
ΤΛΙΚΟ-ΜΔΘΟΓΟΙ  

 Μειεηήζεθαλ 1215 αζζελείο: 

•685 αγόξηα 

• 530 θνξίηζηα  

•κέζε ειηθία 16+1,8 έηε,  

 Πξνζήιζαλ ζηα επείγνληα ηαηξεία θαη ζηα ηαθηηθά 

παζνινγηθά εμσηεξηθά ηαηξεία ηξηώλ ηξηηνβάζκηώλ 

λνζνθνκείσλ γηα ειάζζνλα ηαηξηθά ζέκαηα. 

 ε όινπο ηνπο αζζελείο κεηξήζεθαλ ηα 

αλζξσπνκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ελώ ειήθζε 

εξσηεκαηνιόγην από ην θεδεκόλα ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

πεξηγελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ, κε 

επηβεβαίσζε από ην αηνκηθό βηβιηάξην πγείαο ηνπ 

παηδηνύ.  

 Η ύπαξμε κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ θαζνξίζηεθε 

βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ IDF (International Diabetes 

Federation, 2007) γηα παηδηά θαη εθήβνπο. 

  Η δηάξθεηα ηεο κειέηεο γηα ηε ζπιινγή ησλ 

πεξηζηαηηθώλ ήηαλ 24 κήλεο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν πςειό βάξνο γέλλεζεο θαη ην ύςνο γέλλεζεο θαίλεηαη όηη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε κεηαβνιηθνύ 

ζπλδξόκνπ ζηελ εθεβεία ελώ ν ζειαζκόο γηα πάλσ από ηξεηο κήλεο έρεη πξνζηαηεπηηθή ζρέζε.  

ΠΔΡΙΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ ΔΜΦΑΝΙΗ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΟΤ 

ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΗΝ ΔΦΗΒΔΙΑ 

Μαηζνύθεο Ι., ηάλλε Α.  

Α’ Παζνινγηθή Κιηληθή, Κσλζηαληνπνύιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Νέαο Ισλίαο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Tν κεηαβνιηθό ζύλδξνκν, είλαη έλα επηθίλδπλν 

νξγαληθό ζύλδξνκν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα 

ζύλνιν επηκέξνπο κεηαβνιηθώλ δηαηαξαρώλ, νη νπνίεο 

ζπρλά ππνηηκνύληαη από ηνπο πάζρνληεο αζζελείο. 

 Πνιινί παξάγνληεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπ ζπλδξόκνπ.  

ΚΟΠΟ 

θνπόο είλαη ε ζπζρέηηζε πεξηγελεηηθώλ παξαγόλησλ 

θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο λεπηαθήο ειηθίαο ζηελ 

εκθάληζε κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ θαηά ηελ εθεβεία. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αηόκσλ κε κεηαβνιηθό 

ζύλδξνκν ήηαλ 64 κε κηθξή ππεξνρή ησλ αγνξηώλ 

έλαληη ησλ θνξηηζηώλ.  

 Πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε δηελεξγήζεθε γηα όινπο 

ηνπο ππό δηεξεύλεζε παξάγνληεο. 

 ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

εκθάληζε κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ ζηελ εθεβεία 

θάλεθαλ λα είλαη: 

•ην πςειό βάξνο γέλλεζεο (p<0.001) 

•ην ύςνο γέλλεζεο (p=0.04), 

 ελώ νξηαθά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζεσξήζεθε ε 

απμεκέλε πεξίκεηξνο θεθαιήο(p=0.06).  

 Ο ηξόπνο ηνθεηνύ δε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκθάληζε κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ (p=0.23), νύηε θαη νη 

εβδνκάδεο θύεζεο (p=0.48), ελώ ν ζειαζκόο 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο κήλεο θαίλεηαη λα αζθεί 

πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε (p=0.03).  
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