ζε κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή φρη κφλν δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα, αιιά πξνζηαηεχεη 

απφ ηελ εκθάληζε δηάθνξσλ λνζεκάησλ θαζψο βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ 

ηεοHDL(«θαιήο» ρνιεζηεξίλεο).  

Ζ θπξηφηεξε πεγή κνλναθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ είλαη ην ειαηφιαδν. ε κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο πεξηέρνληαη ζηα ζπνξέιαηα, ζην αβνθάλην, ζην ζνπζάκη, ζηα ακχγδαια, ζηα 

θαξχδηα θαη ζην ηαρίλη.   

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πνζνζηνύ πξόζιεςεο ιίπνπο 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

0,35±0,04 0,35 0,17        0,51 

http://www.iatronet.gr/iatriko-lexiko/lipos.html
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, δηάθνξεο δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο πξνηείλνπλ αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο κνλναθφξεζησλ ιηπαξψλ ζηε δηαηξνθή ζε ζρέζε κε άιια είδε. Δπνκέλσο σο 

εκεξήζηα πξφζιεςε ελδείθλπηαη λα θηάλεη κέρξη θαη ην 15% ησλ ζπλνιηθψλ ζεξκίδσλ πνπ 

πξνζιακβάλνληαη εκεξεζίσο. 

(http://www.neadiatrofis.gr/2013/04/monoakoresta-lipara-to-kalo-lipos-sti-diatrofi-mas.html) 

Δπνκέλσο παξαηεξείηαη φηη θαηά κέζν φξν ην 23% ηεο δηαηξνθήο ησλ αηφκσλ απνηειείηαη 

απφ κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα. Δπηπιένλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ πξφζιεςεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ιίπνπο είλαη ίζν κε 8% ελψ ην κεγαιχηεξν ηζνχηαη κε 40% ηεο εκεξήζηαο 

δηαηξνθήο. 

Πίλαθαο 2.48 

 

 

 

 

 

 Πνζνζηφ Πξφζιεςεο Πνιπαθφξεζησλ Ληπαξψλ Ομέσλ 

Σα πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα απνηεινχλ θαη απηά θαιήο πνηφηεηαο ιηπαξά. ε απηά 

αλήθνπλ ηα σ-3 θαη ηα σ-6 ιηπαξά, ηα νπνία ην θαζέλα έρνπλ δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ζηνλ 

νξγαληζκφ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ν νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα ηα 

ζπλζέζεη κφλνο ηνπ, είλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δηαηξνθή καο.   

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα σ-3 πεξηέρνληαη ζε νξηζκέλνπο μεξνχο θαξπνχο, φπσο ζηα θαξχδηα 

θαη ζηα ακχγδαια, ζην ιηλαξφζπνξν, ζηε ζφγηα, ζηα άγξηα ρφξηα θαη ζηα ιηπαξά ςάξηα. Δλψ 

ηα σ-6 πεξηέρνληαη θπξίσο ζηηο θπηηθέο καξγαξίλεο θαη ζε θπηηθά ζπνξέιαηα. 

Ζ έληαμή ηνπο ζε έλα ηζνξξνπεκέλν δηαηηνιφγην, ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο νιηθήο θαη ηεο 

«θαθήο» ρνιεζηεξίλεο (LDL). πληζηάηαη φηη ζε κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή πεξίπνπ ην 

10% ησλ εκεξήζησλ ζεξκίδσλ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ πνιπαθφξεζηα ιηπαξά. 

(http://www.neadiatrofis.gr/2013/04/poliakoresta-lipara-aparetita-stin-kathimerini-mas-

diatrofi.html) 

χκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα, θαίλεηαη φηη ηα άηνκα θαηά κέζν φξν πξνζιακβάλνπλ 

7% πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα θαζεκεξηλά, παξαηεξψληαο φηη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

πξφζιεςεο θπκαίλεηαη ζην 2% θαη ην κεγαιχηεξν ζην 16%.  

 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ  πνζνζηνύ πξόζιεςεο κνλναθόξεζησλ 

ιηπαξώλ νμέσλ 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

0,23±0,04 0,24 0,08        0,40 

http://www.neadiatrofis.gr/2013/04/monoakoresta-lipara-to-kalo-lipos-sti-diatrofi-mas.html
http://www.neadiatrofis.gr/2013/04/poliakoresta-lipara-aparetita-stin-kathimerini-mas-diatrofi.html
http://www.neadiatrofis.gr/2013/04/poliakoresta-lipara-aparetita-stin-kathimerini-mas-diatrofi.html
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Πίλαθαο 2.49 

 

 

 

 

 

 Πνζνζηφ Πξφζιεςεο Κνξεζκέλσλ Ληπαξψλ νμέσλ 

Σα θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα ζεσξνχληαη ηα «θαθά» ιηπαξά γηαηί ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη κε δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ. Ζ απμεκέλε θαηαλάισζή ηνπο 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο νιηθήο θαη ηεο «θαθήο» ρνιεζηεξίλεο (LDL).  

Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ είλαη ηα δσηθά ιίπε, φπσο ηα πιήξε 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (γάια, γηανχξηη, ηπξί), ην απγφ, ε θξέκα γάιαθηνο, ην βνχηπξν θαη 

νξηζκέλεο θπηηθέο ηξνθέο, φπσο ε θαξχδα. Δμαηηίαο φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ απμεκέλε θαηαλάισζή ηνπο αιιά θαη κε ην γεγνλφο φηη ζπλδένληαη κε αξθεηέο 

ζνβαξέο παζήζεηο, ζπλίζηαηαη ε εκεξήζηα πξφζιεςε θνξεζκέλνπ ιίπνπο λα θηάλεη ην πνιχ 

κέρξη θαη ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ ζεξκίδσλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηεο δηαηξνθήο 

θαζεκεξηλά. 

(http://www.neadiatrofis.gr/2013/04/anaklaipste-ta-kala-lipara-sti-diatrofi-sas.html) 

Παξαηεξείηαη φηη θαηά κέζν φξν ηα άηνκν πξνζιακβάλνπλ κέζσ ηεο δηαηξνθήο πεξίπνπ 

14% θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ λα θπκαίλεηαη ζην 6% θαη ην 

κεγαιχηεξν ζην 27% ηεο δηαηξνθήο πνπ ιακβάλνπλ εκεξεζίσο. 

Πίλαθαο 2.50 

 

 

 

 

 

 Ζκεξήζηα πξφζιεςε ελέξγεηαο  

Χο ελέξγεηα ζεσξείηαη ε παξαγσγή έξγνπ, ζεξκφηεηαο ή θσηφο. Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο 

δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα λα δηαηεξεζεί ζηε δσή αιιά 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πδαηάλζξαθεο, ηελ πξσηεΐλε θαη ην ιίπνο παξάγεη ελέξγεηα, δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα θαη λεξφ. πσο είλαη γλσζηφ ε παξαγσγή ελέξγεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ  πνζνζηνύ πξόζιεςεο πνιπαθόξεζησλ 

ιηπαξώλ νμέσλ 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

0,07±0,02 0,06 0,02 0,16 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πνζνζηνύ πξόζιεςεο θνξεζκέλσλ 

ιηπαξώλ νμέσλ 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

0,14±0,03 0,14 0,06 0,27 

http://www.neadiatrofis.gr/2013/04/anaklaipste-ta-kala-lipara-sti-diatrofi-sas.html
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ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ γηαηί πξσηίζησο ζπκβάιεη ζηελ δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ζψκαηνο καο (πρ αλαπλνή, ιεηηνπξγία θαξδηάο), ζηελ ζχζπαζε ησλ κπψλ έηζη ψζηε λα 

παξάγνπλ έξγν θαη ζηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε θαη αλάπιαζε ησλ ηζηψλ. 

Ζ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζηα ηξφθηκα κεηξηέηαη ζε ζεξκίδεο (cal) θαη joules(J). Με ηελ 

έλλνηα ζεξκίδα ελλννχκε ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ελφο 

γξακκαξίνπ λεξνχ θαηά 1 βαζκφ Κειζίνπ (1.8 βαζκνί Fahrenheit). ηαλ γίλεηαη αλαθνξά 

ζην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ησλ ηξνθίκσλ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε κηα πνιχ κεγαιχηεξε 

κνλάδα, πνπ είλαη 1000 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε κηα ζεξκίδα, θαη ιέγεηαη ρηιηνζεξκίδα 

(kcal). Χζηφζν, ζε κε επηζηεκνληθφ πιαίζην, ε ρηιηνζεξκίδα αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο 

ζεξκίδα (C). Δπίζεο κηα άιιε κνλάδα πνπ εθθξάδεη ελέξγεηα είλαη ην joule (J). Οκνίσο κε ηηο 

ζεξκίδεο, έλα kilojoule (KJ) είλαη ην αληίζηνηρν 1000 joules. Ζ ζρέζε κεηαμχ ρηιηνζεξκίδσλ 

θαη kilojoules είλαη: 1kcal = 4.184 KJ . 

ρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ελφο αηφκνπ, έρεη πξνθχςεη ε 

παξαθάησ εμίζσζε πνπ είλαη γλσζηή θαη σο ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θαη ε νπνία είλαη: 

κεηαβνιή ιηπψδνπο ηζηνχ = ελεξγεηαθφ έζνδν – ελεξγεηαθφ έμνδν 

Ζ εμίζσζε απηή δείρλεη φηη νη κεηαβνιέο ηνπ βάξνπο ελφο αηφκνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ελέξγεηαο πνπ πξνζιακβάλεη θαη ελέξγεηαο πνπ δαπαλά. Δπνκέλσο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηνπ βάξνπο ζε ζσζηά πιαίζηα, ζα πξέπεη κέζσ ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο λα μνδεχεηαη ίζε 

ελέξγεηα κε απηή πνπ πξνζιακβάλεηαη. 

Ζ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη κέζσ ηεο πξφζιεςεο ηξνθήο είλαη θνηλά γλσζηή 

σο ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη είλαη ην θαχζηκν ηνπ ζψκαηνο. Κάζε ηξφθηκν πεξηέρεη 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ελέξγεηαο ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζχζηαζή ηνπ. Σα 

καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ παξέρνπλ ζεξκίδεο ή ελέξγεηα θαη 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε, ην κεηαβνιηζκφ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο. 

Τπάξρνπλ ηξία καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη : νη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη 

ηα ιίπε. Οη πδαηάλζξαθεο θαη νη πξσηεΐλεο αληίζηνηρα παξέρνπλ 4 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην, 

ελψ ηα ιίπε 9 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην.  

ζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή δαπάλε, ε ελέξγεηα πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηελ ηξνθή, ην 

ζψκα καο ηε δαπαλά κέζσ ηξηψλ ηξφπσλ: 

 Σελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ δαπαλάηαη φηαλ ην ζψκα καο είλαη ζε εξεκία, πνπ 

νλνκάδεηαη επίζεο θαη βαζηθφο κεηαβνιηθφο ξπζκφο. Γειαδή είλαη ε ελέξγεηα πνπ 
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απαηηείηαη γηα ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ καο. Απνηειεί ην 60-70% 

ησλ νιηθψλ εκεξήζησλ αλαγθψλ καο. 

 Μηα πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πέςε, απνξξφθεζε θαη 

απνζήθεπζε ζην ζψκα ηελ ηξνθή πνπ θαηαλαιψλεηαη (ηξνθνγελήο ζεξκνγέλεζε). 

Απνηειεί πεξίπνπ ην 10% ησλ εκεξήζησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ καο. 

 Κάζε θίλεζε θαη δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλνπκε πεξηιακβάλεη θάπνην ελεξγεηαθφ 

θφζηνο. Σν νιηθφ θφζηνο ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ζπλήζσο ην 20-

30% ηεο εκεξήζηαο ελεξγεηαθήο δαπάλεο καο θαη πνηθίιεη αλάινγα κε ην επίπεδν 

ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (φζν πην ελεξγεηηθφ είλαη έλα άηνκν, ηφζν πεξηζζφηεξε 

ελέξγεηα δαπαλά) 

Σα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη ζηελ παξαθάησ εμίζσζε : 

νιηθή ελεξγεηαθή δαπάλε = βαζηθφο κεηαβνιηθφο ξπζκφο + ηξνθνγελήο ζεξκνγέλεζε + 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(European Food Information Council ) 

Με βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξείηαη φηη ε κέζε εκεξήζηα πξφζιεςε ελέξγεηαο 

ηζνχηαη κε 2370,77kcal/day. Δπίζεο ε κηθξφηεξε εκεξήζηα πξφζιεςε ελέξγεηαο ηζνχηαη κε 

684,91 kcal/day, ελψ ε κεγαιχηεξε είλαη ίζε κε 4643,25 kcal/day ε νπνία ζεσξείηαη αθξαία 

ηηκή.  

Πίλαθαο 2.51 

 

 

 

 

 

 Πνζνζηφ Πξφζιεςεο Πξσηεΐλεο 

Οη πξσηεΐλεο απνηεινχλ ην δνκηθφ ζηνηρείν φισλ ησλ θπηηάξσλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηε ζχλζεζε ησλ ελδχκσλ, ησλ νξκνλψλ, ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ησλ αληηζσκάησλ. Δπίζεο 

είλαη νη βαζηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην ζψκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ θαζψο είλαη ρξήζηκεο θαη ζηελ πέςε εθφζνλ βνεζνχλ ζηελ 

παξαγσγή αληηζσκάησλ πνπ θαηαπνιεκνχλ δηάθνξεο ινηκψμεηο.  

Δίλαη γλσζηφ φηη νη πξσηεΐλεο ζπκβάινπλ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ζε κηθξφ βαζκφ θαη 

απηφ ην γεγνλφο εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή παξνρή πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπψλ ζηνλ νξγαληζκφ. 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο ελέξγεηαο (kcal/day) 

Μέζε ηηκή ± Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Min Max 

2370,77±920,38 2174,95 684,91 4643,25 
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Οπφηε φηαλ ε δηαηξνθή είλαη ηζνξξνπεκέλε ζε πδαηάλζξαθεο θαη ιίπε ηα ακηλνμέα πνπ 

κεηαβνιίδνληαη απφ ηελ πξσηεΐλε ηεο δηαηξνθήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δνκηθέο αλάγθεο 

ηνπ ζψκαηνο. 

ε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο ιήςεο πξσηεΐλεο, ε επηπιένλ πνζφηεηα θαηαβνιίδεηαη θαη ην 

άδσην απνβάιιεηαη κε ηα νχξα, ην δε ππφινηπν ηεο πξσηεΐλεο είηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο, είηε απνζεθεχεηαη ζην ζψκα κε ηε κνξθή ιίπνπο.  

Αληίζεηα φηαλ ε παξνρή πξσηετλψλ ζηνλ νξγαληζκφ είλαη ρακειή, κπνξεί λα ραζεί κπτθφο 

ηζηφο γηαηί δελ ππάξρεη αξθεηή πξσηεΐλε λα αλαπιεξψζεη ηελ πξσηεΐλε πνπ ράζεθε 

(αξλεηηθφ ηζνδχγην αδψηνπ). Δπηπιένλ ν νξγαληζκφο κπνξεί λα αλαγθαζηεί λα θαιχςεη ηηο 

ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο απφ πξσηεΐλεο ηνπ κπτθνχ ηζηνχ, φηαλ δελ ππάξρεη θαλνληθή παξνρή 

ζεξκίδσλ (θαηαβνιηζκφο κπτθνχ ηζηνχ). 

ζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπο, απνηεινχληαη απφ ακηλνμέα ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε 

απαξαίηεηα θαη ζε κε απαξαίηεηα. Σα κε απαξαίηεηα ακηλνμέα κπνξνχλ λα ζπληεζνχλ ζηνλ 

νξγαληζκφ, ελψ ηα απαξαίηεηα δελ ζπληίζεηαη θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαζεκεξηλά κέζσ 

ηεο δηαηξνθήο. 

Δπηπξφζζεηα, νη πξσηεΐλεο δηαθξίλνληαη ζε δσηθέο θαη θπηηθέο. Οη δσηθέο πξσηεΐλεο 

ζεσξνχληαη πιήξεηο γηαηί πεξηέρνπλ θαη ηα νρηψ απαξαίηεηα ακηλνμέα κε απνηέιεζκα λα 

έρνπλ πςειή βηνινγηθά αμία αιιά θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο, ελψ νη θπηηθέο 

ζεσξνχληαη αηειείο θαζψο δελ πεξηέρνπλ θαη ηα νρηψ ακηλνμέα. 

Χο θαιχηεξεο πεγέο δηαηξνθηθήο πξσηεΐλεο ζεσξείηαη ην άπαρν θξέαο, ην θνηφπνπιν, ηα 

άπαρα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα αιιά θαη νη ζπλδπαζκνί απφ θπηηθέο πξσηεΐλεο. Δπίζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο πξνηείλεηαη ε πξφζιεςε 0,85gr πξσηεΐλεο 

γηα θάζε θηιφ ζσκαηηθνχ βάξνπο αλά εκέξα.  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε παξαπάλσ πνζφηεηα θαίλεηαη λα 

δίλεη θαιά απνηειέζκαηα ζε άηνκα πνπ θάλνπλ θαζηζηηθή δσή θαη δελ βξίζθνληαη ζε πεξίνδν 

αλάπηπμεο. Με άιια ιφγηα ε πνζφηεηα απηή δηαθέξεη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη 

εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο κπτθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ, έληνλν ζηξεο 

θαη αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέινο απφ δηάθνξεο κειέηεο έρεη πξνθχςεη φηη 

ε παξαηεηακέλε ιήςε κεγάισλ πνζνηήησλ πξσηετλψλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζην 

ζπθψηη θαη ζηα λεθξά.  

(http://www.maximumfitness.gr/arthra/diatrofi/04.html) 

(http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/basicsinfo/alimentaryelements/proteins/) 

http://www.maximumfitness.gr/arthra/diatrofi/04.html
http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/basicsinfo/alimentaryelements/proteins/
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Δπνκέλσο παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ, πξνζιακβάλνπλ θαηά κέζν φξν 

15% πξσηεΐλε απφ ηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή ηνπο, κε κηθξφηεξν πνζνζηφ πξφζιεςεο λα 

είλαη ίζν κε 7% θαη ην κεγαιχηεξν ίζν κε 20%.  

Πίλαθαο 2.52 

 

 Πνζνζηφ Πξφζιεςεο Τδαηαλζξάθσλ 

Οη πδαηάλζξαθεο είλαη ε βαζηθή πεγή ελέξγεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη 

θάζε πγηεηλήο δίαηηαο, γηα απηφ θαη δελ πξέπεη λα παξαιείπνληαη απφ ηε δηαηξνθή. Αλάινγα 

κε ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην ζψκα καο ηνπο επεμεξγάδεηαη, ρσξίδνληαη 

ζηνπο απινχο («θαθνχο») θαη ζηνπο ζχλζεηνπο («θαινχο»). 

ζνλ αθνξά ηνπο ζχλζεηνπο πδαηάλζξαθεο, ππεξέρνπλ απφ ηνπο απινχο γηαηί δελ 

πξνθαινχλ απφηνκεο απμήζεηο ζην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο θαη δίλνπλ ελέξγεηα γηα κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα. Δπίζεο δελ πξνθαινχλ απφηνκεο εθθξίζεηο ηλζνπιίλεο θαη έηζη δελ δεκηνπξγνχλ 

ιηπνγέλεζε. Σέινο βξίζθνληαη ζε αλεπεμέξγαζηεο ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ θπηηθέο ίλεο, 

βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία, φπσο ηα δεκεηξηαθά, ηα φζπξηα, ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά.  

Αληίζεηα νη απινί πδαηάλζξαθεο απνηεινχληαη απφ βαζηθά δάραξα ηα νπνία είλαη ρακειήο 

αμίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Σέηνηνπ είδνπο πδαηάλζξαθεο πεξηιακβάλνληαη ζηα αλαςπθηηθά, 

ζηα γιπθά, ζηα ζηξφπηα ηνπ εκπνξίνπ, ζην ιεπθφ ξχδη θαη ςσκί, ζηα ιεπθά δπκαξηθά θαζψο 

θαη ζηηο παηάηεο. 

Οη πδαηάλζξαθεο θπξίσο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο κηαο δηαηξνθηθά 

νινθιεξσκέλεο δίαηηαο, πεξίπνπ ην 60% ηεο εκεξήζηαο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο. Αθφκε 

ζπλίζηαηαη ε εκεξήζηα ιήςε πδαηαλζξάθσλ λα πξνέξρεηαη θαηά 70% απφ ζχλζεηνπο 

πδαηάλζξαθεο θαη θαηά 30% απφ απινχο πδαηάλζξαθεο. 

(http://www.maximumfitness.gr/arthra/diatrofi/04.html) 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε φηη θαηά κέζν φξν, ην 37% ηεο δηαηξνθήο ησλ 

αηφκσλ απνηειείηαη απφ πδαηάλζξαθεο. Χο κηθξφηεξν πνζνζηφ πξφζιεςεο ζεσξείηαη ην 17% 

θαη σο κεγαιχηεξν ην 60% ηεο εκεξήζηαο δηαηξνθήο.   

 

 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηoπ πνζνζηνύ πξόζιεςεο πξσηεΐλεο 

Μέζε ηηκή ±ηππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

0,15±0,02 0,15 0,07 0,20 

http://www.maximumfitness.gr/arthra/diatrofi/04.html
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Πίλαθαο 2.53 

 

 
 

 

 

2.5   Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία σο πξνο δηάθνξεο κεηξήζεηο 

 πζηνιηθή Πίεζε («κεγάιε» πίεζε) – Γηαζηνιηθή Πίεζε («κηθξή» πίεζε)  -Τπέξηαζε 

Ζ αξηεξηαθή πίεζε δηαθξίλεηαη ζηε ζπζηνιηθή θαη ζηε δηαζηνιηθή. Ζ ζπζηνιηθή είλαη ε 

πίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο αξηεξίεο φηαλ ε θαξδηά ζπζπάηαη γηα λα πξνσζήζεη ην αίκα κέζσ 

ησλ αξηεξηψλ πξνο ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο ε νπνία είλαη γλσζηή θαη σο «κεγάιε» πίεζε θαη 

αληίζηνηρα ε δηαζηνιηθή είλαη ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο αξηεξίεο φηαλ ε θαξδηά ραιαξψλεη 

θαη είλαη γλσζηή σο  «κηθξή» πίεζε. Γηα ηηκέο ζπζηνιηθήο πίεζεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 140 

mmHg ή/θαη γηα ηηκέο δηαζηνιηθήο πίεζεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 90 mmHg, νδεγνχκαζηε 

ζηελ ππέξηαζε. (American Heart Association) 

 

 πζηνιηθή Πίεζε 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε κέζε ηηκή ηεο 

ζπζηνιηθήο πίεζεο ηζνχηαη κε 122,34, κε κηθξφηεξε θαηαγεγξακκέλε ηηκή λα ηζνχηαη κε 80 

θαη ηε κεγαιχηεξε λα είλαη ίζε κε 195. 

Πίλαθαο 2.54 

 

 

 

 

 Γηαζηνιηθή Πίεζε 

Με βάζε ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έρνπκε φηη ε κέζε ηηκή ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο 

ηζνχηαη κε 78,57, κε κηθξφηεξε ηηκή ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο λα είλαη ίζε κε 40 θαη ε 

κεγαιχηεξε ίζε κε 130. 

 

 

 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πνζνζηνύ πξόζιεςεο πδαηαλζξάθσλ 

Μέζε ηηκή ±ηππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

0,37±0,07 0,37 0,17 0,60 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζπζηνιηθήο πίεζεο 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

122,34±18,69 120 80 195 
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Πίλαθαο 2.55 

 

 

 

 

 Τπέξηαζε 

Παξαηεξείηαη φηη ην 70,2% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ έρνπλ θπζηνινγηθή πίεζε, ελψ 

κφλν ην 29,8% εκθαλίδεη ππέξηαζε. 

Πίλαθαο 2.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δπίπεδα Γιπθφδεο – Γηαβεηηθφο ή φρη 

 Δπίπεδα Γιπθφδεο 

Δίλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο δηαηξνθηθνχο κνλνζαθραξίηεο, καδί κε ηε θξνπθηφδε θαη ηε 

γαιαθηφδε, νη νπνίνη απνξξνθψληαη άκεζα ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πέςεο. 

Με βάζε ηελ Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Έλσζε ηα επηζπκεηά επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα 

ζε δηάζηεκα λεζηείαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 2.57 Δπηζπκεηά επίπεδα γιπθόδεο (mg/dl) 

 

 

 

 

      ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

78,57±11,78 80 40 130 

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά εκθάληζε ππέξηαζεο 

Δκθάληζε Τπέξηαζεο πρλφηεηα  Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Φπζηνινγηθή Πίεζε 654 65,4 70,2 70,2 

Τπέξηαζε (>140 ή >90) 278 27,8 29,8 100 

Μεξηθφ χλνιν 932 93,2 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 68 6,8     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

< 100 mg/dl: Φπζηνινγηθά Δπίπεδα 

100 – 125 mg/dl: Οξηαθά Τςειά Δπίπεδα 

≥126 mg/dl: Τςειά Δπίπεδα 
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ζνλ αθνξά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έρνπκε φηη ε κέζε ηηκή ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην 

αίκα ηζνχηαη κε 92,62 mg/dlκε ηε κηθξφηεξε ηηκή λα ηζνχηαη κε 40 mg/dl  θαη αληίζηνηρα ε 

κεγαιχηεξε λα είλαη ίζε κε 371 mg/dl. 

Πίλαθαο 2.58 

 

 

 

 Γηαβεηηθφο ή φρη  

Με βάζε ηνλ πίλαθα έρνπκε φηη ην 94,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη κε δηαβεηηθνί θαη ην 

5,6% δηαβεηηθνί. 

Πίλαθαο 2.59 

 

 

 

 

 

 

 

 Καιή ρνιεζηεξίλε (HDL) – Καθή ρνιεζηεξίλε (LDL) – πλνιηθή πνζφηεηα 

ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα (ΣC) 

Ζ Τπεξρνιεζηεξνιαηκία είλαη ε παξνπζία κεγάισλ επηπέδσλ ρνιεζηεξφιεο ζην αίκα. Ζ 

ρνιεζηεξφιε είλαη κηα ζηεξφιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φια ηα δσηθά θχηηαξα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ κεκβξαλψλ ηνπο. Δπίζεο ζεσξείηαη φηη είλαη ν πξφδξνκνο ησλ ζηεξνεηδψλ 

νξκνλψλ, ησλ ρνιηθψλ νμέσλ θαη ηεο βηηακίλεο D. Δπεηδή ε ρνιεζηεξφιε είλαη αδηάιπηε ζην 

λεξφ, κεηαθέξεηαη ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο κέζα ζε πξσηετθά ζσκάηηα (ιηπνπξσηεΐλεο). Οη 

ιηπνπξσηεΐλεο θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ ππθλφηεηά ηνπο: Πνιχ ρακειήο ππθλφηεηαο 

ιηπνπξσηεΐλεο (VLDL), ρακειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΐλεο (LDL) θαη πςειήο ππθλφηεηαο 

ιηπνπξσηεΐλεο (HDL). Ζ ρνιεζηεξίλε πνπ κεηαθέξνπλ νη δπν ηειεπηαίεο ιηπνπξσηεΐλεο είλαη 

θνηλψο γλσζηή κε ηηο νλνκαζίεο ε «θαθή» θαη ε «θαιή» ρνιεζηεξίλε, αληηζηνίρσο. 

Ζ LDL κεηαθέξεη ηε ρνιεζηεξίλε απφ ην ήπαξ πξνο ηνπο ηζηνχο. ηαλ ε LDL ζην αίκα 

είλαη απμεκέλε, ε πεξίζζηα ρνιεζηεξίλε ελαπνηίζεηαη ζηα ηνηρψκαηα ησλ αγγείσλ, 

ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία αζεξσκαηηθήο πιάθαο. Αληίζεηα ε HDL κεηαθέξεη ηε 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο γιπθόδεο (mg/dl) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

92,62±23,38 89,5 40 371 

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά εκθάληζε δηαβήηε 

Δκθάληζε αθραξψδε Γηαβήηε πρλφηεηα  Πνζνζηφ 

Με Γηαβεηηθφο 944 94,4 

Γηαβεηηθφο 56 5,6 

χλνιν 1000 100 
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ρνιεζηεξίλε απφ ηνπο ηζηνχο ζην ήπαξ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ε ελαπφζεζε 

ρνιεζηεξίλεο ζηα αγγεία θη έηζη κεηψλεηαη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο αζεξσκαηηθήο πιάθαο 

θαη, ζπλεπψο, απφθξαμεο ησλ αγγείσλ. 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Έλσζε ηα επηζπκεηά επίπεδα ρνιεζηεξίλεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 2.60 Δπηζπκεηά επίπεδα ρνιεζηεξίλεο (mg / dl) 

 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη φηαλ ε HDL-ρνιεζηεξίλε («θαιή») είλαη πςειή ζεσξείηαη 

πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο θαη απνκαθξχλεη ηελ LDL – ρνιεζηεξίλε («θαθή») απφ ην 

ηνίρσκα ησλ αγγείσλ θαη ηε ζηέιλεη ζην ήπαξ φπνπ θαη κεηαβνιίδεηαη . ηελ νπζία, ν 

νξγαληζκφο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία έλαλ ακπληηθφ κεραληζκφ, φπνπ ε HDL «πξνζπαζεί» λα 

θαζαξίζεη ηηο αξηεξίεο, επνκέλσο επηζπκνχκε ρακειή «θαθή» ρνιεζηεξίλε (LDL) θαη πςειή 

«θαιή» ρνιεζηεξίλε (HDL). πλεπψο, ην ηδαληθφ είλαη λα ππάξρνπλ ρακειέο ηηκέο ηεο 

νιηθήο θαη ηεο «θαθήο» ρνιεζηεξίλεο θαη πςειέο ηηκήο ηεο «θαιήο» ρνιεζηεξίλεο γηα λα 

κεησζεί ζεκαληηθά ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. 

 «Καιή» Υνιεζηεξίλε (HDL) 

Παξαηεξείηαη φηη ε κέζε ηηκή ηεο «θαιήο» ρνιεζηεξίλεο ηζνχηαη κε 48,70 mg/dl, ε 

κηθξφηεξε ηηκή ηεο είλαη ίζε κε 12 mg/dl θαη ε κεγαιχηεξε κε 205 mg/dl. 

Πίλαθαο 2.61 

 

 

 

 

 «Καθή» Υνιεζηεξίλε (LDL) 

Παξαηεξείηαη φηη ε κέζε ηηκή ηεο «θαθήο» ρνιεζηεξίλεο ηζνχηαη κε 121,60 mg/dl κε ηε 

κηθξφηεξε ηηκή λα ηζνχηαη κε 22mg/dl θαη ηε κεγαιχηεξε λα είλαη ίζε κε 243mg/dl. 

 

 

 

TC - Ολική Χοληςτερίνη LDL- Χοληςτερίνη  HDL - Χοληςτερίνη 

TC < 200 : Δπηζπκεηή LDL< 130 : Δπηζπκεηή Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

200 ≤ TC ≤ 239 : Οξηαθά Τςειή 130 ≤ LDL ≤ 159 : Οξηαθά Τςειή Άληξεο : HDL≥ 40 

TC ≥ 240 : Τςειή LDL ≥ 160 : Τςειή Γπλαίθεο : HDL ≥ 50 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνζόηεηαο HDL (mg/dl) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

48,70±16,04 46 12 205 
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Πίλαθαο 2.62 

 

 

 

 

 πλνιηθή Πνζφηεηα Υνιεζηεξίλεο ζην αίκα  

Με βάζε ηα παξαθάησ ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα 

ηζνχηαη κε 193,25mg/dl. Δπίζεο ε κηθξφηεξε ηηκή ζπγθέληξσζεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα ζην 

δείγκα καο  ηζνχηαη κε 84 mg/dl θαη ε κεγαιχηεξε κε 354  mg/dl. 

Πίλαθαο 2.63 

 

 

 

 

 Όπαξμε Τπεξρνιεζηεξνιαηκίαο 

Με βάζε ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ, ην 58,4% ηνπ δείγκαηνο ζρεηίδεηαη κε άηνκα φπνπ ηα 

επίπεδα ηεο ζπλνιηθήο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα ηνπο είλαη θπζηνινγηθά ελψ ην 41,6% ησλ 

εξσηεζέλησλ εκθαλίδεη ππεξρνιεζηεξνιαηκία. 

Πίλαθαο 2.64 

 

 

 

 

 

 

 Σξηγιπθεξίδηα – Όπαξμε Τπεξηξηγιπθεξηδαηκίαο 

 Σξηγιπθεξίδηα 

Σα ηξηγιπθεξίδηανλνκάδνληαη θαη νπδέηεξα ιίπε. Δίλαη νξγαληθέο ρεκηθέο ελψζεηο, θαη ην 

κφξηφ ηνπο απνηειείηαη απφ έλα κφξην γιπθεξφιεο, ελσκέλν κε ηξία κφξηα αλψηεξσλ 

ιηπαξψλ νμέσλ. Απφ απηήλ αθξηβψο ηε ζχλζεζε ιακβάλνπλ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο 

φλνκα ηξηγιπθεξίδηα. Σα δηάθνξα ηξηγιπθεξίδηα κπνξεί λα είλαη ζηεξεά ζηε ζπλήζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, δειαδή είλαη ιίπε, είηε λα είλαη πγξά, νπφηε θαη απνθαινχληαη έιαηα. 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνζόηεηαο LDL (mg/dl) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

121,60±35,91 119,65 22 243 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνζόηεηαο TC (mg/dl) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

193,25±39,75 190,40 84 354 

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά εκθάληζε ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο 

Δκθάληζε Τπεξρνιεζηεξνιαηκίαο πρλφηεηα  Πνζνζηφ 

Φπζηνινγηθά Δπίπεδα πλνιηθήο Υνιεζηεξίλεο 584 58,4 

Με Φπζηνινγηθά Δπίπεδα Υνιεζηεξίλεο 416 41,6 

χλνιν 1000 100 
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Δπηπιένλ ηα ηξηγιπθεξίδηα απνηεινχλ ηα ιίπε ηνπ αίκαηνο θαη ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ 

βαξφκεηξν κεηαβνιηθήο πγείαο, γηα παξάδεηγκα νη πςειέο ηηκέο ζρεηίδνληαη κε ζηεθαληαία 

λφζν, δηαβήηε θαη ιηπψδεο ήπαξ. 

 Παξάγνληαη ηφζν απφ ην θπηηθφ φζν θαη απφ ην δσηθφ νξγαληζκφ, κε ηε κνξθή ησλ 

ειαίσλ θαη ιηπψλ. Γη’ απηφ ηα ηξηγιπθεξίδηα πεξηέρνληαη ηφζν ζηε θπηηθή ηξνθή (θαηά θχξην 

ιφγν κέζα ζε ζπφξνπο θαη θαξπνχο), φζν θαη ζηελ ηξνθή δσηθήο πξνέιεπζεο (δσηθφ ιίπνο, 

βνχηπξν γάιαθηνο, ζπθψηη, αιιά θαη άιια θξέαηα θαη εληφζζηα). ηνλ άλζξσπν, ηα 

ηξηγιπθεξίδηα ζπληίζεληαη, θαηά θχξην ιφγν, κέζα ζηα επαηηθά θχηηαξα (δειαδή κέζα ζην 

ζπθψηη), θαζψο θαη κέζα ζηα ιηπνθχηηαξα, δειαδή κέζα ζηα θχηηαξα ηνπ ιηπψδε ηζηνχ ηνπ 

ζψκαηνο. Ζ αχμεζή ηνπο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ζε απμεκέλε πξφζιεςή ηνπο κέζσ ησλ ηξνθψλ. Σα απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα, αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φηη ε 

ρνιεζηεξίλε, αιιά θαη παγθξεαηίηηδα (ζνβαξή νμεία θαηάζηαζε κε δπλαηφ πφλν ζηελ θνηιηά 

πνπ ρξεηάδεηαη άκεζε εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν). 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Έλσζε ηα επηζπκεηά επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 2.65 Δπηζπκεηά επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ (mg / dl) 

 

 

 

 

 

ζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα καο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε κέζε ηηκή ησλ 

ηξηγιπθεξηδίσλ ζην δείγκα ηζνχηαη κε 120,61mg/dl κε κηθξφηεξε ηηκή λα ηζνχηαη κε 32mg/dl, 

θαη ε κεγαιχηεξε ίζε κε 1690mg/dl, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αθξαία ηηκή. 

Πίλαθαο 2.66 

 

 

 

 

 

 

< 150mg/dl : Φπζηνινγηθά Δπίπεδα 

150 - 199mg/dl : Οξηαθά Τςειά Δπίπεδα 

200 - 499mg/dl : Τςειά Δπίπεδα 

 ≥ 500mg/dl : Πνιχ Τςειά Δπίπεδα 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ(mg/dl) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

120,61±103,14 95 32 1690 



 

52 
 

 Όπαξμε Τπεξηξηγιπθεξηδαηκίαο 

Βάζεη πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, έρεη πξνθχςεη φηη νη θπζηνινγηθέο ηηκέο ησλ 

ηξηγιπθεξηδίσλ κεηά απφ λεζηεία είλαη κηθξφηεξεο απφ 150 mg/dl . Δπνκέλσο πξνθχπηεη ν 

παξαθάησ πίλαθαο ζπρλνηήησλ, ν νπνίνο δειψλεη φηη ην 78% ησλ αηφκσλ πνπ έδσζαλ 

απάληεζε, έρνπλ θπζηνινγηθά επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ ζην αίκα ηνπο, ελψ ην 22% ησλ 

αηφκσλ εκθαλίδνπλ ππεξηξηγιπθεξηδαηκία. 

Πίλαθαο 2.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C – Αληηδξψζα πξσηεΐλε  

Ζ αληηδξψζα πξσηεΐλε C (C – Reactive Proteinή CRP) είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο 

πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο πνπ ζπλζέηεη ν νξγαληζκφο καο φηαλ βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα 

θιεγκνλψδεο θαηάζηαζε. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ 

αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ καο. Ζ CRPζπληίζεηαη ζην ήπαξ θαηά ηελ 

εμέιημε νμέσλ επεηζνδίσλ, φπσο ινηκψμεηο, θαθνήζεηεο, αξζξίηηδα θαη άιιεο θιεγκνλψδεηο 

θαηαζηάζεηο, φπνπ ηα επίπεδά ηεο αληαλαθινχλ ην βαζκφ ηεο ηζηηθήο βιάβεο ή ην κέγεζνο 

ηεο θιεγκνλψδνπο θαηάζηαζεο. ΖCRP απειεπζεξψλεηαη ζπλήζσο κέζα ζε 6 κε 10 ψξεο απφ 

ην εξέζηζκα, ην νπνίν αλ ζηακαηήζεη λα επηδξά ηφηε νη ηηκέο ηεο επαλέξρνληαη ζηα 

θπζηνινγηθά επίπεδα εληφο πεξίπνπ 4 εκεξψλ. 

Με βάζε παιαηφηεξεο κειέηεο, έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ν θαιχηεξνο δείθηεο ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο παγθξεαηίηηδαο φηαλ κεηξάηαη 48 ψξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. 

Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε C-αληηδξψζα πξσηεΐλε έρεη ζπλδεζεί κε ην 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, κηα νκάδα ζεκείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηιηαθή παρπζαξθία, ηελ 

ππεξηξηγιπθεξηδαηκία, ηελ ρακειή HDL ρνιεζηεξφιε, ηελ ππέξηαζε θαη ηα πςειά επίπεδα 

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά εκθάληζε ππεξηξηγιπθεξηδαηκία 

Δπίπεδν Σξηγιπθεξηδίσλ πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Φπζηνινγηθά Δπίπεδα 

Σξηγιπθεξηδίσλ 
684 68,4 78 78 

Με Φπζηνινγηθά Δπίπεδα 

Σξηγιπθεξηδίσλ 
193 19,3 22 100 

Μεξηθφ χλνιν 877 87,7 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 123 12,3     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     
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γιπθφδεο λεζηείαο ζην αίκα. Δπνκέλσο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε ρξφληα θιεγκνλή, φπσο 

απνδεηθλχεηαη απφ ηα ρξνλίσο απμεκέλα επίπεδα ηεο C-αληηδξψζαο πξσηεΐλεο, κπνξεί λα 

είλαη έλα επηπιένλ ζπζηαηηθφ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. 

Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ε CRP έρεη θαζηεξσζεί ζαλ έλαο δείθηεο χπαξμεο θιεγκνλψδνπο 

θαηάζηαζεο ζηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο, πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο έρνπλ απνθαιχςεη 

ηε ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ε CRP θαη ζηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, αλαδεηθλχνληαο ηνλ 

ξφιν ηεο ζηηο δηεξγαζίεο αζεξνζθιήξσζεο θαη αζεξνζξνκβνγέλεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ αλάπηπμεο θαηαζηξνθηθψλ θαξδηαγγεηαθψλ επεηζνδίσλ. Με άιια 

ιφγηα ηα επίπεδα ηεο CRP αληαλαθινχλ ην βαζκφ εππάζεηαο θαη αζηάζεηαο ησλ 

αζεξσκαηηθψλπιαθψλ ησλ αγγείσλ. Σα θπζηνινγηθά φξηα ηεοC-αληηδξψζαο πξσηεΐλεο 

θπκαίλνληαη απφ 0,08έσο θαη 0,80 mg/dl. (http://www.bioforma.gr/pdf/clinic.pdf) 

 πλεπψο απμεκέλα επίπεδα ηεο CRP πηζαλφλ λα ππνδειψλνπλ πξνκήλπκα ξήμεο ηεο 

αζεξσκαηηθήο πιάθαο κε ζπλέπεηα απνθξαθηηθή αξηεξηαθή λφζν. Δπίζεο επηζηεκνληθέο 

κειέηεο απέδεημαλ φηη ε CRP απνηειεί έλα ηζρπξφ θαη εηδηθφ παξάγνληα πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ 

θίλδπλν θαξδηαγγεηαθνχ επεηζνδίνπ αθφκε θαη ζε ππνηηζέκελα θπζηνινγηθά άηνκα. 

Δμαηηίαο ηεο πξνγλσζηηθήο αμίαο πνπ παξέρνπλ ηα επίπεδα ηεο CRP γηα κειινληηθφ 

θίλδπλν θαξδηαθήο πξνζβνιήο, εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, μαθληθνχ θαξδηαθνχ ζαλάηνπ θαη 

αξηεξηαθψλ πξνβιεκάησλ, ηα Κέληξα Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Αζζελεηψλ (CDC) ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ε Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Καξδηνινγίαο (AHA) εμέδσζαλ νδεγίεο 

γηα ηε κέηξεζε ηεο πςειήο επαηζζεζίαο CRP (hs-CRP) σο κέξνο ηεο πξφιεςεο ζθαηξηθνχ 

θηλδχλνπ γηα κειινληηθά θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα.  

Σα θξηηήξηα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηεο hs-CRPείλαη ηα αθφινπζα: 

Πίλαθαο 2.68 Πνζνηηθή κέηξεζε CRP πςειήο επαηζζεζίαο 

 

 

 

 

 

Χο εθ ηνχηνπ, νη εηδηθνί ζεσξνχλ φηη ε κέηξεζε ηεο «πςειήο επαηζζεζίαο» CRP (hs-CRP) κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί πιένλ σο έλαο πξψηκνο δηαγλσζηηθφο δείθηεο θηλδχλνπ εκθάληζεο ζηεθαληαίαο 

λφζνπ, παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν θαη ησλ άιισλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ (ζαθράξνπ, ρνιεζηεξίλεο 

θιπ.). Παξφια απηά, ζεσξείηαη φηη ε πην ζεκαληηθή ρξήζε ηεο C-αληηδξψζαο πξσηεΐλεο είλαη ε 

< 1.00 mg/L : Υακειφο Κίλδπλνο 

1.00 - 3.00 mg/L : Μέξηνο Κίλδπλνο 

>3.00 mg/L : Τςειφο Κίλδπλνο 

>8.00 mg/L : Ομεία Φιεγκνλή 

http://www.bioforma.gr/pdf/clinic.pdf
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αλίρλεπζε ηνπ ςεινχ θηλδχλνπ ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ άιιν παξάγνληα θηλδχλνπ γηα 

θαξδηαγγεηαθφ πξφβιεκα. 

 (www.chem-lab.com , www.athenslab.gr)  

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξείηαη φηη ε κέζε ζπγθέληξσζε ηεο C-

αληηδξψζαο πξσηεΐλεο είλαη 1,94mg/L . Δπίζεο ε κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε είλαη 0mg/L ελψ ε 

κεγαιχηεξε είλαη 15,93mg/L πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αθξαία παξαηήξεζε. 

Πίλαθαο 2.69 

 

 

 

 

 

 πλνιηθή Αληηνμεηδσηηθή Ηθαλφηεηα  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θπζηνινγηθψλ αλζξψπηλσλ δηεξγαζηψλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε 

παξαγσγή ελέξγεηαο, ηελ απνηνμίλσζε απφ ηνμηθέο νπζίεο θαη ηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε, 

παξάγνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ειεχζεξεο ξίδεο. Οη ειεχζεξεο ξίδεο είλαη αζηαζή κφξηα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηνλ ηζηφ ησλ θπηηάξσλ. Ζ κε ειεγρφκελε 

παξαγσγή ειεπζέξσλ ξηδψλ επηηαρχλεη ηε δεκηνπξγία αζζελεηψλ αιιά θαη ηε γήξαλζε. 

Παξφια απηά, νη ειεχζεξεο ξίδεο αληηζηαζκίδνληαη απφ ηηο αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο ηξνθέο. ηελ πεξίπησζε ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο, ην ηζνδχγην 

πξννμεηδσηηθψλ / αληηνμεηδσηηθψλ ηείλεη ππέξ ησλ πξννμεηδσηηθψλ, δειαδή πξνο ηε κεξηά 

ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ.   

ρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο, έρνπλ πξνθχςεη δηάθνξεο κεηξήζεηο νη 

νπνίεο εθηηκνχλ κε αθξίβεηα ηφζν ηελ αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία φζν θαη ηελ νμεηδσηηθή 

δεκηά. Μηα απφ απηέο ηηο κεηξήζεηο είλαη ε ζπλνιηθή αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα (TAC), ε 

νπνία κεηξά ηε ζπλνιηθή αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία ζην αίκα, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα 

αληηνμεηδσηηθά ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο είλαη θαλεξφ φηη αλ ε κέηξεζε ηεο 

ζπλνιηθήο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη κεησκέλε, απηφ δειψλεη φηη θαη ε απφδνζε ησλ 

αληηνμεηδσηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη θαη απηή κεησκέλε. 

(http://www.bhsdiagnostics.com/el/publications/free_radicals.pdf) 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλα παξαθάησ έρνπκε φηη ε 

κηθξφηεξε ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ηζνχηαη κε 120 κmol/L θαη ε κεγαιχηεξε 

είλαη ίζε κε 391,02 κmol/L θαζψο θαη ε κέζε ηηκή ηζνχηαη κε 241,99 κmol/L .Σέινο 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνζόηεηαο CRP (mg/L) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

1,94±2,43 1,04 0 15,93 

http://www.chem-lab.com/
http://www.athenslab.gr/
http://www.bhsdiagnostics.com/el/publications/free_radicals.pdf
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ελδεηθηηθέο αθξαίεο ηηκέο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη: 120 κmol/L, 176,05 κmol/L, 350 κmol/L, 

365,61 κmol/L θαη 391,02 κmol/L. 

 

Πίλαθαο 2.70 

 

 

 

 

 Οπξία 

Ζ νπξία είλαη ην ηειηθφ πξντφλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πξσηετλψλ. Παξάγεηαη ζην ήπαξ 

κέζσ ηνπ θχθινπ ηεο νπξίαο φπνπ ν νξγαληζκφο νπζηαζηηθά πξνζπαζψληαο λα απνκαθξχλεη 

ηελ ηνμηθή ακκσλία, ηελ κεηαηξέπεη ζηελ ιηγφηεξε ηνμηθή νπξία, ηελ νπνία θαη απνβάιιεη 

απφ ηνπο λεθξνχο. Ζ νπξία παξάγεηαη θαη απνβάιιεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. 

εκεηψλεηαη φηη πάλσ απφ ην 90% ηεο νπξίαο απεθθξίλεηαη απφ ηα λεθξά, ελψ ην 

ππφινηπν 10% απνκαθξχλεηαη απφ ην γαζηξεληεξνινγηθφ ζσιήλα θαη ην δέξκα. ην 

θπζηνινγηθφ λεθξφ  ην 40-80% ηεο νπξίαο αλαξξνθάηαη μαλά κε παζεηηθή δηάρπζε απφ ηα 

λεθξηθά ζσιελάξηα θαη επαλέξρεηαη ζην πιάζκα. Ζ δηαδηθαζία ηεο επαλαξξφθεζεο ηεο 

νπξίαο εμαξηάηαη απφ ηελ ελπδάησζε θαη ζπλεπψο απφ ην ξπζκφ ηεο ξνήο νχξσλ. 

Απφ δηάθνξεο κειέηεο έρεη παξαηεξεζεί φηη ν θαιφο κεηαβνιηζκφο ηεο νπξίαο 

πξνυπνζέηεη θαιή θπθινθνξία θαη επάξθεηα αίκαηνο θαη θαιή θπθινθνξία ηνπ 

νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν θαη δξα σο απεθθξηηηθφ θίιηξν ησλ άρξεζησλ 

πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηα επίπεδα 

ηεο νπξίαο ζην αίκα είλαη ν ξπζκφο ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ε κπτθή κάδα, ε δηαηξνθή, ε ειηθία, ε 

πξφζιεςε λεξνχ θαη αιθνφι, ηα πξνζιακβαλφκελα θάξκαθα θαη ε ζεξκνθξαζία. Σέινο 

ζεσξείηαη φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο νπξίαο ζην αίκα ζε έλα πγηέο άηνκν, ζρεηίδεηαη κε ην πνζφ 

ησλ πξνζιακβαλφκελσλ πξσηετλψλ.    

Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε νπξία απμάλεηαη 

ή κεηψλεηαη.  

Σα αίηηα αχμεζεο ηεο νπξίαο ζην αίκα είλαη ηα παξαθάησ : 

 Αθπδάησζε κεηά απφ παξαηεηακέλνπο εκεηνχο, δηάξξνηεο ή εθηδξψζεηο 

 Αχμεζε θαηαβνιηζκνχ ησλ πξσηετλψλ 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνζόηεηαο Tac (κmol/L) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

241,99±49,57 232,62 120 391,02 
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 Όπαξμε λεθξηθψλ παζήζεσλ (νμεία λεθξίηηδα, ρξφληα ππεινλεθξίηηδα, νμεία θαη 

ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, λεθξσζηθφ ζχλδξνκν) 

 Καηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ επίζρεζε ησλ νχξσλ (απφθξαμε νπξνθφξσλ νδψλ) 

 Μεγάιε θαηαλάισζε πξσηετλνχρσλ ηξνθψλ  

 Με ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο θαζψο θαη κε ηε ιήςε θάπνησλ θαξκάθσλ 

Σα αίηηα κείσζεο ηεο νπξίαο ζην αίκα είλαη ηα παξαθάησ : 

 Μεησκέλε πξφζιεςε πξσηετλνχρσλ ηξνθψλ  

 νβαξή επαηηθή λφζν πνπ επεξεάδεη ηε ζχλζεζε ηεο νπξίαο (θάξκαθα, επαηίηηδεο) 

 χλδξνκν απξφζθνξεο έθθξηζεο αληηδηνπξεηηθήο νξκφλεο 

Παξαηεξείηαη φηη ε κείσζε ηεο νπξίαο είλαη ζπαληφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο. 

Παξφια απηά είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ε αηηία ηεο πηψζεο ηεο νπξίαο γηα λα 

απνθιεηζηνχλ θαη λα ζεξαπεπηνχλ εγθαίξσο ηπρφλ ππνθείκελα ζπζηεκαηηθά αίηηα. Σέινο νη 

θπζηνινγηθέο ηηκέο νπξίαο ζην αίκα θπκαίλνληαη απφ 10mg/dl έσο θαη 50 mg/dl.  

(http://www.bioforma.gr/pdf/clinic.pdf) 

ζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα καο , παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη φηη ε κέζε ζπγθέληξσζε ηεο νπξίαο ζην αίκα ηζνχηαη κε 14,48mg/dl κε 

κηθξφηεξε ηηκή λα είλαη ίζε κε 1mg/dl θαη ε κεγαιχηεξε λα ηζνχηαη κε 154mg/dl.   

Πίλαθαο 2.71 

 

 

 

 

 

 

 Κξεαηηλίλε 

Ζ θξεαηηλίλε είλαη έλα αδσηνχρν πξντφλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ πνπ παξάγεηαη ζε θαζεκεξηλή 

βάζε θαη απνβάιιεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ζ θξεαηηλίλε είλαη έλα ππφιεηκκα ην 

νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαηά ηε δεκηνπξγία ελέξγεηαο ζηνπο κχεο. Ζ 

θσζθνξηθή θξεαηηλίλε είλαη έλα ζπζηαηηθφ ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ, ε νπνία δηαζπάηαη γηα λα 

πξνκεζεχζεη ζε ελέξγεηα ηα θχηηαξα, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ε θξεαηηλίλε. 

Δπίζεο ε θξεαηηλίλε κπαίλεη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη πξνσζείηαη πξνο ηα λεθξά, 

γηα λα απνβιεζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνυπφζεζε γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θπζηνινγηθή απνκάθξπλζε ηεο θξεαηηλίλεο απφ ην ζψκα είλαη ε θαιή 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπγθέληξσζεο νπξίαο ζην αίκα (mg/dl) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

14,48±7,07      14    1 154 

http://www.bioforma.gr/pdf/clinic.pdf
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ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ, ηα νπνία θαη ιεηηνπξγνχλ σο ην απεθθξηηηθφ θίιηξν ησλ άρξεζησλ 

πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ. 

Απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο είλαη γλσζηφ φηη ν ξπζκφο κεηαβνιηζκνχ, ε κπτθή κάδα, ε 

δηαηξνθή, ε ειηθία, ε πξφζιεςε λεξνχ θαη αιθνφι, ηα πξνζιακβαλφκελα θάξκαθα θαη ε 

ζεξκνθξαζία, είλαη ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ηεο θξεαηηλίλεο. Ζ ζπγθέληξσζή ηεο 

ζην αίκα, ζε έλα πγηέο άηνκν ζρεηίδεηαη ιηγφηεξν κε ην πνζφ ησλ πξνζιακβαλφκελσλ 

πξσηετλψλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ νπξία. 

Ζ νκαιή θπθινθνξία ηεο θξεαηηλίλεο δηαηαξάζζεηαη απφ θάπνηεο παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο, φπσο ε αηκνξξαγία, ε δηάξξνηα, ν εκεηφο, ν δηαβήηεο, λφζνη ηεο θαξδηάο θαη 

νξηζκέλα θάξκαθα, ηα νπνία θαη πξνθαινχλ αχμεζε θαη ηεο θξεαηηλίλεο αιιά θαη ηεο 

νπξίαο.    

Οη κεηξήζεηο θξεαηηλίλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία, ην βάξνο θαη ην θχιν ηνπ 

αζζελνχο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο ησλ λεθξψλ, ε 

νπνία είλαη κηα δηαγλσζηηθή εμέηαζε γηα εθηίκεζε λεθξηθήο βιάβεο. Οη θπζηνινγηθέο ηηκέο 

ζηνπο άλδξεο θπκαίλνληαη απφ 0,7mg/dl έσο θαη 1,4 mg/dl, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο θπκαίλνληαη 

απφ 0,6mg/dl έσο θαη 1,2mg/dl. 

(http://www.bioforma.gr/pdf/clinic.pdf) 

Παξαθάησ παξαηεξείηαη φηη ε κέζε ηηκή ηεο θξεαηηλίλεο ηζνχηαη κε 1 mg/dl κε κηθξφηεξε 

ηηκή λα είλαη ίζε κε 0,37 mg/dl θαη ε κεγαιχηεξε λα ηζνχηαη κε 5,90 mg/dl .   

Πίλαθαο 2.72 

 

 

 

 

 

 Κάζαξζε Κξεαηηλίλεο 

Ζ θάζαξζε θξεαηηλίλεο είλαη έλαο δείθηεο πνπ δειψλεη πφζα mlαίκαηνο «θαζαξίδνληαη» 

απφ ηελ θξεαηηλίλε ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ θαη απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν εθηίκεζεο ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο είλαη ελδεηθηηθή ηνπ ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν ην αίκα δηεζείηαη 

κέζα απφ ηνπο λεθξνχο θαη θαζαξίδεηαη απφ ηηο δηάθνξεο νπζίεο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο, ππνινγίδνληαη ηα επίπεδα ηεο 

θξεαηηλίλεο ζηα νχξα θαη ζην αίκα, φπσο επίζεο θαη ν φγθνο ησλ νχξσλ πνπ απνβάιιεη ην 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπγθέληξσζεο  θξεαηηλίλεο ζην αίκα  (mg/dl) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

1±0,24 1 0,37 5,90 

http://www.bioforma.gr/pdf/clinic.pdf


 

58 
 

άηνκν ζε έλα εηθνζηηεηξάσξν. Δπνκέλσο ε θάζαξζε ηεο θξεαηηλίλεο γηα ηνπο άληξεο 

ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν :  

Κάζαξζε θξεαηηλίλεο = (140-ειηθία)*(ζσκαηηθφ βάξνο ζε kg)/ 72*(θξεαηηλίλε αίκαηνο) 

Γηα ηηο γπλαίθεο ηζρχεη ν παξαπάλσ ηχπνο αιιά ην απνηέιεζκα ην πνιιαπιαζηάδνπκε κε 

0,85. (medlabnews.gr) 

Οη θπζηνινγηθέο ηηκέο γηα ηνπο άληξεο θπκαίλνληαη απφ 97ml/min κέρξη θαη 137 ml/min θαη 

γηα ηηο γπλαίθεο απφ 88ml/min κέρξη 128ml/min.  

(http://www.bioforma.gr/pdf/clinic.pdf) 

πλεπψο έρνπκε φηη ε κέζε ηηκή θάζαξζεο θξεαηηλίλεο ηζνχηαη κε 94,82 ml/min, ε 

κηθξφηεξε ηηκή θάζαξζεο θξεαηηλίλεο είλαη ίζε κε 21,23 ml/min θαη ε κεγαιχηεξε ίζε κε 

238,52ml/min. 

Πίλαθαο 2.73 

 

 

 ηάδηα Νεθξηθήο Βιάβεο 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Νεθξνινγηθή Δηαηξεία πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ 

πεξηγξάθεη ηα ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο, βάζε ηεο κέηξεζεο θάζαξζεο θξεαηηλίλεο: 

Πίλαθαο 2.74  ηάδηα λεθξηθήο βιάβεο  

 

 

 

 

(«Κιηληθέο Οδεγίεο γηα ηε Υξφληα Νεθξηθή Νφζν», Διιεληθή Νεθξνινγηθή Δηαηξεία) 

ζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα καο, έρνπκε φηη ην 50,5% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ δελ 

εκθαλίδνπλ θάπνην πξφβιεκα κε ηα λεθξά ηνπο, έπεηηα αθνινπζεί ην 41,4% κε ήπηα λεθξηθή 

βιάβε θαη ηέινο έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 8,2% κε λεθξηθή βιάβε κεηξίνπ βαζκνχ. 

Δπίζεο είλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη ε θαηεγνξία «ζνβαξή λεθξηθή βιάβε» 

ελζσκαηψζεθε ζηελ θαηεγνξία «κέηξηα λεθξηθή βιάβε», εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη κφιηο 

έλα άηνκν παξνπζίαδε ζνβαξή λεθξηθή βιάβε. 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπγθέληξσζεο θάζαξζεο θξεαηηλίλεο ζην αίκα (ml/min) 

Μέζε ηηκή ±Σππηθή απφθιηζε Γηάκεζνο Μin Max 

94,82±29,85   90,50 21,23 238,52 

τάδια Νεφρικισ Βλάβθσ  GFR (ml/min/1.73m2) 

Φυςιολογικά Επίπεδα >90 

Ήπια Νεφρικι Βλάβθ 60-90 

Μζτρια Νεφρικι Βλάβθ 30-60 

οβαρι Νεφρικι Βλάβθ <30 

http://www.bioforma.gr/pdf/clinic.pdf
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Πίλαθαο 2.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία σο πξνο ην ηαηξηθό ηζηνξηθό ησλ αζζελώλ 

 Δκθάληζε Καξδηαγγεηαθήο Νφζνπ ζην Γηάζηεκα 2001-2006 

Με βάζε ηνλ αθφινπζν πίλαθα, πξνθχπηεη φηη 94,6% ησλ αηφκσλ δελ εκθάληζαλ ζην 

δηάζηεκα 2001- 2006 θάπνηα κνξθή θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ελψ 5,4% απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

δήισζαλ φηη παξνπζίαζαλ θαξδηαγγεηαθή λφζνο ζε απηφ ην δηάζηεκα. 

Πίλαθαο 2.76 

 

 

 

 

 

 

 Υξφλνο Δκθάληζεο Καξδηαγγεηαθήο Νφζνπ 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη 68,2% ησλ εξσηεζέλησλ εκθάληζαλ θαξδηαγγεηαθή λφζν 5 

ρξφληα πξηλ, έπεηηα αθνινπζεί ην πνζνζηφ 29,5% πνπ δειψλεη ηα άηνκα πνπ παξνπζίαζαλ 

θαξδηαγγεηαθή λφζν ζην δηάζηεκα πνπ ξσηήζεθαλ ελψ ζηα άηνκα πνπ λφζεζαλ απφ 

θαξδηαγγεηαθή λφζν 3 ρξφληα πξηλ, αληηζηνηρεί ην πνζνζηφ 0,3%. 

 

 

 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ αλά ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο 

ηάδηα Νεθξηθήο Βιάβεο πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Φπζηνινγηθά Δπίπεδα  426 42,6 50,5 50,5 

Ήπηα Νεθξηθή Βιάβε 349 34,9 41,4 91,8 

Μέηξηα Νεθξηθή Βιάβε 69 6,9 8,2 100 

Μεξηθφ χλνιν 844 84,4 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 156 15,6     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά εκθάληζε θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ζην 

δηάζηεκα 2001-2006 

Δκθάληζε Καξδηαγγεηαθήο Νφζνπ πρλφηεηα  Πνζνζηφ 

Με Δκθάληζε Καξδηαγγεηαθήο Νφζνπ 946 94,6 

Δκθάληζε Καξδηαγγεηαθήο Νφζνπ 54 5,4 

χλνιν 1000 100 
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Πίλαθαο 2.77 

 

 Δκθάληζε Πεξηζηαηηθνχ Τπέξηαζεο 

χκθσλα κε ηα παξαθάησ έρνπκε φηη 89,7% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ δελ έρνπλ 

παξνπζηάζεη ζην παξειζφλ θάπνην πεξηζηαηηθφ ππέξηαζεο ελψ 10,3% ησλ αηφκσλ δειψλνπλ 

φηη έρνπλ εκθαλίζεη ππέξηαζε. 

Πίλαθαο 2.78 

 

 

 Δκθάληζε Πεξηζηαηηθνχ Τπεξρνιεζηεξνιαηκίαο 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ηζρχεη φηη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

78,4% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ δελ έρνπλ παξνπζηάζεη ζην παξειζφλ απμεκέλε 

ρνιεζηεξίλε ελψ ην 21,6% ησλ αηφκσλ δειψλνπλ φηη εκθάληζαλ ππεξρνιεζηεξνιαηκία.  

 

 

 

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά ρξόλν εκθάληζε θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ  

Υξφλνο Δκθάληζε Καξδηαγγεηαθήο Νφζνπ πρλφηεηα  Πνζνζηφ 

Σψξα 295 29,5 

1 Υξφλν Πξηλ 4 0,4 

2 Υξφληα Πξηλ 5 0,5 

3 Υξφληα Πξηλ 3 0,3 

4 Υξφληα Πξηλ 11 1,1 

5 Υξφληα Πξηλ 682 68,2 

χλνιν 1000 100 

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά εκθάληζε πεξηζηαηηθνύ ππέξηαζεο 

Δκθάληζε Πεξηζηαηηθνχ 

Τπέξηαζεο 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Με Δκθάληζε 

Πεξηζηαηηθνχ Τπέξηαζεο 
620 62 89,7 89,7 

Δκθάληζε Πεξηζηαηηθνχ 

Τπέξηαζεο 
71 7,1 10,3 100 

Μεξηθφ χλνιν 691 69,1 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 309 30,9     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     
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Πίλαθαο 2.79 

 

 Δκθάληζε Γηαβεηηθνχ Δπεηζνδίνπ 

Παξαηεξείηαη φηη 93,9% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ δελ έρνπλ εκθαλίζεη 

παιαηφηεξα δηαβεηηθφ επεηζφδηα, ελψ ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 6,1% δειψλνπλ φηη θάπνηα 

ζηηγκή εκθάληζαλ ζπκπηψκαηα δηαβεηηθνχ επεηζνδίνπ. 

Πίλαθαο 2.80 

 

 

 

 

 

 

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά εκθάληζε πεξηζηαηηθνύ ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο 

Δκθάληζε Πεξηζηαηηθνχ 

Τπεξρνιεζηεξνιαηκίαο 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Με Δκθάληζε Πεξηζηαηηθνχ 

Τπεξρνιεζηεξνιαηκίαο 
308 30,8 78,4 78,4 

Δκθάληζε Πεξηζηαηηθνχ 

Τπεξρνιεζηεξνιαηκίαο 
85 8,5 21,6 100 

Μεξηθφ χλνιν 393 39,3 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 607 60,7     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     

Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά εκθάληζε δηαβεηηθνύ επεηζνδίνπ 

Δκθάληζε Γηαβεηηθνχ 

Δπεηζνδίνπ 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Με Δκθάληζε Γηαβεηηθνχ 

Δπεηζνδίνπ 
601 60,1 93,9 93,9 

Δκθάληζε Γηαβεηηθνχ 

Δπεηζνδίνπ 
39 3,9 6,1 100 

Μεξηθφ χλνιν 640 64 100   

Διιείπνπζεο Σηκέο 360 36     

Γεληθφ χλνιν 1000 100     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ηαηηζηηθέο Μέζνδνη 

3.1 Πνιιαπιή Αλάιπζε Αληηζηνηρηώλ  

3.1.1 Δηζαγσγή  

Ζ Αλάιπζε Αληηζηνηρηψλ (Correspondence Analysis) είλαη κηα ζηαηηζηηθή ηερληθή 

θαηάιιειε γηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο αληηζηνηρηψλ είλαη ε 

«κεηαηξνπή» ελφο πίλαθα δεδνκέλσλ (ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα έλα πίλαθα ζπρλνηήησλ) ζε κηα 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε, έηζη ψζηε λα γίλνληαη εκθαλείο νη ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζηα 

«θειηά» ηνπ αξρηθνχ πίλαθα θαη θπξίσο αλάκεζα ζηα «ραξαθηεξηζηηθά» ζηα νπνία 

ζηεξίδεηαη ν πίλαθαο.  

Ζ κέζνδνο απηή απεηθνλίδεη κε έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν έλα κεγάιν πίλαθα 

ζπρλνηήησλ, ηνπ νπνίνπ ε κειέηε δελ είλαη εχθνιε, αιιά κε ηελ γξαθηθή ηνπ απεηθφληζε 

είλαη επθνιφηεξε ε κειέηε ηνπ θαη ε απφθηεζε πιεξνθνξίαο απφ απηφλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή κπνξεί λα αλαιχζεη πίλαθεο δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ δηαζηάζεσλ, νη νπνίνη 

εκπεξηέρνπλ θάπνην κέηξν «αληηζηνηρίαο» κεηαμχ γξακκψλ θαη ζηειψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

δχν δηαηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε Απιή Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Αληηζηνηρηψλ, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ απφ δχν δηαζηάζεηο, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε Πνιιαπιή 

Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Αληηζηνηρηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηε Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ 

Αληηζηνηρηψλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο αλάινγεο κε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

Παξαγνληηθή Αλάιπζε θαη ηελ Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

δηεξεπλεζεί ε δνκή ησλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππφ αλάιπζε 

πίλαθα. Με άιια ιφγηα ε Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Αληηζηνηρηψλ απνηειεί ην αληίζηνηρν 

ηεο κεζφδνπ Αλάιπζεο ζε Κχξηεο πληζηψζεο ζηελ πεξίπησζε θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ. 
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3.1.2 Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ πνιιαπιήο αλάιπζεο αληηζηνηρηώλ  

Ζ Πνιιαπιή Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Αληηζηνηρηψλ αλαιχεη έλαλ πιεζπζκφ I 

αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη απφ J κεηαβιεηέο, είηε πνηνηηθέο είηε πνζνηηθέο, νη νπνίεο 

είλαη ρσξηζκέλεο ζε θιάζεηο. Οη πξψηνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ Πνιιαπιή Παξαγνληηθή 

Αλάιπζε ησλ Αληηζνηρηψλ είλαη νη: Guttman (1941), Burt (1950), Hayashi (1956), Carroll 

(1968), Horst (1961) θαη Kettenring (1071). Πην αλαιπηηθά φκσο παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο 

EscofieretCordier (1965), Nakache (1973) θαη Benzecri (1973) θαη κηα πην ζχλζεηε 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Tenenhaus θαη Young ην 1985. Ζ 

κεζνδνινγία φκσο ηεο Πνιιαπιήο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ησλ Αληηζηνηρηψλ 

πξσηνπαξνπζηάζηεθε κε ην φλνκα ACM απφ ηνλ Lebart ην 1975. 

Με ην ζχκβνιν aij αλαπαξηζηάηαη ε ηδηφηεηα σο πξνο ηε κεηαβιεηή j πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

αληηθείκελν i. Έλαο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ πηλάθσλ ησλ κεηαβιεηψλ κε ηηο 

θσδηθνπνηεκέλεο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο είλαη νη ινγηθνί πίλαθεο δηαδεπθηηθήο πιεξφηεηαο (D) 

(0-1). ε απηνχο ηνπο πίλαθεο νη γξακκέο αληηζηνηρνχλ ζηα αληηθείκελα i θαη νη ζηήιεο ζηηο 

θιάζεηο-ηδηφηεηεο ησλ κεηαβιεηψλ j. Σν ζηνηρείν dik ελφο ινγηθνχ πίλαθα δηαδεπθηηθήο 

πιεξφηεηαο παίξλεη ηε ηηκή 1 φηαλ ην αληηθείκελν i έρεη ηελ ηδηφηεηα jk δηαθνξεηηθά παίξλεη 

ηε ηηκή 0. πλεπψο φια ηα αληηθείκελα iϵI ηνπ πίλαθα κεηέρνπλ κε ηελ ίδηα κάδα, ε νπνία 

είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, δειαδή ην πιήζνο J ησλ κεηαβιεηψλ.  

ηνπο ινγηθνχο πίλαθεο δηαδεπθηηθήο πιεξφηεηαο είλαη εθηθηφ λα ζπκπηπρζεί ε 

πιεξνθνξία, ρσξίο σζηφζν λα ράλεηαη κεγάιν κέξνο ηεο, δεκηνπξγψληαο ηνπο γεληθεπκέλνπο 

πίλαθεο ζπκπηψζεσλ. Οη γεληθεπκέλνη πίλαθεο ζπκπηψζεσλ πεξηέρνπλ φινπο ηνπο απινχο 

πίλαθεο ζπκπηψζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ αλά δχν, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί θαη σο πίλαθεο Burt.  

Οη πίλαθεο Burt δεκηνπξγνχληαη κε ηελ παξάζεζε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ησλ q2 

πηλάθσλ ζπκπηψζεσλ. ηε δηαγψλην απηψλ ησλ πηλάθσλ δηαζηαπξψλεηαη ε θάζε κεηαβιεηή j 

κε ηνλ εαπηφ ηεο. Οη πίλαθεο ζπκπηψζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαγψλην ελφο πίλαθα Burt 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία δηάθνξα ηνπ κεδελφο κφλν επί ηεο θχξηαο δηαγσλίνπ ηνπο, φπνπ 

εκθαλίδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ηδηνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο απηήο.  

Με ηελ Πνιιαπιή Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Αληηζηνηρηψλ δηεξεπλάηαη ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ i ελφο ινγηθνχ πίλαθα δηαδεπθηηθήο πιεξφηεηαο. Γχν 

αληηθείκελα είλαη ηφζν φκνηα φζν πεξηζζφηεξν ραξαθηεξίδνληαη απφ ίδηεο ηδηφηεηεο-θιάζεηο 

κεηαβιεηψλ. Ζ αλάιπζε κε ηελ Πνιιαπιή Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Αληηζηνηρηψλ ελφο 

πίλαθα Burt πξνζδηνξίδεη ηηο νκνηφηεηεο-απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη είλαη πνιχ 
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ρξήζηκνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ-νκάδσλ νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ φκνησλ 

αληηθεηκέλσλ, κε νκάδεο θιάζεσλ κεηαβιεηψλ.  

Οη ζρέζεηο σζηφζν κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ αξρηθά αλά 

δχν. κσο ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ αλά δχν είλαη αξθεηά θησρφ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα λα βξεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεηαβιεηψλ, νδεγνχκαζηε ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ. Οη λέεο απηέο 

κεηαβιεηέο απινπνηνχλ ζεκαληηθά ηελ πνιππινθφηεηα, είηε απηή πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

κεγάιν αξηζκφ ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ, είηε απφ ηελ αξρηθή επηινγή ηνπο.  

Για να προςδιοριςτοφν οι ςχζςεισ μεταξφ του ςυνόλου των ιδιοτιτων-κλάςεων όλων των 

μεταβλθτϊν χρειάηεται να εξεταςτοφν οι αποςτάςεισ-ομοιότθτεσ τουσ. Δφο ιδιότθτεσ κα 

μοιάηουν περιςςότερο, όςο περιςςότερα αντικείμενα χαρακτθρίηονται ςυγχρόνωσ με τθν 

παρουςία ι απουςία ςυγκεκριμζνων ιδιοτιτων. Όταν θ Πολλαπλι Παραγοντικι Ανάλυςθ 

των Αντιςτοιχιϊν πραγματοποιείται ςε γενικευμζνο πίνακα ςυμπτϊςεων Burt, τα ςτοιχεία 

του οποίου είναι ςυχνότθτεσ θαη ζπγρξφλσο ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ θπξία δηαγψληφ ηνπ, ε 

κειέηε πεξηνξίδεηαη ζηηο γξακκέο ή ζηηο ζηήιεο ηνπ. Κάζε ζηήιε πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο 

ηδηφηεηαο ζηελ πνία αληηζηνηρεί κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαβιεηψλ. Χο ζρέζε 

ζεσξείηαη ε νκνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ δχν ζηειψλ (θαηαλνκέο ηνπο) σο πξνο ην ζχλνιν 

ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθα Burt. 

 

3.2 Γηαηεηαγκέλε Λνγηζηηθή Παιηλδξόκεζε (Ordinal Logistic Regression) 

3.2.1 Μνληέιν δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή (εμαξηεκέλε) αληηπξνζσπεχεη έλα 

δηαβαζκηζκέλν ραξαθηεξηζηηθφ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο πνπ 

κειεηψληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

εθηηκήζνπκε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο εμαξηεκέλεο 

είλαη ε κέζνδνο ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο (ordinal logistic regression). 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, αληί λα ζεσξνχκε 

ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα γεγνλφο, ζεσξνχκε ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην γεγνλφο απηφ 

θαζψο θαη φια απηά πνπ έρνπλ δηαηαρζεί πξηλ απφ απηφ. Με άιια ιφγηα ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν παιηλδξφκεζεο βαζίδεηαη ζε αζξνηζηηθέο πηζαλφηεηεο θαη φρη άπιεο πηζαλφηεηεο 

φπσο ην κνληέιν ηεο απιήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο.  
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Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ κνξθή πνπ ζα έρεη ην κνληέιν ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο, παξαθάησ ζα δνζνχλ νη ηχπνη γηα ηηο αζξνηζηηθέο πηζαλφηεηεο: 

Έζησ jείλαη ν δείθηεο πνπ παίξλεη ηηκέο απφ ην 1 έσο θ-1, φπνπ θ είλαη ν αξηζκφο ησλ 

θαηεγνξηψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. πλεπψο έρνπκε φηη: 

ζj=
)(1

)(

scoreofJprob

scoreofJprob


→ζj=

)(

)(

jscoreprob

jscoreprob




 

Άξα ην κνληέιν ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κε κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: ln(ζj)= αj–β*Υ 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κηα αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηφηε ην 

κνληέιν γεληθεχεηαη ζηελ παξαθάησ κνξθή: 

ln(ζj) = αj – β1Υ1 – β2Υ2 – β3Υ3 –…- βiΥi (1) 

φπνπ i ηζνχηαη κε ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Οπζηαζηηθά έρσ έλα ζχλνιν θ-1 εμηζψζεσλ. Κάζε εμίζσζε (logit) έρεη ηνλ δηθφ ηεο 

ζηαζεξφ φξν (term) αιιά ηνλ ίδην ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο (β) κε φιεο ηηο άιιεο 

εμηζψζεηο. Δπνκέλσο νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο είλαη 

ίδηα γηα φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο. Οη φξνη (terms) αληηζηνηρνχλ ζην 

«ζηαζεξφ φξν» θαη δελ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, απιψο ρξεζηκεχνπλ ζηελ πξφβιεςε ηεο 

εμαξηεκέλεο. Απηφ πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο.  

Κάπνηεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμίζσζε ηνπ κνληέινπ (1) είλαη νη εμήο: 

 To – (κείνλ) ζηε ζρέζε (1) αληί γηα ην ζχλεζεο + (ζπλ), βξίζθεηαη έηζη ψζηε νη 

πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο λα ζπζρεηίδνληαη κε πςειφηεξεο 

ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο. 

 Γηα κηα δίηηκε κεηαβιεηή, ζεηηθφο ζπληειεζηήο ζεκαίλεη φηη πςειφηεξεο ηηκέο ηεο 

εμαξηεκέλεο έρνπλ ζπζρέηηζε κε ηελ πξψηε θαηεγνξία ηεο δίηηκεο κεηαβιεηήο, ελψ 

αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ππνδειψλεη ην αληίζεην. 

 Γηα κηα ζπλερή αλεμάξηεηε, ζεηηθφο ζπληειεζηήο ζεκαίλεη φηη θαζψο ε ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο απμάλεη, γίλνληαη πην πηζαλέο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο.  
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3.2.2 Τπνζέζεηο γηα ην κνληέιν ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζηα 

δεδνκέλα καο, ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

1. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα πξέπεη λα είλαη δηαηεηαγκέλε γηα λα έρεη λφεκα ε 

εθαξκνγή ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. 

2. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο.  

3. Ζ πην ζεκαληηθή ππφζεζε ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, ε νπνία 

είλαη ε ππφζεζε ησλ παξάιιεισλ επζεηψλ (test of parallel lines). Πην αλαιπηηθά ζηε 

δηαηεηαγκέλε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε ππνζέηνπκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ logits ηεο εμαξηεκέλεο είλαη 

ζηαζεξή. Γειαδή γηα θάζε θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο νη εθηηκήζεηο βξίζθνληαη ζε 

παξάιιειεο «επζείεο». Απηφ εμεηάδεηαη βάζε ηνπ ηεζη πνπ νλνκάδεηαη test of parallel 

lines θαη εμεηάδεη ηηο εμήο ππνζέζεηο: 

 Ζ0: νη επζείεο είλαη παξάιιειεο 

 Ζ1:νη επζείεο δελ είλαη παξάιιειεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Γηεξεύλεζε πζρεηίζεσλ Μεηαβιεηώλ 

4.1 πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ σο πξνο ηε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο 

βιάβεο» 

ε απηφ ην θεθάιαην, ζα εξεπλήζνπκε ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο καο, σο πξνο ηε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο». Γηα απηφ ην ιφγν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν παξαθάησ έιεγρνο κεηαμχ ησλ ππνζέζεσλ: 

 Ζ0: ε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή θαη ε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο  

 Ζ1: ε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή θαη ε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

Γλσξίδνληαο, φηη νη κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο καο κπνξεί λα είλαη θαηεγνξηθέο ή 

δηαηεηαγκέλεο είηε ζπλερείο, ζα αλαθέξνπκε ην είδνο ηνπ ειέγρνπ πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα 

ηελ θάζε πεξίπησζε. Πην αλαιπηηθά έρνπκε, φηη αλ ε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή είλαη 

θαηεγνξηθή, ηφηε ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ εθείλεο ηεο κεηαβιεηήο θαη 

ηεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ X
2
 (X

2
 ηνπ 

Pearson). ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεηαη είλαη δηαηεηαγκέλε θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» είλαη θαη απηή 

δηαηεηαγκέλε, πξνθχπηεη ε αλάγθε πέξαλ ηνπ γεληθνχ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο (X
2
 ηνπ 

Pearson), λα ειεγρζεί θαη ε ππφζεζε ηεο χπαξμεο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ απηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ Linear-by-Linear Association, ν νπνίνο ζηε βηβιηνγξαθία 

είλαη γλσζηφο σο Mantel-Haenszel Test of Linear Association. Παξφιν πνπ ν έιεγρνο 

αλεμαξηεζίαο (X
2
 ηνπ Pearson) ειέγρεη θαη ηε γξακκηθή ζρέζε πνπ πηζαλψο λα ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ 2 κεηαβιεηψλ (εθφζνλ είλαη θαη νη δπν δηαηεηαγκέλεο), ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

πνπ ν αθξηβήο έιεγρνο ηεο γξακκηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία, δηφηη αιιηψο είλαη πηζαλφ λα απνδερηνχκε ηελ ππφζεζε αλεμαξηεζίαο ησλ δπν 

απηψλ κεηαβιεηψλ, ελψ απηέο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρεηίδνληαη γξακκηθά. Οη ππνζέζεηο 

πνπ βαζίδεηαη ν έιεγρνο Linear-by-Linear Association είλαη νη εμήο: 

 Ζ0: ε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή θαη ε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο»  δελ 

ζρεηίδνληαη γξακκηθά κεηαμχ ηνπο 
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 Ζ1: ε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή θαη ε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

ζρεηίδνληαη γξακκηθά κεηαμχ ηνπο 

Αθφινπζα, φηαλ ε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή κεηξηέηαη ζε ζπλερή θιίκαθα γηα λα 

δηαπηζησζεί ε ζρέζε ηεο κε ηε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο», ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

κε παξακεηξηθφο έιεγρνο H ησλ Kruskall – Wallis. Ο ιφγνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηφο ν 

έιεγρνο είλαη γηαηί ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο θάζε εμεηαδφκελεο πνζνηηθήο  

κεηαβιεηήο ζηνπο ηξεηο πιεζπζκνχο πνπ έρνπλ πξνθχςεη βάζεη ησλ ζηαδίσλ λεθξηθήο 

βιάβεο απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ηα ηεζη ησλ Kolmogorov-Smirnov θαη Shapiro-Wilk 

θαζψο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Levene ηεζη, νη δηαθπκάλζεηο ηεο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο πνπ 

εμεηάδεηαη ζηνπο ηξεηο απηνχο πιεζπζκνχο δελ είλαη ίζεο θαη επνκέλσο δελ ηζρχεη ε 

νκνζθεδαζηηθφηεηα. Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ειέγρνπ H ησλ Kruskall 

– Wallis είλαη νη παξαθάησ: 

 Ζ0: ε θαηαλνκή ηεο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο είλαη ίδηα θαη ζηα ηξία επίπεδα ηεο 

κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

  Ζ1: ε θαηαλνκή ηεο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο δελ είλαη ίδηα θαη ζηα ηξία επίπεδα ηεο 

κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

Δπνκέλσο, εθαξκφδνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο θάζε 

κεηαβιεηήο πνπ εμεηάδεηαη θάζε θνξά πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ δείρλεη ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% κε ηε 

κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο»:    

Πίλαθαο 4.1 πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ κε ηε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ «ΣΑΓΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ 

ΒΛΑΒΖ» 

Μεηαβιεηέο ηαηηζηηθή πλάξηεζε p-value 

Ζιηθία 
Pearson:X

2
=225,700                                     

Linear-by-Linear Association=121,975                                
<0,0001<0,0001 

Φχιν Pearson:X
2
=149,104                                          <0,0001 

Καηεγνξία σκαηηθνχ Βάξνπο  
Pearson:X

2
=119,583                                              

Linear-by-Linear Association=100,712                            
<0,0001<0,0001 

Πεξηθέξεηα Μέζεο Kruskall-Wallis: X
2
= 113,926 <0,0001 

Πεξηθέξεηα Ηζρίνπ Kruskall-Wallis: X
2
= 99,471 <0,0001 

Πεξηθέξεηα Μέζεο / Πεξηθέξεηα 

Ηζρίνπ 
Kruskall-Wallis: X

2
= 62,572 <0,0001 

Πεξηθέξεηα Μέζεο / Πεξηθέξεηα 

Ηζρίνπ (γπλαίθεο) 
Pearson:X

2
=8,271                                          0,016<0,05  

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 
Pearson:X

2
=37,543                                        

Linear-by-Linear Association=20,869                             

<0,0001 

<0,0001 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε Pearson:X
2
=72,118                                        <0,0001 
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Κνηλσληθν-νηθνλνκηθή Καηάζηαζε 
Πξνζέγγηζε Monte-Carlo: 

X
2
=33,007  

1
 

0,007<0,05 

Καπληζηηθή πλήζεηα ζην Παξφλ Pearson:X
2
=15,314                                       <0,0001 

Καπληζηηθή πλήζεηα ζην Παξειζφλ Pearson:X
2
=21,109                                       <0,0001 

Παζεηηθφ Κάπληζκα Pearson:X
2
=6,614                                          0,037<0,05  

Γηάξθεηα Καπλίζκαηνο Kruskall-Wallis: X2= 16,328 <0,0001 

Τπέξηαζε Pearson:X
2
=18,032                                       <0,0001 

Γηαβεηηθφο Pearson:X
2
=21,896                                        <0,0001 

Τπεξρνιεζηεξνιαηκία Pearson:X
2
=21,420                                        <0,0001 

Τπεξηξηγιπθεξηδαηκία Pearson:X
2
=14,516                                        0,001<0,05  

C - Αληηδξψζα Πξσηεΐλε (mg/L) Kruskall-Wallis: X
2
= 29,539 <0,0001 

Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε FastFood Kruskall-Wallis: X
2
= 15,284 <0,0001 

Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Βνπηχξνπ Pearson:X
2
=12,129                                        0,002<0,05  

Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Καθέ Pearson:X
2
=9,441                                          0,009<0,05  

Ζκεξήζηα Πνζφηεηα Καηαλάισζεο 

Καθέ 

Pearson:X
2
=40,060                                      

Linear-by-Linear Association=18,524                        
<0,0001<0,0001 

Πνζνζηφ Πξφζιεςεο Τδαηαλζξάθσλ Kruskall-Wallis: X
2
= 7,601 0,022<0,05 

Πξφηππν Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο 
Pearson:X

2
=63,632                                           

Linear-by-Linear Association=9,103                        

<0,0001 

0,003<0,05 

Δκθάληζε Καξδηαγγεηαθήο Νφζνπ 

ζην Γηάζηεκα 2001-2006 
Pearson:X

2
=33,405                                    <0,0001 

Υξφλνο Δκθάληζεο Καξδηαγγεηαθήο 

Νφζνπ
2
 

Πξνζέγγηζε Monte-Carlo:X
2
=25,978                                                     

Linear-by-Linear Association=1,522                                         

0,005<0,05 

0,224>0,05 

Κιίκαθα Πνηφηεηαο Εσήο 

(QOL_Score) 
Kruskall-Wallis: X

2
= 14,311 0,001<0,05 

Οπξία (mg/dl) Kruskall-Wallis: X
2
= 26,096 <0,0001 

Κξεαηηλίλε (mg/dl) Kruskall-Wallis: X
2
= 39,611 <0,0001 

Κάζαξζε Κξεαηηλίλεο (ml/min) Kruskall-Wallis: X
2
= 674,537 <0,0001 

 

 

 

 

                                                           
1
 Η προςζγγιςθ με MonteCarloχρθςιμοποιείται ςτθν περίπτωςθ που δεν τθρείται θ υπόκεςθ εφαρμογισ του 

ελζγχου X
2
 , θ οποία και απαιτεί οι αναμενόμενεσ ςυχνότθτεσ κελιϊν να είναι τουλάχιςτον ίςεσ με 5. Ζχοντασ 

ωσ  ζνα αποδεκτό ποςοςτό κελιϊν με ςυχνότθτεσ μικρότερο του 5 το 25%.  
 

2
 Για τθ μεταβλθτι «Χρόνοσ εμφάνιςθσ καρδιαγγειακισ νόςου», παρατθρείται ότι ενϊ ςχετίηεται με τθ 

μεταβλθτι «ςτάδια νεφρικισ βλάβθσ», δεν φαίνεται να ςχετίηεται και γραμμικά με αυτι ςφμφωνα με τον 

ζλεγχο Linear-by-Linear Association. 
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4.2 Πνιιαπιή αλάιπζε αληηζηνηρηώλ  

4.2.1 Δηζαγσγή  

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, γηα λα ππάξρεη κηα πην αθξηβήο εηθφλα ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

ησλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» πέξαλ απφ ηνλ 

έιεγρν αλεμαξηεζίαο (X
2
 ηνπ Pearson) πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ηερληθή ηεο πνιιαπιήο αλάιπζεο αληηζηνηρηψλ δηφηη ζπκκεηέρνπλ πνιπκεηαβιεηά 

θαηεγνξηθά δεδνκέλα, δειαδή δεδνκέλα φπνπ γηα θάζε άηνκν έρνπκε πεξηζζφηεξεο απφ δπν 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. Με ηε βνήζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζα δνζνχλ θαηάιιειεο 

γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο , έηζη ψζηε λα γίλνληαη πην εκθαλείο νη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ ησλ εμεηαδφκελσλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ.  

Γηα ηελ θαιχηεξε δηεπθξίληζε ηεο εηθφλαο ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη γηα λα 

δηεπθνιπλζνχκε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, νη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

θαη ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε κε βάζε ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο (X
2
 ηνπ Pearson) ζα 

δηαρσξηζηνχλ ζε νκάδεο αλάινγα κε ην ηη πεξηγξάθνπλ ζην ζχλνιν ηνπο.  

 

4.2.2 Δθαξκνγή πνιιαπιήο αλάιπζεο αληηζηνηρηώλ ζηα δεδνκέλα καο  

πλεπψο ζηηο παξαγξάθνπο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ αλαιχνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ 

παξαθάησ νκάδσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο»: 

1) Πξνζσπηθά Υαξαθηεξηζηηθά (ειηθία, θχιν, θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο) 

2) Κνηλσληνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά (κνξθσηηθφ επίπεδν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε) 

3) Καπληζηηθή πλήζεηα (θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζην παξφλ, θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζην 

παξειζφλ, παζεηηθφ θάπληζκα) 

4) Πξνβιήκαηα Τγείαο (ππέξηαζε, δηαβήηεο, ρνιεζηεξίλε, ηξηγιπθεξίδηα) 

5) Ηζηνξηθφ Καηάζηαζεο Τγείαο (εκθάληζε θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζην δηάζηεκα 2001-

2006, ρξφλνο εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ) 

6) Γηαηξνθή (εβδνκαδηαία θαηαλάισζε βνπηχξνπ, εβδνκαδηαία θαηαλάισζε θαθέ, 

εκεξήζηα πνζφηεηα θαηαλάισζεο θαθέ, πξφηππν κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο) 
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 Πνιιαπιή αλάιπζε αληηζηνηρηώλ κεηαμύ ζπλόινπ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

Απφ ην παξαθάησ γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη ζην θάησ δεμηά ηεηαξηεκφξην βξίζθνληαη 

ζπγθεληξσκέλα ηα επίπεδα ηεο κεηαβιεηήο «θαηεγνξίαο ζσκαηηθνχ βάξνπο» ππέξβαξνο θαη 

παρχζαξθνο, ε κεηαβιεηή «άλδξαο» θαη ε νκάδα ειηθίαο 41-60 εηψλ ηα νπνία θαίλνληαη λα 

ζπζρεηίδνληαη αξθεηά θαιά κε ην επίπεδν «θπζηνινγηθφ» ηεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο 

βιάβεο». Δπίζεο θαίλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ήπηα λεθξηθή βιάβε είλαη θπξίσο 

γπλαίθεο κε θαλνληθφ ζσκαηηθφ βάξνο ειηθίαο 18-40 εηψλ. Σέινο ζην αξηζηεξφ πάλσ 

ηεηαξηεκφξην θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη φρη φκσο θαη ηφζν ηζρπξά ην ζηάδην κέηξηαο λεθξηθήο 

βιάβεο κε ηελ νκάδα ειηθίαο 61-89 εηψλ.  

 

ρήκα 4.1 Biplot Πξνζσπηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ 
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 Πνιιαπιή αλάιπζε αληηζηνηρηώλ κεηαμύ ζπλόινπ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ηα 

θνηλσληνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

Παξαηεξνχκε φηη ηα άηνκα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θάπνην πξφβιεκα κε ηα λεθξά ηνπο ή 

εκθαλίδνπλ θάπνηα ήπηα λεθξηθή βιάβε θαίλεηαη λα είλαη άγακα ή παληξεκέλα ή ρσξηζκέλα 

θαη επίζεο είλαη θάηνρνη αλσηέξσλ ζπνπδψλ (κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ). Παξφια απηά, ηα 

παξαπάλσ ζεκεία δελ θαίλεηαη λα είλαη ζπγθεληξσκέλα αξθεηά θνληά κεηαμχ ηνπο, 

επνκέλσο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα θνηλσληνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ θαίλεηαη λα 

επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηα ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ην επίπεδν 

«κέηξηα λεθξηθή βιάβε» δελ έρνπκε μεθάζαξε εηθφλα γηα ην αλ ζρεηίδεηαη κε θάπνηα άιιε 

κεηαβιεηή. Δπίζεο φπσο είλαη θπζηθφ, παξνπζηάδεηαη φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν είλαη θαη εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή εθπαίδεπζε θαη 

είηε ρακειφ, κεζαίν ή πςειφ εηζφδεκα. Παξφκνηα ηζρχεη θαη γηα εθείλνπο κε επίπεδν 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ, λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ ή κεζαίν επίπεδν 

κφξθσζεο αληίζηνηρα φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα.  

 

ρήκα 4.2 Biplot Κνηλσληνινγηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ 
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 Πνιιαπιή αλάιπζε αληηζηνηρηώλ κεηαμύ ζπλόινπ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ 

πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

χκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα, νδεγνχκαζηε ζην γεγνλφο φηη ε ζπζρέηηζε κε χπαξμεο 

θάπνηνπ πξνβιήκαηνο ζηα λεθξά θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη αξθεηά θαιά κε ηε κε εκθάληζε 

ρνιεζηεξίλεο, δηαβήηε θαη ηξηγιπθεξηδίσλ. Δπηπιένλ κηα κέηξηα ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα έρεη ε 

εκθάληζε ήπηαο λεθξηθήο βιάβεο κε ην γεγνλφο θάπνηνο λα έρεη κηα θπζηνινγηθή αξηεξηαθή 

πίεζε. Παξφκνηα ηζρχεη θαη γηα ην επίπεδν «κέηξηα λεθξηθή βιάβε» ζε ζρέζε κε ην γεγνλφο 

θάπνηνο λα είλαη ππεξηαζηθφο. Σέινο ην ζεκείν «δηαβεηηθφο» κπνξεί λα ζεσξεζεί αθξαίν 

θαζψο εκθαλίδεηαη κφλν ηνπ αξθεηά πςειά (ζην δεμί 1
ν
 ηεηαξηεκφξην) ζε αληίζεζε κε ηα 

ππφινηπα πνπ θαηαιακβάλνπλ θπξίσο ην θάησ κέξνο ηνπ γξαθήκαηνο. 

 

ρήκα 4.3 Biplot Πξνβιήκαηα Τγείαο 
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 Πνιιαπιή αλάιπζε αληηζηνηρηώλ κεηαμύ ζπλόινπ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ηε 

δηαηξνθή θαη ηεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

Με βάζε ην αθφινπζν ζρήκα ζπκπεξαίλνπκε φηη πςειή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ επηπέδσλ «κέηξηα λεθξηθή βιάβε» θαη «φρη ρξήζε βνπηχξνπ» θαζψο θαη κεηαμχ 

ησλ επηπέδσλ «ήπηα λεθξηθή βιάβε» θαη «πνιχ θνληά ζην πξφηππν ηεο κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο». Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ έρνπκε ζαθείο ελδείμεηο αλ θάπνηνο πνπ δελ έρεη 

παξνπζηάζεη θάπνην πξφβιεκα ζηα λεθξά θαη ζπλεζίδεη λα πίλεη θαθέ 200-400 ml/day 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο λα βξίζθεηαη καθξηά ή θνληά απφ ην πξφηππν ηεο κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο (ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία δελ είλαη ζπγθεληξσκέλα αξθεηά θνληά). Γηα απηφ ην 

ιφγν ν παξάγνληαο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ελψ ζε αξθεηέο κειέηεο θαίλεηαη λα είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθφο ζηελ εκθάληζε λεθξηθήο βιάβεο, ζα πξνηηκήζνπκε λα κελ ηνλ 

ζπκπεξηιάβνπκε ζην κνληέιν.  

 

ρήκα 4.4  Biplot Γηαηξνθήο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

5.1 Αλαδήηεζε κνληέινπ παιηλδξόκεζεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο κεηαβιεηήο 

«ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο»  

5.1.1 Δηζαγσγή 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλαδήηεζε ελφο θαηάιιεινπ κνληέινπ 

παιηλδξφκεζεο ην νπνίν ζα είλαη ηθαλφ, κε ηε βνήζεηα ελφο πιήζνπο κεηαβιεηψλ 

(παξάγνληεο θηλδχλνπ) λα πξνβιέςεη ηε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο», εμεηάδνληαο 

ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηεο παξαπάλσ εμεηαδφκελεο κεηαβιεηήο.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, είλαη ρξήζηκν λα αλαιχζνπκε 

ηε δηαδηθαζία βάζε ηεο νπνίαο θαηαιήμακε ζε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθνί γηα ηε κειέηε ηεο εκθάληζεο θαη ηεο εμέιημεο κηαο λεθξηθήο βιάβεο. Αξρηθά έλα 

πξφβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζε αξθεηέο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ εθείλν ησλ 

ειιεηπνπζψλ ηηκψλ (missing values), έλα θαηλφκελν ην νπνίν ζπκβαίλεη αξθεηά ζπρλά θαηά 

ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ιφγνη πνπ 

νδεγνχλ ζηηο ειιείπνπζεο ηηκέο, θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ 

είλαη, είηε γηαηί δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα λα απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο, είηε είλαη δπζλφεηεο ή 

δελ έρνπλ ηελ επαξθή γλψζε γηα λα ηηο απαληήζνπλ νη εξσηεζέληεο είηε γηαηί θάπνηνη ζέινπλ 

λα απνθξχςνπλ κηα πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο εαπηνχο ηνπο.  

ηελ παξνχζα πεξίπησζε, παξαηεξήζεθε φηη ε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο 

βιάβεο» θαζψο θαη ε κεηαβιεηή «θάζαξζε θξεαηηλίλεο» παξνπζηάδνπλ 156 ειιείπνπζεο 

ηηκέο (missing values), νη νπνίεο επεηδή ήηαλ ιίγεο δηαγξάθεθαλ. πλεπψο απφ ηηο 1000 

παξαηεξήζεηο πνπ απνηεινχζαλ ην δείγκα καο, ζηελ έξεπλα ζα ζπκβάιινπλ 844 

παξαηεξήζεηο. Δπίζεο γηα λα είλαη πην αμηφπηζηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο, κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο παξαηεξήζεθαλ πνιιέο ειιείπνπζεο ηηκέο (πάλσ απφ 35% 

ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο Ν=1000) αθφκα θαη αλ θάπνηεο απφ απηέο ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.1, ζα 

δηαγξαθνχλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο:   
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Πίλαθαο 5.1 Γηαγξαθφκελεο κεηαβιεηέο εμαηηίαο ειιεηπνπζψλ ηηκψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπνκέλσο, βάζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

(ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν X
2
 ηνπ Pearson)κε ηε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» πνπ 

καο ελδηαθέξεη αιιά θαη ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα ηελ εμέιημε κηαο λεθξηθήο βιάβεο, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ κνληέιν ην 

νπνίν ζα αλαιπζεί ζηα παξαθάησ θεθάιαηα. 

 

 

 

 

 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ Ελλείπουςεσ Σιμζσ 

Πακθτικό Κάπνιςμα 351 

Κοινωνικό - Οικονομικι 
Κατάςταςθ 

355 

Διάρκεια Καπνίςματοσ  388 

Ημεςιςια Πρόςλθψθ 
Ενζργειασ (kcal/day) 

482 

Εμφάνιςθ Περιςτατικοφ 
Τπερχολθςτερολαιμίασ 

500 

Ποςοςτό Πρόςλθψθσ 
Τδατανκράκων 

506 

Ποςοςτό Πρόςλθψθσ 
Πρωτεΐνθσ 

506 

Ποςοςτό Πρόςλθψθ 
Λίπουσ 

506 

Κλίμακα Κατάκλιψθσ 
Zung 

589 

Κλίμακα Άγχουσ Spielberg 595 

Ολικι Αντιοξειδωτικι 
Ικανότθτα (μmol/L) 

673 

Κλίμακα Αντίλθψθσ 
Τγείασ 

722 
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5.1.2 Μοντέλο I 

Αξρηθά ζεσξνχκε έλα κνληέιν φπνπ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζεσξείηαη εθείλε πνπ 

αθνξά ηα ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο ηα νπνία θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο θψδηθεο: 

0→Φπζηνινγηθά Δπίπεδα (>90 ml/min) 

1→Ήπηα Νεθξηθή Βιάβε (60-90 ml/min) 

2→Μέηξηα Νεθξηθή Βιάβε (30-60 ml/min) 

Δπηπιένλ, απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζα 

ζπκβάινπλ ζηε πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη είλαη νη εμήο:  

1. ειηθία (coded_age)  

2. θχιν (sex)  

3. θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο (coded_bmi) 

4. κνξθσηηθφ επίπεδν (coded_education) 

5. κέηξεζε πεξηθέξεηαο κέζεο (waist cm)  

6. θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζην παξφλ (smoking_current) 

7. c- αληηδξψζα πξσηεΐλε (crp mg/L)  

8. εβδνκαδηαία θαηαλάισζε θαθέ (coffee_drinking) 

9. εκεξήζηα πνζφηεηα θαηαλάισζεο θαθέ (coffee_quant) 

    10. νπξία (mg/dl)  

    11. θιίκαθα πνηφηεηαο δσήο (QOL_score)  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη θσδηθνπνηήζεηο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φπνηα απφ ηηο παξαπάλσ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη θαηεγνξηθή 

θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο: 

Πίλαθαο 5.2 Κσδηθνπνίεζε θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ Μνληέινπ I 

  code υχνότητα 

Ηλικία      

  18 ≤ θλικία ≤ 40 1 370 

   41 ≤ θλικία ≤ 60 2 371 

   61 ≤ θλικία ≤ 89  3 103 

Φφλο      

 Γυναίκα 0 441 

 Άνδρασ 1 403 
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Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» είλαη κηα 

δηαηεηαγκέλε κεηαβιεηή (ordinal) θαζψο εθθξάδεη ηα ζηάδηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα λεθξηθή 

βιάβε, δηαηεηαγκέλα απφ ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ πξνο ηε κέηξηα λεθξηθή 

βιάβε. Γηα απηφ ην ιφγν, γηα λα κνληεινπνηήζνπκε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζην ζχλνιν 

ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κνληέιν Γηαηεηαγκέλεο Λνγηζηηθήο 

Παιηλδξφκεζεο (Ordinal Logistic Regression).  

 

5.1.3 Έιεγρνο πνιπζπγγξακκηθόηεηαο 

Πξηλ εθαξκνζηεί ην κνληέιν Γηαηεηαγκέλεο Λνγηζηηθήο Παιηλδξφκεζεο είλαη απαξαίηεην 

λα ειέγμνπκε ηελ χπαξμε πνιπζπγγξακκηθφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα. 

Πνιπζπγγξακκηθφηεηα εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ θαη απνηειεί κηα αλεπηζχκεηε θαηάζηαζε ε νπνία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηφζν 

θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο φζν θαη πξνβιήκαηα ζηελ εξκελεία 

Κατηγορία ωματικοφ Βάρουσ      

 Λιποβαρισ  1 15 

 Κανονικόσ / ι  2 358 

 Τπζρβαροσ / θ 3 314 

 Παχφςαρκοσ / θ  4 149 

Μορφωτικό Επίπεδο     

Επίπεδο Δθμοτικοφ  1 161 

Επίπεδο Γυμναςίου  2 19 

Επίπεδο Λυκείου ι ΣΕΕ 3 342 

Επίπεδο Πανεπιςτθμίου ι ΣΕΙ  4 302 

Ανϊτερεσ πουδζσ 
(Μεταπτυχιακό ι Διδακτορικό) 

5 6 

Καπνιςτική υνήθεια ςτο 
Παρόν     

Μθ Καπνιςτισ 0 485 

Καπνιςτισ 1 359 

Εβδομαδιαία Κατανάλωςη 
Καφζ     

Μθ Κατανάλωςθ Καφζ 0 116 

Κατανάλωςθ Καφζ 1 703 

Ημερήςια Ποςότητα 
Κατανάλωςησ Καφζ 

  
  

Κακόλου 0 116 

0-100 ml/day 1 490 

200-400 ml/day 2 203 

<500 ml/day 3 10 



 

79 
 

ηνπο. Χο απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε δπζθνιία αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο θάζε κηαο απφ ηηο 

ζπζρεηηδφκελεο κεηαβιεηέο ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο.  

Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηελ πνιπζπγγξακκηθφηεηα κε 

θάπνην απιφ θαη γξήγνξν ηξφπν ψζηε λα πξνρσξήζνπκε ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηήο απφθξηζεο. Χο έλα κέηξν ηεο 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο κηαο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο αλεθηηθφηεηαο 

(TOL), ν νπνίνο είλαη ε πνζφηεηα 1-Ri
2
 , φπνπ Ri είλαη ν ζπληειεζηήο πνιιαπιήο ζπζρέηηζεο 

ηνπ ππνδείγκαηνο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε Xi θαη αλεμάξηεηεο φιεο ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο ηνπ αξρηθνχ ππνδείγκαηνο. ηαλ ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή TOL ηζνχηαη κε ην 0 ή 

είλαη αξθεηά θνληά ζην 0, ε κεηαβιεηή Xi είλαη γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ άιισλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (πξφβιεκα πνιπζπγγξακκηθφηεηαο), ελψ φηαλ ηζνχηαη κε ην 1 ή 

είλαη αξθεηά θνληά ζην 1, ε κεηαβιεηή Xi δελ παξνπζηάδεη πνιπζπγγξακκηθφηεηα. Έλαο 

άιινο δείθηεο πνπ έρεη πξνηαζεί σο δηαγλσζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ χπαξμε 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο είλαη ν παξάγνληαο δηφγθσζεο δηαθχκαλζεο (Variance Inflation 

Factor), γλσζηφο κε ηα αξρηθά VIF. Οξίδεηαη σο ην αληίζηξνθν ηνπ ζπληειεζηή 

αλεθηηθφηεηαο: VIFi=

Ri

2
1

1


 θαη δείρλεη πφζν γξήγνξα απμάλεη ε δηαθχκαλζε ηνπ 

ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο ηεο Xi φηαλ ππάξρεη πνιπζπγγξακκηθφηεηα. ζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή VIF ηφζν κεγαιψλεη θαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο. (Αλάιπζε Γεδνκέλσλ κε ηνSPSS 14.0 for Windows, Υαξάιακπνο 

Γλαξδέιιεο 2006 ). Πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ ε ηηκή ηνπVIF ππεξβεί ην 2, ηφηε έρνπκε 

ζνβαξέο ελδείμεηο χπαξμεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο. (Γηπισκαηηθή «Ο νηθνινγηθφο 

πξνβιεκαηηζκφο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ», Σκήκα: Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο 

& Οηθνινγίαο, Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην)   

 

5.1.4 Δθαξκνγή ειέγρνπ πνιπζπγγξακκηθόηεηαο ζην Μνληέιν I 

Αξρηθά γηα λα εθαξκφζσ ηνπο δείθηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζην ππφδεηγκα ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε (Multiple Linear Regression) 

έρνληαο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή εθείλε πνπ αθνξά ηελ θάζαξζε θξεαηηλίλεο ε νπνία είλαη 

ε ζπλερήο κεηαβιεηή απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ε δηαηεηαγκέλε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο 

βιάβεο». Γηα λα είλαη πην έγθπξνο ν έιεγρνο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο SPSS ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ςεπδνκεηαβιεηέο (dummy variables) ζε εθείλεο 
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ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ αληίζηνηρε 

θσδηθνπνίεζε γηα ηηο ςεπδνκεηαβιεηέο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 5.3 Κσδηθνπνίεζε ςεπδνκεηαβιεηψλ 

    Ψευδομεταβλητζσ 
(dummyvariables)     

  code 1 2 3 4 

Ηλικία            

  18 ≤ θλικία ≤ 40 1 1 0     

   41 ≤ θλικία ≤ 60 2 0 0     

   61 ≤ θλικία ≤ 89  3 0 1     

Κατηγορία ωματικοφ 
Βάρουσ            

 Λιποβαρισ  1 1 0 0   

 Κανονικόσ / ι  2 0 0 0   

 Τπζρβαροσ / θ 3 0 1 0   

 Παχφςαρκοσ / θ  4 0 0 1   

Μορφωτικό Επίπεδο           

Επίπεδο Δθμοτικοφ  1 1 0 0 0 

Επίπεδο Γυμναςίου  2 0 1 0 0 

Επίπεδο Λυκείου ι ΣΕΕ 3 0 0 0 0 

Επίπεδο Πανεπιςτθμίου ι 
ΣΕΙ  4 0 0 1 0 

Ανϊτερεσ πουδζσ 
(Μεταπτυχιακό ι 

Διδακτορικό) 
5 0 0 0 1 

Ημερήςια Ποςότητα 
Κατανάλωςησ Καφζ 

  
        

Κακόλου 0 1 0 0   

0-100 ml/day 1 0 0 0   

200-400 ml/day 2 0 1 0   

<500 ml/day 3 0 0 1   

Φφλο            

 Γυναίκα 0         

 Άνδρασ 1         

Καπνιςτική υνήθεια ςτο 
Παρόν           

Μθ Καπνιςτισ 0         

Καπνιςτισ 1         

Εβδομαδιαία Κατανάλωςη 
Καφζ           
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Δθηειψληαο ην παξαπάλσ ππφδεηγκα πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ζθνπφ λα 

ειέγμνπκε πνηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο πξνθχπηεη αξρηθά φηη ε 

κεηαβιεηή «εβδνκαδηαία θαηαλάισζε θαθέ» απνζχξεηαη εμαξρήο απφ ην ζχλνιν ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ε κεηαβιεηή «κέηξεζε πεξηθέξεηαο κέζεο» κε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή αλεθηηθφηεηαο (TOL) λα ηζνχηαη κε 0,285 (αξθεηά καθξηά απφ ηελ ηηκή 1) θαη κε 

ηηκή ηνπ παξάγνληα δηφγθσζεο δηαθχκαλζεο (VIF) ίζε κε 3,507 (VIF>2).  

πλεπψο ην κνληέιν πνπ ζα πξνβιέςεη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο 

βιάβεο» κέζσ ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

κεηαβιεηέο κε ηε θσδηθνπνίεζε πνπ έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ: 

1. ειηθία (coded_age)  

2. θχιν (sex)  

3. θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο (coded_bmi) 

4. κνξθσηηθφ επίπεδν (coded_education) 

5. θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζην παξφλ (smoking_current) 

6. c- αληηδξψζα πξσηεΐλε (crp mg/L) 

7. εκεξήζηα πνζφηεηα θαηαλάισζεο θαθέ (coffee_quant) 

8. νπξία (mg/dl) 

9. θιίκαθα πνηφηεηαο δσήο (QOL_score) 

 

5.1.5 Έιεγρνο πξνϋπνζέζεσλ εθαξκνγήο κνληέινπ δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξόκεζεο 

Πξηλ ειέγμνπκε ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη ε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ζην κνληέιν, ζα πξέπεη αξρηθά λα θαζνξηζηεί αλ ην κνληέιν πξνζθέξεη 

ηθαλνπνηεηηθή πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ εθθξάδεη ηα ζηάδηα ηεο λεθξηθήο 

βιάβεο. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ 

νπνίνπ γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ελφο κνληέινπ πνπ πεξηέρεη κφλν ην ζηαζεξφ φξν (ρσξίο λα 

ππάξρνπλ άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο) θαη ηνπ κνληέινπ πνπ πεξηέρεη θαη ηηο ελλέα 

Μθ Κατανάλωςθ Καφζ 0         

Κατανάλωςθ Καφζ 1         
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αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είηε είλαη ζπλερείο είηε είλαη θαηεγνξηθέο. Οη ππνζέζεηο πνπ ζα 

ειεγρζνχλ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη: 

 Ζ0: ην κνληέιν πνπ έρεη πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο είλαη ην ίδην θαιφ κε εθείλν πνπ 

πεξηέρεη κφλν ην ζηαζεξφ φξν  

 Ζ1: ην κνληέιν κε ηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο είλαη θαιχηεξν απφ εθείλν πνπ 

πεξηέρεη κφλν ην ζηαζεξφ φξν 

Παξαηεξψληαο φηη ην p-value ηνπ ειέγρνπ είλαη κηθξφηεξν απφ α=0,0001, πξνθχπηεη φηη ην 

κνληέιν κε φινπο ηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο είλαη βειηησκέλν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ 

πεξηέρεη κφλν ην ζηαζεξφ φξν.  

Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα ειέγμνπκε αλ ην κνληέιν πνπ καο ελδηαθέξεη πξνζαξκφδεηαη 

θαιά ζηα δεδνκέλα καο, ζέηνληαο ηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο: 

 Ζ0: ην κνληέιν δηαζέηεη θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα  

 Ζ1: ην κνληέιν δελ δηαζέηεη θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα 

Απφ ην ηεζη ηνπ PearsonΥ
2
, θαίλεηαη λα κελ έρεη θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα εθφζνλ ην 

p-value ηζνχηαη κε 0,002 ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν ηνπ α=1%. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην ηεζη ηνπ PearsonΥ
2
 είλαη πνιχ επαίζζεην ζηα θελά θειηά θαη ζηελ 

πεξίπησζε καο ην 66,6% ησλ θειηψλ έρνπλ κεδεληθέο ζπρλφηεηεο, θάηη πνπ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αξθεηέο θαηεγνξηθέο θαη ζπλερείο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε άιιεο κεζφδνπο πνπ ζα καο 

δείμνπλ αλ ην κνληέιν πξνζαξκφδεηαη θαιά ζηα δεδνκέλα. Μηα απφ απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη 

εθείλε ηνπ pseudoR- square, ην νπνίν είλαη αληίζηνηρν ηνπ ζπληειεζηή R
2 

πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Οπφηε κε βάζε ηα δεδνκέλα καο πξνθχπηεη φηη ην pseudoR
2
 

ηνπNegelkerke ηζνχηαη κε 63,8%, έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, θάηη πνπ δείρλεη φηη νη 

πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζην ππφδεηγκα εμεγνχλ ην 63,8% ηεο δηαθχκαλζεο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο. Παξφια απηά δελ 

κπνξνχκε αθφκα λα δερηνχκε φηη φινη νη παξάγνληεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ειεγρζεί ε πην ζεκαληηθή ππφζεζε ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο, ε νπνία είλαη ε ππφζεζε ησλ παξάιιεισλ επζεηψλ (test of parallel lines). 

Πην αλαιπηηθά ζηε δηαηεηαγκέλε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε ππνζέηνπκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ logits ηεο εμαξηεκέλεο είλαη ζηαζεξή. 

Γειαδή γηα θάζε θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο νη εθηηκήζεηο βξίζθνληαη ζε παξάιιειεο 
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«επζείεο». Απηφ εμεηάδεηαη βάζε ηνπ ηεζη πνπ νλνκάδεηαη test of parallel lines θαη εμεηάδεη 

ηηο εμήο ππνζέζεηο: 

 Ζ0: νη επζείεο είλαη παξάιιειεο 

 Ζ1:νη επζείεο δελ είλαη παξάιιειεο 

Μεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ην p-value ηζνχηαη κε 0,048 ην νπνίν 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, δελ απνξξίπηεη ηε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή ηζρχεη ε 

πξνυπφζεζε ησλ παξάιιεισλ «επζεηψλ». 

ε απηφ ην ζεκείν ζα επαιεζεπζεί θαη κέζσ δηαγξακκάησλ αλ φλησο ππάξρεη θάπνηα 

ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ παξέκεηλαλ ζην κνληέιν θαη ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» πνπ καο νδεγεί ζηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Σα δηαγξάκκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 

ρήκα 5.1 Γηάγξακκα κεηαβιεηώλ «ειηθία» θαη «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 
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ρήκα 5.2 Γηάγξακκα κεηαβιεηώλ «θύιν» θαη «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

 

 

ρήκα 5.3 Γηάγξακκα κεηαβιεηώλ «θαηεγνξία κάδαο ζώκαηνο» θαη «ζηάδηα λεθξηθήο 

βιάβεο» 
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ρήκα 5.4 Γηάγξακκα κεηαβιεηώλ «κνξθσηηθό επίπεδν» θαη «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

 

 

ρήκα 5.5 Γηάγξακκα κεηαβιεηώλ «θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζην παξόλ» θαη «ζηάδηα 

λεθξηθήο βιάβεο» 
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ρήκα 5.6 Γηάγξακκα κεηαβιεηώλ «εκεξήζηα πνζόηεηα θαηαλάισζεο θαθέ» θαη 

«ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

 

 

ια ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα 

ζηε κεηαβιεηή «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» θαη ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ εμεηαδφκελεο 

κεηαβιεηέο. Φπζηθά ην κέγεζνο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο εμάξηεζεο ζα αλαιπζεί ζηηο 

επφκελεο παξαγξάθνπο. Κάηη αθφκα πνπ ζα πξέπεη λα ζρνιηαζηεί είλαη φηη ζην δηάγξακκα 

πνπ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν, παξαηεξείηαη φηη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο επζείαο πνπ 

εθθξάδεη ηηο αλψηεξεο ζπνπδέο θαίλεηαη λα απμάλεηαη πην απφηνκα αλάκεζα ζηα ζηάδηα ηεο 

λεθξηθήο βιάβεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο επζείεο. Παξφκνην θαηλφκελν παξαηεξείηαη 

θαη ζηελ επζεία πνπ αθνξά φηη ε εκεξήζηα πνζφηεηα θαηαλάισζεο θαθέ είλαη άλσ ησλ 500 

ml/day ζην δηάγξακκα ηεο εκεξήζηαο πνζφηεηαο θαηαλάισζεο θαθέ. 

 

5.1.6 Δθαξκνγή δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο ζην Μνληέιν I 

πλεπψο εθαξκφδνληαο ην κνληέιν ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζηηο 

παξαπάλσ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξνθχπηεη:  

ln(ζj) = αj – β1Υ1 – β2Υ2 – β3Υ3 – β4Υ4 – β5Υ5 – β6Υ6 – β7Υ7 – β8Υ8 – β9Υ9 

φπνπ Υ1→ειηθία ,Υ2→ θχιν, Υ3→ θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο θ.ν.θ .  
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Δπηπιένλ είλαη ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ 

(odds ratio), δειαδή ην odds=
)(1

)(

xp

xp


=ζj (γηα j=1,2), φπνπ p(x) εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί έλα γεγνλφο, ππνινγίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε δηαηεηαγκέλε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ην p(x) νξίδεηαη σο αζξνηζηηθή 

πηζαλφηεηα ζηε δηαηεηαγκέλε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, δειαδή εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα λα 

έρεη ζπκβεί ην γεγνλφο απηφ θαη φια απηά πνπ έρνπλ δηαηαρζεί πξηλ απφ απηφ.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηαιήγνπκε ζηηο παξαθάησ αζξνηζηηθέο πηζαλφηεηεο: 

 ζ1=
)1(1

)1(

scoreofprob

scoreofprob


=

)2()1(

)0(





YpYp

Yp
 

 ζ2=
)2(

)2(





scoreprob

scoreprob
=

)2(

)1()0(





Yp

YpYp
 

Ο ηχπνο γηα λα ππνινγηζηνχλ νη παξαπάλσ αζξνηζηηθέο πηζαλφηεηεο είλαη ν εμήο: 

 prob(score of 1)=
)9988776655443322111(1

1
XXXXXXXXXae  

 

 prob(score of 2)=
)9988776655443322112(1

1
XXXXXXXXXae  

 

 prob(score1 or 2or 3)=1 

 

5.1.7 Έιεγρνο ζεκαληηθόηεηαο ησλ παξακέηξσλ  

πσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, παξφιν πνπ ην 63,8% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαίλεηαη λα εξκελεχεηαη απφ ηηο παξνχζεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, είλαη ζεκαληηθφ λα ειέγμνπκε πνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί, έηζη ψζηε ε εξκελεία ηνπ κνληέινπ λα γίλεη ζχκθσλα κε εθείλνπο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ θαζψο θαη κε ηα αληίζηνηρα p-

values:  

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

Πίλαθαο 5.4 Δθηηκήζεηο παξακέηξσλ θαη αληίζηνηρα p-values Μνληέινπ I 

                                                           
 

    Εκτίμηςη Παραμζτρων 

    Εκτίμηςη Std.Error Wald df sig 

Εξαρτημζνη 
Μεταβλητή 

ςτάδια Νεφρικισ Βλάβθσ=0 → Φυςιολογικά 
Επίπεδα 

-3,973 2,082 3,642 1 0,056 

ςτάδια Νεφρικισ Βλάβθσ=1 → Ήπια Νεφρικι 
Βλάβθ 

0,213 2,063 0,011 1 0,918 

Ανεξάρτητεσ 
Μεταβλητζσ 

c-αντιδρϊςα πρωτεΐνθ -0,144 0,052 7,625 1 0,006 

ουρία 0,046 0,012 14,914 1 0,000 

κλίμακα ποιότθτα ηωισ -0,314 0,125 6,37 1 0,012 

θλικιακι ομάδα=1 →18-40 ετϊν -5,564 0,514 
117,02

4 
1 0,000 

θλικιακι ομάδα=2→41-60 ετϊν -3,537 0,392 81,563 1 0,000 

θλικιακι ομάδα=3→61-89 ετϊν 03     0   

φφλο=0→γυναίκα 2,289 0,286 64,292 1 0,000 

φφλο=1→άνδρασ 0     0   

κατθγορία ςωματικοφβάρουσ=1→ λιποβαρισ 6,234 0,976 40,837 1 0,000 

κατθγορία ςωματικοφ βάρουσ=2→κανονικόσ 3,61 0,438 67,987 1 0,000 

κατθγορία ςωματικοφ βάρουσ=3→υπζρβαροσ 1,652 0,394 17,578 1 0,000 

κατθγορία ςωματικοφ βάρουσ=4→παχφςαρκοσ 0     0   

μορφωτικό επίπεδο=1→δθμοτικοφ -0,076 1,28 0,004 1 0,952 

μορφωτικό επίπεδο=2→γυμναςίου 0,413 1,399 0,087 1 0,768 

μορφωτικό επίπεδο=3→λυκείου ι ΣΕΕ -0,36 1,259 0,082 1 0,775 

μορφωτικό επίπεδο=4→πανεπιςτθμίου ι ΣΕΙ -0,072 1,261 0,003 1 0,955 

μορφωτικό επίπεδο=5→ανϊτερεσ ςπουδζσ 0     0   
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1
 φμφωνα με το ςτατιςτικό πακζτο spss, ςε κάκε κατθγορικι μεταβλθτι ζχει οριςτεί ωσ κατθγορία αναφοράσ 

θ τελευταία κάτι που ςυνεπάγεται μθδενικζσ εκτιμιςεισ.  

 

 

Οη ππνζέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ έιεγρν είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ0: βi=0 γηα θάζε i=1,2,…,9  

 Ζ1:βi ≠0 γηα θάζε i=1,2,…,9  

Δπνκέλσο γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% πξνθχπηεη φηη θαη νη ηξεηο ζπλερείο κεηαβιεηέο c-

αληηδξψζα πξσηεΐλε, νπξία θαη θιίκαθα πνηφηεηαο δσήο κε αληίζηνηρα p-values 0,006 , 0,000 

θαη 0,012 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% , ζεσξείηαη ε ειηθηαθή νκάδα, ην θχιν θαζψο θαη 

ε θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο κε ην p-value γηα ηελ θάζε κηα λα ηζνχηαη κε 0,000.  

 

5.1.8 Έιεγρνο πξνϋπνζέζεσλ  Μνληέινπ II (ηξνπνπνηεκέλν Μνληέιν I) 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία, νδεγνχκαζηε φηη ην κνληέιν πνπ ζα 

είλαη ηθαλφ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» κέζσ 

ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο κε 

ηε θσδηθνπνίεζε πνπ έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ: 

1. ειηθία (coded_age)  

2. θχιν (sex)  

3. θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο (coded_bmi) 

4. c- αληηδξψζα πξσηεΐλε (crpmg/L) 

5. νπξία (mg/dl) 

καπνιςτικι ςυνικεια παρόν=0→μθ καπνιςτισ 0,188 0,236 0,632 1 0,427 

καπνιςτικι ςυνικεια παρόν=1→καπνιςτισ 0     0   

θμεριςια ποςότθτα καφζ=0→κακόλου -1,234 1,021 1,462 1 0,227 

θμεριςια ποςότθτα καφζ=1→0-100 ml/day -0,938 0,981 0,915 1 0,339 

θμεριςια ποςότθτα καφζ=2→200-400 ml/day -0,746 0,997 0,56 1 0,454 

θμεριςια ποςότθτα καφζ=3→+500 ml/day 0     0   
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6.θιίκαθα πνηφηεηαο δσήο (QOL_score) 

Άξα ην κνληέιν ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

ln(ζj) = αj – β1Υ1 – β2Υ2 – β3Υ3 – β4Υ4 – β5Υ5 – β6Υ6 

φπνπ Υ1→ειηθία ,Υ2→ θχιν, Υ3→ θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο θ.ν.θ .  

ζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο ζην ΜνληέινII, παξαηεξνχκε φηη φιεο ηζρχνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη νη έμη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο δίλνπλ θαιχηεξε 

πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν πνπ πεξηέρεη κφλν ην 

ζηαζεξφ φξν (p-value=0,000<0,0001). Δπηπιένλ βάζεη ηνπ ηεζη PearsonΥ
2
, θαίλεηαη φηη ην 

κνληέιν έρεη θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα (p-value=0,000<0,0001), θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην pseudoR
2
 ηνπ Negelkerke ην νπνίν είλαη ίζν κε 63,4%. Σέινο θαη 

ε ππφζεζε ησλ παξάιιεισλ «επζεηψλ» (test of parallel lines) γίλεηαη απνδεθηή ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 1% (p-value=0,052>0,01).  

 

5.1.9 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ Μνληέινπ II 

ε απηφ ην ζεκείν κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε κηα πην πξαθηηθή 

εξκελεία γηα ην πψο ην ππφδεηγκα ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα 

εξκελεχζεη ηθαλνπνηεηηθά εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ επεξεάδνπλ ηα ζηάδηα 

λεθξηθήο βιάβεο. 

 

Πίλαθαο 5.5 Δθηηκήζεηο παξακέηξσλ θαη αληίζηνηρα p-values Μνληέινπ II 

    Εκτίμηςη Παραμζτρων   95% Δ.Ε 

    Εκτίμηςη Std.Error Wald df sig e-βi 
Κάτω 
Όριο 

Άνω 
Όριο 

Εξαρτημζνη 
Μεταβλητή 

ςτάδια Νεφρικισ 
Βλάβθσ=0 → 

Φυςιολογικά Επίπεδα 
-2,855 1,143 6,242 1 0,012   -5,095 -0,615 

ςτάδια Νεφρικισ 
Βλάβθσ=1 → Ήπια 

Νεφρικι Βλάβθ 
1,295 1,123 1,329 1 0,249   -0,907 3,497 

Ανεξάρτητεσ 
Μεταβλητζσ 

c-αντιδρϊςα πρωτεΐνθ -0,139 0,049 7,893 1 0,005 1,149 -0,236 -0,042 

ουρία 0,048 0,012 15,056 1 0,000 0,953 0,024 0,072 

κλίμακα ποιότθτα ηωισ -0,274 0,118 5,431 1 0,020 1,315 -0,505 -0,044 

θλικιακι ομάδα=1 →18-
40 ετϊν 

-5,592 0,465 144,913 1 0,000 268,272 -6,502 -4,681 
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Δλδεηθηηθά ζα ππνινγηζηνχλ νη αζξνηζηηθέο πηζαλφηεηεο ελφο αηφκνπ κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. θλικιακι ομάδα=2→41-60 ετϊν 

2. θχιν=0→ γπλαίθα 

3. κατθγορία ςωματικοφ βάρουσ=2→κανονικόσ 

4. c- αληηδξψζα πξσηεΐλε = 6,63mg/L 

5. νπξία = 13 mg/dl 

6. θιίκαθα πνηφηεηαο δσήο = 10 

Ο ηχπνο γηα λα ππνινγηζηνχλ νη παξαπάλσ αζξνηζηηθέο πηζαλφηεηεο, φπσο έρεη αλαθεξζεί 

παξαπάλσ είλαη ν εμήο: 

 prob(score of 1)=
)6655443322111(1

1
XXXXXXae  

 

 prob(score ≤ 2)=
)6655443322112(1

1
XXXXXXae  

 

 prob(score1 or 2or 3)=1 

Δπνκέλσο γηα j=1 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία «θπζηνινγηθά επίπεδα», ε αζξνηζηηθή 

πηζαλφηεηα ππνινγίδεηαη παξαθάησ: 

prob(score of 1)=
)6655443322111(1

1
XbXbXbXbXbXbae 

 → 

prob(score of 1)=
)10*274,013*048,063,6*139,0522,3129,2729,3855,2(1

1
 e

= 0,149=0,15 

θλικιακι ομάδα=2→41-
60 ετϊν 

-3,729 0,369 102,242 1 0,000 41,637 -4,452 -3,006 

θλικιακι ομάδα=3→61-
89 ετϊν 

0     0         

φφλο=0→γυναίκα 2,129 0,25 72,542 1 0,000 0,119 1,639 2,619 

φφλο=1→άνδρασ 0     0         

κατθγορία ςωματικοφ 
βάρουσ=1→ λιποβαρισ 

6,081 0,959 40,192 1 0,000 0,002 4,201 7,961 

κατθγορία ςωματικοφ 
βάρουσ=2→κανονικόσ 

3,522 0,423 69,488 1 0,000 0,030 2,694 4,350 

κατθγορία ςωματικοφ 
βάρουσ=3→υπζρβαροσ 

1,665 0,386 18,632 1 0,000 0,189 0,909 2,420 

κατθγορία ςωματικοφ 
βάρουσ=4→παχφςαρκοσ 

0     0         
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Γηα j=2 πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο απφ «θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ» κέρξη 

θαη «ήπηα λεθξηθή βιάβε», ε αληίζηνηρε αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα είλαη: 

prob(score≤ 2)=
)6655443322112(1

1
XbXbXbXbXbXbae 

                      → 

prob(score≤2)=
)10*274,013*048,063,6*139,0522,3129,2729,3295,1(1

1
 e

=0,917=0,92 

Δπηπιένλ είλαη ρξήζηκν λα ππνινγηζηνχλ θαη νη πηζαλφηεηεο γηα ηα individual scores κε βάζε 

ηνλ ηχπν: 

prob(score=j )= prob(score ≤ j) – prob(score < j) 

Γηα ηελ 1
ε
 θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα έρνπκε: 

prob(score of 1)=0,15 

Γηα ηελ 2
ε
 θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ήπηα λεθξηθή βιάβε έρνπκε: 

prob(score of 2)= prob(score ≤ 2) – prob(score < 2) = 0,917-0,149=0,768=0,77 

Γηα ηελ 3
ε
 θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε κέηξηα λεθξηθή βιάβε έρνπκε: 

prob(score of 3)= prob(score ≤ 3) – prob(score <3) = 1-0,917=0,083=0,08 

Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε φηη έλα άηνκν κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά έρεη πην κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζεη ήπηα λεθξηθή βιάβε απφ ην λα εκθαλίζεη κέηξηα ή θαη θαζφινπ 

βιάβε ζηα λεθξά ηνπ. 

Δθφζνλ έρνπλ ππνινγηζηεί νη παξαπάλσ πνζφηεηεο είλαη αξθεηά εχθνιν λα ππνινγηζηνχλ 

θαη νη πνζφηεηεο:  

 ζ1=
)1(1

)1(

scoreofprob

scoreofprob


=

)2()1(

)0(





YpYp

Yp
 

 ζ2=
)2(

)2(





scoreprob

scoreprob
=

)2(

)1()0(





Yp

YpYp
 

πλεπψο γηα j=1 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία «θπζηνινγηθά επίπεδα» έρνπκε: 

ζ1=
)1(1

)1(

scoreofprob

scoreofprob


=

)2()1(

)0(





YpYp

Yp
  ζ1=

851,0

149,0
=0,175 → ln(ζ1)= - 1,74 

Σν ζ1=0,175 δείρλεη φηη ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ ελφο αηφκνπ πνπ δηαζέηεη ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά λεθξνινγηθά επίπεδα ηζνχηαη κε 

0,175. 
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Γηα j=2 πνπ πεξηθιείεη ηηο θαηεγνξίεο απφ «θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ» κέρξη θαη 

«ήπηα λεθξηθή βιάβε» έρνπκε: 

ζ2=
)2(

)2(





scoreprob

scoreprob
=

)2(

)1()0(





Yp

YpYp
→ζ2=

08,0

92,0
=11,5→ ln(ζ2)= 2,44 

Σν ζ2=11,5 δείρλεη φηη γηα έλα άηνκν κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη πεξίπνπ 11,5 

θνξέο πην πηζαλφ λα βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά λεθξνινγηθά επίπεδα ή λα έρεη ήπηα λεθξηθή 

βιάβε ζε ζρέζε κε ην λα έρεη κέηξηα λεθξηθή βιάβε.  

Σέινο γηα λα έρνπκε πην νπζηαζηηθή εξκελεία ηνπ κνληέινπ ζα εμεγήζνπκε αλαιπηηθά ηί 

κεηαβνιέο ζπκβαίλνπλ ζην ιφγν ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ (odds ratio) αλ κηα 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή απμεζεί θαηά 1 κνλάδα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ππφινηπεο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δλδεηθηηθά ζα ππνινγίζσ ην odds ratio γηα ηελ 1
ε
 θαηεγνξία ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (j=1). ηα ίδηα αθξηβψο απνηειέζκαηα θαηαιήγνπκε θαη αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ην odds ratio ηεο 2
ε
 θαηεγνξίαο (j=2).Δπνκέλσο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

 Αλ ε ζπλερήο κεηαβιεηή c- αληηδξψζα πξσηεΐλε (Υ4) απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε έρνπκε:  

ζ1΄=

)6*65*5)14*(43*32*2111(

)6*65*5)14*(43*32*21*11(

)6*65*5)14*(43*32*21*11(

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                               →         

ζ1΄= )6*65*5)14*(43*32*21*11(

1
XXXXXXae  

 , φπνπ ζ1΄ είλαη ην odds ratio πνπ πξνθχπηεη κε 

ηελ αχμεζε θαηά 1 κνλάδα ηεο κεηαβιεηήο Υ4.  

ζ1= 

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















 →    

ζ1= )6*65*54*43*32*21*11(

1
XXXXXXae  

, φπνπ ζ1 είλαη ην αξρηθφ odds ratio.  

 

Άξα γηα λα εμεηάζσ πφζν κεηαβιήζεθε ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ κε ηελ 

αχμεζε 1 κνλάδαο ηεο κεηαβιεηήο c- αληηδξψζα πξσηεΐλεο, ζα ππνινγίζσ ηελ παξαθάησ 

πνζφηεηα: 

OR=
)6*65*5)14*(43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e΄











 = 4

444*4

4*4

)14*(4(

)4*4( 1

*
















 e
eee

e

e

e
X

X

X

X
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Με βάζε ηνλ Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β4= - 0,139, άξα θαηαιήγσ ζηελ πνζφηεηα: 

OR=e
0,139

 = 1,149  

Γειαδή, παξαηεξείηαη φηη αλ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήοc- αληηδξψζα πξσηεΐλε απμεζεί θαηά 1 

κνλάδα ηφηε ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ ελφο αηφκνπ πνπ έρεη θπζηνινγηθή 

λεθξηθή ιεηηνπξγία είλαη απμεκέλνο πεξίπνπ θαηά 15% (14,9%).  

 

 Αλ ε ζπλερήο κεηαβιεηή νπξία (Υ5) απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε έρνπκε:  

ζ1΄=

)6*6)15*(54*43*32*2111(

)6*6)15*(54*43*32*21*11(

)6*6)15*(54*43*32*21*11(

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                              → 

ζ1΄= )6*6)15*(54*43*32*21*11(

1
XXXXXXae  

, φπνπ ζ1΄ είλαη ην odds ratio πνπ πξνθχπηεη κε 

ηελ αχμεζε θαηά 1 κνλάδα ηεο κεηαβιεηήο Υ5.  

ζ1=

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                                  → 

ζ1= )6*65*54*43*32*21*11(

1
XXXXXXae  

, φπνπ ζ1 είλαη ην αξρηθφ odds ratio. 

Άξα γηα λα εμεηάζσ πφζν κεηαβιήζεθε ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ κε ηελ 

αχμεζε 1 κνλάδαο ζηελ ηηκή ηεο νπξίαο, ππνινγίδσ ηελ παξαθάησ πνζφηεηα: 

OR=
)6*6)15*(54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e΄











 = 5

555*5

5*5

)15*(5(

)5*5( 1

*
















 e
eee

e

e

e
X

X

X

X

 

Με βάζε ηνλ  Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β5= 0,048, άξα θαηαιήγσ ζηελ πνζφηεηα: 

OR=e
-0,048

 = 0,953 

Γειαδή, παξαηεξείηαη φηη αλ ε ηηκή ηεο νπξίαο απμεζεί θαηά 1 κνλάδα ηφηε ε πηζαλφηεηα έλα 

άηνκν λα βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά λεθξνινγηθά επίπεδα είλαη κεησκέλε πεξίπνπ θαηά 5%  

(- 4,7%) ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα λα έρεη ήπηα ή κέηξηα λεθξηθή βιάβε.  

 

 Αλ ε ζπλερήο κεηαβιεηή θιίκαθα πνηφηεηα δσήο (Υ6) απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε έρνπκε:  
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ζ1΄=

))16*(65*54*43*32*2111(

))16*(65*54*43*32*21*11(

))16*(65*54*43*32*21*11(

1

1

1











XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e







                            → 

ζ1΄= ))16*(65*54*43*32*21*11(

1
 XXXXXXae 

, φπνπ ζ1΄ είλαη ην odds ratio πνπ πξνθχπηεη κε 

ηελ αχμεζε θαηά 1 κνλάδα ηεο κεηαβιεηήο Υ6.  

ζ1=

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                                  → 

ζ1= )6*65*54*43*32*21*11(

1
XXXXXXae  

,φπνπ ζ1 είλαη ην αξρηθφ odds ratio. 

Δπνκέλσο γηα λα ειέγμσ πφζν κεηαβιήζεθε ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ κε ηελ 

αχμεζε 1 κνλάδαο ζηελ ηηκή ηεο θιίκαθαο πνηφηεηα δσήο, ππνινγίδσ ηελ παξαθάησ 

πνζφηεηα: 

OR=
))16*(65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1






XXXXXXa

XXXXXXa

e

e΄







= 6

666*6

6*6

)16*(6(

)6*6( 1

*
















 e
eee

e

e

e
X

X

X

X

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β6= - 0,274, άξα θαηαιήγσ ζηελ πνζφηεηα: 

OR=e
0,274

 = 1,315 

Άξα, παξαηεξείηαη φηη αλ ε ηηκή ηεο θιίκαθαο πνηφηεηα δσήο απμεζεί θαηά 1 κνλάδα ηφηε γηα 

απηφ ην άηνκν είλαη 1,315 θνξέο πην πηζαλφ λα κελ παξνπζηάδεη θάπνην λεθξνινγηθφ 

πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ην λα παξνπζηάδεη ήπηα ή κέηξηα λεθξηθή βιάβε.   

 

 Αλ ε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή ειηθηαθή νκάδα (Υ1) απμεζεί θαηά 1 κνλάδα, ελδεηθηηθά 

αλαθέξσ ηελ πεξίπησζε φπνπ απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα 41-60 εηψλ νδεγνχκαζηε ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 61-89 εηψλ θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε 

έρνπκε:  

ζ1΄=

6*65*54*43*32*21*01(

6*65*54*43*32*21*01(

6*65*54*43*32*21*01(

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                                  → 

ζ1΄= 6*65*54*43*32*21*01(

1
XXXXXXae  

,φπνπ ζ1΄ είλαη ην odds ratio ηεο 3
εο

 ειηθηαθήο 

νκάδαο 61-89 εηψλ.  
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ζ1=

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

2

2

2

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                                → 

 ζ1= )6*65*54*43*32*21*11( 2

1
XXXXXXa

e
 

,φπνπ ζ1 είλαη ην odds ratio γηα ηε 2
ε
 ειηθηαθή 

νκάδα 41-60 εηψλ ζην νπνίν ε πνζφηεηα β12 είλαη ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο πνπ έρεη 

εθηηκεζεί.  

Δπνκέλσο γηα λα ειέγμσ πφζν κεηαβιήζεθε ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ αλ απφ 

ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 41-60 εηψλ κεηαβνχκε ζηελ νκάδα 61-89 εηψλ, ππνινγίδσ ηελ 

παξαθάησ πνζφηεηα: 

OR=
)6*65*54*43*32*21*01(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1
2

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e΄











 = 21
e  

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β12= - 3,729, άξα θαηαιήγσ ζηελ πνζφηεηα: 

OR=e
-3,729

 = 0,0240 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ πνζφηεηα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη έλα άηνκν ειηθίαο 61-89 

εηψλ έρεη θαηά 97,6% κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά λεθξνινγηθά 

επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε έλα άηνκν ειηθίαο 41-60 εηψλ. 

 

 ζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή θχιν (Υ2),γηα λα ειέγμνπκε ηε κεηαβνιή πνπ ζα έρεη ν 

ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ κεηαμχ ελφο αλδξφο θαη κηαο γπλαίθαο, ελψ νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαζεξέο, ζα ππνινγηζηνχλ ηα επφκελα: 

ζ1=

6*65*54*43*32*21*11(

6*65*54*43*32*21*11(

6*65*54*43*32*21*11(

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                              → 

ζ1= 6*65*54*43*32*21*11(

1
XXXXXXae  

,φπνπ ζ1 αληηζηνηρεί ζην odds ratio γηα ηελ 

θαηεγνξία «γπλαίθα». 

ζ1΄=

)6*65*54*43*32*01*11(

)6*65*54*43*32*01*11(

)6*65*54*43*32*01*11(

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                                 →                    
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ζ1΄= )6*65*54*43*32*01*11(

1
XXXXXXae  

,φπνπ ζ1΄ είλαη ην odds ratio γηα ηελ θαηεγνξία 

«άλδξαο». 

 

Έπεηηα ππνινγίδεηαη ε παξαθάησ πνζφηεηα: 

OR=
1

1



΄
=

)6*65*54*43*32*01*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e








=e
 β2 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β2= 2,129, άξα θαηαιήγσ ζηελ πνζφηεηα: 

OR=e
2,129

 = 8,41 

Γειαδή,  γηα έλαλ άλδξα είλαη 8,41 θνξέο πην πηζαλφ λα έρεη θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία  

ζε ζρέζε κε κηα γπλαίθα. 

 

 ρεηηθά κε ηε κεηαβιεηή θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο, ζα αλαιπζεί ε πεξίπησζε 

φπνπ απφ ηε θαηεγνξία πνπ ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν θαλνληθφ κεηαβνχκε ζε εθείλε 

πνπ ην ραξαθηεξίδεη ππέξβαξν θαη ζα ππνινγηζηνχλ ηα εμήο: 

ζ1΄=

6*65*54*43*32*21*11(

6*65*54*43*32*21*11(

6*65*54*43*32*21*11(

3

3

3

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                             →               

ζ1΄= 6*65*54*43*32*21*11( 3

1
XXXXXXa

e
 

,φπνπ ζ1΄ είλαη ην odds ratio ηεο 3
εο

 θαηεγνξίαο 

ζσκαηηθνχ βάξνπο «ππέξβαξνο» θαζψο θαη ε πνζφηεηα β33 είλαη ν ζπληειεζηήο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. 

ζ1=

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

2

2

2

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                                →              

 ζ1= )6*65*54*43*32*21*11( 2

1
XXXXXXa

e
 

,φπνπ ζ1 είλαη ην odds ratio ηεο 2
εο

 θαηεγνξίαο 

ζσκαηηθνχ βάξνπο «θαλνληθφο» θαζψο θαη ε πνζφηεηα β32 είλαη ν ζπληειεζηήο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. 

Έπεηηα ππνινγίδεηαη ε παξαθάησ πνζφηεηα: 

OR=
1

1



΄
=

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

3

2

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e








=e 32 33  
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χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β32=3,522 θαη β33=1,665, άξα θαηαιήγσ ζηελ 

πνζφηεηα: 

OR=e
3,522-1,665

 = e
1,857

=6,404 

Οπφηε έρνπκε φηη γηα έλα άηνκν πνπ είλαη ππέξβαξν είλαη 6,404 θνξέο πην πηζαλφ λα έρεη κηα 

θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε έλα άηνκν πνπ είλαη θαλνληθφ, θάηη ην νπνίν 

θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη απφ ην δηάγξακκα ηεο αλάιπζεο αληηζηνηρηψλ κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» 

Γηα λα έρνπκε κηα πην αθξηβή εηθφλα, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε απζαίξεηα θαη έλα άιιν άηνκν κε ηα παξαθάησ 

γλσξίζκαηα: 

1. ειηθηαθή νκάδα=→18-40 εηψλ 

2. θχιν=1→ άλδξαο 

3. θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο=4→παρχζαξθνο 

4. c- αληηδξψζα πξσηεΐλε = 0,72 mg/L 

5. νπξία = 9 mg/dl 

6.θιίκαθα πνηφηεηαο δσήο = 10 

Δπνκέλσο γηα j=1 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία «θπζηνινγηθά επίπεδα», ε αζξνηζηηθή 

πηζαλφηεηα ππνινγίδεηαη παξαθάησ: 

prob(score of 1)=
)6655443322111(1

1
XbXbXbXbXbXbae 

 → 

prob(score of 1)=
)10*274,09*048,072,0*139,0592,5855,2(1

1
 e

= 0,9942=0,99 

Γηα j=2 πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο απφ «θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ» κέρξη 

θαη «ήπηα λεθξηθή βιάβε», ε αληίζηνηρε αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα είλαη: 

prob(score≤ 2)=
)6655443322112(1

1
XbXbXbXbXbXbae 

                      → 

prob(score≤2)=
)10*274,09*048,072,0*139,0592,5295,1(1

1
 e

=0,999908133=1 

Δπηπιένλ είλαη ρξήζηκν λα ππνινγηζηνχλ θαη νη πηζαλφηεηεο γηα ηα individual scores κε βάζε 

ηνλ ηχπν: 

prob(score=j )= prob(score ≤ j) – prob(score < j) 
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Γηα ηελ 1
ε
 θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα έρνπκε: 

prob(score of 1)=0,9942 

Γηα ηελ 2
ε
 θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ήπηα λεθξηθή βιάβε έρνπκε: 

prob(score of 2)= prob(score ≤ 2) – prob(score < 2) =0,9999 - 0,9942=0,0057=0,006=0,01 

Γηα ηελ 3
ε
 θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο» πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε κέηξηα λεθξηθή βιάβε έρνπκε: 

prob(score of 3)= prob(score ≤ 3) – prob(score <3) = 1-0,9999=0,0001 

Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε φηη έλα άηνκν κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά έρεη πην κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα έρεη θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ην λα εκθαλίζεη ήπηα ή θαη 

κέηξηα  βιάβε ζηα λεθξά ηνπ. 

Έπεηηα είλαη αξθεηά εχθνιν λα ππνινγηζηνχλ θαη νη πνζφηεηεο:  

 ζ1=
)1(1

)1(

scoreofprob

scoreofprob


=

)2()1(

)0(





YpYp

Yp
 

 ζ2=
)2(

)2(





scoreprob

scoreprob
=

)2(

)1()0(





Yp

YpYp
 

πλεπψο γηα j=1 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία «θπζηνινγηθά επίπεδα» έρνπκε: 

ζ1=
)1(1

)1(

scoreofprob

scoreofprob


=

)2()1(

)0(





YpYp

Yp
  ζ1=

0058,0

9942,0
=171,41 → ln(ζ1)= 5,14 

Σν ζ1=171,41δείρλεη φηη ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ ελφο αηφκνπ πνπ δηαζέηεη 

ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά λεθξνινγηθά επίπεδα ηζνχηαη κε 

171,41. 

Γηα j=2 πνπ πεξηθιείεη ηηο θαηεγνξίεο απφ «θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ» κέρξη θαη 

«ήπηα λεθξηθή βιάβε» έρνπκε: 

ζ2=
)2(

)2(





scoreprob

scoreprob
=

)2(

)1()0(





Yp

YpYp
→ζ2=

000092,0

999908133,0
=10868,6→ ln(ζ2)= 9,3 

Σν ζ2=10868,6 δείρλεη φηη γηα έλα άηνκν κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη πεξίπνπ 

10868,6 θνξέο πην πηζαλφ λα βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά λεθξνινγηθά επίπεδα ή λα έρεη ήπηα 

λεθξηθή βιάβε ζε ζρέζε κε ην λα έρεη κέηξηα λεθξηθή βιάβε.  

Σέινο γηα λα έρνπκε πην νπζηαζηηθή εξκελεία ηνπ κνληέινπ ζα εμεγήζνπκε αλαιπηηθά ηί 

κεηαβνιέο ζπκβαίλνπλ ζην ιφγν ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ (odds ratio) αλ κηα 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή απμεζεί θαηά 1 κνλάδα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ππφινηπεο 
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παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δλδεηθηηθά ζα ππνινγίζσ ην odds ratioγηα ηελ 1
ε
 θαηεγνξία ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (j=1). ηα ίδηα αθξηβψο απνηειέζκαηα θαηαιήγνπκε θαη αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ην odds ratio ηεο 2
ε
 θαηεγνξίαο (j=2). Ζ δηαδηθαζία είλαη αθξηβψο ίδηα κε 

παξαπάλσ νπφηε ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη: 

 Αλ ε ζπλερήο κεηαβιεηή c- αληηδξψζα πξσηεΐλε (Υ4) απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε έρνπκε:  

Γηα λα εμεηάζσ πφζν κεηαβιήζεθε ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ κε ηελ αχμεζε 1 

κνλάδαο ηεο κεηαβιεηήο c- αληηδξψζα πξσηεΐλεο, ζα ππνινγίζσ ηελ παξαθάησ πνζφηεηα: 

OR=
)6*65*5)14*(43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e΄











 = 4

444*4

4*4

)14*(4(

)4*4( 1

*
















 e
eee

e

e

e
X

X

X

X

 

Με βάζε ηνλ Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β4= - 0,139, άξα θαηαιήγσ ζηελ πνζφηεηα: 

OR=e
0,139

 = 1,149  

Γειαδή, παξαηεξείηαη φηη αλ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο c- αληηδξψζα πξσηεΐλε απμεζεί θαηά 1 

κνλάδα ηφηε ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ ελφο αηφκνπ πνπ έρεη θπζηνινγηθή 

λεθξηθή ιεηηνπξγία είλαη απμεκέλνο πεξίπνπ θαηά 15% (14,9%).  

 

 Αλ ε ζπλερήο κεηαβιεηή νπξία (Υ5) απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε έρνπκε:  

Γηα λα εμεηάζσ πφζν κεηαβιήζεθε ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ κε ηελ αχμεζε 1 

κνλάδαο ζηελ ηηκή ηεο νπξίαο, ππνινγίδσ ηελ παξαθάησ πνζφηεηα: 

OR=
)6*6)15*(54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e΄











 = 5

555*5

5*5

)15*(5(

)5*5( 1

*
















 e
eee

e

e

e
X

X

X

X

 

Με βάζε ηνλ  Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β5= 0,048, άξα θαηαιήγσ ζηελ πνζφηεηα: 

OR=e
-0,048

 = 0,953 

Γειαδή, παξαηεξείηαη φηη αλ ε ηηκή ηεο νπξίαο απμεζεί θαηά 1 κνλάδα ηφηε ε πηζαλφηεηα έλα 

άηνκν λα βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά λεθξνινγηθά επίπεδα είλαη κεησκέλε πεξίπνπ θαηά 5%  

(- 4,7%) ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα λα έρεη ήπηα ή κέηξηα λεθξηθή βιάβε.  

 

 Αλ ε ζπλερήο κεηαβιεηή θιίκαθα πνηφηεηα δσήο (Υ6) απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε έρνπκε:  
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Δπνκέλσο γηα λα ειέγμσ πφζν κεηαβιήζεθε ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ κε ηελ 

αχμεζε 1 κνλάδαο ζηελ ηηκή ηεο θιίκαθαο πνηφηεηα δσήο, ππνινγίδσ ηελ παξαθάησ 

πνζφηεηα: 

OR=
))16*(65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1






XXXXXXa

XXXXXXa

e

e΄







= 6

666*6

6*6

)16*(6(

)6*6( 1

*
















 e
eee

e

e

e
X

X

X

X

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β6= - 0,274, άξα θαηαιήγσ ζηελ πνζφηεηα: 

OR=e
0,274

 = 1,315 

Άξα, παξαηεξείηαη φηη αλ ε ηηκή ηεο θιίκαθαο πνηφηεηα δσήο απμεζεί θαηά 1 κνλάδα ηφηε γηα 

απηφ ην άηνκν είλαη 1,315 θνξέο πην πηζαλφ λα κελ παξνπζηάδεη θάπνην λεθξνινγηθφ 

πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ην λα παξνπζηάδεη ήπηα ή κέηξηα λεθξηθή βιάβε.   

 

 Αλ ε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή ειηθηαθή νκάδα (Υ1) απμεζεί θαηά 1 κνλάδα, ελδεηθηηθά 

αλαθέξσ ηελ πεξίπησζε φπνπ απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα 18-40 εηψλ νδεγνχκαζηε ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 41-60 εηψλ θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε 

έρνπκε:  

ζ1΄=

6*65*54*43*32*21*11(

6*65*54*43*32*21*11(

6*65*54*43*32*21*11(

2

2

2

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                                  → 

ζ1΄= 6*65*54*43*32*21*11( 2

1
XXXXXXa

e
 

,φπνπ ζ1΄ είλαη ην odds ratio ηεο 2
εο

 ειηθηαθήο 

νκάδαο 41-60 εηψλ θαη β12 ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο πνπ έρεη εθηηκεζεί.  

 

ζ1=

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1

1

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                                → 

 ζ1= )6*65*54*43*32*21*11( 1

1
XXXXXXa

e
 

,φπνπ ζ1 είλαη ην odds ratio γηα ηε 1
ε
 ειηθηαθή 

νκάδα 18-40 εηψλ ζην νπνίν ε πνζφηεηα β11 είλαη ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο πνπ έρεη 

εθηηκεζεί.  

Δπνκέλσο γηα λα ειέγμσ πφζν κεηαβιήζεθε ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ αλ απφ 

ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 18-40 εηψλ κεηαβνχκε ζηελ νκάδα 41-60 εηψλ, ππνινγίδσ ηελ 

παξαθάησ πνζφηεηα: 
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OR=
)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

1

1

2

1

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e΄











 = 21 11  
e =e 

-1,863
=0,1552 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ πνζφηεηα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη έλα άηνκν ειηθίαο 41-60 

εηψλ έρεη θαηά 84,5% κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά λεθξνινγηθά 

επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε έλα άηνκν ειηθίαο 18-40 εηψλ. 

 

 ζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή θχιν (Υ2),γηα λα ειέγμνπκε ηε κεηαβνιή πνπ ζα έρεη ν 

ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ κεηαμχ ελφο αλδξφο θαη κηαο γπλαίθαο, ελψ νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαζεξέο, ζα ππνινγηζηνχλ ηα επφκελα: 

ζ1΄=

6*65*54*43*32*21*11(

6*65*54*43*32*21*11(

6*65*54*43*32*21*11(

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                              → 

ζ1΄= 6*65*54*43*32*21*11(

1
XXXXXXae  

,φπνπ ζ1΄ αληηζηνηρεί ζην odds ratio γηα ηελ 

θαηεγνξία «γπλαίθα». 

ζ1=

)6*65*54*43*32*01*11(

)6*65*54*43*32*01*11(

)6*65*54*43*32*01*11(

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                                 →                    

ζ1= )6*65*54*43*32*01*11(

1
XXXXXXae  

,φπνπ ζ1 είλαη ην odds ratio γηα ηελ θαηεγνξία 

«άλδξαο». 

 

Έπεηηα ππνινγίδεηαη ε παξαθάησ πνζφηεηα: 

OR=
1

1



΄
=

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*31*11(

XXXXXXa

XXXXXa

e

e








=e
– β2 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β2= 2,129, άξα θαηαιήγσ ζηελ πνζφηεηα: 

OR=e
-2,129

 = 0,119 

Γειαδή, κηα γπλαίθα έρεη θαηά 88,1% κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά 

λεθξνινγηθά επίπεδα ζε ζρέζε κε έλαλ άλδξα. 
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 ρεηηθά κε ηε κεηαβιεηή θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο, ζα αλαιπζεί ε πεξίπησζε 

φπνπ απφ ηε θαηεγνξία πνπ ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν ππέξβαξν κεηαβνχκε ζε εθείλε 

πνπ ην ραξαθηεξίδεη παρχζαξθν θαη ζα ππνινγηζηνχλ ηα εμήο: 

ζ1=

6*65*54*43*32*21*11(

6*65*54*43*32*21*11(

6*65*54*43*32*21*11(

3

3

3

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                             →               

ζ1= 6*65*54*43*32*21*11( 3

1
XXXXXXa

e
 

,φπνπ ζ1 είλαη ην odds ratio ηεο 3
εο

 θαηεγνξίαο 

ζσκαηηθνχ βάξνπο «ππέξβαξνο» θαζψο θαη ε πνζφηεηα β33 είλαη ν ζπληειεζηήο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. 

ζ1΄=

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

4

4

4

1

1

1

XXXXXXa

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e

e















                                →              

 ζ1΄= )6*65*54*43*32*21*11( 4

1
XXXXXXa

e
 

,φπνπ ζ1΄ είλαη ην odds ratio ηεο 4
εο

 θαηεγνξίαο 

ζσκαηηθνχ βάξνπο «παρχζαξθνο» θαζψο θαη ε πνζφηεηα β34 είλαη ν ζπληειεζηήο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. 

Έπεηηα ππνινγίδεηαη ε παξαθάησ πνζφηεηα: 

OR=
1

1



΄
=

)6*65*54*43*32*21*11(

)6*65*54*43*32*21*11(

4

3

XXXXXXa

XXXXXXa

e

e








=e 43 33  
 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.5 έρσ φηη β33=1,665 θαη β34=0, άξα θαηαιήγσ ζηελ πνζφηεηα: 

OR=e
1,665

 = 5,29 

Οπφηε έρνπκε φηη γηα έλα άηνκν πνπ είλαη παρχζαξθν είλαη 5,3 θνξέο πην πηζαλφ λα έρεη κηα 

θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε έλα άηνκν πνπ είλαη ππέξβαξν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

πκπεξάζκαηα 

6.1 πκπεξάζκαηα  

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε αιιά θαη ζηελ εμέιημε κηαο λεθξηθήο βιάβεο, ε νπνία αλάινγα ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα.  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο αληηζηνηρηψλ 

αιιά θαη ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο X
2
 ηνπ Pearson κέζσ ησλ πηλάθσλ ζπλάθεηαο, 

θαηαιήμακε ζε έλα πιήζνο κεηαβιεηψλ πνπ θαίλνληαη λα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ 

εμεηαδφκελε κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη ηα ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο.  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

παξαγφλησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ επαιεζεχνληαη 

θαη απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο. Δλδεηθηηθά, γηα λα ππάξρεη κηα ζαθή εηθφλα, ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ κε βάζε ηελ ηερληθή ηεο 

αλάιπζεο αληηζηνηρηψλ: 

Πίλαθαο 6.1 Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ επηπέδσλ ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ κε ηα ζηάδηα 

λεθξηθήο βιάβεο 

 

  

Φυςιολογική 
Λειτουργία 

Νεφρών  

Ήπια Νεφρική 
Βλάβη 

Μζτρια 
Νεφρική Βλάβη 

Προςωπικά Χαρακτηριςτικά 

άντρασ γυναίκα 61-89 ετϊν 

41-60 ετϊν 18-40 ετϊν   

υπζρβαροσ κανονικόσ (bmi)   

παχφςαρκοσ     

        

Κοινωνιολογικά 
Χαρακτηριςτικά 

ανϊτερεσ ςπουδζσ ανϊτερεσ ςπουδζσ   

άγαμοσ/θ άγαμοσ/θ   

παντρεμζνοσ/θ παντρεμζνοσ/θ   

χωριςμζνοσ/θ χωριςμζνοσ/θ   

        

Προβλήματα Τγείασ 
όχι χολθςτερίνθ κανονικι πίεςθ υπζρταςθ 

όχι τριγλυκερίδια     
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μθ διαβθτικόσ/ι     

        

Διατροφι 
200-400 ml/day 

κατανάλωςθ καφζ  
όχι χριςθ 
βουτφρου 

 

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ εχξεζεο ζπζρεηίζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην κνληέιν 

ηεο δηαηεηαγκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ην νπνίν καο έδσζε πην αθξηβή απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε ηνπο ππεχζπλνπο παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ πνξεία κηαο λεθξηθήο 

βιάβεο.  

πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηψληαο ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ 

λεθξνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ηεο εμέιημεο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα λεθξνινγηθή βιάβε, αλ εκθαληζηεί είλαη ε 

ειηθηαθή νκάδα, ην θχιν, ε θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο θαζψο θαη θάπνηεο αηκαηνινγηθέο 

κεηξήζεηο φπσο ε νπξία θαη ε c- αληηδξψζα πξσηεΐλε θαη ηέινο βξέζεθε φηη θαη ν ηξφπνο πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ δελ πξέπεη λα αγλνεζεί, 

φπσο έρνπλ δείμεη θαη θάπνηεο κειέηεο. 

Πην αλαιπηηθά, γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην πψο ζπκβάινπλ (ζεηηθά ή αξλεηηθά) απηνί νη 

παξάγνληεο ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ νη  εξκελείεο ησλ θαηάιιεισλ odds ratio γηα δπν 

δηαθνξεηηθά άηνκα. Σν 1
ν
 άηνκν πνπ επηιέμακε έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

1. θλικιακι ομάδα=2→41-60 ετϊν 

2. θχιν=0→ γπλαίθα 

3. κατθγορία ςωματικοφ βάρουσ=2→κανονικόσ 

4. c- αληηδξψζα πξσηεΐλε = 6,63mg/L 

5. νπξία = 13 mg/dl 

6.θιίκαθα πνηφηεηαο δσήο = 10 

Αξρηθά παξαηεξείηαη φηη έλα άηνκν κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά έρεη 77% πηζαλφηεηα 

λα παξνπζηάζεη ήπηαο κνξθήο λεθξηθήο βιάβεο, 15% λα κελ παξνπζηάζεη θάπνην πξφβιεκα 

ζρεηηθφ κε ηα λεθξά ηνπ θαη κφιηο 0,08% λα εκθαλίζεη κεηξίνπ βαζκνχ λεθξνινγηθή βιάβε. 

Δθηηκψληαο ηνπο ιφγνπο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ (ζ1,ζ2) έηζη ψζηε λα είλαη 

εθηθηή ε ζχγθξηζε ησλ πηζαλνηήησλ ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο πξνθχπηεη φηη 

θαηά 18% είλαη πην πηζαλφ έλα άηνκν πνπ δηαζέηεη ηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα λα έρεη 



 

106 
 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία λεθξψλ ζε ζχγθξηζε κε ην λα παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα απφ ήπηαο 

κέρξη θαη κέηξηαο λεθξηθήο βιάβεο. Παξφκνηα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη είλαη πεξίπνπ 

11,5 θνξέο πην πηζαλφ λα παξνπζηάδεη ήπηα λεθξηθή βιάβε ή θαη θαλέλα λεθξνινγηθφ 

πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ην λα εκθαλίζεη κέηξηα λεθξηθή βιάβε.  

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα γηα ην πψο νη παξάγνληεο απηνί επηδξνχλ 

ζηελ εμεηαδφκελε κεηαβιεηή καο, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ εξκελεία ησλ odds ratio ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ θάζε παξάγνληα μερσξηζηά απμεζεί θαηά κηα κνλάδα, ελψ νη ηηκέο 

ησλ ππνινίπσλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Οπφηε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

 Αλ ε ηηκή κέηξεζεο ηεο c- αληηδξψζα πξσηεΐλεο απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε ε πηζαλφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αηφκνπ λα έρεη θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία ζε ζχγθξηζε κε ην λα παξνπζηάδεη 

ζπκπηψκαηα ήπηαο ή κέηξηαο λεθξηθήο βιάβεο είλαη απμεκέλε θαηά 15%. 

 Αλ ε ηηκή κέηξεζεο ηεο νπξίαο απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο 

παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε ε πηζαλφηεηα θάπνηνο λα κελ αληηκεησπίδεη θάπνην 

πξφβιεκα κε ηα λεθξά ηνπ ζε ζρέζε κε ην λα έρεη πξνβιήκαηα ήπηαο ή κέηξηαο 

κνξθήο είλαη κεησκέλε θαηά 5%. Κάηη ην νπνίν είλαη ινγηθφ, εθφζνλ δηάθνξεο 

κειέηεο ζπλδένπλ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο νπξίαο κε θάπνηα λεθξηθή πάζεζε. 

 Αλ ν βαζκφο ζηελ θιίκαθα πνηφηεηα δσήο απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε είλαη 1,3 θνξέο πην πηζαλφ λα έρεη 

θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία ζε ζχγθξηζε κε ην λα αληηκεησπίδεη θάπνην ήπην ή 

κέηξην πξφβιεκα κε ηα λεθξά ηνπ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ δηάθνξεο κειέηεο 

πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κπνξεί λα σθειήζεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε λεθξνινγηθψλ βιαβψλ.   

 Αλ απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα 41-60 εηψλ κεηαβνχκε ζηελ ειηθηαθή νκάδα 61-89 εηψλ 

θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε παξαηεξείηαη φηη ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 61-89 εηψλ, ην άηνκν έρεη 97,6% κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ην λεθξφ 

ηνπ λα ιεηηνπξγεί θπζηνινγηθά ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειηθηαθή νκάδα 41-60 εηψλ. 

Απηή ε εμέιημε είλαη δεδνκέλε, εθφζνλ έρεη απνδεηρζεί φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ κεηψλεηαη θάπνην κέξνο ηεο ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ.  

 Διέγρνληαο ηε κεηαβνιή πνπ έρεη ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ κεηαμχ 

ελφο αλδξφο θαη κηαο γπλαίθαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα έλαλ άλδξα είλαη 8,41 θνξέο 

πην πηζαλφ λα έρεη θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία  ζε ζρέζε κε κηα γπλαίθα. 



 

107 
 

 

 ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαβνχκε απφ ηελ θαηεγνξία θαλνληθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε 

εθείλε πνπ ην ραξαθηεξίδεη ππέξβαξν, πξνθχπηεη φηη έλα ππέξβαξν άηνκν είλαη 6,4 

θνξέο πην πηζαλφ λα κελ αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα κε ηα λεθξά ηνπ ζε ζρέζε 

κε ην άηνκν πνπ δηαζέηεη θαλνληθφ ζσκαηηθφ βάξνο.  

Σν 2ν άηνκν πνπ επηιέμακε έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

     1. ειηθηαθή νκάδα=→18-40 εηψλ 

     2. θχιν=1→ άλδξαο 

     3. θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο=4→παρχζαξθνο 

     4. c- αληηδξψζα πξσηεΐλε = 0,72 mg/L 

     5. νπξία = 9 mg/dl 

     6.θιίκαθα πνηφηεηαο δσήο = 10 

Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε φηη έλα άηνκν κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά έρεη πην κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα έρεη θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία (prob(score of 1)=0,9942) ζε ζρέζε κε 

ην λα εκθαλίζεη ήπηα (prob(score of 2)=0,01) ή θαη κέηξηα  βιάβε ζηα λεθξά ηνπ (prob(score 

of 3)=0,0001). ε απηφ ην ζεκείν παξαηεξείηαη φηη ζε ζχγθξηζε κε ην 1
ν
 άηνκν, ε πηζαλφηεηα 

ην 2
ν
 άηνκν λα έρεη θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία είλαη παξά πνιχ πςειή. Απηφ ην γεγνλφο κπνξεί 

λα νθείιεηαη φηη ην 2
ν
 άηνκν αλήθεη ζηελ 1

ε
 ειηθηαθή νκάδα θαη είλαη άληξαο.  

Τπνινγίδνληαο ηνπο ιφγνπο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ (ζ1,ζ2) έηζη ψζηε λα είλαη 

εθηθηή ε ζχγθξηζε ησλ πηζαλνηήησλ ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα λεθξηθήο βιάβεο πξνθχπηεη φηη 

θαηά 171,41 θνξέο πην πηζαλφ είλαη έλα άηνκν πνπ δηαζέηεη ηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα λα έρεη 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία λεθξψλ ζε ζχγθξηζε κε ην λα παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα απφ ήπηαο 

κέρξη θαη κέηξηαο λεθξηθήο βιάβεο. Παξφκνηα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη είλαη πεξίπνπ 

10868,6 θνξέο πην πηζαλφ λα παξνπζηάδεη ήπηα λεθξηθή βιάβε ή θαη θαλέλα λεθξνινγηθφ 

πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ην λα εκθαλίζεη κέηξηα λεθξηθή βιάβε. ε ζχγθξηζε κε ην 1
ν
 άηνκν, 

βιέπνπκε φηη ε πηζαλφηεηα λα έρεη θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ή αθφκα θαη ε πηζαλφηεηα λα 

παξνπζηάδεη ην πνιχ ήπηα λεθξηθή βιάβε είλαη παξά πνιχ πςειέο. 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα γηα ην πψο νη παξάγνληεο απηνί επηδξνχλ 

ζηελ εμεηαδφκελε κεηαβιεηή καο, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ εξκελεία ησλ odds ratio ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ θάζε παξάγνληα μερσξηζηά απμεζεί θαηά κηα κνλάδα, ελψ νη ηηκέο 

ησλ ππνινίπσλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Οπφηε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 
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 Αλ ε ηηκή κέηξεζεο ηεο c- αληηδξψζα πξσηεΐλεο απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε ε πηζαλφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αηφκνπ λα έρεη θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία ζε ζχγθξηζε κε ην λα παξνπζηάδεη 

ζπκπηψκαηα ήπηαο ή κέηξηαο λεθξηθήο βιάβεο είλαη απμεκέλε θαηά 15%. 

 Αλ ε ηηκή κέηξεζεο ηεο νπξίαο απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο 

παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε ε πηζαλφηεηα θάπνηνο λα κελ αληηκεησπίδεη θάπνην 

πξφβιεκα κε ηα λεθξά ηνπ ζε ζρέζε κε ην λα έρεη πξνβιήκαηα ήπηαο ή κέηξηαο 

κνξθήο είλαη κεησκέλε θαηά 5%. Κάηη ην νπνίν είλαη ινγηθφ, εθφζνλ δηάθνξεο 

κειέηεο ζπλδένπλ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο νπξίαο κε θάπνηα λεθξηθή πάζεζε. 

 Αλ ν βαζκφο ζηελ θιίκαθα πνηφηεηα δσήο απμεζεί θαηά 1 κνλάδα θαη νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε είλαη 1,3 θνξέο πην πηζαλφ λα έρεη 

θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία ζε ζχγθξηζε κε ην λα αληηκεησπίδεη θάπνην ήπην ή 

κέηξην πξφβιεκα κε ηα λεθξά ηνπ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ δηάθνξεο κειέηεο 

πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κπνξεί λα σθειήζεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε λεθξνινγηθψλ βιαβψλ.   

 Αλ απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα 18-40 εηψλ νδεγνχκαζηε ζηελ ειηθηαθή νκάδα 41-60 

εηψλ θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε έλα άηνκν ειηθίαο 41-

60 εηψλ έρεη θαηά 84,5% κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά 

λεθξνινγηθά επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε έλα άηνκν ειηθίαο 18-40 εηψλ. 

  Διέγρνληαο ηε κεηαβνιή πνπ έρεη ν ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ κεηαμχ 

ελφο αλδξφο θαη κηαο γπλαίθαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη κηα γπλαίθα έρεη θαηά 88,1% 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά λεθξνινγηθά επίπεδα ζε ζρέζε 

κε έλαλ άλδξα. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαβνχκε απφ ηελ θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο «ππέξβαξν» 

ζηελ θαηεγνξία «παρχζαξθν», πξνθχπηεη φηη γηα έλα άηνκν πνπ είλαη παρχζαξθν 

είλαη 4,3 θνξέο πην πηζαλφ λα έρεη κηα θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε 

έλα άηνκν πνπ είλαη ππέξβαξν. 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε εθείλα ηνπ 1νπ αηφκνπ, παξαηεξείηαη φηη ην 2ν άηνκν 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηψλεηαη αξθεηά ε πηζαλφηεηα λα έρεη θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία, 

θάηη ην νπνίν είλαη ινγηθφ. Δπίζεο θαη απφ ηηο δπν πεξηπηψζεηο θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε γπλαίθα είλαη πην πηζαλφ λα έρεη θάπνηνπ είδνπο δπζιεηηνπξγία κε ηα 

λεθξά ηεο ζε ζρέζε κε έλαλ άληξα. Σέινο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, θαίλεηαη φηη ε θαηεγνξία 
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ζσκαηηθνχ βάξνπο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη αξθεηά ηελ εμέιημε κηαο λεθξηθήο βιάβεο, 

εθφζνλ θαίλεηαη φηη νη πηζαλφηεηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ είλαη αξθεηά 

πςειέο αθφκα θαη ζηηο θαηεγνξίεο «ππέξβαξνο» θαη «παρχζαξθνο». 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Γηαγξάκκαηα Πεξηγξαθηθήο Αλάιπζεο 

 Ζιηθία – Ζιηθηαθέο Οκάδεο 

 

Ηζηόγξακκα ειηθίαο αηόκσλ 

 

Θεθόγξακκα ειηθίαο αηόκσλ 
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Κπθιηθό δηάγξακκα ειηθηαθώλ νκάδσλ 

 

 

 Φύιν 

Ραβδόγξακκα γηα ηε κεηαβιεηή θύινπ 

 

 

 Βάξνο 
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Ηζηόγξακκα βάξνπο αηόκσλ 

 

 

Θεθόγξακκα βάξνπο αηόκσλ 
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 Ύςνο  

Ηζηόγξακκα ύςνπο αηόκσλ 

 

Θεθόγξακκα ύςνπο αηόκσλ 
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 Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο – Καηεγνξία σκαηηθνύ Βάξνπο 

Ηζηόγξακκα δείθηε κάδαο ζώκαηνο 

 

 

Θεθόγξακκα δείθηε κάδαο ζώκαηνο 
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Ραβδόγξακκα θαηεγνξία ζσκαηηθνύ βάξνπο  

 

 Μέηξεζε Πεξηθέξεηαο Μέζεο – Μέηξεζε Πεξηθέξεηαο Ηζρίνπ 

Ηζηόγξακκα κέηξεζεο πεξηθέξεηαο κέζεο 
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Θεθόγξακκα κέηξεζεο πεξηθέξεηαο κέζεο 

 

 

Ηζηόγξακκα κέηξεζεο πεξηθέξεηαο ηζρίνπ 
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Θεθόγξακκα κέηξεζεο πεξηθέξεηαο ηζρίνπ 

 

 

 Υξόληα Δθπαίδεπζεο – Μνξθσηηθό Δπίπεδν 

Ηζηόγξακκα γηα ηα ρξόληα εθπαίδεπζεο 
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Θεθόγξακκα γηα ηα ρξόληα εθπαίδεπζεο 

 

 

Ραβδόγξακκα κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 
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 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

Κπθιηθό δηάγξακκα νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

 

 

 Κνηλσληθν-Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε 

Κπθιηθό δηάγξακκα θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 
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 σκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

Κπθιηθό δηάγξακκα επηπέδνπ ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 

 Καπληζηηθή πλήζεηα Παξόλ – Παξειζόλ 

Κπθιηθό δηάγξακκα θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο ζην παξόλ 
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Ραβδόγξακκα θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο ζην παξειζόλ 

 

Κπθιηθό δηάγξακκα αιιαγήο θαπληζηηθώλ ζπλεζεηώλ 
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 Ζκεξήζηνο Αξηζκόο Σζηγάξσλ – Γηάξθεηα Καπλίζκαηνο ζε έηε 

Ηζηόγξακκα εκεξήζηνπ αξηζκνύ ηζηγάξσλ 

 

Θεθόγξακκα εκεξήζηνπ αξηζκνύ ηζηγάξσλ 
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Ηζηόγξακκα δηάξθεηαο θαπλίζκαηνο ζε έηε 

 

Θεθόγξακκα δηάξθεηαο θαπλίζκαηνο ζε έηε 
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 Παζεηηθό Κάπληζκα 

Κπθιηθό δηάγξακκα παζεηηθνύ θαπλίζκαηνο 

 

 πζηνιηθή & Γηαζηνιηθή Πίεζε – Τπέξηαζε  

Ηζηόγξακκα ζπζηνιηθήο πίεζεο 
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Θεθόγξακκα ζπζηνιηθήο πίεζεο 

 

Ηζηόγξακκα δηαζηνιηθήο πίεζεο 
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Θεθόγξακκα δηαζηνιηθήο πίεζεο 

 

 

Κπθιηθό δηάγξακκα ππέξηαζεο 
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 Δπίπεδα Γιπθόδεο ζην Αίκα – Γηαβεηηθόο/ε 

Ηζηόγξακκα ύπαξμεο  γιπθόδεο ζην αίκα 

 

Θεθόγξακκα ύπαξμεο γιπθόδεο ζην αίκα 
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Κπθιηθό δηάγξακκα εκθάληζεο δηαβήηε 

 

 

 πλνιηθή Υνιεζηεξίλε ζην Αίκα –Τπεξρνιεζηεξνιαηκία 

 

Ηζηόγξακκα «θαιήο» ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα 
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Θεθόγξακκα «θαιήο» ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα 

 

 

Ηζηόγξακκα «θαθήο» ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα 
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Θεθόγξακκα «θαθήο» ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα 

 

 

 

Ηζηόγξακκα ζπλνιηθήο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα 
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Θεθόγξακκα ζπλνιηθήο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα 

 

 

Ραβδόγξακκα ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο 
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 Σξηγιπθεξίδηα ζην Αίκα –Τπεξηξηγιπθεξηδαηκία 

Ηζηόγξακκα ηξηγιπθεξηδίσλ ζην αίκα 

 

Θεθόγξακκα ηξηγιπθεξηδίσλ ζην αίκα 
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Κπθιηθό δηάγξακκα ππεξηξηγιπθεξηδαηκίαο 

 

 

 C- Αληηδξώζα Πξσηεΐλε  

 

Ηζηόγξακκα C- αληηδξώζα πξσηεΐλε 
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ΘεθόγξακκαC-αληηδξώζα πξσηεΐλε 

 

 

 

 Οιηθή Αληηνμεηδσηηθή Ηθαλόηεηα 

Ηζηόγξακκα νιηθήο αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα 
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Θεθόγξακκα νιηθήο αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα 

 

 
 

 

 Κιίκαθα Καηάζιηςεο θαηά Zung – Ύπαξμε Καηάζιηςεο 
 

Ηζηόγξακκα κεηξήζεσλ ηεο θιίκαθαο θαηάζιηςεο θαηά Zung 
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Θεθόγξακκα κεηξήζεσλ ηεο θιίκαθαο θαηάζιηςεο θαηά Zung 

 

 

 

Κπθιηθό δηάγξακκα ύπαξμεο θαηάζιηςεο 
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 Κιίκαθα Άγρνπο Spielberg – Ύπαξμε Άγρνπο  

Ηζηόγξακκα κεηξήζεσλ ηεο θιίκαθαο άγρνπο  θαηά Spielberg 

 
 

Θεθόγξακκα κεηξήζεσλ ηεο θιίκαθαο άγρνπο  θαηά Spielberg 
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Κπθιηθό δηάγξακκα ύπαξμεο άγρνπο 

 
 

 

 Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Fast Food 

Ραβδόγξακκα εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο fast food 
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 Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Διαηόιαδνπ – πνξέιαηνπ  

 
Κπθιηθό δηάγξακκα εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο ειαηόιαδνπ 

 

 

Κπθιηθό δηάγξακκα εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο ζπνξέιαηνπ 
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 Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Βνπηύξνπ – Μαξγαξίλεο 

 
Κπθιηθό δηάγξακκα εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο βνπηύξνπ 

 

Κπθιηθό δηάγξακκα εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο καξγαξίλεο 
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 Δβδνκαδηαία Καηαλάισζε Καθέ – Ζκεξήζηα Πνζόηεηα 

Καηαλάισζεο Καθέ  
 

Κπθιηθό δηάγξακκα εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο θαθέ 
 

 

Κπθιηθό δηάγξακκα εκεξήζηαο πνζόηεηαο θαηαλάισζεο θαθέ 
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 Ζκεξήζηα Πξόζιεςε Δλέξγεηαο  

Ηζηόγξακκα εκεξήζηαο πξόζιεςεο ελέξγεηαο 

 

Θεθόγξακκα εκεξήζηαο πξόζιεςεο ελέξγεηαο 
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 Πνζνζηό Πξόζιεςεο Τδαηαλζξάθσλ 

Ηζηόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο πδαηαλζξάθσλ 

 
 

Θεθόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο πδαηαλζξάθσλ 

 

 



 

145 
 

 Πνζνζηό Πξόζιεςεο Πξσηεΐλεο 

Ηζηόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο πξσηεΐλεο 

 
 

Θεθόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο πξσηεΐλεο 

 

 
 



 

146 
 

 Πνζνζηό Πξόζιεςεο Λίπνπο 

Ηζηόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο ιίπνπο 

 
 

Θεθόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο ιίπνπο 
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 Πνζνζηό Πξόζιεςεο Μνλναθόξεζησλ – Πνιπαθόξεζησλ – 

Κνξεζκέλσλ Ληπαξώλ Ομέσλ 

Ηζηόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο κνλναθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ 

 
 

Θεθόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο κνλναθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ 
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Ηζηόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο πνιπαθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ 

 

 
 

Θεθόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο πνιπαθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ 
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Ηζηόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ νμέσλ 

 

 
 

Θεθόγξακκα πνζνζηνύ πξόζιεςεο θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ νμέσλ 
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 Κιίκαθα Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο – Βαζκόο Τηνζέηεζεο 

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο  
 

Ηζηόγξακκα θιίκαθαο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 

 

 
 

Θεθόγξακκα θιίκαθαο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 
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 Κιίκαθα Αληίιεςεο Τγείαο  

Ηζηόγξακκα θιίκαθαο αληίιεςεο πγείαο 

 

 

Θεθόγξακκα θιίκαθαο αληίιεςεο πγείαο 
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 Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο  

Ηζηόγξακκα θιίκαθαο πνηόηεηαο δσήο  

 

 

Θεθόγξακκα θιίκαθαο πνηόηεηαο δσήο 
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 Δκθάληζε Καξδηαγγεηαθήο Νόζνπ ζην Γηάζηεκα 2001-2006 – Υξόλνο 

Δκθάληζεο Καξδηαγγεηαθήο Νόζνπ 

 

Κπθιηθό δηάγξακκα εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ζην δηάζηεκα 2001-2006 

 
 

Ραβδόγξακκα ρξόλνπ εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ 
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 Δκθάληζε Πεξηζηαηηθνύ Τπέξηαζεο  

 

Κπθιηθό δηάγξακκα εκθάληζεο πεξηζηαηηθνύ ππέξηαζεο 

 

 

 Δκθάληζε Πεξηζηαηηθνύ Τπεξρνιεζηεξνιαηκίαο 

 

Ραβδόγξακκα εκθάληζεο πεξηζηαηηθνύ ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο 

 

 



 

155 
 

 Δκθάληζε Γηαβεηηθνύ Δπεηζνδίνπ 

 
Κπθιηθό δηάγξακκα εκθάληζεο δηαβεηηθνύ επεηζνδίνπ 

 
 

 

 Μέηξεζε Οπξίαο – Κξεαηηλίλεο ζην Αίκα 

 
Ηζηόγξακκα κέηξεζεο νπξίαο ζην αίκα 
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Θεθόγξακκα κέηξεζεο νπξίαο ζην αίκα 

 

 
 

Ηζηόγξακκα κέηξεζεο θξεαηηλίλεο ζην αίκα 
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Θεθόγξακκα κέηξεζεο θξεαηηλίλεο ζην αίκα 

 

 

 

 Μέηξεζε Κάζαξζεο Κξεαηηλίλεο ζην Αίκα – ηάδηα Νεθξηθήο 

Βιάβεο 

Ηζηόγξακκα θάζαξζεο θξεαηηλίλεο 
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Θεθόγξακκα θάζαξζεο θξεαηηλίλεο 

 

 
 

 

 

Κπθιηθό δηάγξακκα ζηαδίσλ λεθξηθήο βιάβεο 
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Γηάθνξα Δξσηεκαηνιόγηα 

 
 Κιίκαθα Απηναμηνιόγεζεο ηεο Καηάζιηςεο θαηά W.K. Zung 

Πίλαθαο 1. Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο θαηάζιηςεο θαηά W.K. Zung 

 

(http://dl.dropboxusercontent.com/u/110395463/Karaiskos/ZUNG.pdf) 

    
ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΜΕΡΙΚΕ 
ΦΟΡΕ 

ΤΧΝΑ ΠΑΝΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. 
Αιςκάνομαι αποκαρδιωμζνοσ ι 

λυπθμζνοσ           

2. Σο πρωί νιϊκω πάντα καλφτερα           

3. Κλαίω ι ςυγκινοφμαι εφκολα           

4. Ζχω προβλιματα φπνου το βράδυ 
          

5. Σρϊω όςο ςυνικιηα παλιά           

6. 
Εξακολουκϊ να ενδιαφζρομαι για 

το ςεξ           

7. Παρατθρϊ ότι χάνω βάροσ           

8. 
Αντιμετωπίηω πρόβλθμα 

δυςκοιλιότθτασ           

9. Ζχω ταχυπαλμίεσ           

10. Κουράηομαι χωρίσ ιδιαίτερο λόγο           

11. 
Η ςκζψθ μου είναι τόςο κακαρι 

όςο και πριν           

12. 
Μου είναι εφκολο να κάνω τα 

πράγματα που ςυνικιηα να κάνω 
παλιά           

13. Είμαι ανιςυχοσ και υπερκινθτικόσ 
          

14. Είμαι αιςιόδοξοσ για το μζλλον           

15. 
Ζχω περιςςότερθ νευρικότθτα από 

πριν           

16. 
Παίρνω αποφάςεισ το ίδιο εφκολα 

όπωσ και πριν           

17. 
Αιςκάνομαι χριςιμοσ και 

απαραίτθτοσ           

18. Η ηωι μου είναι αρκετά πλιρθσ 
          

19. 
Νιϊκω ότι αποτελϊ βάροσ για τουσ 

άλλουσ           

20. 
Ακόμα χαίρομαι ςυνικειεσ όπωσ 

παλιά           

http://dl.dropboxusercontent.com/u/110395463/Karaiskos/ZUNG.pdf
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 Κιίκαθα Μόληκνπ Άγρνπο (STAIformY-2, Spielberger) 

Πίλαθαο 2. Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο κόληκνπ άγρνπο θαηά Spielberger 

    
χεδόν 
Ποτζ 

Μερικζσ 
Φορζσ 

υχνά 
χεδόν 
Πάντα 

1. Αιςκάνομαι ευχάριςτα         

2. 
 Αιςκάνομαι νευρικότθτα και 

υπερζνταςθ 
        

3. 
 Είμαι ικανοποιθμζνοσ-θ με τον 

εαυτό μου 
        

4. 
 Θα ικελα να είμαι τόςο 

ευτυχιςμζνοσ-θ όςο οι άλλοι 
δείχνουν να είναι 

        

5. Αιςκάνομαι αποτυχθμζνοσ-θ         

6.  Αιςκάνομαι ξεκοφραςτοσ-θ         

7. 
 Είμαι ιρεμοσ-θ, ψφχραιμοσ-θ και 

ςυγκροτθμζνοσ-θ 
        

8. 
 Αιςκάνομαι πωσ οι δυςκολίεσ 
ςυςςωρεφονται, ϊςτε να μθν 

μπορϊ να τισ ξεπεράςω 
        

9. 
 Ανθςυχϊ πάρα πολφ για πράγματα 

που ςτθν πραγματικότθτα δεν 
ζχουν ςθμαςία 

        

10.  Είμαι χαροφμενοσ-θ         

11.  Κάνω άςχθμεσ ςκζψεισ         

12. Μου λείπει θ αυτοπεποίκθςθ         

13.  Αιςκάνομαι αςφαλισ         

14.  Παίρνω εφκολα αποφάςεισ         

15.  Αιςκάνομαι ότι είμαι ανεπαρκισ         

16.  Είμαι ευχαριςτθμζνοσ-θ         

17. 
 Μθ ςθμαντικζσ ςκζψεισ μου 
περνοφν από το μυαλό και με 

ανθςυχοφν 
        

18. 
 Παίρνω τισ απογοθτεφςεισ τόςο 

πολφ ςτα ςοβαρά, ϊςτε δεν μπορϊ 
να τισ διϊξω από τθ ςκζψθ μου 

        

19.  Είμαι ςτακερόσ χαρακτιρασ         

20. 

 Ζρχομαι ςε μια κατάςταςθ ζνταςθσ 
ι αναςτάτωςθσ όταν ςκζφτομαι τισ 

τρζχουςεσ αςχολίεσ και τα 
ενδιαφζροντά μου 

        

 

(Spielberger 1970, Fountoulakis, Papadopoulou et al. 2006) 
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 Κιίκαθα Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο  

 

Δηθόλα 1: «Ππξακίδα Μεζνγεηαθή Γηαηξνθήο: έλα ηξόπνο δσήο γηα ην ζήκεξα»(Bach-

Faig, Berryetal. 2011) 
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο ζχζηαζεο ηνπ δείθηε 

MediterraneianDietScore:  

Πίλαθαο 3.  Σν Μεζνγεηαθό Γηαηξνθηθό θνξ (MedDietScore 

 

(http://www.logodiatrofis.gr/-orac/med-diet-score) 

 

 

 

 

  Ομάδεσ Σροφίμων υχνότητα Κατανάλωςησ (μερίδεσ/εβδομάδα) 

1. 
Δθμθτριακά Ολικισ Αλζςεωσ 
(π.χ. ψωμί, ηυμαρικά, ρφηι) 

Ποτζ 1-6 7-12 13-18 19-31 >32 

    0 1 2 3 4 5 

2. Πατάτεσ Ποτζ 1-4 5-8 9-12 13-18 >18 

    0 1 2 3 4 5 

3. Φροφτα και Χυμοί Ποτζ 1-4 5-8 9-15 16-21 >22 

    0 1 2 3 4 5 

4. Λαχανικά και αλάτεσ Ποτζ 1-6 7-12 13-20 21-32 >33 

    0 1 2 3 4 5 

5. Όςπρια Ποτζ <1 1-2 3-4 5-6 >6 

    0 1 2 3 4 5 

6. Ψάρι και οφπεσ Ποτζ <1 1-2 3-4 5-6 >6 

    0 1 2 3 4 5 

7. 
Κόκκινο Κρζασ και Προϊόντα 

του 
≤1 2-3 4-5 6-7 8-10 >10 

    5 4 3 2 1 0 

8. Πουλερικά ≤3 4-5 5-6 7-8 9-10 >10 

    5 4 3 2 1 0 

9. 
Γαλακτοκομικά Πλιρθ ςε 

Λιπαρά 
≤10 11-15 16-20 21-28 29-30 >30 

    5 4 3 2 1 0 

10. 
Ελαιόλαδο (κφριο 

προςτεκζμενο λίποσ ςτα 
τρόφιμα) 

Ποτζ πάνια <1 1-3 3-5 καθημερινά 

    0 1 2 3 4 5 

11. 
Αλκοολοφχα Ποτά 

(ml/θμζρα,100ml=1 ποτιρι 
12%) 

<300 300 400 500 600 >700 ή 0 

    5 4 3 2 1 0 

http://www.logodiatrofis.gr/-orac/med-diet-score
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