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Αιτίες θανάτου στις ΗΠΑ το 2015 



Πότε ξεκινάει η διαδικασία 
της αθηροσκλήρωσης; 

• Τρεις μεγάλες ομάδες μελετών: 
Α. Νεκροτομικά δεδομένα 
Β. Μετρήσεις σε αγγειακούς δείκτες που έχουν συσχετιστεί με 
αθηροσκλήρωση και ΣΝ στους ενήλικες 
Γ. Προοπτικές μελέτες μακράς διάρκειας (longitudinal studies) 
 

• Όλες έχουν δείξει ότι: 
  

Η αθηροσκλήρωση κι επομένως ο κίνδυνος 
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων ξεκινάει  

ήδη από την παιδική ηλικία 



Α. Παράγοντες κινδύνου 
αθηροσκλήρωσης στο  

γενικό πληθυσμό παιδιών 

• Παχυσαρκία 

• Αρτηριακή υπέρταση 

• Δυσλιπιδαιμία 

• Προδιαβητικές καταστάσεις, 

διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) 

• Μεταβολικό σύνδρομο 

• Οικογενειακό ιστορικό 

• Κάπνισμα 

 

• Οικογενής υπερχοληστερολαιμία 
• Διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) 
• Υποθυρεοειδισμός 
• Χρόνια νεφρική νόσος 
• Νόσος Kawasaki 
• Χρόνια φλεγμονώδης νόσος  

(πχ. ΣΕΛ) 
• Συγγενείς καρδιοπάθειες 
• Μετά από μεταμόσχευση καρδιάς 
• Μετά από θεραπεία κακοήθειας 

 

Β. Συγκεκριμένα νοσήματα  
που αυξάνουν  

τον κίνδυνο στα παιδιά 

AHA, Circulation 2006; 114: 2710 

Τι επιταχύνει την αθηροσκλήρωση στα παιδιά; 



Guyton & Hall Textbook of Medical Physiology, Saunders, 13th Ed, 2015 



Low Wang CC et al. Circulation. 2016;133:2459 



Η υπεργλυκαιμία σε ΣΔτ1 και ΣΔτ2 οδηγεί σε: 
Μ ι κ ρ ο α γ γ ε ι α κ έ ς  ε π ι π λ ο κ έ ς  Μ α κ ρ ο α γ γ ε ι α κ έ ς  ε π ι π λ ο κ έ ς  

Αμφιβληστροειδοπάθεια 

Νεφροπάθεια 

Νευροπάθεια 

Εγκεφαλικά επεισόδια 

Στεφανιαία νόσος 

Περιφερική αγγειοπάθεια 



Επίπτωση ΣΔ σε παιδιά κι εφήβους στις ΗΠΑ 

Mayer-Davis EJ et al, N Engl J Med. 2017;376:1419 

Σ Δ τ 1  Σ Δ τ 2  



Liatis S et al, Diabetes Res Clin Pract. 2016;118:162 

Επιπολασμός ΣΔ σε παιδιά/εφήβους στην Ελλάδα 
ΣΔ

τ1
 

ΣΔ
τ2

 



ΣΔτ2 στους εφήβους:  
σπάνιος ναι, ασήμαντος όχι 

• Έφηβοι με ΣΔτ1: ‘γνωστή’ νόσος – τακτική παρακολούθηση 

• Έφηβοι με ΣΔτ2 έχουν ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη: 
– <15% είναι καταγεγραμμένοι και παρακολουθούνται σε εξειδικευμένα 

κέντρα στην Ευρώπη 
– <20% ακολουθούν οδηγίες για απώλεια βάρους κι αλλαγή τρόπου 

ζωής 
– 20-40% συνεχίζουν την παρακολούθηση, 4 μήνες μετά την αρχική 

διάγνωση (κυρίως όταν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή) 

• ‘Καινούργια – άγνωστη’ νόσος στην εφηβεία 
• Παράλληλη αύξηση με την αύξηση της παχυσαρκίας 
• Ο μόνος τύπος ΣΔ που μπορεί να προληφθεί 

Reinehr T et al, Arch Dis Child. 2010;95:954 



Συνοδά νοσήματα ΣΔτ2 

• Κατά τη διάγνωση ή νωρίς στην πορεία της νόσου: 
– Παχυσαρκία (κυρίως κεντρική) 
– Αρτηριακή υπέρταση 
– Δυσλιπιδαιμία (↑TG, ↓HDL-C) 
– Λιπώδης διήθηση ήπατος (NAFLD) 
– Υποκλινική φλεγμονή 
– Αυξημένη θρόμβωση 
– Δυσλειτουργία ενδοθηλίου αγγείων 
– Αποφρακτική άπνοια ύπνου 
– Υπερανδρογοναιμία, PCOS 
– Ορθοπεδικά προβλήματα κα. 

van Dam RM, Ann Intern Med 2006;145:91 
Weiss R, N Engl J Med 2004;350:2362 

Steinberger J, Circulation 2009;119:628 



Εξέλιξη ινσουλινικής αντίστασης, δυσλειτουργίας β-
κυττάρων και επιπέδων γλυκόζης ορού 

Προσαρμογή από International Diabetes Center (IDC), Minneapolis, Minnesota 

Χρόνια από την έναρξη ΣΔ2 
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ΣΔτ2 και αθηροσκλήρωση 
 

 



ΣΔτ2 και αθηροσκλήρωση 
• Μελέτη με 670 άτομα (10-24 χρ):                                  

επιδείνωση δεικτών αρτηριακής σκληρίας σε παχύσαρκους 
εφήβους με ΣΔτ2 έναντι παχύσαρκων χωρίς ΣΔτ2 

Urbina EM, J Hypertens 2010; 28: 1692 



ΣΔτ2 και αθηροσκλήρωση 
• Μελέτη σε 343 άτομα (10-24 χρ) χωρίς ΣΔτ2 αλλά με IR: 
 η ινσουλινική αντίσταση επιβαρύνει την αρτηριακή 

λειτουργία σε συνδυασμό με την παχυσαρκία και την 
αρτηριακή υπέρταση 

Urbina EM, Diabetologia. 2012;55:625 



Ν έ ο ς / ν έ α  μ ε  Σ Δ τ 2  

Ν έ ο ς  μ ε  Σ Δ τ 1  

Ε ν ή λ ι κ ο ς  μ ε  Σ Δ τ 2  



Ο ΣΔτ2 στους νέους έχει χειρότερη πρόγνωση  
από το ΣΔτ1 στους νέους  

Constantino MI et al, Diabetes Care. 2013;36:3863 

• 354 νέοι με ΣΔτ2 (ηλικία έναρξης νόσου 15-30 ετών) vs. 470 
νέοι με ΣΔτ1 (αντίστοιχης ηλικίας έναρξης) 

• Σε όλες τις παραμέτρους, οι νέοι με ΣΔτ2 τα πήγαν χειρότερα 



Ο ΣΔτ2 στους νέους έχει χειρότερη πρόγνωση 
από το ΣΔτ2 στους ενήλικες 

• 699 νέοι με ΣΔτ2 αντιμετωπίστηκαν για 3 χρόνια με 
διαφορετικά θεραπευτικά σχήματα (μετφορμίνη ± 
ροσιγλιταζόνη ± αλλαγή τρόπου ζωής) 

• Ταχεία επιδείνωση σε λιπιδαιμικό προφίλ και 
προφλεγμονώδεις δείκτες παρά τη θεραπευτική αντιμετώπιση 

TODAY Study Group, Diabetes Care. 2013;36:1758 



Ο ΣΔτ2 στους νέους έχει χειρότερη πρόγνωση 
από το ΣΔτ2 στους ενήλικες 

Al-Saeed AH et al, 
Diabetes Care. 

2016;39:823 

• 354 νέοι με ΣΔτ2 (ηλικία έναρξης νόσου 15-30 ετών) vs. 1062 
ενήλικες με ΣΔτ2 (ηλικία έναρξης νόσου 40-50 ετών) 

• Οι νέοι με ΣΔτ2: περισσότερες μικρο- και μακροαγγειακές 
επιπλοκές και μεγαλύτερος κίνδυνος θανάτου  



Υπερινσουλιναιμία 

Υπεργλυκαιμία 

Διαβήτης τύπου 2 

Παχυσαρκία 

Υπέρταση 

Δυσλιπιδαιμία 

Φλεγμονή 

Υπερπηκτικότητα 

Μεταβολικό 
σύνδρομο 

Αθηροσκλήρωση 

Προσαρμογή από 
www.lipidsonline.org 





Ποια παιδιά πρέπει να ελέγχονται για 
διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης 

• Μετά τα 10 έτη ή μετά την έναρξη της ήβης (αν συμβεί πιο 
νωρίς) με κάποιο/α από τα παρακάτω: 
– ΒΜΙ >85η ή > 95η ΕΘ (± ΑΥ, δυσλιπιδαιμία, NAFLD)  
– Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 
– IUGR με ταχεία αύξηση βάρους  
– Οικ. ιστορικό ΣΔτ2 
– Μητέρα με ΣΔτ2 ή ΣΔ κύησης 
– Εθνικότητα υψηλού κινδύνου 

• Επανέλεγχος ανά 3 έτη 

Springer SC et al. Pediatrics. 2013;131:e648 
American Diabetes Association. Diabetes Care. 2018;41:s13  



Red flags από την κλινική εξέταση 

• Αρτηριακή υπέρταση 
• Κοιλιακή παχυσαρκία 

 

Springer SC et al. Pediatrics. 2013;131:e648 
American Diabetes Association. Diabetes Care. 2018;41:s13  



Κοιλιακή παχυσαρκία: μέτρηση ΠΜ 



ΕΘ περιμέτρου μέσης σε ελληνόπουλα 

Tambalis KD et al. Hippokratia. 2015;19:239 Λιναρδάκης Ε και συν. Παιδιατρική. 2007;70:300 



Red flags από την κλινική εξέταση 

• Αρτηριακή υπέρταση 
• Κοιλιακή παχυσαρκία 
• Μελανίζουσα ακάνθωση 

 

Springer SC et al. Pediatrics. 2013;131:e648 
American Diabetes Association. Diabetes Care. 2018;41:s13  



Μελανίζουσα ακάνθωση 



Red flags από την κλινική εξέταση 

• Αρτηριακή υπέρταση 
• Κοιλιακή παχυσαρκία 
• Μελανίζουσα ακάνθωση 
• Υπερτρίχωση 
• Ραγάδες 

Springer SC et al. Pediatrics. 2013;131:e648 
American Diabetes Association. Diabetes Care. 2018;41:s13  



Εργαστηριακός έλεγχος που πρέπει να γίνει 

• Γλυκόζη νηστείας ± ινσουλίνη νηστείας ± HbA1c ± OGTT 
• TC, HDL, LDL, Tg 
• AST, ALT, U/S ήπατος (NAFLD) 

 

• Αλβουμίνη/κρεατινίνη ούρων 
• Βυθοσκόπηση 

 
• Έλεγχος για: 

– αποφρακτική άπνοια ύπνου 
– κατάθλιψη/αγχώδη διαταραχή 
– διαταραχές σίτισης 
– κατάχρηση καπνού/αλκοόλ 

Springer SC et al. Pediatrics. 2013;131:e648 
American Diabetes Association. Diabetes Care. 2018;41:s13  



Πώς μπαίνει η διάγνωση προδιαβήτη και ΣΔτ2; 

• Προδιαβήτης: 
– Παθολογική γλυκόζη νηστείας (IFG) 
– Δυσανεξία στη γλυκόζη (IGT) 

• Πλήρως εκφρασμένος ΣΔτ2 

American Diabetes Association, Diabetes Care. 2008; 31:S55 IFG: Impaired Fasting Glucose 
IGT: Impaired Glucose Tolerance 

ΗbΑ1c > 6,5% 



Low Wang CC et al. Circulation. 2016;133:2459 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 

American Diabetes Association. Diabetes Care. 2018;41:s13  



Τι μπορούμε να κάνουμε; 
(πρόληψη και αντιμετώπιση) 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 



Διατροφικές οδηγίες 
• Γενικές οδηγίες υγιεινής διατροφής: 

– Γεύματα ως οικογένεια, συγκεκριμένο μέρος, πρόγραμμα, χωρίς λοιπές δραστηριότητες (πχ. κινητό, 
τάμπλετ, τηλεόραση) 

– Παράδειγμα γονιών από μικρή ηλικία 
– Αποφυγή αυστηρών περιοριστικών διαιτών 
– Έλεγχος ποσοτήτων τροφών 

• Αποφυγή μεγάλων φορτίων γλυκόζης: 
– Αντικατάσταση ζαχαρούχων ροφημάτων, αναψυκτικών, χυμών εμπορίου με νερό, γάλα με χαμηλά 

λιπαρά, φρεσκοστυμμένους χυμούς  
– Μείωση πρόσληψης ζάχαρης (προστιθέμενη, κρυμμένη σε έτοιμες τροφές) 
– Μείωση κατανάλωσης έτοιμων, προμαγειρεμένων, επεξεργασμένων τροφίμων 

• Αποφυγή μεγάλων αυξομειώσεων επιπέδων γλυκόζης αίματος: 
– Αποφυγή απλών/επεξεργασμένων υδατανθράκων (πχ. σφολιάτες, κρουασάν, άσπρο ψωμί κλπ), 

τροφών με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη 
– Επιλογή πολύσπορων, ολικής άλεσης προϊόντων, φρούτων, λαχανικών για πρόσληψη φυτικών ινών 
– Αποφυγή συχνών ενδιάμεσων σνακ 
– Όχι κατανάλωση γλυκών όταν το παιδί είναι νηστικό 

• Ξύδι: βελτιώνει την ινσουλινική αντίσταση (κυρίως το μηλόξιδο) 

Shishehbor F et al. Diabetes Res Clin Pract. 2017;127:1 
Mitrou P et al. Eur J Clin Nutr. 2015;69:734 
Springer SC et al. Pediatrics. 2013;131:e648 



Σωματική δραστηριότητα 
• Πολύ σημαντική τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση του ΣΔτ2 
• Βελτιώνει το γλυκαιμικό έλεγχο, μειώνει τους παράγοντες κινδύνου για 

καρδιαγγειακά συμβάματα, βοηθάει στην απώλεια βάρους, βελτιώνει τη 
διάθεση του εφήβου 

• Σωματική άσκηση για τουλάχιστον 60 λεπτά την ημέρα, τις περισσότερες μέρες 
της εβδομάδας 

• Δραστηριότητες που αρέσουν στον έφηβο 
• Καλύτερα μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας ή κάποιο φίλο 
• Παράδειγμα γονιών, από μικρή ηλικία φυσικές δραστηριότητες που 

περιλαμβάνουν σωματική άσκηση 
 • Καθημερινή προσπάθεια κινητοποίησης πχ. σκάλες 

αντί ασανσέρ, περπάτημα για το σχολείο κοκ. 
• Μείωση του χρόνου οθόνης σε λιγότερο από 2 ώρες 

την ημέρα 
• Επαρκής ύπνος, χωρίς οθόνες, κινητά, τηλεόραση 

μέσα στο δωμάτιο 

Springer SC et al. Pediatrics. 2013;131:e648 



Συμπεράσματα 
• Οι διαταραχές μεταβολισμού της γλυκόζης (προδιαβήτης, 

ΣΔτ2, ΣΔτ1) επιταχύνουν τη διαδικασία αθηροσκλήρωσης 
στους εφήβους 

• Ο ΣΔτ2 αυξάνεται παγκόσμια σε συχνότητα λόγω της αύξησης 
της παχυσαρκίας στην παιδική κι εφηβική ηλικία 

• ΣΔτ2: πολύ σοβαρή νόσος με πλήθος επιπλοκών όταν 
ξεκινάει στην εφηβική ηλικία 

• ΣΔτ2: ο μόνος ΣΔ που μπορεί να αποτραπεί 
• Θεραπευτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετφορμίνη, 

ινσουλίνη στους εφήβους 
• Διατροφή, άσκηση: το κλειδί για πρόληψη κι αντιμετώπιση 
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