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 ΠΠΠεεερρρίίίλλληηηψψψηηη   
 

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα το οποίο αποτελεί 

συνισταμένη τόσο της κληρονομικότητας όσο και του περιβάλλοντος. Οι συνέπειές της είναι 

βιολογικές και ψυχοκοινωνικές για το παιδί, αλλά και οικονομικές για την κοινωνία γενικότερα. Η 

άμεση πρόληψη και αντιμετώπισή της αποτελεί επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι η συχνότητά της 

ανά τον κόσμο αυξάνεται. Η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας διαφέρει από την 

αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων και απαιτεί αλλαγές στον τρόπο ζωής των παιδιών η 

οποία επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας. 

Αυτή η εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει τους παράγοντες κίνδυνου για την εμφάνιση της 

παιδικής παχυσαρκίας στον ελληνικό πληθυσμό. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 04/05/09 έως 

03/06/09. Το δείγμα αποτελούνταν από 132 παιδιά  ηλικίας 10-12 ετών, μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξης του δημοτικού. Το δείγμα προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές των Αθηνών 

συγκεκριμένα από τις περιοχές Άνω Ηλιούπολη, Γκύζη, Καισαριανή, Κηφισιά και Χαϊδάρι. 

Αποτελούνταν από κορίτσια σε ποσοστό 45,5% και από αγόρια σε ποσοστό 54,5% . Το 28% του 

συνολικού δείγματος προερχόταν από παιδιά οικονομικών μεταναστών. Τα παιδιά συμπλήρωσαν 

ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες, την φυσική τους δραστηριότητα, 

την ενασχόληση τους με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια,  καθώς και δύο διαιτολογικά ιστορικά τελευταίου 24 ώρου (καθημερινής σχολικής μέρας 

και μια ημέρα από το Σαββατοκύριακο).  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, συμπεράναμε ότι η διατροφή της πλειοψηφίας των 

παιδιών δεν συμβάδιζε με τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής. Όσον αφορά τα  

μακροθρεπτικά συστατικά, παρατηρήθηκε υπερκατανάλωση  λιπών (κυρίως κορεσμένων) και 

χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, σύμφωνα με τις εκατοστιαίες θέσεις των πρότυπων 

καμπυλών ανάπτυξης του WHO 2007.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η χάραξη μιας διατροφικής πολιτικής εκ μέρους της εκάστοτε 

κυβερνήσεως, η  ένταξη εκπαιδευτικών  προγραμμάτων διατροφής   στα σχολεία και η 

επιμόρφωση των γονέων σε μία ολιστική βάση περί τροποποίησης του τρόπου ζωής, αποτελούν  

μία επιτακτική ανάγκη για κυρίως την πρόληψη και έπειτα την αντιμετώπιση του προβλήματος του 

υπερβάλλοντος βάρους στα παιδιά.  

 

Λέξεις κλειδιά: παιδική παχυσαρκία, παράγοντες κινδύνου, φυσική δραστηριότητα, αντιμετώπιση 

παιδικής παχυσαρκίας 
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Εισαγωγή 
          

Η κακή διατροφή αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα παγκοσμίου εμβέλειας εδώ 

και δεκαετίες. Οι δύο όψεις του ζητήματος αφορούν από τη μία τις χώρες του Τρίτου Κόσμου οι 

οποίες μαστίζονται από τον υποσιτισμό και την εξαθλίωση και από την άλλη τις χώρες του 

ανεπτυγμένου κόσμου με τη χαρακτηριστική αφθονία αγαθών όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν 

ουσιαστικά από την υπερβολική ποσότητα ή την ακατάλληλη ποιότητα φαγητού ή και από το 

συνδυασμό αυτών. 

           Καθημερινά, 40.000 άνθρωποι και κυρίως παιδιά πεθαίνουν από την ασιτία. Αντιθέτως 

σύμφωνα με αποτελέσματα μελετών, 3 στους 10 ανθρώπους που ζουν στις χώρες του Δυτικού 

κόσμου εμφανίζουν συμπτώματα κακής διατροφής, με τη μορφή της έλλειψης θρεπτικών 

συστατικών ( κυρίως σιδήρου, ασβεστίου κ.ά) ή με τη μορφή ασθενειών του κυκλοφορικού ( 

καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση κ.ά.) ή με τη μορφή παχυσαρκίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις την 

Διεθνή Ομάδα Δράσης έναντι της Παχυσαρκίας (International Obesity Task Force� IOTF), 1,1 

δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι υπέρβαροι και 312 εκατομμύρια εξ αυτών είναι 

παχύσαρκοι (ΔΜΣ>30).   

       Τις τελευταίες δεκαετίες η παιδική παχυσαρκία έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως σε επιδημικές 

διαστάσεις. Η παχυσαρκία έχει τις ρίζες της τόσο σε γενετικούς όσο και σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Η υψηλή διαθεσιμότητα τροφής και η εύκολη πρόσβαση σε αυτήν, η καθιστική ζωή 

σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και η υιοθέτηση αδρανών  

δραστηριοτήτων όπως η ενασχόληση με τα video & p.c. Games και το διαδίκτυο, μπορούν να 

θεωρηθούν οι βασικοί καθημερινοί παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν και εξακολουθούν να οδηγούν 

στην εμφάνιση και εξέλιξη της παιδικής παχυσαρκίας. 
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    1.1 Ορισμός παχυσαρκίας  
Η παχυσαρκία έχει αναγνωριστεί  επισήμως ως νόσημα το 1948, όταν και ιδρύθηκε ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και ο οποίος τη συμπεριέλαβε στη Διεθνή Κατάταξη 

Παθήσεων ( International Classification of Diseases). 

Σύμφωνα λοιπόν με τον WHO, ως παχυσαρκία ορίζεται η κατάσταση η οποία 

χαρακτηρίζεται από παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο σώμα, σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του ατόμου. (WHO 2000). Υπεύθυνη διαταραχή 

είναι το ανεπιθύμητο θετικό ενεργειακό ισοζύγιο και η αύξηση του σωματικού βάρους. Εκτός από 

την αύξηση του σωματικού βάρους, η περίσσεια της ποσότητας του σωματικού λίπους, 

συνεπάγεται και πλήθος ψυχοσωματικών και κοινωνικών επιπτώσεων (WHO 2000). 

 

  1.2 Εκτίμηση παχυσαρκίας ενηλίκων 
 

H πιο δημοφιλής μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση και την εκτίμηση 

του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας σε ενηλίκους στην κλινική πράξη και έρευνα, είναι η 

κατηγοριοποίηση με βάση τον ΔΜΣ (Δείκτης  Μάζας Σώματος). Ο ΔΜΣ ορίζεται ως :  

       

                      ΔΜΣ= Βάρος (kg)/ Ύψος (m)2  

 

Ο ΔΜΣ αποτελεί ένα αρκετά αξιόπιστο, απλό και όχι τόσο πολυδάπανο εργαλείο για την 

εκτίμηση του σωματικού λίπους καθώς λαμβάνει υπόψη του το βάρος και ως ένα βαθμό το ύψος, 

επιτρέποντας έτσι να γίνουν συγκρίσεις του βαθμού παχυσαρκίας σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. 

Ωστόσο  το βασικότερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν συνυπολογίζει τη μυϊκή μάζα (WHO 

2000, Freedman et al 2004). 

Η ερμηνεία του ΔΜΣ όσο αναφορά το % σωματικού βάρους και σε σύγκριση με  το πρότυπο 

(standard) βάρος ποικίλλει ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και άλλους παράγοντες.  

Οι γυναίκες χαρακτηρίζονται από ένα υψηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους σε σχέση με 

τους άντρες, εν μέρει εξαιτίας της χαμηλότερης μυϊκής και οστικής μάζας. Γενικότερα οι γυναίκες 

τείνουν να έχουν μία υψηλότερη αναλογία σωματικού λίπους το οποίο είναι περισσότερο 

συσσωρευμένο στον υποδόριο παρά στον σπλαχνικό λιπώδη ιστό. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των 

διαφορών της σωματικής σύστασης μεταξύ αντρών και γυναικών, σε ένα ίδιο ΔΜΣ οι γυναίκες θα 

τείνουν να έχουν ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους σε σχέση με τους άντρες.  
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Επιπλέον  άτομα μεγαλύτερης ηλικίας παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σωματικού λίπους 

σε σύγκριση με αυτά μικρότερης ηλικίας, εξαιτίας των αλλαγών που επέρχονται με την πάροδο της 

ηλικίας στη σύσταση του σώματος. 

Μία δεδομένη τιμή ΔΜΣ είναι δυνατόν να είναι αριθμητικά η ίδια για άντρες και γυναίκες ή 

και για ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας. Παρόλα αυτά είναι πολύ πιθανό να μην αντιπροσωπεύει 

το ίδιο ποσοστό σωματικού λίπους, τον ίδιο βαθμό κινδύνου ή το ίδιο επίπεδο υπέρβαρου και 

παχυσαρκίας (Freedman et al 2004, Οgden et al 2007). 

 

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση από τον WHO, τις κλινικές οδηγίες του ΝHLBI (Εθνικό 

Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος) στον προσδιορισμό και αξιολόγηση της ενήλικης 

παχυσαρκίας, καθώς και τις Αμερικανικές Διαιτητικές Οδηγίες για την παχυσαρκία ορίζεται ότι : 

 

Πίνακας 1. Εκτίμηση θρεπτικής Κατάστασης σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

ΔΜΣ (Β/Υ2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

18,5 – 24,9 

 

Υγιές Βάρος 

 

25 – 29,9 

 

Υπέρβαρος 

30 – 39,9 Δριμεία  Παχυσαρκία 

≥  40 Επικίνδυνη Παχυσαρκία 

 

      WHO 2003, Freedman et al 2004, Οgden et al 2002, Οgden et al 2007 

 

 

 

 

 

H αξιολόγηση του βάρους στους ενήλικες μπορεί να γίνει επίσης με βάση το ποσοστό του 

παρόντος βάρους του εξεταζόμενου ως προς το ιδανικό βάρος (%ideal body weight) ή ως προς το 
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σύνηθες σωματικό βάρος (%usual body weight). Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων αυτών 

ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο και δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη διατροφική 

κατάσταση των ενηλίκων. Το ποσοστό του παρόντος βάρους ως προς το ιδανικό εκφράζεται με 

την παρακάτω σχέση : 

   

         % ιδανικού βάρους= 100x παρόν σωματικό βάρος/ ιδανικό σωματικό βάρος  

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων για ενήλικους άντρες και μη εγκυμονούσες   γυναίκες 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2. Αξιολόγηση του βάρους ανδρών και γυναικών ως προς το ιδανικό βάρος 

% Ιδανικό βάρος Αξιολόγηση 

>200 θνησιγενής παχυσαρκία 

130-199 Παχυσαρκία 

110-129 Αυξημένο βάρος 

90-109 Φυσιολογικό βάρος 

80- 89 Χαμηλής σοβαρότητας υποσιτισμός 

70-79 Μέτριας σοβαρότητας    υποσιτισμός 

<70 Σοβαρός υποσιτισμός 

 

American Dietetic Association 2000 
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1.3 Παιδική ηλικία      
   

Η χρονική περίοδος από τη βρεφική ηλικία μέχρι την εφηβεία, δηλαδή τη στιγμή που 

αρχίζουν να διαφοροποιούνται τα 2 φύλα, ονομάζεται παιδική ηλικία. Η παιδική ηλικία χωρίζεται 

σε 3 υπό-περιόδους: 

� Τη νηπιακή ηλικία (1-3 ετών) 

� Την προσχολική ηλικία (4-6 ετών) 

� Τη σχολική περίοδο (7-10 ετών) 

 

Μετά  από τον πρώτο χρόνο ζωής, το παιδί αναπτύσσεται με πιο αργό αλλά σχετικά σταθερό 

ρυθμό μέχρι την εφηβική ηλικία, όπου εμφανίζεται και η αυξητική αιχμή. Η αύξηση του βάρους και 

του ύψους είναι σχετικά γρήγορη, συμβαίνει όμως με πιο αργούς ρυθμούς από αυτούς που 

παρατηρούνται κατά τον πρώτο χρόνο ζωής. Στο σώμα συνεχίζουν να συμβαίνουν σημαντικές 

μεταβολές. Το βάρος του παιδιού αυξάνεται κατά 2-2.5 kg το χρόνο, ενώ το ύψος του περίπου κατά 

7.5 εκ. μέχρι την ηλικία των 7 ετών και 5 εκ. μέχρι την αρχή της εφηβείας ( Ζαμπέλας, 2003). 

 

 

       1.4 Εφηβική ηλικία 
   

Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου η οποία ξεκινάει με την ήβη και φτάνει 

μέχρι την ενηλικίωση, όπου και ολοκληρώνεται η ανάπτυξη-ωρίμανση του οργανισμού. Αρχίζει 

δηλαδή περίπου στα 10.5-11 χρόνια και τελειώνει σταδιακά ανάμεσα στα 18-21 χρόνια. Η σταθερή 

αλλά αργή ανάπτυξη που παρατηρείται στην παιδική ηλικία επιταχύνεται δραματικά και 

διαφοροποιείται ανάμεσα στα 2 φύλλα κατά την εφηβεία. Είναι η δεύτερη φάση μετά τη βρεφική 

ηλικία, κατά την οποία ο ρυθμός ανάπτυξης είναι τόσο γρήγορος και έντονος. Χαρακτηρίζεται από 

μια σειρά από συγκεκριμένα στάδια στη σεξουαλική ωρίμανση, αύξηση του βάρους και του ύψους 

και αλλαγές στη σύσταση του σώματος. Ένα μεγάλο μέρος των αλλαγών που συμβαίνουν στην 

εφηβεία σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου (Ζαμπέλας, 2003). 
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1.5   Ορισμός και μέθοδοι εκτίμησης παχυσαρκίας στον παιδικό 

πληθυσμό 

 

H παχυσαρκία στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό εμφανίζεται σε ολοένα και μεγαλύτερα 

ποσοστά με αποτέλεσμα να εξαπλώνεται σε επιδημικές διαστάσεις. Ακριβής ορισμός για τα 

υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους δεν μπορεί να δοθεί όπως στην περίπτωση των 

ενηλίκων καθώς κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας λαμβάνουν χώρα φυσιολογικές αλλαγές 

στην ανάπτυξη και στη σύσταση του σώματος των παιδιών. Η φυσιολογική αυτή διαδικασία της 

ανάπτυξης στην παιδική ηλικία αποτελεί και το λόγο που η παιδική παχυσαρκία διαφέρει από αυτή 

των ενηλίκων. Στα παιδιά ο καθορισμός των φυσιολογικών ορίων σωματικού βάρους είναι 

ιδιαίτερα περίπλοκος σε σύγκριση με τους ενήλικες, εξαιτίας της σταδιακής μεταβολής του ύψους 

αλλά και λόγω του ότι οι επιπλοκές που απορρέουν από την παχυσαρκία δεν είναι άμεσες 

(Livingstone 2001, Parizkova et al 2001). 

Για την κατηγοριοποίηση των παιδιών σε υπέρβαρα και παχύσαρκα έχουν γίνει πολυάριθμες 

προσπάθειες δημιουργίας πρότυπων συστημάτων κατάταξης. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα 

για τη μελέτη των διαχρονικών  τάσεων σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης της παιδικής 

παχυσαρκίας, αποτελεί η χρήση διαφορετικών κριτηρίων για το καθορισμό του υπέρβαρου και της 

παχυσαρκίας στα παιδιά, τα οποία κριτήρια είναι δυνατό να διαφέρουν από χώρα σε χώρα ακόμα 

και από έρευνα σε έρευνα. Αποτέλεσμα αυτής της ασάφειας είναι να μην μπορούν να διεξαχθούν με 

αξιοπιστία συγκρίσεις μεταξύ συμπερασμάτων διαφόρων μελετών και διαφόρων χωρών, και του 

επιπολασμού του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας. Σε περίπτωση ακόμα που 

χρησιμοποιείται ο ίδιος όρος π.χ. υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί μεταξύ διαφόρων μελετών 

διαφορετικών χωρών , η σημασία του όρου είναι πιθανό να μην είναι ίδια. Οποιαδήποτε πάντως 

ορολογία και αν χρησιμοποιείται, οι ορισμοί βασίζονται κυρίως στο βάρος και όχι στην παχυσαρκία 

αυτή καθ’ εαυτή (Livingstone 2001, Freedman et al 2004, Οgden et al 2007).  

� Εκτίμηση ολικού σωματικού λίπους (%)    

Πολλές από τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και μέτρηση 

του σωματικού λίπους στους ενήλικες έχουν εφαρμογή και στον παιδικό πληθυσμό. Τέτοιες 

μέθοδοι είναι η βιοηλεκτρική αγωγιμότητα (ΒΙΑ), η μέθοδος της αεροπληθυσμογραφίας , η 

μέθοδος της διπλής φωτονιακής απορρόφησης ακτίνων Χ ( DEXA) κ.ά. 

 

� Δερματικές πτυχές και περιφέρεια μέσης  

Η λήψη δερματικών πτυχών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και μια γρήγορη, εύκολη και 

φθηνή μέθοδο για την εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης ή της παχυσαρκίας των παιδιών. 

Είναι επίσης πολλή χρήσιμη μέθοδος στην παιδιατρική επιστημονική κοινότητα και για μεγάλες 

επιδημιολογικές μελέτες σε παιδικό πληθυσμό καθώς δίνει πληροφορίες της κατανομής του 

λίπους λόγω του ότι λαμβάνει υπόψη τις μετρήσεις από διαφορετικά σημεία του σώματος. Σαν 

μέθοδος δεν απαιτεί υψηλού επιπέδου τεχνικές δεξιότητες, ωστόσο η λήψη των δερματοπτυχών θα 

πρέπει να γίνεται από ένα εκπαιδευμένο από τεχνικής πλευράς άτομο, έτσι ώστε οι μετρήσεις να 
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διέπονται από μεγαλύτερη εγκυρότητα. Σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

είναι λιγότερο αντιπροσωπευτικά και ειδικότερα όσο αναφορά τους υψηλότερους ΔΜΣ. Η ευρέως 

χρησιμοποιούμενη δερματοπτυχή είναι κυρίως του τρικεφάλου μυ η οποία συσχετίζεται καλύτερα 

με τη λιπώδη μάζα του σώματος και σε συνδυασμό με το ΔΜΣ αυξάνει την εγκυρότητα της 

εκτίμησης του ποσοστού σωματικού λίπους. Συχνά προσδιορίζονται επίσης οι δερματοπτυχές στην 

ωμοπλάτη (υποπλάτια δερματοπτυχή), στα λαγόνια ( υπερλαγώνιος δερματοπτυχή) και στο 

δικέφαλο μυ.  

Η κατανομή του σωματικού λίπους εκτιμάται τελευταία και με τη μέτρηση της περιφέρειας 

μέσης (Waist Circumference )  σε σχέση με την ηλικία και το φύλο. Η εκτίμηση αυτής της  

παραμέτρου είναι καλύτερος δείκτης από το λόγο μέσης προς ισχία ( WHR ), καθώς ο λόγος αυτός 

επηρεάζεται από τα μαλακά μόρια της λεκάνης και από τις απότομες αλλαγές κατά την εφηβεία 

(Sardinha et al 1999, Parizkova et al 2001, Phyllis et al 2004). 

 

� Εκατοστιαία θέση ΔΜΣ ( Δείκτη Μάζα Σώματος) 

Έχει αναγνωριστεί διεθνώς πλέον ως ο καλύτερος δείκτης εκτίμησης της παιδικής 

παχυσαρκίας καθώς έχει πολύ καλή συσχέτιση με το σωματικό λίπος, συσχετίζεται με τις 

μεταβολικές επιπλοκές της παχυσαρκίας και είναι ιδανικός για συγκριτικές επιδημιολογικές 

μελέτες. Η χρήση διαφορετικών κριτηρίων για τον καθορισμό του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας 

στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό αποτελεί και το σημαντικότερο εμπόδιο για τη μελέτη των 

διαχρονικών τάσεων σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας. Εξαιρετικής 

σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι ο καθορισμός της παχυσαρκίας και του σωματικού υπέρβαρου 

στα παιδιά ανάλογα με το ΔΜΣ, διαφέρει μεταξύ των Αμερικανών και των Ευρωπαίων.  

Υπάρχουν πολλές σειρές δεδομένων αναφοράς για το ΔΜΣ στην παιδική ηλικία τα οποία 

χρησιμοποιούνται ή συστήνονται ως μέρος του ελέγχου ανάπτυξης των παιδιών σε πολλές χώρες. 

Τα δεδομένα αναφοράς βασίζονται συνήθως σε αντιπροσωπευτικά δεδομένα από την εκάστοτε 

δεδομένη χώρα. Συγκεκριμένα αντιπροσωπευτικές έρευνες που διεξήχθηκαν σε Αγγλία, Σκωτία και 

Ουαλλία, χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν οι Αγγλικές αναφορές ανάπτυξης του 1990 όσο 

αναφορά το βάρος, το ύψος, το ΔΜΣ και την περίμετρο κεφαλιού για παιδιά. Στις Η.Π.Α. επίσης, 

δημιουργήθηκαν από τον αμερικανικό CDC (Centers for Disease Control and Prevention) το 2000, 

πίνακες αναφοράς ανάπτυξης οι οποίοι βασίστηκαν σε 5 εθνικού επιπέδου αντιπροσωπευτικές 

μελέτες , the National Health Examination Survey II & III το 1960, the National Health and 

Nutrition Examination Survey ( NHANES) I & II το 1970, και NHANES to 1988-1994. Οι πίνακες 

του CDC αποτελούν ουσιαστικά αναθεωρημένες εκδόσεις των αντίστοιχων πινάκων του 1977 από 

το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας (National  Center for Health Statistics) και 

συμπεριλαμβάνουν ειδικές για το φύλο, καμπύλες ανάπτυξης του ΔΜΣ για την ηλικία, για την 

ηλικιακή ομάδα των 2-19 ετών. Εξαιτίας της μεγάλης αύξησης βάρους των παιδιών που 

παρατηρήθηκε μεταξύ του 1988-1994, όλα τα δεδομένα βάρους από παιδιά ηλικιών 6 ετών και άνω 

κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, αποκλείστηκαν από τους πίνακες του CDC 2000. Σύμφωνα με 

τους πίνακες του CDC 2000 στις Η.Π.Α. για την ηλικιακή ομάδα 2-19 ετών το υπέρβαρο και η 

παχυσαρκία ορίστηκε ως ένας ΔΜΣ ίσος ή μεγαλύτερος από το 95ο εκατοστημόριο , ενώ ένας ΔΜΣ 

μεταξύ 85ου και 95ου εκατοστημορίου ορίστηκε ως ένας αυξημένος κίνδυνος για υπέρβαρο (at risk of 
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overweight). Η κατηγορία ΄κινδύνου για υπέρβαρο΄ αναφέρεται συνήθως για παιδιά τα οποία είναι 

σε κίνδυνο να γίνουν υπέρβαρα στο μέλλον. Παρόλα αυτά αυτός δεν είναι ο πρωταρχικός σκοπός 

του όρου. Η κατηγορία αυτή ( όπως ορίστηκε από έμπειρες επιτροπές) προοριζόταν για παιδιά που 

ίσως να είναι παχύσαρκα με την έννοια της περίσσειας σωματικού λίπους. Το βασικότερο 

μειονέκτημα των πινάκων ανάπτυξης του CDC είναι ότι τα δεδομένα του έχουν προέλθει από τον 

παιδικό πληθυσμό της Αμερικής και έτσι να μη μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλους πληθυσμούς. 

Επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όσο ο παιδικός πληθυσμός γίνεται ολοένα και παχύτερος , τα 

κατωφλικά όρια για το υπέρβαρο και την παχυσαρκία θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν (Ogden 

et al 2002, Reilly 2002, Phyllis et al 2004,Ogden et al 2007). 

Τον Απρίλιο του 2006 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ( WHO) , δημοσίευσε πίνακες 

ανάπτυξης του ΔΜΣ ανά ηλικία, για παιδιά προσχολικής ηλικίας από τη γέννηση έως την ηλικία 

των 5 ετών. Οι πίνακες αυτοί βασίζονται σε μία διαφορετική προσέγγιση και δημιουργήθηκαν από 

υγιή, θηλάζοντα παιδιά από όλον τον κόσμο και σκοπεύουν να παρουσιάσουν ένα πρότυπο 

φυσιολογικής ανάπτυξης και όχι μια περιγραφική αναφορά. 

 Ο WHO έχει χρησιμοποιήσει όρια ( cut-off points) βασισμένα σε SD scores ( z-scores), με το 

υπέρβαρο να ορίζεται ως μία τιμή ΔΜΣ για την ηλικία μεγαλύτερη ή ίση με ένα z-score + 2. Οι 

πίνακες ανάπτυξης του  CDC 2000 και τα πρότυπα του WHO προορίζονται για κλινική χρήση στον 

έλεγχο ανάπτυξης των παιδιών. Η χρησιμοποίηση επιλεγμένων εκατοστημορίων ή z-scores σε 

αυτούς τους πίνακες για να οριστεί το υπέρβαρο ή η παχυσαρκία, είναι ένας δευτερεύον σκοπός 

(Ogden et al 2007). 

Oι Αμερικανοί λοιπόν χρησιμοποιούν ως όριο τον ΔΜΣ>95η εκατοστιαία θέση για να ορίσουν 

το σωματικό υπέρβαρο (overweight) και ως όριο τον ΔΜΣ>85η  και <95η  εκατοστιαία θέση των 

καμπυλών ανάπτυξης για να ορίσουν τον κίνδυνο για σωματικό υπέρβαρο (at risk of overweight). 

Οι Ευρωπαίοι από την άλλη πλευρά αναφέρονται στην παχυσαρκία όταν ο ΔΜΣ ≥95η εκατοσταιαία 

θέση και για το σωματικό υπέρβαρο όταν 95η >ΔΜΣ>85η εκατοστιαία θέση των καμπυλών 

ανάπτυξης. 

        Η Διεθνής Ομάδα Δράσης για την Παχυσαρκία ( International Obesity Task Force � IOTF) 

για να διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων κρατών παγκοσμίως, αποδέχτηκε τον ΔΜΣ για 

την εκτίμηση του υπέρβαρου και του παχύσαρκου στα παιδιά και υιοθέτησε τις οριακές τιμές και 

το σύστημα κατάταξης των Cole και των συνεργατών του. Το 2000 ο Cole και οι συνεργάτες του 

δημοσίευσαν ειδικά για το κάθε φύλο φυσιολογικά όρια ΔΜΣ, τα οποία βασίστηκαν σε δεδομένα 

αναφοράς από αντιπροσωπευτικές εθνικού επιπέδου επιδημιολογικές μελέτες  6 χωρών, Η.Π.Α, 

Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ και Βραζιλία στις οποίες συμμετείχαν 

100.000 παιδιά ηλικίας 0-20 ετών. Τα Αμερικανικά δεδομένα ήταν τα ίδια με αυτά από τα οποία 

προήλθαν οι πίνακες ανάπτυξης του CDC 2000.  

Σύμφωνα λοιπόν με το σύστημα κατάταξης του Cole το 85ο εκατοστημόριο των καμπυλών 

ανάπτυξης θεωρείται το όριο κατάταξης των παιδιών σε υπέρβαρα και το 95ο το όριο 

κατάταξης των παιδιών σε παχύσαρκα (Cole et al 2000). 

Το σύστημα αυτό κατάταξης του Cole χρησιμοποιείται πλέον ευρέως και έχει αποκτήσει 

παγκόσμια ισχύ ακριβώς διότι τα έλαβε υπόψη του δεδομένα από διάφορες χώρες και έτσι δεν 

διεξάγει συμπεράσματα για έναν μόνο πληθυσμό.  
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Οι οριακές αυτές τιμές του ΔΜΣ ανά ηλικία και φύλο ( οι οποίες ονομάζονται και διεθνή 

κατωφλικά όρια του IOTF), αντιπροσωπεύουν επιλεγμένα όρια τα οποία ανάγονται στα όρια του 

ΔΜΣ που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την παχυσαρκία και το υπέρβαρο στους ενήλικες 

ηλικίας >18 ετών , δηλαδή ένα ΔΜΣ> 30  και ΔΜΣ> 25 αντίστοιχα. Τα διεθνή κατωφλικά όρια του 

IOTF δεν προορίζονταν ως κλινικοί ορισμοί, ούτε για να αντικαταστήσουν τα εθνικά δεδομένα 

αναφοράς , αλλά δημιουργήθηκαν για να παρέχουν μία σειρά ορισμών τις οποίες ερευνητές και 

υπεύθυνοι πολιτικής χάραξης από διαφορετικές χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για 

περιγραφικούς και συγκριτικούς  σκοπούς διεθνώς.  Έτσι από το 2000 η πλειοψηφία των 

επιδημιολογικών μελετών χρησιμοποιούν τα όρια του IOTF ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

αντικειμενικών συγκρίσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών (Cole et al 2000, Parizkova et al 

2001Ogden et al 2002, Ogden et al 2007).  

 Στον  πίνακα 3  παραθέτονται τα διεθνή κατωφλικά όρια για το ΔΜΣ για υπέρβαρα και παχύσαρκα 

παιδιά: 
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Πίνακας 3. Διεθνείς οριακές τιμές για το ΔΜΣ για υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους ( αντίστοιχες με 

τις οριακές τιμές ΔΜΣ των 25 kg/m²  και των 30 kg/m²  που έχουν οριστεί για τους ενήλικες) 
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Πηγή : Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing standard definition for  childhood overweight 

and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000, 320:1-6 
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      Παιδική παχυσαρκία και λιποκύτταρα   
 

Στην παιδική ηλικία η διάκριση μεταξύ υπερβολικού και φυσιολογικού  σωματικού λίπους 

είναι ακόμα πιο δύσκολη Στην παιδική ηλικία η διάκριση μεταξύ υπερβολικού και φυσιολογικού  

σωματικού λίπους είναι ακόμα πιο δύσκολη λόγω των φυσικών, φυσιολογικών και εξαρτώμενων 

από την ηλικία μεταβολών. Η υπόθεση του αριθμού των λιποκυττάρων προέρχεται από διάφορες 

πειραματικές μελέτες σε αρουραίους. Σε ανθρώπους οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι ένα νεογέννητο 

έχει περίπου το ¼ των λιποκυττάρων ενός ενήλικα. Ο αριθμός αυτός των λιποκυττάρων αυξάνει 

ταχέως στο διάστημα μεταξύ της γέννησης και των 2 ετών, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός αυτός της 

αύξησης επιβραδύνεται μέχρι περίπου τα 13 χρόνια. Ωστόσο σε κάποιες ομάδες βρεφών, η αύξηση 

του αριθμού των λιποκυττάρων είναι ασήμαντη κατά τον 1ο χρόνο της ζωής οδηγώντας στο 

συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη αύξηση του λιπώδους ιστού στο συγκεκριμένο διάστημα, είναι 

εξαιτίας της μεγέθυνσης των λιποκυττάρων.   

Σύμφωνα με τον Brook όλα τα παχύσαρκα παιδιά παρουσίαζαν αύξηση και στο μέγεθος και 

στον αριθμό των λιποκυττάρων ενώ ο αυξημένος αριθμός λιποκυττάρων σχετίζεται με την ηλικία 

έναρξης της παχυσαρκίας. Τα παιδιά με αυξημένη κυτταρικότητα ήταν αυτά που απέκτησαν 

υπερβολικό βάρος κατά τον 1ο χρόνο της ζωής τους, ενώ στους ενήλικες αυξημένος αριθμός 

λιποκυττάρων παρατηρήθηκε σε αυτούς που είχαν ιστορικό παιδικής παχυσαρκίας. Ο ρυθμός 

ανάπτυξης των επιπλέον λιποκυττάρων, και κατά συνέπεια του αριθμού αυτών, είναι ευαίσθητος σε 

διατροφικούς παράγοντες μόνο από την 13η εβδομάδα της εγκυμοσύνης έως τον 1ο χρόνο. Η 

εφηβεία είναι επίσης μία τέτοια ευαίσθητη περίοδος (Brook et al 1972). Κάποιοι ερευνητές 

αναφέρουν ότι η αύξηση των λιποκυττάρων παρατηρείται κατά τον 1ο χρόνο, άλλοι αναφέρουν 

μεγέθυνση των λιποκυττάρων μέχρι τα 4 χρόνια, ενώ κάποιοι άλλοι μιλούν για σταδιακή αύξηση 

του μεγέθους αυτών από τη γέννηση μέχρι τα 13 χρόνια. Όλοι όμως οι ερευνητές συμφωνούν στο 

γεγονός ότι ο παχύσαρκος έχει αυξημένο αριθμό λιποκυττάρων και ότι η μείωση του σωματικού 

βάρους συνδέεται με μείωση του μεγέθους και όχι του αριθμού τους. Επίσης, υπάρχει ο ισχυρισμός 

ότι η καθυστερημένη έναρξη της παχυσαρκίας συνδέεται περισσότερο με αύξηση του μεγέθους των 

υπαρχόντων λιποκυττάρων παρά με το σχηματισμό επιπρόσθετων, και ότι το αντίθετο συμβαίνει 

στην παχυσαρκία που αναπτύσσεται από νωρίς. Ωστόσο υπάρχουν και αντίθετα αποτελέσματα 

μελετών που δείχνουν ότι το μέγεθος και όχι ο αριθμός σχετίζεται με την πρώιμη έναρξη της 

παχυσαρκίας και ότι ο κύριος και καθοριστικός παράγοντας του αριθμού των λιποκυττάρων είναι η 

ποσότητα του λιπώδους ιστού (Roche 1981). 

Οι αλλαγές στο σωματικό λίπος με την ηλικία παραλληλίζονται με τις αλλαγές στο μέγεθος ή 

και στον αριθμό των λιποκυττάρων. Στο νεογέννητο, τα λιποκύτταρα είναι μικρά αλλά αυξάνουν 

σε μέγεθος κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους με την αποθήκευση λίπους. Τα βρέφη 

καταναλώνουν δίαιτες με περισσότερο από το 50% της ενέργειας από λίπος ενώ η αποθήκευση του 

λίπους σε αυτήν τη φάση γίνεται με υψηλότερο ρυθμό. Το πάχος αυτό στη βρεφική ηλικία είναι 

εξαιρετικής σημασίας και δρα προστατευτικά ενάντια στο διατροφικό και μεταδοτικό στρες της 

περιόδου του απογαλακτισμού. Ο αριθμός των λιποκυττάρων αυξάνει βαθμιαία με γραμμική 

ανάπτυξη στα παιδιά φυσιολογικού βάρους. Όταν, όμως, η αποθήκευση του λίπους είναι 

υπερβολική, τα λιποκύτταρα αυξάνουν μέχρι να φτάσουν ένα ορισμένο μέγεθος.       
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 Η εναπόθεση του λίπους πριν την εφηβεία στα αγόρια έχει φυσιολογική σημασία καθώς δρα 

σαν αποθήκη ενέργειας για την υποστήριξη της ανάπτυξης στην εφηβεία.Η εναπόθεση του λίπους 

πριν και κατά τη διάρκεια της εφηβείας στα κορίτσια, σχηματίζει αποθήκες καυσίμων για τις 

διατροφικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. 

Η υπερβολική όμως εναπόθεση λίπους σε κάθε ηλικία μπορεί να οδηγήσει στη στρατολόγηση 

των λιποκυττάρων και στον υπερβολικό αριθμό τους. Η εναπόθεση λίπους στα προεφηβικά χρόνια 

συνδέεται με εντατική εναπόθεση λίπους. Στην περίπτωση όμως που αυτή η εναπόθεση ξεκινήσει 

νωρίς (πριν τα 6 χρόνια), το παρατεταμένο πάχος μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό αριθμό 

λιποκυττάρων και αυτό εξηγεί το γιατί η πρώιμη εναπόθεση συνδέεται με τον κίνδυνο επίμονης 

παχυσαρκίας έως την ενήλικο ζωή (Poscitt, 1995). 

    1.7   Έναρξη παχυσαρκίας  
 

Το 1980 διατυπώθηκαν 2 τουλάχιστον διαφορετικές και ανόμοιες υποθέσεις που αφορούσαν 

την έναρξη της παχυσαρκίας στον άνθρωπο. Η πρώτη ανέφερε ότι η παχυσαρκία ξεκινά από νωρίς, 

δηλαδή στην βρεφική ηλικία και συνεχίζεται μέχρι το τέλος της ζωής. Η τάση αύξησης των 

λιποκυττάρων σε αριθμό και μέγεθος και η υπόθεση ότι η παχυσαρκία είναι μια μεταβολική νόσος 

γενετικής προελεύσεως, θα μπορούσε να είναι συμβατή με την πρώιμη έναρξη της παχυσαρκίας 

στη βρεφική ηλικία. 

Σύμφωνα με την δεύτερη θεωρία, η έναρξη της παχυσαρκίας μπορεί να τοποθετηθεί σε 

οποιαδήποτε περίοδο της ζωής. Η απόδειξη για την διαφορετική χρονική έναρξη της παχυσαρκίας, 

μπορεί να είναι συμβατή με ξεχωριστές ερμηνείες. Μπορεί να υποτεθεί ότι το γονίδιο ή τα γονίδια 

που είναι υπεύθυνα για την παχυσαρκία, διαφοροποιούνται σε έκφραση για διάφορες οικογένειες 

και συνδυασμούς γονοτύπων. Η διακύμανση στην έναρξη της παχυσαρκίας μπορεί να έχει μια 

σχετική βάση με κρίσεις στον κύκλο της ζωής, προκαλώντας υπερτροφία των λιποκυττάρων ή 

απορύθμιση του μηχανισμού ελέγχου της όρεξης (Garn et al 1980). 

 

 1.8  Κρίσιμες περίοδοι ανάπτυξης παχυσαρκίας  
 

Οι κρίσιμες περίοδοι της ανάπτυξης έχουν αναγνωριστεί πλήρως για πολλές 

συμπεριφοριστικές και αναπτυξιακές διαδικασίες. Σύμφωνα με παρατηρήσεις πολλών ερευνητών 

υπάρχουν 2 και πιθανόν 3 κρίσιμες περίοδοι για την ανάπτυξη της παχυσαρκίας και των επιπλοκών 

της (Dietz 1994). 

Οι 3 φάσεις ανάπτυξης είναι η εμβρυϊκή/ βρεφική φάση, η οποία αρχικά περιορίζεται από τη 

διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών από τη μητέρα μέσω πλακούντα ή στο βρέφος, η φάση 

ανάπτυξης στην παιδική ηλικία η οποία ομαλοποιείται από την αυξητική ορμόνη και την ινσουλίνη 

(αυξητικοί παράγοντες) και επίσης μπορεί να περιοριστεί από την διαθεσιμότητα των θρεπτικών 
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συστατικών, και τέλος η φάση ανάπτυξης της εφηβείας η οποία ομαλοποιείται αρχικά από τις 

ορμόνες του φύλου (Raman, 2002). 

Συνεπώς, η προγεννητική περίοδος/βρεφική ηλικία, η περίοδος ανάπτυξης λίπους (adiposity 

rebound) και η εφηβεία φαίνεται να αντιπροσωπεύουν τις 3 πιο κρίσιμες περιόδους για την 

ανάπτυξη της παχυσαρκίας: 

1.8.1   Προγεννητική περίοδος /Βρεφική ηλικία 

 

Η πιο συνήθης αντίληψη των αποτελεσμάτων της διατροφικής έκθεσης κατά την περίοδο της 

εμβρυϊκής ζωής, είναι ότι κατά την περίοδο αυτή αρχίζει η ρύθμιση της όρεξης και του αριθμού των 

λιποκυττάρων. Η πρώιμη έκθεση σε υπέρ ή υποσιτισμό μπορεί να επηρεάσει στην διαφοροποίηση 

των κέντρων του υποθαλάμου τα οποία είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της πρόσληψης τροφής.  

Η καθυστερημένη έκθεση σε υποσιτισμό στην εμβρυϊκή ζωή μπορεί να μειώσει την 

εκτεταμένη ανταπάντηση των λιποκυττάρων η οποία συμβαίνει κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης, 

δεδομένου ότι η καθυστερημένη έκθεση στον υπερσιτισμό μπορεί να προκαλέσει υπερπλασία των 

λιποκυττάρων. Επομένως ο πρώιμος υποσιτισμός μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση της διαιτητικής 

πρόσληψης και προδιαθέτει την μετέπειτα παχυσαρκία. Εξάλλου, στο 3ο τρίμηνο και μετά τον 

τοκετό ο υπέρ ή υποσιτισμός μπορεί να επηρεάσει την κυτταρικότητα του λιπώδους ιστού και είτε 

να δράσει προστατευτικά στην μετέπειτα παχυσαρκία ή τελικά να την προάγει (Dietz 1994). 

Σε μελέτη των Rolland-Cachera και συν, βρέθηκε ότι τα παιδιά που ήταν παχύσαρκα κατά 

τον 1ο χρόνο της ζωής τους με μια πρόωρη ανάκτηση λίπους, θα παρέμεναν παχύσαρκα και 

αργότερα, αναμένοντας να έχουν υπερπλαστική τύπου παχυσαρκία δηλαδή αυξημένο μέγεθος και 

αριθμό λιποκυττάρων (Rolland-Cachera et al 1984). 

  

   1.8.2    Περίοδος ανάκτησης λίπους (adiposity rebound) 
 

Πηγές δεδομένων υποδηλώνουν ότι η περίοδος ανάκτησης λίπους είναι πιθανόν να 

αντιπροσωπεύει άλλη μία κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη του επακόλουθου λίπους. Ο Δείκτης 

Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) αυξάνει κατά τον 1ο χρόνο ζωής και μειώνεται διαδοχικά. Στα 5 περίπου 

χρόνια όμως αρχίζει να αυξάνει πάλι. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συμβαίνει αυτή η 

δεύτερη αύξηση ονομάζεται περίοδος ανάκτησης λίπους. Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι όταν η 

ανάκτηση λίπους συμβαίνει νωρίς, είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος για παραμονή της παχυσαρκίας 

στη μετέπειτα ζωή, αν και αυτό που καθορίζει το χρόνο της ανάκτησης του λίπους παραμένει 

άγνωστο (Parsons et al 1999). 

 Μελέτη των Eriksson και συν  υπονοεί ότι η πρώιμη ανάκτηση λίπους επηρεάζεται από την 

ισχνότητα γύρω στην ηλικία των 1-2 ετών και αυτό έχει συνδεθεί με ένα μετέπειτα κίνδυνο για 

διαβήτη.(Eriksson et al 2003). Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η αναφορά μίας μελέτης ότι τα κορίτσια 



Ζαφείρη    Ευδοκία    ----     ∆ιερεύνηση    παραγόντων    κινδύνου    για    την    εµφάνιση    παχυσαρκίας    σε    παιδικό    πληθυσµό    

21 

 

με υψηλό ΔΜΣ στα 3 τους χρόνια, βιώνουν μια καθυστερημένη ανάκτηση λίπους (η σχέση αυτή 

ωστόσο δεν παρατηρήθηκε στα αγόρια). Μία πρώιμη ανάκτηση λίπους παρατηρείται και για τα 2 

φύλα, σε παιδιά 3 ετών που ήταν ψηλότερα (Williams et al 2002). 

Μακροχρόνιες παρατηρήσεις μιας μικρής ομάδας στη Γαλλία και μιας μεγαλύτερης ομάδας 

στο βορειοδυτικό Οχάιο των Η.Π.Α., υπονοούν ότι η χρονική στιγμή κατά την οποία αρχίζει η 

ανάκτηση του λίπους μπορεί να έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην παχυσαρκία κατά την 

εφηβεία και την ενήλικη ζωή. Τόσο στους εφήβους όσο και στους ενήλικες ο ΔΜΣ και οι 

υποωμοπλάτιες δερματομετρήσεις ήταν εξαιρετικά μεγαλύτερες στα παιδιά των οποίων η 

ανάκτηση του λίπους ξεκίνησε νωρίς (πριν τα 5.5 έτη), σε σύγκριση με τα παιδιά των οποίων η 

ανάκτηση του λίπους έγινε στα 6 με 6.5 έτη περίπου ή αργότερα ( μετά τα 7). Η ηλικία της 

ανάκτησης λίπους όμως, μπορεί να συμβάλλει λίγο στην πρόβλεψη της παχυσαρκίας των 

ενηλίκων, εάν ο ΔΜΣ στα 7 χρόνια (δηλαδή μετά την ανάκτηση λίπους) και το ύψος του παιδιού 

κατά την παιδική ηλικία είναι γνωστά (Freedman et al 2001). Με ένα δεδομένο ΔΜΣ στην παιδική 

ηλικία ένα ψηλότερο παιδί είναι πολύ πιθανό να είναι ένας παχύσαρκος ενήλικας (Freedman et al 

2003). 

Αν και αυτά τα δεδομένα δείχνουν καθαρά μία σχέση ανάμεσα στην περίοδο ανάκτησης 

λίπους και το επακόλουθο πάχος, η επικράτηση της παχυσαρκίας δεν έχει εξεταστεί. Επομένως η 

απόδειξη ότι η περίοδος της ανάκτησης λίπους αντιπροσωπεύει μία κρίσιμη περίοδο για την 

ανάπτυξη της επακόλουθης παχυσαρκίας δεν έχει ακόμα αποδειχθεί. Μια εναλλακτική εξήγηση 

του αποτελέσματος της περιόδου ανάκτησης λίπους στην τελική απόκτηση λίπους, μπορεί να είναι 

ότι τα παιδιά που ανακτούν λίπος νωρίτερα εξελίσσονται σε παχύτερα για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. Ο ρυθμός αύξησης του ΔΜΣ μπορεί να είναι παρόμοιος. Γι΄αυτό, διαφορές στο πάχος σε 

διαφορετικές ηλικίες μπορεί να αντανακλά μόνο την πρώιμη έναρξη στην ηλικία που σχετίζεται με 

την εναπόθεση λίπους και την παράλληλη απόκτηση του πάχους σύμφωνα με αυτά (William et al 

1994). 

Τα χρόνια πριν από την εφηβεία (6-9 ετών) θεωρούνται μια σημαντική περίοδος που στοχεύει 

στη διαχείριση και την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Αυτή η περίοδος έχει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά με την περίοδο ανάκτησης λίπους (adiposity rebound), την περίοδο όπου η 

εναπόθεση λίπους, όπως φαίνεται από δερματομετρήσεις, αρχίζει να αυξάνει πάλι. Η περίοδος 

αυτή έχει αναγνωριστεί ως μία πολύ κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη της παχυσαρκίας, με την 

πρώιμη εναπόθεση λίπους να προφητεύει την μετέπειτα αυτή ανάπτυξη (Rolland-Cachera et al 

1984). 

Η ηλικία αυτή είναι επίσης ενδιαφέρουσα διότι είναι και το διάστημα κατά το οποίο μπορούν 

οι συνήθειες της φυσικής δραστηριότητας και τα πρότυπα της διατροφής να αλλάξουν καθώς τα 

παιδιά πηγαίνουν πλέον στο σχολείο ή συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες της σχολικής 

ηλικίας. Για τους λόγους αυτούς είναι ενδιαφέρουσα η διερεύνηση της σχέσης της φυσικής 

δραστηριότητας με το σωματικό βάρος των παιδιών κάθε ηλικίας (Ball et al 2001). 
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       1.8.3    Εφηβεία 

 

Η εφηβεία αντιπροσωπεύει την τελευταία προτεινόμενη περίοδο για την ανάπτυξη της 

παχυσαρκίας. Ο κίνδυνος έναρξης της παχυσαρκίας και η παραμονή της φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερος στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια (Zack et al 1979). Επιπρόσθετα, αρκετοί 

μελετητές παρατήρησαν μια αύξηση της παχυσαρκίας στις έφηβες, ενώ μεγάλες μελέτες συνεχούς 

παρακολούθησης σε εφήβους υποδηλώνουν ότι το 30% περίπου όλων των παχύσαρκων ενηλίκων 

γυναικών ήταν παχύσαρκες στην εφηβεία, ενώ μόνο το 10% των ενηλίκων παχύσαρκων αντρών 

εμφάνισαν παχυσαρκία κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Περίπου το 70% των παχύσαρκων αντρών 

και μόνο το 20% των παχύσαρκων γυναικών επανήλθαν σε φυσιολογικό σωματικό βάρος μετά από 

10 χρόνια (Dietz et al 1994). Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι τα κορίτσια μπορεί να βρίσκονται σε 

ιδιαίτερο κίνδυνο για να αναπτύξουν παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή εάν η παχυσαρκία εμφανιστεί ή 

αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της εφηβείας καθώς και ότι η έναρξη της παχυσαρκίας στην εφηβεία 

στις γυναίκες η οποία παραμένει στην ενήλικο ζωή , προαναγγέλλει προβλήματα για όλη την 

υπόλοιπη ζωή.  

Η εφηβεία επίσης φαίνεται να είναι μια κρίσιμη περίοδος για τη συσχέτιση της παχυσαρκίας 

που συνδέεται με τη νοσηρότητα. Σε μία 55χρονη μελέτη συνεχούς παρακολούθησης, όπου 

μελετήθηκαν άτομα κατά τη διάρκεια της 3ης Harvard Growth Study (1922-1935), η θνησιμότητα 

αυξήθηκε ανάμεσα στους άντρες που ήταν υπέρβαροι (ΔΜΣ>75η εκατοστιαία θέση) κατά τη 

διάρκεια των γυμνασιακών χρόνων σε σύγκριση με άντρες που ήταν φυσιολογικού βάρους (25ης< 

ΔΜΣ< 50ης εκατοστιαίας θέσης) ως έφηβοι (Must et al 1992). 

Η νοσηρότητα επίσης από διάφορες ασθένειες αυξήθηκε ανάμεσα τόσο σε άντρες όσο και σε 

γυναίκες οι οποίοι υπήρξαν παχύσαρκοι κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Οι άντρες τείνουν να 

έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από την εφηβική παχυσαρκία σε σύγκριση με τις γυναίκες. 

Δεδομένα από νεαρούς υπέρβαρους ενήλικες από τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη 

Νορβηγία υποστηρίζουν αυτές τις παρατηρήσεις (Dietz et al 1994). 
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Κεφάλαιο 2  – Αιτιολογικοί Παράγοντες 
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Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να 

ποικίλουν τα αίτια για την εμφάνισή της. Γενετικοί,περιγεννητικοί,περιβαλλοντικοί, 

ψυχοκοινωνικοί, ενδοκρινικοί και ορμονικοί είναι οι βασικότεροι από τους παράγοντες στους 

οποίους μπορεί να οφείλεται η εμφάνιση της παχυσαρκίας. Ωστόσο δεν οφείλεται αποκλειστικά 

και μόνο σε έναν από αυτούς ( Speiser et al,2005). Παράγοντες όπως το κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο των γονέων καθώς και τα δημογραφικά στοιχεία της οικογένειας φαίνεται ότι συμμετέχουν 

και αυτοί στην αιτιολογία της παιδικής παχυσαρκίας (Haas et al 2003). Ο Skelton και οι 

συνεργάτες του πρότειναν σύμφωνα με το Βιοψυχοκοινωνικό και Οικολογικό Μοντέλο της 

παχυσαρκίας, μία πιο ολιστική μελέτη της νόσου τόσο σε βιολογικό, ψυχολογικό, κοινωνικό όσο 

και σε συμπεριφοριστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο (Skelton et al 2006). 

.  

Εικόνα 1. Παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν παχυσαρκίας 

H αλματώδης αύξηση της εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας σε επιδημικές διαστάσεις τα 

τελευταία χρόνια, αποδεικνύει ότι κυρίαρχο ρόλο για αυτήν την κατάσταση παίζει ο συνδυασμός 

περιβαλλοντικών και ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τις διατροφικές συμπεριφορές 

και τον τρόπο ζωής, ενώ οι γενετικοί παράγοντες φαίνεται ότι συνεισφέρουν λιγότερο (Berkey et al 

2000,Larsen et al 2007). 

H άμεση όμως αιτία της παιδικής παχυσαρκίας φαίνεται ότι είναι το θετικό ενεργειακό 

ισοζύγιο που μπορεί να οφείλεται είτε σε αυξημένη ενεργειακή πρόσληψη είτε σε μειωμένη φυσική 

δραστηριότητα ή, όπως συμβαίνει συχνότερα, και στα δύο. Ο συνδυασμός αυτής της ενεργειακής 

ανισορροπίας με κάποια γενετική προδιάθεση φαίνεται ότι αποτελεί την εξήγηση για την έκρηξη 

των ποσοστών της παιδικής παχυσαρκίας (Berkey et al 2000, Ebbeling et al 2002, Lobstein and 

Frelut 2003). 

Στον πίνακα 4  αναφέρονται νοσήματα και σύνδρομα που σχετίζονται και επιδρούν στην εμφάνιση 

παιδικής παχυσαρκίας  
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Πίνακας 4.Νοσήματα που σχετίζονται  με την παιδική παχυσαρκία 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

� Σύνδρομο Alstrom 

 

Υπογοναδισμός,εκφύλιση αμφιβληστροειδούς, κώφωση, 

σακχαρώδης διαβήτης 

� Σύνδρομο 

Carpenter 

Πολυδακτυλία, συνδακτυλία, κρανιοσυνοστέωση, διανοητική 

καθυστέρηση 

� Σύνδρομο Cushing 

 

Υπερπλασία επινεφριδίων ή νεόπλασμα υπόφυσης 

� Σύνδρομο Frohlish Yποθαλαμικό νεόπλασμα 

 

� Υπερινσουλινισμός 

Νησιδιοβλάστωση, παγκρεατικό αδένωμα, υπογλυκαιμία, 

σύνδρομο Mauriac (πενιχρός έλεγχος διαβήτη) 

 

� Σύνδρομο 

Laurence-Moon-

Bardet-Biedl 

Εκφύλιση αμφιβληστροειδούς, συνδακτυλία, πολυδακτυλία, 

υπογοναδισμός, διανοητική καθυστέρηση, αυτοσωμικό 

υπολειπόμενο νόσημα 

� Μυϊκή δυστροφία 

 

Όψιμη εγκατάσταση παχυσαρκίας 

 

� Μυελοδυσπλασία 

 

Δισχιδής  ράχη 

 

� Σύνδρομο Prader-

Willi 

Νεογνική υποτονία, φυσιολογική αύξηση μετά τη γέννηση, 

μικρό μέγεθος άκρων χεριών & ποδιών, διανοητική 

καθυστέρηση, υπογοναδισμός,μικρό έλλειμμα χρωμοσώματος15 

 

� Ψευδουποπαρα-

θυρεοειδισμος 

 

Υποασβεστιαιμία ποικίλου βαθμού, δερματικές αποτιτανώσεις 

Σύνδρομο Turner Δυσγενεσία ωοθηκών, λεμφοίδημα, αυχενική πτυχή 

 Σημείωση; Οι παθήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5% των περιπτώσεων 

παιδικής παχυσαρκίας (Behram et al 2002) 
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   2.1  Γενετικοί παράγοντες 

 

Η επίδραση των γενετικών παραγόντων στην αύξηση βάρους είναι ευρέως αναγνωρισμένη 

στους επιστημονικούς κύκλους. Το 1997 εντοπίστηκε η πρώτη γενετική μετάλλαξη γονιδίου, η 

οποία αφορούσε την κωδικοποίηση της  ορμόνης λεπτίνης και συγκεκριμένα η ανακάλυψη του 

γονιδίου Οb όπου μετά από κλωνοποίησή του αναγνωρίστηκε αυτή. Συγκεκριμένα η μετάλλαξη 

του γονιδίου αυτού βρέθηκε σε δύο σοβαρά παχύσαρκα παιδιά από το Πακιστάν των οποίων οι 

γονείς είχαν συγγένεια εξ αίματος (Montagueet et al 1997,Seeley &Schwartz1999). Στη συνέχεια 

προσδιορίστηκαν συνολικά άλλες 5 γενετικές μεταλλάξεις που σχετίζονται με την εμφάνιση 

παχυσαρκίας στον άνθρωπο και οι οποίες παρουσιάζονται όλες κατά την παιδική ηλικία και 

επηρεάζουν και αυτές την έκκριση της λεπτίνης (Farooqi et al, 2000) 

Η λεπτίνη είναι μία ορμόνη η οποία παράγεται σε φυσιολογικές συνθήκες στα λιποκύτταρα 

των οποίων ο όγκος έχει άμεση σχέση με την έκκριση της (Hobfauer,2002). Η ορμόνη αυτή έχει 

αποδειχθεί ότι δρα σε κέντρα του εγκεφάλου που ελέγχουν το ρυθμό του μεταβολισμού με 

αποτέλεσμα να έχει ισχυρή επίδραση στον έλεγχο του βάρους, καθώς επίσης παίζει αποφασιστικό 

ρόλο στον έλεγχο σοβαρών ενδοκρινών λειτουργιών και ιδιαίτερα στην αναπαραγωγή. 

Επιπλέον έχουν ανακαλυφθεί πολλά αλληλόμορφα γονίδια υποψηφίων όπως εκείνα στη 

μεταβλητή νουκλεοτιδική σειρά τα οποία φαίνεται να επαναλαμβάνουν την περιοχή που περιέχει 

το γονίδιο της ινσουλίνης με αποτέλεσμα να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρης εμφάνισης 

της παχυσαρκίας (LeStunff et al 2001). 

Σημαντική ήταν και η ανακάλυψη το 1999 της γκρελίνης, μίας ορμόνης που παράγεται από τα 

ενδοκρινή κύτταρα του στομάχου και θεωρείται ισχυρό διεγερτικό της όρεξης αλλά που μειώνει το 

μεταβολικό ρυθμό και τον καταβολισμό των λιπών. Αποτελέσματα από μελέτες έχουν δείξει ότι η 

γκρελίνη συσχετίζεται έντονα με την εμφάνιση παχυσαρκίας (Cummings et al 2002,Flier and 

Maratos 2002). 

Κάποιες μεταλλάξεις που έχουν ταυτοποιηθεί στους 4 υποδοχείς του γονιδίου της 

μελανοκορτίνης (MC4R) φαίνεται ότι πιθανόν να σχετίζονται με την εμφάνιση παιδικής 

παχυσαρκίας, ωστόσο είναι επιτακτική η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα (Tao et al 2003,Valli-

Jaakola et al 2004). 

Γενετικά σύνδρομα με σπάνια όμως συχνότητα, που ευθύνονται για την εμφάνιση παιδικής 

παχυσαρκίας είναι τα  Prader-Willi, Bardet-Biedl, Cohen και Alstrom (βλέπε πίνακα 4), αν και οι 

μοριακές αιτίες αυτών των συνδρόμων δεν έχουν πλήρως ταυτοποιηθεί. 

Τα μονογονιδιακά ελαττώματα φαίνεται να είναι υπεύθυνα κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό για 

την εμφάνιση παχυσαρκίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η προδιάθεση στην παχυσαρκία φαίνεται να 

προκαλείται από μία πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ 250 γονιδίων που σχετίζονται με την 

παχυσαρκία και ίσως με περιγεννητικούς παράγοντες (Rankinem et al, 2001). 
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    2.2  Περιγεννητικοί παράγοντες  

 

2.2.1   Βάρος κύησης και γέννησης 
  

Η διατροφή της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παίζει σημαντικό 

ρόλο στην εμφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας σύμφωνα με έρευνα των Whitaker & 

Dietz. Η αυξημένη προσλαμβανόμενη ενέργεια στην περίοδο της κύησης αυξάνει τον 

κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού. Η ίδια 

έρευνα αναφέρει ότι η μητρική παχυσαρκία αυξάνει τη μεταφορά των διατροφικών 

συστατικών διαμέσου του πλακούντα με αποτέλεσμα να επιφέρει μόνιμες αλλαγές στην 

όρεξη, τη νευρο-ενδοκρινολογική λειτουργία ή και τον ενεργειακό μεταβολισμό 

(Whitaker & Dietz,1998). 

Υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας της μητέρας και του 

βάρους γέννησης του βρέφους με την παιδική παχυσαρκία. Ωστόσο ο υποσιτισμός της 

μητέρας σε σημαντικά στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης είναι πιθανόν να προκαλέσει 

μόνιμες φυσιολογικές αλλαγές οι οποίες καταλήγουν σε παχυσαρκία. Χαρακτηριστική 

μελέτη που καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα είναι αυτή που διαδραματίστηκε στην 

Ολλανδία το 1943-44, την περίοδο που τη χώρα μάστιζε ο λιμός. Γυναίκες οι οποίες 

εκτέθηκαν στο λιμό στην αρχή της εγκυμοσύνης τους γέννησαν βρέφη κανονικού 

μεγέθους, ενώ εκείνων που εκτέθηκαν στον λιμό προς το τέλος της εγκυμοσύνης τους 

ήταν χαμηλού βάρους.  Στην ενήλικο ζωή τους τα βρέφη χαμηλού βάρους είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι καθώς διέτρεχαν και μεγαλύτερο κίνδυνο 

να εμφανίσουν νοσήματα που σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο όπως και 

καρδιαγγειακά και υπέρταση, σε σύγκριση με αυτά που γεννήθηκαν με κανονικό βάρος 

(Ravelli et al 1976, Ravelli et al 1999). 

Συμπεράσματα και άλλων ερευνών καταλήγουν στο ότι παχύσαρκα παιδιά και 

παχύσαρκοι ενήλικες που είχαν χαμηλό βάρος γέννησης είναι περισσότερο επιρρεπής να 

εμφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και στεφανιαία νόσο σε σχέση με παχύσαρκα 

άτομα που είχαν μεγαλύτερο βάρος γέννησης (Berker et al 2002). 

Το χαμηλό βάρος γέννησης έχει συσχετιστεί επίσης με χαμηλή άλιπη μάζα 

σώματος και αυξημένο σπλαχνικό λίπος και το μεταβολικό σύνδρομο στην μετέπειτα ζωή 

(Bennett et al 2002,Loos et al 2002). Σε μία άλλη μελέτη των Barker et al συσχετίστηκε το 

χαμηλό βάρος γέννησης σε μία ομάδα υπέρβαρων κοριτσιών στην εφηβεία, με την 

κεντρική εναπόθεση λίπους και διαπιστώθηκε ότι η συσχέτιση αυτή ήταν θετική. 

Συμπερασματικά φαίνεται ότι από την εμβρυϊκή κιόλας ζωή επηρεάζεται η μελλοντική 

εναπόθεσης λίπους και αυτό το γεγονός είναι πιο προφανές στα άτομα που είναι 

υπέρβαρα (Barker et al 1997,Loos et al 2002). 
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2.2.2   Θηλασμός 
 

 Ο μητρικός θηλασμός και η συσχέτισή του με την παχυσαρκία στην παιδική και 

ενήλικη παχυσαρκία, έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών. Πράγματι, πολλές από 

αυτές έχουν καταλήξει στο γεγονός ότι το μητρικό γάλα πιθανόν να έχει κάποια 

προστατευτική δράση έναντι της παχυσαρκίας. Μωρά τα οποία σιτίστηκαν με 

υποκατάστατα γάλακτος κατά την πρώτη βρεφική ηλικία φαίνεται να διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν υπέρβαρα ή παχύσαρκα στην παιδική ή εφηβική ηλικία 

από εκείνα που θήλασαν ή που θήλασαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Von Kries et 

al 1999, Gillman et al 2001, Armstrong & Reilly 2002). Γενικότερα, μείζονος σημασίας 

αποτελεί και η χρονική διάρκεια του θηλασμού, καθώς παιδιά που θήλασαν περισσότερο 

φαίνεται να προστατεύονται από το θηλασμό και έχουν λιγότερες πιθανότητες να αυξηθεί 

υπερβολικά το βάρος τους (Harder et al 2005).  

Η εξήγηση αυτού του πορίσματος μπορεί να αποδοθεί σε μόνιμες φυσιολογικές 

αλλαγές οι οποίες προκαλούνται από κάποιους εγγενείς παράγοντες μοναδικούς για το 

ανθρώπινο γάλα ή σε ψυχολογικούς παράγοντες όπως η προτίμηση της γεύσης ή η θέση 

ελέγχου στο ποσοστό σίτισης( μωρό εναντίον μητέρας) (Von Kries et al 1999, Gillman et al 

2001). 

Επιπλέον, η προστατευτική δράση του θηλασμού έναντι στην αύξηση βάρους 

στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να αποδοθεί στις ιδιότητες του μητρικού γάλακτος. 

Τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος του εμπορίου έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή αξία 

ενώ η υψηλή του περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη/άζωτο σε σύγκριση με το μητρικό είναι 

πιθανόν να προκαλέσει αυξημένη μεταβολική απάντηση της ινσουλίνης η οποία ως ένας 

αυξητικός παράγοντας θα οδηγήσει σε αύξηση βάρους ή να προκληθούν διαφοροποιήσεις 

στον έλεγχο πρόσληψης του υποκατάστατου σε σύγκριση με το μητρικό (Hediger et al, 

2001). 

2.2.3   Σακχαρώδης διαβήτης κύησης  
 

Τα  βρέφη τα οποία γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες εμφάνισαν διαβήτη κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, είχαν μεγαλύτερο βάρος γέννησης από αυτά που οι 

μητέρες τους δεν ήταν διαβητικές. Στα παιδιά αυτά με το χαρακτηριστικό αυξημένο 

βάρος γέννησης, όταν κλείσουν τον 1 χρόνο ζωής, η εικόνα αυτή του υπέρβαρου έχει 

υποχωρήσει (Vohr et al 1980,Shils et al 2006). Ωστόσο, στην ηλικία των 5-6 τα παιδιά 

των οποίων οι μητέρες εμφάνισαν διαβήτη κύησης έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

γίνουν υπέρβαρα καθώς και να διατρέχουν αυτόν τον κίνδυνο μέχρι τα 18 (Pettit et al 

1983,Shils et al 2006). Γενικότερα τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση να 

γίνουν παχύσαρκα στην παιδική και εφηβική ηλικία. Χαρακτηριστική είναι η ένδειξη ότι 

παιδιά των οποίων οι μητέρες εμφάνισαν διαβήτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

τους σε αυτά, διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο υπερβάλλοντος βάρους σε σχέση με τα 

αδέρφια τους που γεννήθηκαν πριν από αυτά (Dabelea et al, 2000). 
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2.2.4  Kάπνισμα στην εγκυμοσύνη 
  

Η συνήθεια της μητέρας να καπνίζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει 

συσχετιστεί με την εμφάνιση παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία του απογόνου 

(Toschke et al, 2002) και πλέον έχει φανεί ότι αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα 

κινδύνου για την εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας (Bergmann et al 2003, Oken et al 

2008). Σε μελέτη των Von Kries et al, φάνηκε ότι υπάρχει μια δοσοεξαρτώμενη σχέση 

του καπνίσματος κατά την εγκυμοσύνη με την εμφάνιση παχυσαρκίας σε παιδιά 

ηλικίας 5-7 ετών (Von Kries et al, 1999) 

 

  2.3   Κληρονομικότητα-Παχυσαρκία  γονέων 

 

Η παχυσαρκία των γονέων αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη αυξημένου κινδύνου για 

εμφάνιση παχυσαρκίας στους απογόνους. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι παιδιά 

υπέρβαρων ή παχύσαρκων γονέων είχαν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν 

παχύσαρκα (Lake et al 1997, Whitaker et al 1997,Wang et al 2000). Ο κίνδυνος αυτός 

αυξάνει όλο και περισσότερο όταν και οι δύο γονείς είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. 

Παιδιά των οποίων ο ένας γονιός μόνο είναι παχύσαρκος έχουν 3 φορές περισσότερες 

πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες σε σχέση με παιδιά που είχαν γονείς 

φυσιολογικού βάρους. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι, τότε τα 

παιδιά τους διατρέχουν > 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες 

(Lake et al 1997,Whitaker et al 1997,Rosenbaum et al 1998) 

          Επίπτωση παχυσαρκίας των γονέων στα παιδιά: 

� 0-20% των παχύσαρκων παιδιών προέρχονται από γονείς φυσιολογικού βάρους. 

� Το 40% περίπου των παχύσαρκων παιδιών προέρχονται από γονείς εκ των οποίων 

ο 1 ήταν υπέρβαρος ή παχύσαρκος 

� Το 80% των παχύσαρκων παιδιών είχαν και τους 2 γονείς τους παχύσαρκους!! ( 

Safer et al 2001) 
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Εικόνα 2.  Η παχυσαρκία των γονέων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς  προδιαθεσιακούς 

παράγοντες για την εμφάνιση παχυσαρκίας στα παιδιά. 

O ΔΜΣ των γονέων βρέθηκε σε έρευνα των Salbe et al, να έχει θετική συσχέτιση 

με την εναπόθεση λίπους και το αυξημένο σωματικό βάρος των παιδιών τους ηλικίας 

των 5-10 ετών. Η συσχέτιση αυτή ήταν πιο ισχυρή με το ΔΜΣ της μητέρας από ότι του 

πατέρα αν και αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί, καθώς στην έρευνα ο ΔΜΣ του πατέρα 

αναφέρθηκε ενώ της μητέρας μετρήθηκε (Salbe et al, 2002). 

Άλλες μελέτες αφήνουν να εννοηθεί ότι η σχέση υπερβάλλοντος σωματικού 

βάρους γονέων-παιδιού είναι ισχυρότερη όσο αναφορά τη σχέση μητέρας-παιδιού παρά 

αυτή πατέρας-παιδιού, η οποία και ισχυροποιείται όσο το παιδί μεγαλώνει (Kaplowitz et 

al, 1988). 

 

 2.4   Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
 

       2.4.1 Διατροφικοί παράγοντες 
 

        Η βασικότερη αιτία στην οποία καταλήγουν η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερευνών παγκοσμίως, είναι το θετικό ενεργειακό ισοζύγιο. 

� Η αυξημένη πρόσληψη λίπους έχει έντονα συσχετιστεί με την αύξηση βάρους 

λόγω της μεγαλύτερης ενεργειακής πυκνότητας σε σύγκριση με τα άλλα 

μακροθρεπτικά συστατικά (9kcal/gr λίπους) (Jequier, 2001). Παρόλα  αυτά η 

σχέση διαιτητικού λίπους και παχυσαρκίας είναι ακόμα υπό έρευνα. Ευρήματα 

από επιδημιολογικές μελέτες σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες δεν έχουν δείξει μία 

σταθερά άμεση σχέση μεταξύ διαιτητικού λίπους και παχυσαρκίας (Atkin et al, 

2000). Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας σε παιδιά των ΗΠΑ 

είναι χαρακτηριστική, παρά τη μείωση των ολικών προσλαμβανομένων θερμίδων 

από διαιτητικό λίπος (Troiano et al, 2000, Cavadini et al, 2000).To είδος του 
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διαιτητικού λίπους που καταναλώνεται, φαίνεται να είναι μεγαλύτερης 

σπουδαιότητας από την συνολική κατανάλωση λίπους για την αιτιολόγηση της 

παχυσαρκίας και των νοσημάτων που σχετίζονται με αυτή. Η συσχέτιση της 

αυξημένης κατανάλωσης κορεσμένου λίπους και κινδύνου εμφάνισης 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, είναι άριστα τεκμηριωμένη. Επιπλέον, η πρόσληψη 

μερικώς υδρογονωμένων λιπαρών ( trans λιπαρά)  που βρίσκονται συνήθως σε 

προϊόντα εμπορίου, μπισκότα, κέικ, γλυκίσματα, αρτοποιήματα και κυρίως σε 

γεύματα των ταχυφαγείων ( fast-food), αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης 

καρδιαγγειακών παθήσεων και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Αντίθετα, η 

κατανάλωση μονοακόρεστων λιπαρών οξέων από ψάρια και λαχανικά μειώνουν 

τον κίνδυνο αυτό (Hu et al 1997,Kris-Etherton et al 2001, Salmeron et al 2001). 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2003 από έρευνα του WHO, η ενεργειακή πρόσληψη που 

προερχόταν από λίπη παρατηρήθηκε ότι ήταν υψηλότερη στην Ελλάδα και στην 

Ισπανία σε νεαρά κορίτσια και έφηβες. Σε αντίθεση, χώρες όπως η Σουηδία, η 

Νορβηγία και η Ρωσία είχαν την χαμηλότερη ενεργειακή πρόσληψη από λίπος. 

(Σχήμα 1) 
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Σχήμα 1. Ποσοστό προσλαμβανόμενης ενέργειας προερχόμενη από λίπος σε ενήλικες, νεαρές 

γυναίκες και κορίτσια σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με εθνικές αντιπροσωπευτικές 

έρευνες. 

 

 

 

 Πηγές : Elmafda et al 2004, Galvin et al 2001, The development of a healthy nutrition program 

in the CINDI regions of Russsia 2005, Harrington et al 2001, Zo eet Nederland 1998, Lambert et 

al 2004  

 

 

� Η  αυξημένη κατανάλωση υδατανθράκων  και κυρίως απλών με τη μορφή 

εξευγενισμένων τροφίμων όπως π.χ. ψωμί,κέικ, μπισκότα, πατάτες και 

αναψυκτικών σε αντιστάθμιση με τη μείωση διαιτητικού λίπους έχει επίσης 

παρατηρηθεί ότι συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης και 

κατ΄επέκταση σε αύξηση του σωματικού βάρους. Τρόφιμα σαν αυτά που 
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προαναφέρθηκαν ανήκουν στην κατηγορία τροφίμων υψηλού γλυκαιμικού δείκτη  

με αποτέλεσμα να παράγονται αρκετά μεγάλες αυξήσεις στις μεταγευματικές 

συγκεντρώσεις γλυκόζης αίματος. Η συχνή κατανάλωση γευμάτων που 

αποτελούνται κυρίως από τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, επιφέρει μια 

σειρά ορμονικών λειτουργιών που διεγείρουν το αίσθημα της πείνας και 

προκαλούν με αυτό τον τρόπο υπερπρόσληψη τροφής στους εφήβους ( Subar et 

al 1998 Atkin & Davies 2000,Ludwig et al, 2001). 

2.4.1.1   Υψηλή κατανάλωση αναψυκτικών  

 

Ο αυξημένος ρυθμός κατανάλωσης αναψυκτικών και ζαχαρούχων ροφημάτων από 

παιδιά και εφήβους, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών. Οι περισσότερες από 

αυτές συγκλίνουν στη θετική συσχέτιση υψηλής κατανάλωσης αυτών και εμφάνισης 

παχυσαρκίας. 

Τα αναψυκτικά είναι πιθανό να προωθούν την ενεργειακή πρόσληψη και την 

αύξηση βάρους τόσο λόγω του αυξημένου θερμιδικού φορτίου από την υψηλή 

περιεκτικότητα ζάχαρης, αλλά και εξαιτίας του υψηλού γλυκαιμικού δείκτη (Ludwig et al, 

2001). Σε προοπτική μελέτη των Ludwig et al  διάρκειας 19 μηνών φαίνεται να υπάρχει 

θετική συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών και παχυσαρκίας σε 548 

παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν έναν 

αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης παχυσαρκίας κατά 60% στα παιδιά, για κάθε επιπλέον 

μερίδα αναψυκτικού ανά ημέρα (Ludwig et al, 2001).  

Η συνολική ενεργειακή πρόσληψη σε παιδιά σχολικής ηλικίας στις ΗΠΑ, ήταν 10% 

μεγαλύτερη για αυτά που κατανάλωναν αναψυκτικά σε σύγκριση με αυτά που δεν 

κατανάλωναν (Harnack et al ,1999). Σύμφωνα επίσης με τα αποτελέσματα της έρευνας 

NHANES ( 1988-1994) , το 8% της συνολικής προσλαμβανόμενης ενέργειας των εφήβων 

στις ΗΠΑ, προερχόταν από την κατανάλωση αναψυκτικών (Troiano et al, 2000). 

Δεδομένα από την Health Behaviour in School-aged Children ( HBSC) για χώρες 

της Ευρώπης σε παιδιά 11-12 ετών, έδειξαν ότι περισσότερο από το 1/3 των αγοριών και 

κοριτσιών σε Αγγλία, Μάλτα, Ισραήλ, Σκωτία, Σλοβενία  κατανάλωναν αναψυκτικά 

καθημερινώς, ενώ μόλις το 1/10 των παιδιών από νοτιότερες χώρες έκανε το ίδιο (σχήμα 

2) (Currie et al, 2004). 
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Σχήμα 2. Ημερήσια κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και αναψυκτικών από 11χρονα σύμφωνα 

με την HBSC μελέτη, 2001/2002 

 

 

Πηγή Currie et al . 

 

H υψηλή κατανάλωση αναψυκτικών και ζαχαρούχων ροφημάτων είναι ένας 

επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας για την αυξημένη ενεργειακή πρόσληψη, ιδίως γιατί 

τέτοιου είδους ροφήματα τείνουν να αντικαταστήσουν την κατανάλωση πιο θρεπτικών 

υγρών όπως γάλακτος και χυμών φρούτων από παιδιά και εφήβους, με αποτέλεσμα την 

έλλειψη βασικών βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων για την ανάπτυξή τους (Ludwig 

et al 2001, Popkin et al 2001, Mrdjenovic & Levitsky 2003)  
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2.4.1.2  Αυξημένη κατανάλωση έτοιμου και γρήγορου φαγητού 

(fast-food) 
           

Ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός κατανάλωσης έτοιμων γευμάτων εκτός σπιτιού και 

η αυξημένη επισκεψιμότητα σε εστιατόρια fast-food, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας στα 

κράτη αυτά.  

Τα γεύματα που προτείνονται και καταναλώνονται στα fast-food εστιατόρια είναι 

πλούσια σε κορεσμένο λίπος  και trans λιπαρά, είναι ιδιαίτερα υψηλή η ενεργειακή τους 

πυκνότητα, έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη ενώ το μέγεθος της μερίδας τείνει να 

μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα τα συγκεκριμένα τρόφιμα είναι φτωχά σε 

φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μικροθρεπτικά συστατικά, στοιχεία τα οποία 

επηρεάζουν τον κίνδυνο προσβολής από καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 2 ( Slavin et al 1999, Hu et al 2001). 

Γενικότερα, παιδιά τα οποία καταναλώνουν συχνά fast-food, καταναλώνουν 

ταυτόχρονα περισσότερη ενέργεια ανά γραμμάριο τροφής, περισσότερο λίπος και 

υδατάνθρακες, περισσότερη ζάχαρη αλλά και λιγότερα φρούτα ,λαχανικά, φυτικές ίνες 

και γάλα σε σύγκριση με παιδιά που τρώνε fast-food σπανιότερα (French et al 

2000,Ludwig et al 2001, Heaney et al 2002, Bowman & Vinyard 2004, Bowman et al 2004). 

Οι διατροφικές συνήθειες που περιλαμβάνουν κυρίως την κατανάλωση fast-food, με 

κύριους εκπροσώπους αυτών τα hamburgers, την pizza , τηγανιτές πατάτες κ.ά., 

αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας. Τα αποτελέσματα πολλών προοπτικών 

μελετών υποδεικνύουν συνεχώς τη σχέση μεταξύ της συχνής κατανάλωσης  γευμάτων 

fast-food και της αυξημένης ενεργειακής πρόσληψης όπως και του αυξημένου σωματικού 

βάρους τόσο σε παιδιά και εφήβους όσο και σε ενήλικες (French et al 2000, Binkley et al 

2000,  French et al 2001,Thompson et al 2004, Pereira et al 2005). 

 

Εικόνα 3. Η συχνή κατανάλωση έτοιμων γευμάτων σε ταχυφαγεία συνοδεύεται από αυξημένη 

πρόσληψη θερμίδων, λίπους και αλατιού. 
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Σε εφήβους συγκεκριμένα  φάνηκε να υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της 

κατανάλωσης fast-food και της πρόσληψης ενέργειας και λίπους. Σε μελέτη που έγινε για 

τις διατροφικές συνήθειες έφηβων κοριτσιών φάνηκε ότι κορίτσια που επισκέπτονταν 

περισσότερες από 4 φορές την εβδομάδα εστιατόρια fast-food, κατανάλωναν 185-260 kcal 

(770-1095 kJ) περισσότερες ανά ημέρα από εκείνα που δεν έτρωγαν τόσο συχνά σε τέτοιου 

τύπου εστιατόρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα πλήρες γεύμα από τα προτεινόμενα στα 

fast-food εστιατόρια που περιλάμβανε ένα διπλό cheeseburger, πατάτες τηγανιτές, 

αναψυκτικό και γλυκό, περιείχε περίπου 2200 kcal (9200 kJ) οι οποίες για να ΄καούν΄ θα 

απαιτούσαν έναν ολόκληρο μαραθώνιο αν ληφθεί υπόψιν ότι καίγονται περίπου 85 kcal 

(350 kJ) ανά μίλι! (French et al 2001). 

Στις Η.Π.Α. το 2004  η κατανάλωση γευμάτων fast-food από παιδιά και εφήβους, 

αποτελεί το 10% της προσλαμβανομένων τροφίμων στα σχολεία σε σύγκριση με το 2% 

την δεκαετία του ’70 (Bowman & Vinyard 2004, Bowman et al 2004). 

Στην Ευρώπη, σε μελέτη που έγινε με θέμα τις διατροφικές συνήθειες παιδιών και 

εφήβων, φάνηκε ότι η συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων fast-food ήταν σχετικά 

μικρότερη στις νοτιότερες χώρες σε σύγκριση με τη Μεγάλη Βρετανία, την Γαλλία και 

κάποιες από τις Σκανδιναβικές χώρες (Cruz 2000). 

  

2.4.1.3    Μέγεθος Μερίδας  
 

Το μέγεθος της μερίδας που καταναλώνεται έχει γίνει αντικείμενο πολλών μελετών. 

Η πλειοψηφία αυτών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μεγαλύτερες μερίδες ενεργειακά 

πυκνών γευμάτων συσχετίζονται με μεγαλύτερη ενεργειακή πρόσληψη. Η επιλογή μιας 

μεγάλης ενεργειακά πυκνότητας μερίδας φαγητού είναι πιθανό να οδηγήσει σε θετικό 

ενεργειακό ισοζύγιο ( Kral & Rolls 2004, Ledikwe et al 2005). 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) το 2003, αναγνωρίζει την αύξηση του 

μεγέθους της μερίδας ως έναν πιθανό αιτιολογικό παράγοντα της παγκόσμιας επιδημίας 

της παχυσαρκίας, γεγονός το οποίο δε θα μπορούσε να τεκμηριωθεί παλαιότερα, αφού τα 

τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η υπερβολική αυτή αύξηση (Ledikwe et al, 2005). 

Έρευνα του Rolls και των συνεργατών του έδειξε ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι 

ενήλικες, κατανάλωσαν περισσότερο όταν τους προσφέρθηκε ένα γεύμα υψηλής 

ενεργειακής πυκνότητας σε μεγαλύτερη μερίδα.  Αντιθέτως μία εξίσου μεγάλη μερίδα με 

χαμηλή όμως ενεργειακή πυκνότητα π.χ. μία σαλάτα πριν από το κυρίως γεύμα, μείωσε 

τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη του γεύματος  (Rolls et al 2004). 
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Σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας δόθηκαν γεύματα που περιείχαν 

μικρές, μέτριες και μεγάλες ποσότητες μακαρονιών με τυρί και έπειτα μετρήθηκε η ad 

libitum ( κατά βούληση) ενεργειακή τους πρόσληψη. Τα νεαρότερα παιδιά ηλικίας 3-6 

ετών, έφαγαν την ίδια ποσότητα ανεξάρτητα από το μέγεθος της μερίδας. Τα μεγαλύτερα 

παιδιά ηλικίας 7-12 ετών όταν τους δόθηκε μεγαλύτερη μερίδα, προσέλαβαν περισσότερη 

ενέργεια. Τα ευρήματα, λοιπόν, αυτής της έρευνας υποδεικνύουν ότι όσο τα παιδιά 

μεγαλώνουν ανταποκρίνονται λιγότερο στο εσωτερικό αίσθημα της πείνας και του 

κορεσμού, ενώ γίνονται περισσότερο ευάλωτα στα εξωτερικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα 

(Rolls et al, 2000). 

Μία έρευνα στη Δανία έδειξε ότι: 

� Το μέγεθος της μερίδας διαφημιζόμενων ενεργειακά πυκνών τροφίμων και 
ροφημάτων καθώς και γευμάτων fast-food ,έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία 
10 χρόνια 

� Ο αριθμός των super-size τροφίμων που διατίθενται ευρέως στα σουπερμάρκετ, 
έχει επίσης αυξηθεί 

� Τα εστιατόρια καθώς και τα ταχυφαγεία (fast-food) σερβίρουν μεγαλύτερα 
ποσοτικά γεύματα τα οποία χαρακτηρίζουν και ως προσφορές, καθώς επίσης 
προσφέρουν τη δυνατότητα μπουφέ με απεριόριστη κατανάλωση στην ίδια τιμή, 
προς χάρη του ανταγωνισμού.                                                             

 Στην ίδια μελέτη αποδείχθηκε ότι μεταξύ του 1990 και του 2002 το ενεργειακό 

περιεχόμενο ενός κλασσικού μενού σε μία γνωστή αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου 

φαγητού (fast-food), αυξήθηκε από 984 kcal (κανονικό μέγεθος) σε πάνω από 1159 kcal ( 

μεγάλο μέγεθος) και σε 1258 kcal (μέγεθος γίγας)   (Matthiessen J et a,l 2003). 

Σε έρευνα των Nielsen & Popkin στις Η.Π.Α. αναφέρεται ότι υπήρξε αύξηση στο 

μέγεθος των μερίδων σε αλμυρά snack κατά 93 kcal/ανά μερίδα, σε ανθρακούχα 

αναψυκτικά κατά 49 kcal/ανά μερίδα, στα hamburgers κατά 97 kcal/ανά μερίδα και στις 

τηγανιτές πατάτες κατά 68 kcal/ανά μερίδα, για το χρονοδιάγραμμα 1977-1998 (Nielsen & 

Popkin,2003). O McConahy και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν επίσης ότι σε παιδιά 

ηλικίας 2-5 ετών στην Αμερική υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των διατροφικών τους 

συνηθειών και του σωματικού τους βάρους που αποδόθηκε σε διαφορές στην ενεργειακή 

τους πρόσληψη λόγω της αύξησης του μεγέθους των μερίδων κατά 17-19%. (McConahy et 

al, 2004). 

Με βάση στοιχεία από μελέτη των Newman και των συνεργατών του για τα 

δεδομένα της Γερμανίας όσο αναφορά την αύξηση των μερίδων, διαπιστώθηκε ότι ενώ το 

1954 το hamburger σε γνωστή αλυσίδα εστιατορίων fast-food ζύγιζε 79gr  και απέδιδε 

ενέργεια 220 kcal, το 2004 το μέγεθος είχε αυξηθεί σε 122 gr και η ενεργειακή πρόσληψη 

είχε αυξηθεί στις 310 kcal. Αντίστοιχα οι τηγανιτές πατάτες το 1954 ζύγιζαν 68 gr και 

παρείχαν 210 kcal και το 2004 μία μερίδα τηγανιτές πατάτες περιείχε 198 gr , δηλαδή 

απέδιδε ενέργεια 610 kcal!. Στο σινεμά τα pop-corn είναι από τα πιο δημοφιλή snack. Τη 

δεκαετία του ’50 η συσκευασία του pop-corn πωλούνταν σε 0.75 lt και παρείχε 174 kcal, σε 
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αντίθεση με τη σημερινή εποχή που τα πακέτα είναι διαθέσιμα σε ποσότητες μέχρι και 5 lt 

(1700 kcal) (Newman et al 2004). 

     

2.4.2    Παράγοντες που σχετίζονται με το οικογενειακό 

περιβάλλον 

 

       Οι διατροφικές προτιμήσεις των γονέων επηρεάζουν τις αντίστοιχες  των παιδιών 

τους  ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται στην παιδική ηλικία. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

παιδιών-γονέων και του σπιτικού  περιβάλλοντος είναι δυνατόν να  επηρεάσουν τις 

διατροφικές και άλλες συμπεριφορές που σχετίζονται με την εμφάνιση παχυσαρκίας.  

       2.4.2.1  Συχνή κατανάλωση γευμάτων εκτός σπιτιού 
     

        Τις τελευταίες 2 δεκαετίες ο  διατροφικός τρόπος ζωής έχει αλλάξει σημαντικά 

στις οικογένειες, με επακόλουθο να έχει αυξηθεί η τάση κατανάλωσης έτοιμων 

γευμάτων από εστιατόρια και fast-food. Η συχνή επισκεψιμότητα των οικογενειών σε 

εστιατόρια για την κατανάλωση των βασικών τους γευμάτων έχει σαν αποτέλεσμα τα 

παιδιά να προσλαμβάνουν περισσότερη ενέργεια , σε σχέση με το αν θα έτρωγαν στο 

σπίτι, πιθανόν επειδή τα εστιατόρια τείνουν να σερβίρουν μεγαλύτερες μερίδες 

ενεργειακά πυκνών φαγητών (Zoumas et al, 2001). 

       Σύμφωνα με μελέτη των Boutelle και των συνεργατών του, γονείς οι οποίοι 

παρείχαν στην οικογένεια γεύματα fast-food ή από εστιατόρια τουλάχιστον 3 φορές την 

εβδομάδα, ανέφεραν ότι η διαθεσιμότητα των αναψυκτικών και των αλμυρών snacks ( 

πατατάκια,γαριδάκια κ.ά.) στο σπίτι τους ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τις οικογένειες 

που κατανάλωναν γεύματα fast-food λιγότερο συχνά. Η συχνή αυτή κατανάλωση fast-

food είχε επίσης θετική συσχέτιση με την κατανάλωση αλμυρών snacks τόσο από τους 

γονείς όσο και από τα παιδιά αυτών των οικογενειών και αρνητική συσχέτιση με την 

κατανάλωση λαχανικών από τους γονείς. Τα παιδιά οικογενειών που κατανάλωναν 

γεύματα εκτός σπιτιού ή από εστιατόρια fast-food λιγότερο από 3 φορές την εβδομάδα 

κατανάλωναν περισσότερες μερίδες λαχανικών και γάλακτος με το γεύμα σε σύγκριση 

με τις οικογένειες που γευμάτιζαν περισσότερες φορές εκτός σπιτιού (Boutelle et al, 

2007). 

 

 

 



Ζαφείρη    Ευδοκία    ----     ∆ιερεύνηση    παραγόντων    κινδύνου    για    την    εµφάνιση    παχυσαρκίας    σε    παιδικό    πληθυσµό    

39 

 

2.4.2.2    Συχνότητα οικογενειακών γευμάτων 

 

 Η αυξημένη συχνότητα οικογενειακών γευμάτων και ένα καλύτερο περιβάλλον 

κατά τη διάρκεια του γεύματος, είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν τα παιδιά καλύτερες 

διατροφικές συνήθειες. Το 2000  μία μεγάλη μελέτη διεξήχθη σε 50 πολιτείες των Η.Π.Α. 

, μέσω ερωτηματολογίων που ταχυδρομήθηκαν σε διάφορες οικογένειες, για να εξεταστεί 

η συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας οικογενειακών γευμάτων και της ποιότητας 

διατροφής της οικογένειας και κυρίως των παιδιών. Το δείγμα αναφερόταν σε παιδιά 

ηλικίας 9-14 ετών εκ των οποίων 7525 ήταν γιοι των οικογενειών και 8677 κόρες. 

Παρατηρήθηκε ότι μία αυξημένη συχνότητα της συγκέντρωσης όλης της οικογένειας για 

να γευματίσει, συσχετίστηκε με έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής και με μικρότερη  

κατανάλωση κορεσμένου λίπους, trans λιπαρών, τηγανιτών και αναψυκτικών. Το γεγονός 

αυτό είναι πιθανό να οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη μειωμένη συχνότητα 

κατανάλωσης έτοιμων γευμάτων (fast-food) ή προπαρασκευασμένων γευμάτων εμπορίου. 

Η ίδια έρευνα είχε επίσης  εξετάσει την περίοδο 1996-1998 και τη συχνότητα 

οικογενειακών γευμάτων σε 6647 υπέρβαρα αγόρια και σε 7784 κορίτσια της ίδιας 

ηλικιακής ομάδας. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της 

συχνότητας οικογενειακών συγκεντρώσεων για να γευματίσουν, με την εμφάνιση της 

παιδικής παχυσαρκίας (Gillman et al 2000, Taveras et al 2005). 

 Το 2003, σε έρευνα που έγινε σε  18177 εφήβους που συμμετείχαν στην National 

Longitudinal Study of Adolescent Health  (NLSH) στις Η.Π.Α, διαπιστώθηκε ότι η 

παρουσία των γονέων στο μεσημεριανό γεύμα συσχετίστηκε με μικρότερο κίνδυνο για 

φτωχή κατανάλωση λαχανικών και φρούτων από τα παιδιά. Επίσης τα παιδιά που 

έτρωγαν συχνότερα το μεσημέρι με τους γονείς τους είχαν λιγότερες πιθανότητες να μην 

καταναλώσουν το πρωινό τους γεύμα (Videon & Manning, 2003). 

 Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και μία μελέτη στην Μεγάλη Βρετανία, 

όπου συμμετείχαν 564 οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2-6 ετών. Παρατηρήθηκε ότι η 

υψηλότερη συχνότητα της συγκέντρωσης της οικογένειας για να φάνε μαζί συσχετίστηκε 

με την υψηλότερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών τόσο από τους γονείς όσο και 

από τα παιδιά (Cooke et al 2004). 
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       2.4.2.3   Τηλεθέαση την ώρα του γεύματος  
  

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σύγχρονου τρόπου ζωής των οικογενειών είναι η 

τάση των παιδιών να παρακολουθούν τηλεόραση κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Η 

ύπαρξη τηλεόρασης στο υπνοδωμάτιο των παιδιών, αυξάνει την παρακολούθηση αυτής 

κατά 38 λεπτά ημερησίως και συνοδεύεται από μεγαλύτερη κατανάλωση snack υψηλού 

ενεργειακού περιεχομένου. Αντιθέτως η πρόσληψη των γευμάτων με την οικογένεια 

φαίνεται να μειώνει την παρακολούθηση τηλεόρασης και να βελτιώνει την ποιότητα της 

διατροφής των παιδιών με λιγότερα κορεσμένα λίπη, χαμηλότερη γλυκαιμική φόρτιση 

και περισσότερα λαχανικά ,φρούτα και φυτικές ίνες. (Gillman et al 2000, Wiecha et al 

2001)  

   Σε μία μικρή έρευνα στη Maryland των Η.Π.Α., συμμετείχαν εθελοντικά 91 

οικογένειες με παιδιά ηλικίας περίπου 10 ετών, στην οποία βρέθηκε ότι τα παιδιά 

οικογενειών που είχαν την τηλεόραση ανοιχτή κατά τη διάρκεια του γεύματος 

κατανάλωναν μικρότερες ποσότητες φρούτων και λαχανικών. Διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι 

η κλειστή τηλεόραση κατά τη διάρκεια των οικογενειακών γευμάτων σχετίζεται άμεσα με 

καλύτερες διατροφικές συνήθειες (Coon et al, 2001). 

 

       2.4.2.4   Κοινωνική συμπεριφορά της οικογένειας στο γεύμα  
 

Πολλοί ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν και κάποιους άλλους 

περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια των γευμάτων που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών αλλά και των 

οικογενειών τους.  

          Στις Η.Π.Α. έγινε μία μελέτη ανάμεσα σε 22 ζεύγη μητέρων-παιδιών που 

παρατηρήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν χωρίς να το γνωρίζουν, καθώς γευμάτιζαν το 

μεσημεριανό τους σε ένα εργαστηριακό χώρο διαμορφωμένο σαν ένα χώρο εστιατορίου. 

Τα υπέρβαρα παιδιά και οι μητέρες τους κατανάλωσαν μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού σε 

λιγότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα πιο αδύνατα παιδιά. Αξιοσημείωτο ήταν 

επίσης το γεγονός ότι τα υπέρβαρα παιδιά παρουσίασαν χαμηλότερη κοινωνική επαφή 

και λεκτική επικοινωνία με τις μητέρες τους κατά τη διάρκεια του γεύματος σε αντίθεση 

με τα παιδιά φυσιολογικού βάρους και τις δικές τους μητέρες (Birch et al, 1981) 

Σε μία άλλη έρευνα στην Nebraska των Η.Π.Α., συμμετείχαν 427 οικογένειες με 

παιδιά ηλικίας 2-5 ετών με μέτριο και υψηλό μορφωτικό επίπεδο, όπου βρέθηκαν 

διάφοροι παράγοντες στο οικογενειακό περιβάλλον οι οποίοι συσχετίστηκαν με υψηλό 

ποιοτικά διατροφικό επίπεδο. Κάποιοι από αυτούς ήταν: 
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� Το παιδί συμμετείχε στην προετοιμασία του γεύματος και στο στρώσιμο του 
τραπεζιού 

� Όταν εντασσόταν στο διαιτολόγιο του παιδιού ένα νέο είδους τροφίμου, ήταν 
αρχικά σε μικρή ποσότητα έτσι ώστε το παιδί να το δοκιμάσει, επιτρέποντας του 
έτσι να αποφασίζει και το ίδιο για τα φαγητά που θα καταναλώνονται από όλη την 
οικογένεια 

� Το παιδί ενθαρρυνόταν να συμμετέχει σε συζητήσεις με την οικογένεια κατά τη 
διάρκεια του γεύματος  

� Τα παιδιά είχαν ανατραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καταναλώνουν  υγιεινές 
τροφές.  

Επιπροσθέτως διαπιστώθηκαν και κάποιοι κοινωνικοί και συναισθηματικοί 

παράγοντες που συσχετίστηκαν εξίσου με υψηλό ποιοτικά διατροφικό επίπεδο: 

 

� Η ύπαρξη παρέας στο γεύμα όπως οι γονείς, τα αδέρφια, οι συγγενείς 

� Το ευχάριστο και θετικό κλίμα μέσα στο σπίτι                                                                   

(Stanek K et al, 1990) 

 

        2.4.2.5    Kοινωνική υποστήριξη/παραμέληση των παιδιών 

από τους γονείς  
  

       Η κοινωνική υποστήριξη των παιδιών από τους γονείς τους βρέθηκε να έχει 

ισχυρή συσχέτιση με την αυξημένη συμμετοχή των παιδιών σε διάφορα είδη φυσικής  

δραστηριότητας (Sallis et al, 2000) 

 Η υπερβολική ενασχόληση των γονέων με τα ζητήματα της εργασίας τους και τα 

εξαντλητικά ωράρια εργασίας, οδηγούν σε ανικανότητα ελέγχου της ποσότητας και 

ποιότητας των τροφίμων που καταναλώνουν τα παιδιά τους. Εν όψει αυτών των 

αποτελεσμάτων και συνδέοντας ψυχοκοινωνικούς παράγοντες με συμπεριφορές 

διατροφής και φυσικής δραστηριότητας που επηρεάζουν την ενεργειακή ισορροπία, δεν 

προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι παιδιά τα οποία παραμελούνται για διάφορους 

λόγους από τους γονείς τους , υποφέρουν από κατάθλιψη ή από κάποιο άλλο παρόμοιο 

πρόβλημα είναι σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας κατά τη 

διάρκεια της παιδικής ηλικίας αλλά και στη μετέπειτα ζωή τους  (Lissau et al 1994, Pine 

et al 2001) 
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   2.4.3   Φυσική δραστηριότητα 
      

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής των παιδιών χαρακτηρίζεται από μειωμένη φυσική 

δραστηριότητα και υπερβολική αδράνεια υπό τη μορφή  καθιστικών δραστηριοτήτων 

όπως παρακολούθηση τηλεόρασης, ενασχόληση με το διαδίκτυο και video-games. Ο 

συνδυασμός αυτών των δραστηριοτήτων με την ταυτόχρονη υπερκατανάλωση θερμίδων 

είναι ο βασικότερος παράγοντας υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση παχυσαρκίας στην 

παιδική ηλικία. Τα παιδιά στις μέρες μας τείνουν να γυμνάζονται και να συμμετέχουν σε 

ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες όλο και λιγότερο καθώς και να μειώνουν σημαντικά 

τις καθημερινές τους μικροδραστηριότητες όπως το περπάτημα, τα παιχνίδια στις αλάνες 

με άλλα παιδιά, το κυνηγητό, βόλτες με ποδήλατο κ.ά. (Trost et al,2001).  

O ΔΜΣ των παιδιών και η σωματική δραστηριότητα αυτών φαίνεται να έχει 

αντιστρόφως ανάλογη σχέση όπως αποκαλύπτουν πολλές έρευνες βεβαιώνοντας έτσι ότι 

τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα είναι λιγότερο σωματικά δραστήρια από ότι τα παιδιά 

φυσιολογικού βάρους(Rising et al,1994). 

 Τα ευρήματα μίας διεθνώς αντιπροσωπευτικής συγχρονικής μελέτης στις ΗΠΑ του 

Andersen και των συνεργατών του, έδειξαν ότι παιδιά τα οποία συμμετείχαν λιγότερο 

ενεργά σε έντονη φυσική δραστηριότητα ή στην περισσότερη παρακολούθηση 

τηλεόρασης, έτειναν να είναι πιο υπέρβαρα από τους συνομηλίκους τους (Andersen et al, 

1998) 

Σύμφωνα με έρευνα των Moore και των συνεργατών του στις ΗΠΑ μόνο το 25% των 

παιδιών και εφήβων δήλωσαν ότι γυμνάζονται τακτικά ενώ το 14% δήλωσε ότι δεν 

γυμνάζεται (Moore et al,2003).  

Στην έρευνα του Trost και των συνεργατών του στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, 

βρέθηκε ότι τα παχύσαρκα παιδιά αφιέρωναν σημαντικά λιγότερο χρόνο σε μέτρια και 

υψηλής έντασης άσκηση σε σύγκριση με φυσιολογικού βάρους συνομηλίκους τους (Trost 

et al,2001) 
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Εικόνα 4. Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά είναι λιγότερα ενεργά σε οποιαδήποτε μορφή 

φυσικής δραστηριότητας. 

 

Τα χαμηλά επίπεδα αεροβικής άσκησης υποδεικνύουν μία προδιάθεση για αυξημένο 

ποσοστό σωματικού λίπους σε παιδιά τόσο της λευκής όσο και της μαύρης φυλής (Berkey 

et al,2000) 

Στην έρευνα των Hernandez et al  σε παιδιά στην πόλη του Μεξικού, παρατηρήθηκε 

ότι για κάθε ώρα μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας ανά ημέρα, μειωνόταν 

κατά 10% ο κίνδυνος εμφάνισης παχυσαρκίας ενώ ο κίνδυνος αυτός αυξανόταν κατά 12% 

για κάθε ώρα παρακολούθησης τηλεόρασης ανά ημέρα (Hernandez et al, 1999) 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) χρηματοδοτούσε από το 1982 στο τμήμα 

της Ευρώπης, μία διακρατική μελέτη γύρω από τις υγιεινές συνήθειες και δραστηριότητες 

των παιδιών σε σχολική βάση.( Health Behaviour in School-aged Children� HBSC) 

Αρχικός σκοπός της ήταν να παρακολουθήσει και να προσδιορίσει επικίνδυνες συνήθειες 

και συμπεριφορές σε πάροδο χρόνου, να προσδιορίσει έπειτα στόχους και πρωτοβουλίες 

για την προαγωγή της υγείας και κυρίως για την φυσική δραστηριότητα των παιδιών. 

Η έρευνα HBSC τη χρονική περίοδο 1997-1998 περιλάμβανε μια ερώτηση ως προς 

το πόσες ώρες εβδομαδιαίως και πόσο συχνά νεαρά άτομα είχαν έντονη φυσική 

δραστηριότητα στον ελεύθερό τους χρόνο. Το 2001-2002 εμπλουτίστηκε με πιο 

συγκεκριμένες ερωτήσεις οι οποίες εστίαζαν στη φυσική δραστηριότητα τουλάχιστον 

μέτριας έντασης για τουλάχιστον 60 λεπτά είτε στα πλαίσια του σχολείου ή στον 

ελεύθερό τους χρόνο κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης εβδομάδας (Currie et al ,2004) 

Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά ήταν σωματικά ενεργά για 1 

ώρα και περισσότερο για περίπου 3.8 ημέρες την εβδομάδα. Τα ποσοστά φυσικής 

δραστηριότητας φάνηκε ότι ήταν υψηλότερα στην Αυστρία, Ιρλανδία, Λιθουανία, 

Σουηδία, Φιλανδία, Μεγάλη Βρετανία και χαμηλότερα στο Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και 

Πορτογαλία. Τα αγόρια είχαν μεγαλύτερη φυσική δραστηριότητα από τα κορίτσια στη 

διάρκεια της εβδομάδας με μέσο όρο 4.1 ημέρες εβδομαδιαίως έναντι 3.5 των κοριτσιών.  

Το 34% όλων των παιδιών που ερωτήθηκαν δεν ακολουθούσαν τις συστάσεις που 
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υπαγόρευαν την άσκηση τουλάχιστον μέτριας έντασης για τουλάχιστον 1 ώρα, 5 ή και 

περισσότερες μέρες την εβδομάδα.  

Τα αγόρια, όπως φάνηκε από την έρευνα, ακολουθούσαν αυτές τις συστάσεις σε 

ποσοστό 40% σε σύγκριση με τα κορίτσια που μόνο το 27% αυτών έκανε το ίδιο (Currie et 

al 2004, Harro et al 2006). 

 

       2.4.3.1 .Oφέλη φυσικής δραστηριότητας στην υγεία  
 

          Η εκγύμναση και η αυξημένη φυσική δραστηριότητα έχει πολυάριθμα 

πλεονεκτήματα τόσο στη σωματική όσο και στην  ψυχική υγεία, ανεξάρτητα από το ΔΜΣ 

και την ηλικία. Έντονη αερόβια άσκηση κατά την παιδική και εφηβική ηλικία έχει 

συσχετιστεί με μικρότερα ποσοστά σωματικού λίπους και μία πιο υγιή  καρδιαγγειακή 

κατάσταση(Brage et al, 2004). Αντιθέτως το υπερβάλλον βάρος σε παιδιά έχει συσχετιστεί 

με διαταραγμένο λιπιδαιμικό προφίλ. Επιπλέον παιδιά τα οποία είχαν μία μέτρια με 

έντονη φυσική δραστηριότητα τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως, έχουν πολύ λιγότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν μη ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη, κατάγματα στο ισχίο και 

ψυχικές παθήσεις (Guttin et al 2005 , Ruiz et al 2006).   

            Σύμφωνα με τους Must & Tybor, δεδομένα από προοπτικές μελέτες προτείνουν ότι 

η αυξημένη φυσική δραστηριότητα και η μείωση των καθιστικών δραστηριοτήτων, 

προστατεύουν από την πρόσληψη υπερβολικού βάρους στην παιδική και εφηβική ηλικία 

(Must & Tybor, 2005)  Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ότι οι ασκήσεις αντοχής είναι 

πιθανό να έχουν επίπτωση στη σύσταση του σώματος και κατά την ενήλικο ζωή. Τέτοιου 

είδους ασκήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του μυϊκού ιστού που με τη σειρά του 

οδηγεί σε αύξηση του μεταβολικού ρυθμού και την ημερήσια ενεργειακή κατανάλωση 

(Wareham et al,2005). 
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2.4.3.2.  Παράγοντες που επηρεάζουν την φυσική       

δραστηριότητα των παιδιών 
 

� Η ύπαρξη κάποιων ισχυρών κινήτρων για την υιοθέτηση διαφόρων φυσικών    
δραστηριοτήτων, είναι πολύ σημαντική για τα νεαρά άτομα. Τέτοια κίνητρα 
μπορούν να είναι : 

� Η μίμηση παρόμοιου τρόπου ζωής με τα πρότυπα-γονείς όσο αναφορά τη 
σωματική άσκηση 

� Η παρέα με συνομήλικους που είναι σωματικά δραστήριοι 

� Τα διάφορα σχολικά αθλητικά προγράμματα 

� Τα ΜΜΕ                                 

                                                                (Sallis et al,2003) 

 

Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που είτε ενισχύουν είτε 

αποθαρρύνουν τη διάθεση των παιδιών για άσκηση. Μερικοί από αυτούς είναι : 

� Η εύκολη ή δύσκολη πρόσβαση στους αθλητικούς χώρους του σχολείου μετά το 
μάθημα 

� Η ύπαρξη αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή διαμονής  

� Το κόστος και η απόσταση από την κατοικία αυτών των αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

� Η ασφάλεια της μετακίνησης των παιδιών σε αυτούς τους χώρους 

                                                       (ΕΡΡΙ report 2003, Sallis et al 2003) 
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2.4.4    Τηλεόραση 
 

 Μία από τις πιο ΄αδρανείς΄ συμπεριφορές που έχουν υιοθετήσει τα παιδιά στις 

μέρες μας είναι η συστηματική παρακολούθηση της τηλεόρασης. Η συνήθεια αυτή 

αντικαθιστά άλλες πιο ενεργητικές δραστηριότητες ενώ εκθέτει τα παιδιά και σε ένα 

μεγάλο αριθμό ανθυγιεινών ΄γευστικών πειρασμών΄ με αποτέλεσμα η παρακολούθηση 

τηλεόρασης να συνοδεύεται από μία αυξημένη κατανάλωση τροφής υψηλής ενεργειακής 

αξίας. Η παρακολούθηση της τηλεόρασης δεν ενισχύει την αύξηση βάρους μόνο επειδή 

αντικαθιστά την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα, αλλά και επειδή προκαλεί 

ταυτόχρονα αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης είτε κατά τη διάρκεια της τηλεθέασης 

είτε σαν αποτέλεσμα της διαφήμισης διαφόρων τροφίμων (Dietz & Gortmaker 1985, 

Robinson et al 1993,Gortmaker et al 1996,Robinson 1999,Epstein et al 2000,Faith et al 2001, 

Crespo et al 2001,Caroli et al 2004). 

 

 

Εικόνα 5. Η παρακολούθηση τηλεόρασης συσχετίζεται άμεσα με την εμφάνιση παχυσαρκίας στον 

παιδικό πληθυσμό 
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       2.4.4.1.  Ώρες τηλεθέασης   
    

Τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει πάρα πολλούς ερευνητές ο ρόλος της 

αυξημένης τηλεθέασης στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία. Η 

πλειοψηφία των ερευνών έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των ωρών που 

σπαταλάει κάποιος παρακολουθώντας τηλεόραση και της εμφάνισης παχυσαρκίας σε 

άτομα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 

Σε δείγμα 3155 παιδιών στις ΗΠΑ και από αναφορές τόσο των γονέων όσο και των 

παιδιών, βρέθηκε ότι παιδιά ηλικίας 2-7 ετών ξοδεύουν περίπου 2,5 ώρες ημερησίως και 

παιδιά ηλικίας 8-18 ετών περίπου 4,5 ώρες, στην τηλεόραση και σε ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. Όταν αυτά τα στοιχεία συσχετίστηκαν και με τις ώρες ύπνου των παιδιών, 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά των ΗΠΑ ξοδεύουν περισσότερο από το 25% του ελεύθερου 

χρόνου τους μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης (Robinson et al, 2001). 

Σε μία έρευνα των Gortmaker et al , ο κίνδυνος να γίνει ένα παιδί υπέρβαρο ήταν 4.6 

φορές μεγαλύτερος για τα παιδιά που παρακολουθούσαν τηλεόραση για περισσότερες 

από 5 ώρες ημερησίως, σε σύγκριση με εκείνα που παρακολουθούσαν 0-1 ώρα. 

Επιπρόσθετα οι Dietz and Gortmaker  βρήκαν μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

του αριθμού των ωρών που περνούν μπροστά στην τηλεόραση παιδιά ηλικίας 6-11 ετών, 

με την παχυσαρκία που εμφανίζεται 6 χρόνια αργότερα. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 

της έρευνας των Dietz and Gortmaker  το 1985, ΝΗΕS 1963-1970 και αυτά της έρευνας των 

Crespo et al NAHNES 1988-1994 το 2001, παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό των παιδιών που 

παρακολουθούσαν τηλεόραση για περισσότερες από 4 ώρες ημερησίως φαίνεται ότι 

αυξήθηκε με τον ίδιο ρυθμό που αυξήθηκαν και τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στο 

χρονικό αυτό διάστημα. Από το γεγονός ότι κάποια παιδιά ξεκινούν να βλέπουν 

τηλεόραση από την ηλικία του 1 έτους, μπορεί κανείς να συμπεράνει πόσο αργά και αλλά 

και πόσο ισχυρά αναπτύσσεται η σχέση μεταξύ του χρόνου τηλεθέασης και της παιδικής 

παχυσαρκίας (Certain et al 2002, Caroli et al 2004).  

Η πιο χαρακτηριστική έρευνα που διαπραγματεύτηκε αυτό το θέμα η Framingham 

Children’s Study στις ΗΠΑ, εστιάστηκε στην παρατήρηση παιδιών από την προσχολική 

ηλικία μέχρι την περίοδο της προ-εφηβείας και έδειξε ότι η παρακολούθηση της 

τηλεόρασης αποτελεί έναν ανεξάρτητο προβλεπτικό παράγοντα για ένα αυξημένο ΒΜΙ 

ενώ έχει επίσης συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη (Proctor 

et al 2003, Caroli et al 2004). Τα παιδιά τα οποία έχουν ΄εθιστεί΄με την παρακολούθηση 

της τηλεόρασης, έχει φανεί ότι προέρχονται από οικογένειες όπου οι γονείς ξοδεύουν τον 

ελεύθερό τους χρόνο μπροστά στην μικρή οθόνη! (Woodard and Gridina 2000). 
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       2.4.4.2.   Περιεχόμενο τηλεοπτικών προγραμμάτων  
 

Στα διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα έχει φανεί ότι τα τρόφιμα τα οποία 

εμφανίζονται δεν ανήκουν στις υγιεινότερες των διατροφικών επιλογών! Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν στα τηλεοπτικά 

προγράμματα( είτε είναι ηθοποιοί είτε και κινούμενα σχέδια), παρουσιάζονται να 

καταναλώνουν διάφορα snacks και όχι ολοκληρωμένα γεύματα, αναψυκτικά και/ή 

αλκοόλ αντί για νερό (Story and Faulkner 1990, Caroli et al 2004). 

       Παρόλο το μεγάλο αριθμό τροφίμων που εμφανίζονται να καταναλώνονται από 

τους πρωταγωνιστές των τηλεοπτικών προγραμμάτων, ο σωματότυπος αυτών είναι 

συνήθως φυσιολογικού βάρους και καλοσχηματισμένος. Επιπλέον οι ψηλοί και λεπτοί 

χαρακτήρες συνήθως αποτελούν και τους καλούς ήρωες της σειράς ενώ οι υπέρβαροι και 

στρουμπουλοί, στην καλύτερη περίπτωση, υποδύονται τους αστείους χαρακτήρες. Στην 

περίπτωση των θηλυκών χαρακτήρων, οι ψηλές και αδύνατες είναι πάντα πιο ελκυστικές 

και αρεστές από τα αγόρια ενώ τα παχουλά κορίτσια έχουν λιγότερους φίλους, είναι 

λιγότερο κοινωνικές και σχεδόν πάντα χωρίς αγόρι (Kaufman 1980, Fouts et al 2000,Bar-on 

2000,Greenberg et al 2003).  

    To ερώτημα είναι πόσο βαθιά μπορούν να επηρεάσουν αυτοί οι χαρακτήρες την 

συμπεριφορά και το χαρακτήρα των παιδιών.  Καταρχάς τα παιδιά πλέον δεν 

παρακολουθούν μόνο παιδικά προγράμματα και κινούμενα σχέδια αλλά και προγράμματα 

ενηλίκων χωρίς πολλές φορές τη συναίνεση ή την επιτήρηση των γονέων, όπου στα 

προγράμματα αυτά είναι πιο ισχυρή η παρουσία τέτοιων χαρακτήρων. Τα υπέρβαρα και 

παχύσαρκα παιδιά παρακολουθούν περισσότερο τηλεόραση από παιδιά φυσιολογικού 

βάρους και για αυτό εκτίθενται περισσότερο σε τέτοιου είδους μηνύματα. H τάση των 

παιδιών να μιμούνται συμπεριφορές ενηλίκων είναι πιθανό να ξεκινήσει από πολύ μικρή 

ηλικία, ειδικά όταν αυτές οι συμπεριφορές είναι ισχυρές και θετικές ( Valerio et al 1997, 

Moreno et al 1998,Meltzoff et al 1998, Caroli et al 2004). 

Τα αποτελέσματα  μίας τέτοιας καθημερινής πλύσης εγκεφάλου παρατηρήθηκαν σε 

μία έρευνα που έγινε στην Νότιο Ιταλία. Σε αυτήν την έρευνα φάνηκε ότι παιδιά ηλικίας 6-

10 ετών αντιδρούν διαφορετικά σε τηλεοπτικούς χαρακτήρες με το εάν είναι παχύσαρκοι ή 

όχι. Όταν ερωτήθηκαν ΄Σε ποιον τηλεοπτικό χαρακτήρα θα ήθελες να μοιάσεις΄, τα 

παχύσαρκα παιδιά επέλεξαν με στατιστική διαφορά έναν μεγάλο αριθμό από κινούμενα 

σχέδια ή φανταστικούς ήρωες. Τα παιδιά φυσιολογικού βάρους, αντιθέτως, επέλεξαν 

διάφορους πρωταθλητές αθλημάτων και εκπροσώπους του πολιτισμού (Caroli et al 1992, 

Caroli et al 2004). 

 

 

 

 



Ζαφείρη    Ευδοκία    ----     ∆ιερεύνηση    παραγόντων    κινδύνου    για    την    εµφάνιση    παχυσαρκίας    σε    παιδικό    πληθυσµό    

49 

 

  2.4.4.3.  Eπίδραση τηλεόρασης στον μεταβολικό ρυθμό 
 

Η επίδραση της παρακολούθησης τηλεόρασης στον Μεταβολικό Ρυθμό παιδιών 

μελετήθηκε σε μία έρευνα του πανεπιστήμιου του Μemfis στις ΗΠΑ, σε εργαστηριακό 

επίπεδο. Το δείγμα που μελετήθηκε απαρτιζόταν από 31 παιδιά ηλικίας 8-12 ετών 15 εκ 

των οποίων ήταν παχύσαρκα και 16 φυσιολογικού βάρους. Όλα τα παιδιά υποβλήθηκαν 

σε μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ηρεμία (RMR) και κατόπιν κατά τη 

διάρκεια που παρακολουθούσαν τηλεόραση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μεταβολικός 

ρυθμός κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης τηλεόρασης ήταν σημαντικά 

χαμηλότερος σε σύγκριση με αυτόν κατά την ηρεμία.(Μ.Ο. μείωσης 211 kcal ανά ημέρα). 

Τα παχύσαρκα παιδιά φάνηκε να είχαν μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με τα παιδιά 

φυσιολογικού βάρους 262 kcal/d έναντι 167 kcal/d. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης έχει αρνητική επίπτωση στο μεταβολικό ρυθμό των 

παιδιών και εικάζει ότι είναι πολύ πιθανό να παίζει καθοριστικό ρόλο στη θετική 

συσχέτιση της παιδικής παχυσαρκίας και της διάρκειας  τηλεθέασης ( Klesges & Shelton 

1993). 

 2.4.4.4.   O ρόλος της Διαφήμισης  
 

Η αυξημένη ενασχόληση με την τηλεόραση συνοδεύεται και από ένα ΄βομβαρδισμό΄ 

από διαφημίσεις. Στην παιδική ζώνη των τηλεοπτικών προγραμμάτων τα παιδικά παιχνίδια 

και διάφορα τρόφιμα είναι τα βασικά διαφημιζόμενα προϊόντα. Η έκθεση στα μηνύματα 

των διαφημίσεων αυτών επηρεάζει δυσμενώς τα διατροφικά πρότυπα και τις διατροφικές 

επιλογές των παιδιών. Στο σχήμα 3  αναφέρεται ο αριθμός των διαφημίσεων που 

παίχτηκαν ανά ώρα τηλεοπτικού προγράμματος στην παιδική ζώνη, σε διάφορες χώρες. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα η Αυστραλία πρόβαλε τις περισσότερες διαφημίσεις 

που σχετίζονται με τρόφιμα ανά ώρα τηλεοπτικού προγράμματος και ακολουθούν οι ΗΠΑ. 

Τα πρωτεία στην Ευρώπη τα κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο (Dibb 1996). 

Πολλές έρευνες έδειξαν ότι η διαφήμιση και η προώθηση τροφίμων έχουν συσχετιστεί 

με τις επιλογές και την συμπεριφορά των παιδιών να κατευθύνονται προς τα προϊόντα αυτά 

που διαφημίζονται. Ακόμα και τηλεοπτικές διαφημίσεις που διαρκούν 30 δευτερόλεπτα 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις διατροφικές προτιμήσεις των παιδιών από την 

ηλικία των 2 ετών, με αποτέλεσμα όταν βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες να επιλέξουν το 

διαφημιζόμενο προϊόν της αρεσκείας τους (Taras et al 1989, Borzekowski and Robinson 

2001, Coon and Tucker 2002). 
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Σχήμα 3. Αριθμός τηλεοπτικών διαφημίσεων ανά ώρα παιδικού τηλεοπτικού προγράμματος 

 

 

           Η πλειοψηφία των διαφημιζόμενων προϊόντων  που προβάλλονται στην παιδική 

τηλεοπτική ζώνη αποτελείται από τρόφιμα υψηλής ενεργειακής αξίας, πλούσια σε λίπος και 

σε ζάχαρη όπως αναψυκτικά, γλυκίσματα, μπισκότα, δημητριακά πρωινού με προσθήκη 

ζάχαρης και γεύματα ταχυφαγίων (fast-food), δηλαδή διατροφικές επιλογές οι οποίες δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις για μια ισορροπημένη υγιεινή διατροφή. Επιπροσθέτως η 

παρακολούθηση τηλεόρασης με παράλληλη λήψη γεύματος έχει αντίστροφη σχέση με την 

κατανάλωση προϊόντων που δε διαφημίζονται όπως φρούτα και λαχανικά (Kotz et al 1994, 

Taras and Cage 1995,Lewis et al 1998,Coon et al 2001).  

            Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και 

παρακολούθησης τηλεόρασης, φάνηκε και από μία χαρακτηριστική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Το δείγμα της έρευνας αφορούσε 13.305 παιδιά 

ηλικίας 11 ετών από Αυστρία, Βέλγιο,Δανία, Ισλανδία, Ολλανδία,Νορβηγία, 

Σουηδία,Ισπανία και Πορτογαλία. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η 

πλειοψηφία των παιδιών είχε παρακολουθήσει περισσότερες διαφημίσεις που αφορούσαν 

ανθυγιεινές τροφές παρά για φρούτα και λαχανικά. Τα αγόρια περνούσαν περισσότερες 
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ώρες στην τηλεόραση (2,5 ώρες Μ.Ο.) σε σύγκριση με τα κορίτσια (2 ώρες Μ.Ο.) όπως 

επίσης και τα παιδιά που προέρχονταν από χαμηλές κοινωνικο-οικονομικές τάξεις. Ωστόσο 

σε χώρες όπου προβάλλονταν συχνά διαφημίσεις με υγιεινές τροφές παρατηρήθηκε μία 

αυξημένη συχνότητα κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών (Klepp et al 2007).

Σε πρόσφατη έρευνα του Lobstein βρέθηκε ότι τα πιο συχνά διαφημιστικά σπότ 

αφορούσαν εστιατόρια fast-food, διάφορα γλυκίσματα( γκοφρέτες, μπισκότα κ.ά.) και 

δημητριακά με προσθήκη ζάχαρης όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο σχήμα 4  

 

Σχήμα 4.Αριθμός τηλεοπτικών διαφημίσεων για εστιατόρια fast-food, γλυκίσματα και δημητριακά 

πρωινού ανά 20 ώρες παιδικών προγραμμάτων σε διάφορες χώρες 

 

 

Lobstein 2004 
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Παρατηρούμε από τα δεδομένα του σχεδιαγράμματος ότι η Ελλάδα κατείχε το 

μεγαλύτερο ποσοστό διαφημίσεων γλυκισμάτων στην παιδική ζώνη ενώ οι ΗΠΑ  στα 

δημητριακά πρωινού και στα fast-food. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις σκανδιναβικές χώρες 

,λόγω της αυστηρής νομοθεσίας περί διαφημίσεων στην παιδική τηλεοπτική ζώνη, 

προβλήθηκαν λιγότερες από 5 διαφημίσεις για εστιατόρια fast-food στο χρονικό διάστημα 

των 20 ωρών. Η Σουηδία και η Φιλανδία είναι επίσης οι μοναδικές χώρες που στις 15 από τις 

20 ώρες τηλεοπτικού παιδικού προγράμματος υπήρχαν διαφημίσεις για φρούτα και 

λαχανικά. 

              Με βάση λοιπόν τα δεδομένα αυτά εάν ένα παιδί στην Μεγάλη Βρετανία 

παρακολουθεί τηλεόραση για περίπου 2 ώρες την ημέρα, θα εκτεθεί σε συνολικά 7000 

διαφημίσεις τροφίμων ετησίως, πράγμα που σημαίνει περίπου 100.000 διαφημίσεις από την 

ηλικία των 3 ετών μέχρι τα 16!! (Lobstein et al, 2004). Σε ανάλυση που έγινε σε 170 τρόφιμα 

που διαφημίζονταν συστηματικά σε παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα της Μεγάλης 

Βρετανίας, βρέθηκε ότι 62% αυτών ήταν πλούσια σε λίπος ( >30% προσλαμβανόμενη 

ενέργεια από λίπος), 50% αυτών ήταν πλούσια σε ζάχαρη( > 20% προσλαμβανόμενη 

ενέργεια από ζάχαρη) και 61% αυτών ήταν πλούσια σε αλάτι. Συνολικά 95% των προϊόντων 

αυτών ήταν πλούσια είτε σε λίπος, ζάχαρη ή αλάτι.(Lobstein et al, 2004) 

Η επιρροή και η δύναμη των διαφημίσεων αυτών είναι τόσο ισχυρή, που τα παιδιά 

σχηματίζουν λανθασμένες αντιλήψεις περί σωστών διατροφικών συνηθειών. Σε έρευνα των 

Reilly et al to 75% των παιδιών που τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν είδη τροφίμων που 

θεωρούνται snαcks, αυτά επέλεξαν τα προϊόντα που ήταν πλούσια σε ζάχαρη και που 

διαφημίζονταν συνεχώς. Σε έρευνα που έγινε σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών ήταν 

χαρακτηριστική η αντίληψη της πλειοψηφίας αυτών (>50%) ότι τα ΄ πλαστικά τρόφιμα΄ 

(junk food) είναι εκτός από πολύ γευστικά και πολύ θρεπτικά! (Parsons et al, 2005). 

Σε μελέτη τους οι Winic et al  ανέλυσαν πάνω από 236 τηλεοπτικά διαφημιστικά 

σποτς  για τροφές που απευθύνονται σε παιδιά και διαπίστωσαν ότι το 85% αυτών δεν 

εστίαζε στη σχέση μεταξύ της υγείας και των σωστών διατροφικών συνηθειών, το 65% 

αυτών έδινε έμφαση στη γεύση, ενώ το 43% αυτών στόχευε στο να συνδέσει το προϊόν με 

την προσωπική ευχαρίστηση. 
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   2.4.5 Ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια 
  

Στα πλαίσια της σωματικής αδράνειας που χαρακτηρίζει τα παιδιά τη σημερινή 

εποχή, κυρίαρχο ρόλο παίζει η ενασχόληση με τα video-games και τα εν γένει ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. Οι ώρες που σπαταλούν καθημερινώς τα παιδιά σε αυτή τη δραστηριότητα 

αντικαθιστούν ενεργητικές ώρες που θα μπορούσαν να αφιερώσουν σε άλλες μορφές 

φυσικής δραστηριότητας.

     Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 3365 παιδιών ηλικίας 7-9 ετών στην 

Πορτογαλία, εξετάστηκε η σχέση παχυσαρκίας, φυσικής δραστηριότητας, 

παρακολούθησης τηλεόρασης και ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Παιδιά με 

αυξημένο ΔΜΣ τόσο αγόρια όσο και κορίτσια, βρέθηκε ότι ασχολούνταν περισσότερες 

ώρες με τα video-games αλλά και παρακολουθούσαν περισσότερες ώρες τηλεόραση σε 

σύγκριση με παιδιά με φυσιολογικό βάρος, αποδεικνύοντας έτσι τη θετική συσχέτιση 

μεταξύ της αυξημένης ενασχόλησης με ηλεκτρονικά παιχνίδια και την παιδική παχυσαρκία 

(Carvalhal et al, 2007) 

 Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και μία έρευνα στις ΗΠΑ (η οποία 

χρησιμοποίησε για την ανάλυση δεδομένα από την αντιπροσωπευτική διαχρονική μελέτη 

της National Health and Nutrition Examination Survey 2001–2004), η οποία βασίστηκε σε 

ένα δείγμα 2964 παιδιών ηλικίας 4-12 ετών. Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας έδειξαν 

ότι το 37.3% των παιδιών αυτών είχαν χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας , το 65% 

αυτών είχαν υψηλή ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τηλεόραση ενώ το 26.3% 

χαρακτηριζόταν και από τις δύο αυτές συμπεριφορές. Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά που 

παρουσίαζαν και τις 2 αυτές συμπεριφορές ήταν σχετικά των μεγαλύτερων ηλικιών, είχαν 

ΔΜΣ ≥95ης  εκατοστιαίας θέσης στις καμπύλες ανάπτυξης και προέρχονταν από την μη-   

Ισπανική μαύρη φυλή (Αnderson et al, 2008) 

   

       2.4.6  Δημογραφικά στοιχεία-Εθνικότητα 
 

    Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης παιδικής παχυσαρκίας σε συγκεκριμένες 

πληθυσμιακές ομάδες αποτελεί ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των τελευταίων στατιστικών 

δεδομένων. Συγκεκριμένα έχει φανεί ότι στις ΗΠΑ, πληθυσμιακές ομάδες Αφρο-

αμερικανών και Ισπανο-αμερικανών παρουσίαζαν αυξημένα ποσοστά παιδικής 

παχυσαρκίας (Ogden et al, 2002). Σε στοιχεία που προσκομίσθηκαν από την National 

Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004 φάνηκε ότι η επίπτωση του 

υπέρβαρου σε αγόρια Μεξικο-αμερικανικής πληθυσμιακής ομάδας ηλικίας 6-11 ετών  ήταν 

σημαντικά υψηλότερη από ότι στα λευκά αγόρια μη Ισπανικής φυλής και στα μη Ισπανά 

μαύρα. Στα κορίτσια φάνηκε ότι τα μη-Ισπανά μαύρα είχαν περισσότερες πιθανότητες να 

είναι υπέρβαρα σε σύγκριση με τα μη-Ισπανά λευκά. (πίνακας 5) 
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Πίνακας 5.Επίπτωση του υπέρβαρου μεταξύ παιδιών ηλικίας 2-19 ετών ανά ηλικία και φυλή/εθνικότητα 

στις ΗΠΑ:1999-2004 

                     Φυλή-εθνικότητα 

                Σύνολο                         Μη-Ισπανά λευκά          Μη-Ισπανά μαύρα             Μεξικό 

Φύλο        Ηλικία      %      SE         %           SE                   %           SE                %       SE 

  

Όλοι       2-19       15.6       .6       13.9            .9              18.8           .6              19.7       .9  

                  2-5        11.5      1.0        9.6           1.3              10.3          1.2              15.3      2.1 

                  6-11      16.8       .9       14.9           1.3             20.5          1.2              22.1      1.4 

               12-19      16.5         .8       15.0           1.1             21.3           .9              20.2      1.0 

 

Αγόρια         2-19       16.4       .7       14.8           1.1              16.1           .8              22.7      .9 

              2- 5       11.8      1.2        9.9           1.7               8.6          1.5              17.5     2.3 

                 6-11       17.9      1.1      15.4          1.7              17.2         1.4              26.1      1.6 

              12-19       17.2      .9         16.2           1.3             18.6         1.3              22.6      1.4 

Κορίτσια        2-19      14.8      .8        13.0            1.1              21.6          .8              16.6      1.2 

             2- 5      11.3      1.3         9.4           1.7              12.0         1.8              13.2     2.8 

                  6-11      15.7     1.2        14.4           1.7              24.0         1.9             17.9      1.8 

                 12-19     15.7     1.1         13.6           1.6              24.2         1.3             17.7      1.4 

National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004 

SE, standard error 
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Σε έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία βρέθηκε ότι παιδιά με καταγωγή από την νοτιο-

ανατολική Ασία, παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης καθώς υπήρχε ισχυρότερη 

συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και υψηλής συγκέντρωσης ινσουλίνης σε αυτά τα παιδιά σε 

σχέση με τα λευκά που πήραν μέρος στην έρευνα (Whincup et al,2002) 

 Σε πρόσφατα ευρήματα του National Poll on Children’s Health στις ΗΠΑ, βρέθηκε 

ότι οι Ισπανόφωνοι ήταν πιο επιρρεπής στην ανάπτυξη παχυσαρκίας αλλά  και είχαν 

μεγαλύτερη ανησυχία για την μελλοντική έκβαση της νόσου. Το 42% αυτών 

αντιλαμβανόντουσαν τη σοβαρότητα του θέματος και το θεωρούσαν μείζων πρόβλημα σε 

σύγκριση με το 31% των λευκών και το 36% των μαύρων. (πίνακας 6)Άτομα τα οποία 

ερωτήθηκαν και είχαν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο θεώρησαν το πρόβλημα της παιδικής 

παχυσαρκίας το νούμερο 1 πρόβλημα για την υγεία των παιδιών σε ποσοστό 40%  (CHEAR- 

National Poll on Children’s Health 2007) 

 

Πίνακας 6. Αξιολόγηση παιδικής παχυσαρκίας ως ένα ΄΄μεγάλο πρόβλημα΄΄ ανά φυλή/εθνικότητα 

 

 

 

Ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες η οικονομική ευρωστία συνοδεύεται από χαμηλά 

ποσοστά παχυσαρκίας, στις αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρείται το αντίστροφο. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους Lobstein et al  σε χώρες όπως η Κορέα, η Σιγκαπούρη, η 

Ταϊλάνδη , η Ινδονησία και γενικά άλλες Ασιατικές χώρες, παχυσαρκία συνοδεύει την 

οικονομική ανάπτυξη. Μέχρι πρόσφατα η παιδική παχυσαρκία ήταν προνόμιο μόνο των 

μεγαλουπόλεων σε αυτές τις χώρες, ωστόσο στις μέρες μας αρχίζει να εμφανίζεται με 

αυξανόμενους ρυθμούς και στις αγροτικές περιοχές με αποτέλεσμα να εντείνονται οι 

ανησυχίες για τη μελλοντική εξάπλωση του προβλήματος σε παγκόσμια κλίμακα (Lobstein 

et al 2004, Savva et al 2005). 
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2.4.7   Κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο γονέων 
 

Αντικείμενο πολλών μελετών έχει αποτελέσει το κοινωνικοοικονιμικό περιβάλλον στο 

οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά καθώς και η επίδραση αυτού στην εμφάνιση παχυσαρκίας. Η 

παχυσαρκία φαίνεται ότι εμφανίζεται αδιακρίτως σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά 

στρώματα (Jones et al,2001). Παρόλα αυτά συμπεράσματα πολλών μελετών καταλήγουν 

στο γεγονός ότι παιδιά χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής τάξεως διατρέχουν σημαντικά 

υψηλότερο κίνδυνο να γίνουν υπέρβαρα ή παχύσαρκα (Jones et al.2001,Ο΄Dea & Caputi 

2001, Zhang & Wang 2004, Lioret et al 2007). Διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές ομάδες 

βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα κινδύνου ενώ η σχέση παχυσαρκίας με την 

κοινωνικοοικονoμική κατάσταση διαφέρει ακόμα και μεταξύ χωρών (Wang, 2001). 

Συγκεκριμένα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες παιδιά χαμηλότερου 

κοινωνικοοικονομικού προφίλ έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκα από 

αυτά υψηλότερου κοινωνικοοικονομικού προφίλ. Αντιθέτως στις αναπτυσσόμενες χώρες 

φαίνεται ότι η εμφάνιση παχυσαρκίας είναι προνόμιο των υψηλότερων κοινωνικών τάξεων, 

με υψηλό εισόδημα και κυρίως στις αστικές περιοχές σε σύγκριση με τις αγροτικές (Wang 

& Monteiro 2002, Zhang & Wang 2004)  

Σε μελέτη επίσης των Dollman et al ,σε παιδιά της Αυστραλίας βρέθηκε θετική 

συσχέτιση μεταξύ κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και ενεργειακής πρόσληψης (Dollman et 

al, 2007) Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει μία μελέτη που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία η 

οποία προτείνει ότι τελικά η παχυσαρκία οφείλεται κυρίως στην επίδραση των 

κοινωνικοοικονομικών διαφορών στην διατροφική πρόσληψη και όχι τόσο στις διαφορές 

στα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας ή στην καθιστική ζωή (Kelly et al ,2006) 

Το εισόδημα της οικογένειας παίζει καθοριστικό ρόλο για την απόκτηση 

υπερβάλλοντος βάρους καθώς έχει παρατηρηθεί ότι χαμηλού εισοδήματος οικογένειες 

έχουν υπέρβαρα παιδιά. Ο συνδυασμός χαμηλού εισοδήματος, χαμηλού κοινωνικού και 

μορφωτικού επιπέδου καθώς και η παχυσαρκία έστω και ενός γονέα, συμβάλλει στην 

διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για ανάπτυξη παχυσαρκίας στα παιδιά όχι τόσο λόγω 

κληρονομικότητας αλλά λόγω αυτού του περιβάλλοντος που μεγαλώνει το παιδί. 

Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών είναι το παιδί να καταναλώνει τρόφιμα χαμηλού 

κόστους που συνήθως είναι πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη ενώ χαρακτηριστικό αυτών των 

οικογενειών είναι ότι παραλείπουν οικογενειακά γεύματα μέσα στην μέρα και έτσι τα παιδιά 

είναι εκτός ελέγχου ως προς τη συχνότητα και την ποιότητα των γευμάτων (Wang 2001, 

American Academy of Pediatrics 2003,Lioret et al 2007). Μία έρευνα που έγινε στην Αγγλία 

ανάμεσα σε γονείς 564 παιδιών ηλικίας 2-6 ετών σε 22 νηπιακούς σταθμούς του Λονδίνου, 

έδειξε ότι η κατανάλωση λαχανικών των παιδιών είχε θετική συσχέτιση με το μορφωτικό 

επίπεδο της μητέρας.   (Cookes et al,2004).        
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Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων καθώς 

παιδιά που προέρχονται από γονείς χαμηλού εισοδήματος και χαμηλού μορφωτικού 

επιπέδου, έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκα από αυτά που οι γονείς 

τους έχουν καλύτερη μόρφωση και εισόδημα. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στην  

αντίληψη των γονέων με καλύτερη μόρφωση περί σωστού και υγιεινού τρόπου ζωής και 

στην ευκολότερη πρόσβαση αυτών των οικογενειών σε υγιεινές διατροφικές επιλογές 

τροφίμων ,που είναι συνήθως και πιο ακριβά, καθώς και σε διάφορους χώρους εκγύμνασης 

(Zhang & Wang, 2004)  Σε μία διαχρονική μελέτη στη Φιλανδία σε δείγμα 404 παιδιών 

ηλικίας 11 ετών, φάνηκε ότι οικογένειες με υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

συσχετίστηκε με πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες των παιδιών (Haapalathi et al,2003)  

Σε έρευνες που έγιναν στις ΗΠΑ σε μητέρες χαμηλού επιπέδου μόρφωσης και 

εισοδήματος, βρέθηκε ότι οι μητέρες αυτές είχαν την πεποίθηση ότι εφόσον η παχυσαρκία 

είναι κληρονομική ήταν αναπόφευκτη η εμφάνισή της στα παιδιά του (Jain et al, 2001)  Μία 

άλλη μελέτη στις ΗΠΑ, όπου συμμετείχαν 113 μητέρες παιδιών ηλικίας 1-4 ετών, υπέδειξε 

ότι η αρνητική στάση των μητέρων ως προς τον  ρόλο της νοικοκυράς και μητέρας έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα διατροφής των παιδιών τους. Το γεγονός αυτό 

υποδείκνυε ότι η μητέρα που δεν της αρέσει ο ρόλος της μητρότητας ή ακόμα και ένα 

συγκεκριμένο παιδί από τα δικά της, είναι δυνατό να κρύβει αυτά της τα συναισθήματα 

πίσω από μία υπερπροστατευτική συμπεριφορά όπως επίσης και από την υπερ-προσφορά 

τροφής προς στο παιδί με αποτέλεσμα να προκαλεί την εμφάνιση παχυσαρκίας (Baughcum 

et al,2001) 

 Σε μία προοπτική μελέτη ,επίσης στις ΗΠΑ, ανάμεσα σε 2931 παιδιά ηλικίας 0-8 

ετών, φάνηκε ότι παιδιά τα οποία ζούσαν σε μονογονεϊκή οικογένεια και κυρίως με τη 

μητέρα είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν παχύσαρκα. Στην 6χρονη αυτή μελέτη, 

φάνηκε επίσης ότι παρόμοιο αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας είχαν  τα παιδιά 

που ήταν Αφρο-Αμερικανοί, παιδιά που οι γονείς τους ήταν άνεργοι ή παιδιά των οποίων οι 

μητέρες δεν είχαν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (Strauss & Knight, 1999). 
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     2.5  Ειδικές κατηγορίες παιδιών με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

παχυσαρκίας 
 

Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις παιδιών, που λόγω διάφορων εξωτερικών 

παραγόντων, έχουν ισχυρή προδιάθεση για αύξηση βάρους. Τέτοιες κατηγορίες είναι οι εξής 

: 

2.5.1 Παιδιά που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με γλυκοκορτικοειδή 

          Tέτοιου είδους αγωγή δίνεται σε παιδιά που πάσχουν από νεφρωσικό σύνδρομο, 

ρευματοειδή αρθρίτιδα, χρόνιο άσθμα και από ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του 

εντέρου (ελκώδης κολλίτιδα, νόσος Crohn).Η υψηλή δόση και χρόνια χρήση 

γλυκοκορτικοειδών έχει συσχετιστεί με εμφάνιση παχυσαρκίας, με χαρακτηριστική 

περιφερική εναπόθεση βάρους και με συσσώρευση σπλαχνικού λίπους, γεγονός που 

αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιοαγγειακά νοσήματα (Phyllis et al 2004, Lobstein et al 2004) 

     2.5.2.  Παιδιά που λαμβάνουν αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή 

          Παιδιά που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα και παίρνουν αντιψυχωσικά και 

αντικαταθλιπτικά φάρμακα, είναι πιθανό να έχουν μια ταχύτατη αύξηση στο σωματικό τους 

βάρος. Σε αυτό συνεισφέρει άμεσα η μείωση της φυσικής δραστηριότητας που 

παρατηρείται στα παιδιά αυτά καθώς και η ταυτόχρονη αύξηση της κατανάλωσης τροφής 

που εκδηλώνεται με αύξηση της συχνότητας κατανάλωσης γευμάτων ( Marder et al 2004, 

Lobstein et al 2004) 

       2.5.3   Επιληπτικά παιδιά 

          Παιδιά τα οποία πάσχουν από επιληψία και τους χορηγείται βαλπροϊκό νάτριο ως 

θεραπεία, έχουν πολλές πιθανότητες να αυξηθεί το βάρος τους και να καταλήξει σε 

παχυσαρκία. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στην υπερινσουλιναιμία που 

συνοδεύει τη συγκεκριμένη θεραπεία (Lobstein et al, 2004) 

        2.5.4   Παιδιά με κινητικές δυσκολίες 

          Η σοβαρότητα και η έκταση των κινητικών προβλημάτων επιδρούν σημαντικά στην 

διατροφική κατάσταση του παιδιού. Για παράδειγμα παιδιά που πάσχουν από υποτονική 

εγκεφαλική παράλυση είναι πιθανό να γίνουν παχύσαρκα διότι δεν είναι δραστήρια ή 

βρίσκονται σε λήθαργο. Επιπλέον παιδιά καθηλωμένα σε αναπηρικό καροτσάκι ή με έντονα 

κινητικά προβλήματα διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αύξησης βάρους καθώς καθίσταται αδύνατη 

η αύξηση της ενεργειακής δαπάνης (Lobstein et al, 2004) 
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 Κεφάλαιο 3 – Επιπτώσεις 
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3.1 Επιπτώσεις παιδικής παχυσαρκίας 
 

Η παιδική παχυσαρκία όντας μία πολυπαραγοντική και πολυσυστηματική νόσος 

,προκαλεί την έντονη ανησυχία της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας λόγω των 

καταστροφικών συνεπειών της, τόσο σε βιολογικό όσο και σε κοινωνικοψυχολογικό 

επίπεδο (Hill Jo et al 1998, Ebbeling et al 2002). 

Πολλές από τις επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας είναι όμοιες με αυτές των 

ενηλίκων και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν σπάνια. Ωστόσο κάποιες από τις επιπλοκές 

εκδηλώνονται μόνο κατά την παιδική ηλικία σηματοδοτώντας κατά αυτόν τον τρόπο την 

αναγνώριση του προβλήματος του υπερβάλλοντος βάρους. ( Shils et al 2006, Barlow & 

Dietz 1998). 

Με την αξιοσημείωτη αύξηση του επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας, τa 

παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά διατρέχουν άμεσα μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν 

πρόωρα και σε μικρότερη ηλικία από ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία  σε 

σύγκριση με άτομα που απέκτησαν υπερβάλλον βάρος κατά την ενήλικο ζωή τους και ο 

κίνδυνος αυτός εξαρτάται εν μέρει και από την ηλικία έναρξης της παχυσαρκίας καθώς και 

από την διάρκειά της (Rocchini 2002,Swallen et al 2005,Dietz & Robinson 2005). 

 Οι επιπτώσεις μπορούν να διακριθούν σε βραχυπρόθεσμες  όπου προκαλούν άμεσες 

οργανικές επιπλοκές και στις μακρυπρόθεσμες  οι οποίες μπορεί να εκδηλωθούν και να 

εμφανιστούν κατά την περίοδο της ενηλικίωσης και μετά (Behram et al 2002, , Ebbeling et al 

2002). 

 

 

Εικόνα 6. Η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία συνοδεύεται από υψηλό κίνδυνο νοσηρότητας και 

πολυάριθμες οργανικές επιπλοκές. 
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     Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις   
 

Σε αυτήν την κατηγορία των επιπτώσεων ανήκουν οι άμεσες πιθανές κλινικές 

εκδηλώσεις  της παιδικής παχυσαρκίας οι οποίες συνήθως παρουσιάζονται κατά την 

προεφηβική και εφηβική ηλικία. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό αυτών των επιπτώσεων 

είναι ότι πλήττουν καίρια οργανικά συστήματα όπως το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό 

, το μυοσκελετικό  , το ενδοκρινικό , το γαστρεντερικό , το νευρολογικό και κυρίως  το 

ψυχολογικό (Barlow et al 1998,Strauss 2000, Behram et al 2002,Ebbeling et al 2002, Dietz et 

al 2005). 

3.2     Mακρυπρόθεσμες επιπτώσεις  
 

Η σημαντικότερη ίσως μακροπρόθεσμη επίπτωση της παιδικής παχυσαρκίας είναι ο 

τρομακτικά αυξημένος κίνδυνος παραμονής της παχυσαρκίας και στην ενήλικη ζωή με όλες 

τις επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται π.χ. εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, εμφάνιση 

υπέρτασης, δυσλιπιδιαμιών, μεταβολικού συνδρόμου κ.ά. (Dietz 1994, Guo et al 1994, Meyer 

et al 2006,Freedman et al 2005). Σύμφωνα με τις αναλύσεις της ΄Bogalusa Heart Study΄ στις 

ΗΠΑ, επιβεβαιώθηκε ότι ο κίνδυνος αυτός κλιμακώνεται ανάλογα με το ΔΜΣ του παιδιού, 

καθώς όσο αυτός αυξάνεται τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα διατήρησης της παχυσαρκίας 

στην ενήλικη ζωή. Στη συγκεκριμένη μελέτη βρέθηκε ότι ο αυξημένος ΔΜΣ παιδιών  ακόμα 

και 2-5 ετών, συσχετίζεται με την παχυσαρκία των ενηλίκων (Freedman et al 2005). 

Πολλές επίσης μελέτες έχουν συμπεράνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος 

παχυσαρκίας στην προσχολική και παιδική ηλικία, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να 

συνεχίζουν να παίρνουν βάρος και να παραμείνουν παχύσαρκοι και κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας και κατά επέκταση στην ενήλικη πλέον ζωή (Goran 2001, Nader et al 2006). 

Μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο έδειξαν ότι 60% των παιδιών που ήταν υπέρβαρα την 

προσχολική περίοδο, εξακολουθούσαν να είναι υπέρβαρα σε ηλικία 12 ετών (Nader et al 

,2006) 

Πολυάριθμες έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι το υπερβάλλον βάρος κατά τη διάρκεια 

της εφηβείας είναι ένας πολύ καλός προάγγελος της ενήλικης παχυσαρκίας (O΄Brien et 

al,2004). 

Παιδιά με παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία των 4-6 ετών  έχουν 50% πιθανότητες 

να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες, ενώ η παρουσία παχυσαρκίας στην περίοδο της εφηβείας 

αυξάνει τις πιθανότητες για ενήλικη παχυσαρκία σε 70-80% !!(Campell et al 2000, 

Livingstone 2000, Law 2001). 
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        Στο σχήμα 5  εμφανίζονται παραστατικά κάποιες από τις σημαντικότερες επιπτώσεις 

στα διάφορα συστήματα του οργανισμού 

 

 

Σχήμα 5. Επιπλοκές παιδικής παχυσαρκίας 

 

 

 

 

Οι παθολογικές επιπλοκές σχετίζονται συνήθως άμεσα με το βαθμό της παχυσαρκίας και 

υποχωρούν με την ελάττωση του σωματικού βάρους.  
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Πίνακας 7. παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την παιδική παχυσαρκία 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ 

Μυοκαρδιακή υπερτροφία, υπέρταση, 

υπερχοληστεριναιμία, υπερτριγλυκεριναιμία, χαμηλά 

επίπεδα HDL 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 
Αποφρακτική άπνοια ύπνου, σύνδρομο Pickwick, 

λοιμώξεις, πρωτογενής υποαερισμός κυψελίδων 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ 

Υπερινσουλιναιμία/ ινσουλινοαντοχή, μη 

ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης ,πρώιμη εμμηναρχή, 

πολυκυστική νόσος ωοθηκών, χαμηλά επίπεδα 

τεστοστερόνης 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ 

Επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του μηριαίου, 

προχωρημένη οστική ηλικία, οστεοαρθρίτιδα, νόσος 

Blount 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 

 

Παγκρεατίτιδα, χολοκυστίτιδα, ηπατική στεάτωση, 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, πέτρες στη χολή 

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα Καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση, συνεχείς πονοκεφάλοι 

 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση, μη αποδοχή & διάκριση από 

συνομηλίκους, απομόνωση, κατάθλιψη 

  

(Behram et al 2002, Dietz & Williams 2005, Daniels et al 2005) 
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3.3    Παιδική παχυσαρκία και σακχαρώδης διαβήτης 
 

    Η εμφάνιση του μη-ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδη διαβήτη ( τύπου ΙΙ) είχε μέχρι 

πρότινος συσχετιστεί με την ενήλικο περίοδο της ΄μέσης ηλικίας΄. Παρόλα αυτά, έχει 

διαπιστωθεί ότι λόγω της συνεχώς αυξανόμενης συχνότητας της παιδικής παχυσαρκίας, η 

εμφάνιση αυτού του τύπου διαβήτη αρχίζει μερικές δεκαετίες νωρίτερα (Pinhas et al 1996, 

Glaser et al 1997). 

    Σημαντικό εύρημα συνεπώς αποτελεί η συσχέτιση της παιδικής παχυσαρκίας με την 

εμφάνιση του λεγόμενου νεανικού διαβήτη τύπου ΙΙ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό 

Οργανισμό για τον Διαβήτη (American Diabetes Association) το 2000 επισημαίνεται  ότι 

όσο αυξάνεται ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας αναμένεται να αυξηθεί και ο 

επιπολασμός του νεανικού διαβήτη τύπου ΙΙ. 

      Η εμφάνιση διαβήτη τύπου ΙΙ κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας 

ήταν εξαιρετικά σπάνιος ακόμα και άγνωστος κάποια χρόνια πριν, ωστόσο σήμερα σε 

μερικούς πληθυσμούς αντιπροσωπεύει το 50% των νέων διαγνώσεων διαβήτη και αυτό 

αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στις τρομακτικές διαστάσεις που έχει πάρει η επιδημία 

που λέγεται παιδική παχυσαρκία (Fagot et al 2000, Ebbeling et al 2002). 

    Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (American Academy of Pediatrics) και ο 

Αμερικανικός Οργανισμός για τον Διαβήτη (American Diabetes Association) συνιστούν για 

όλα τα νεαρά άτομα  που διαγνώστηκαν ως παχύσαρκα ή υπέρβαρα και διαθέτουν επιπλέον 

τουλάχιστον 2 από τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου, να εξεταστούν άμεσα για 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ ξεκινώντας από την ηλικία των 10 ετών ή κατά την έναρξη της 

εφηβείας και έπειτα κάθε 2 χρόνια να επανεξετάζονται (Gahagan et al 2003, Phyllis et al 

2004). 

 

Οι επιπλέον παράγοντες κινδύνου είναι οι εξής: 

� Oικογενειακό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ σε επίπεδο συγγενών  1ου ή 2ου 

βαθμού 

� Μέλος συγκεκριμένης φυλετικής ομάδας(Αμερικανών, Αφρο-αμερικανών, Ισπανών, 

Αμερικανο-Ισπανών, Ιάπωνες, Ασιάτες, Νοτίου Ειρηνικού) 

� Αναγνώριση σημαδιών ινσουλινοαντίστασης 

     

H ινσουλινοαντίσταση θεωρείται και ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την 

ανάπτυξη διαβήτη τύπου ΙΙ και είναι αξιοσημείωτο  ότι πάνω από 25% των παχύσαρκων ή 

υπέρβαρων παιδιών μπορεί να την εμφανίσουν.(Sinha et al 2002) 

           Εξέχουσας σημασίας αποτελεί και το κριτήριο της φυλής – εθνικότητας στην οποία 

ανήκει το παιδί ή ο έφηβος. Σε έρευνα του Αμερικανικού Οργανισμού για τον Διαβήτη 
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παρατηρήθηκαν διαφορετικά ποσοστά εμφάνισης νεανικού διαβήτη τύπου ΙΙ σε  εφήβους 

διαφορετικών φυλών-εθνικοτήτων, που κυμαίνονταν από 6% για τους μη Ισπανούς-

λευκούς μέχρι 22% για τους Ισπανούς, 33% ( Αφρο-αμερικανοί), 40%( Ασιάτες – κάτοικοι 

Νησιών Ειρηνικού) και 76%( Ινδιανο-αμερικανοί). Αξιοσημείωτο δε είναι ότι σε όλες τις 

φυλετικές ομάδες και εθνικότητες πάνω από το 90% των περιπτώσεων ,δηλαδή η 

πλειοψηφία, που παρουσίαζαν διαβήτη τύπου ΙΙ ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. (Οgden et 

al, 2007). 

 

3.4   Παιδική παχυσαρκία και καρδιοαγγειακά  νοσήματα 
 

Στο παρελθόν ο ρόλος της παχυσαρκίας των ενηλίκων σαν ένας ανεξάρτητος 

παράγοντας κινδύνου για καρδιοαγγειακά νοσήματα (CVR), παρέμενε αντιφατικός καθώς 

ήταν συχνή η συνύπαρξη με άλλες καρδιοαγγειακές και μεταβολικές διαταραχές όπως π.χ. 

υπέρταση, δυσλιπιδαιμία και ινσουλινοαντίσταση  ( Stamler et al 1991). Σήμερα είναι πλέον 

αποδεδειγμένο ότι η παχυσαρκία είναι ένας σημαντικός και ανεξάρτητος ενδεικτικός 

παράγοντας για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων CVD) ,στεφανιαίων καρδιακών 

παθήσεων και/ή θνησιμότητας (McGee 2005, Meyer et al 2006). 

Οι  CVR ξεκινούν να δρούν από νωρίς και έχουν μία σημαντική επίδραση στην έναρξη 

της αθηρωματικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή της ανάπτυξης της αθηροσκλήρωσης 

έχει αποδειχθεί ότι έχει μια μεγάλη χρονικά προκλινική φάση η οποία συνοδεύεται από 

παθολογικές αλλαγές στις αρτηρίες παιδιών και εφήβων (Barker et al, 1993). H παιδική 

παχυσαρκία προδιαθέτει την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία καθώς και την πρόωρη ανάπτυξη 

από λιπώδης ινώδης πλάκες στις στεφανιαίες αρτηρίες (Freedman et al, 2004). 

Μία χαρακτηριστική διαχρονική επιδημιολογική μελέτη σχετικά με τους παράγοντες 

κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων στην παιδική ηλικία και τη σχέση αυτών με το 

υπερβάλλον βάρος, είναι η ΄Bogalusa Heart Study΄ η οποία έχει διεξαχθεί στις ΗΠΑ στην 

ομώνυμη πόλη της πολιτείας της Louisiana και η οποία υλοποιείται από το 1973 (Freedman 

et al, 2003). 

 Στα πλαίσια αυτής της μελέτης διαπιστώθηκε ότι από αυτοψίες που έγιναν σε 204 

παιδιά τα οποία πέθαναν από διάφορα αίτια, υπήρξαν αθηρωματικές αλλοιώσεις στην 

αορτή και στις στεφανιαίες αρτηρίες που σημαίνει ότι ο κίνδυνος για καρδιακά νοσήματα 

είχε ήδη ξεκινήσει από την νεαρή αυτή ηλικία (Goran 2001,Freedman et al 2002). 

 Στα συμπεράσματα αυτής της έρευνας βρέθηκε επίσης και ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 

των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, των χαμηλής πυκνότητας 

λιποπρωτεινών LDL,της συστολικής κ διαστολικής υπέρτασης και της παχυσαρκίας με την 

έκταση των αλλοιώσεων. Η σοβαρότητα επίσης των βλαβών ήταν ανάλογη του αριθμού 

των παραγόντων κινδύνου που είχαν τα παιδιά (Freedman et al 2002, Berenson et al 2005). 
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Σε ένα δείγμα 9167 παιδιών ηλικίας 5-17 ετών ο Freedman και οι συνεργάτες του , στην 

ίδια έρευνα, διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και αθηρογόνων   παραγόντων 

κινδύνου και διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος να έχει ένα παιδί αυτούς τους παράγοντες 

κινδύνου είναι ανάλογος της εκατοστιαίας θέσης που ανήκει το παιδί στην κλίμακα 

παχυσαρκίας. Το 58% από τα 813 υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά της μελέτης 

διαπιστώθηκε ότι έχει τουλάχιστον 1 παράγοντα κινδύνου. Στην ίδια μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε ο ΔΜΣ ως εργαλείο διαλογής και με αυτόν τον τρόπο ήταν εφικτό να 

αναγνωριστούν το 50% των παιδιών που είχε περισσότερους από 2 αθηρωγόνους  

παράγοντες (Freedman et al,2002). Σε μία άλλη μελέτη που περιελάμβανε ένα δείγμα 

παιδιών εφηβικής ηλικίας βρέθηκε ότι το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας έχει σχετιστεί με : 

� Aύξηση κατά 8,5 φορές της υπέρτασης 

� Αύξηση κατά 2,4 φορές της εμφάνισης υψηλών τιμών ολικής χοληστερόλης ορού 

� Αύξηση κατά 3 φορές της εμφάνισης υψηλών τιμών LDL χοληστερόλης ορού 

� Αύξηση κατά 8 φορές της εμφάνισης χαμηλών τιμών HDL χοληστερόλης ορού              

Όταν τα ίδια άτομα μετρήθηκαν ξανά στην ενήλικη ζωή τους σε ηλικίες 27-31 ετών 
(Srinivasan et al,1996). 

Προοπτικές έρευνες έδειξαν επίσης ότι τα επίπεδα των λιπιδίων ορού και των 

λιποπρωτεϊνών των νεαρών ενηλίκων ακολουθούν τα αντίστοιχα της παιδικής τους ηλικίας 

και έτσι δίνεται η δυνατότητα να προβλεφθούν τα επίπεδα αυτά για τη μετέπειτα ενήλικη 

ζωή (Weiss et al, 2004). 

 Σύμφωνα με την έρευνα των Ebbeling et al  σε παιδιά στην Αγγλία , επιβεβαιώθηκε 

ότι τα υπέρβαρα παιδιά διaτρέχουν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου από ισχαιμικό επεισόδιο μετά 

την ηλικία των 57 ετών (Ebbeling et al, 2002) 
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3.5    Μεταβολικό Σύνδρομο 
 

          Σύμφωνα με τον  US National Cholesterol Education Program Adult Treatment 

Panel III για να διαγνωστεί ένα ενήλικο άτομο με το Μεταβολικό Σύνδρομο( ΜΣ) θα 

πρέπει να πληρούνται 3 από τις παρακάτω 5 προϋποθέσεις  : 

 

Κεντρική παχυσαρκία  ορισμένη ως περιφέρεια μέσης ≥102cm για  άντρες και >ή 

=88cm για τις γυναίκες 

Υπερτριγλυκεριδαιμία με επίπεδα τριγλυκεριδίων ορού ≥150mg/dl ή 1,7mmol/lt 

Διαταραγμένο λιπιδαιμικό προφίλ  με χαρακτηριστικό τα χαμηλά επίπεδα υψηλής 

πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL) χοληστερόλης < 40 mg/dl ή 1.03mmol/lt στους 

άντρες και < 50 mg/dl ή 1.29mmol/lt στις γυναίκες 

Αρτηριακή πίεση :   ≥ 130/85mmHg  

Μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη  με επίπεδα γλυκόζης νηστείας  >100 mg/dl ή    

>5.5mmol/lt   

 

Οι προϋποθέσεις αυτές του National Cholesterol Education Program για τους ενήλικες 

τροποποιήθηκαν για τις ανάγκες της εφηβικής ηλικίας ως εξής  :     

� Επίπεδα τριγλυκεριδίων � > 110mg/dl ή 1.2mmol/L θεωρούνται μη φυσιολογικά 

� Επίπεδα HDL- χοληστερόλης� < 40 mg/dl 

� Περιφέρεια μέσης > 90cm  

                                                 (Cook et al,2003) 
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Πίνακας 8. Κλινικά κριτήρια Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας(WHO)  για το Μεταβολικό Σύνδρομο 

 

 

 Σύμφωνα με στοιχεία από NHANES III την περίοδο 1988-1994 βρέθηκε ότι η 

επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου σε εφηβικό πληθυσμό των ΗΠΑ ηλικίας 12-19 ετών 

ήταν στο 4.2%. Το ποσοστό αυξήθηκε στα 6.4% με βάση τα στοιχεία της μελέτης NHANES 

1999-2000. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι περίπου το 30%των παχύσαρκων 

νέων ( με ΔΜΣ που αναλογούσε σε ≥95ο εκατοστιαία θέση) πληρούσε τα κριτήρια που 

θεσμοθέτησε η National Cholesterol Education Program Treatment Panel III, για το 

μεταβολικό σύνδρομο διαθέτοντας περισσότερους από 3 παράγοντες κινδύνου (Cook et 

al,2003). 

 

 

 

 

 

Προκειμένου να διαγνωστεί Μεταβολικό Σύνδρομο  σε ενήλικο πληθυσμό, ο ασθενής πρέπει να 

παρουσιάζει δυσανοχή γλυκόζης, διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης ή διαβήτη και/ή ινσουλινοαντίσταση 

μαζί με 2 ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Διαταραγμένη ρύθμιση γλυκόζης ή διαβήτη 

Ινσουλινοαντίσταση  ( κάτω από υπερινσουλιναιμικές ευγλυκαιμικές καταστάσεις) 

Αυξημένη αρτηριακή πίεση   ≥ 140/90mmHg 

Aυξημένα τριγλυκερίδια πλάσματος ( ≥ 1.7mmol/L ή 150mg/dl) και/ή χαμηλή HDL χοληστερόλη ( < 

0.9 mmol/L  ή 35 mg/dl για τους άντρες και < 1  mmol/L ή 39 mg/dl για τις γυναίκες) 

Κεντρική παχυσαρκία ( άντρες: λόγος μέσης προς γλουτών > 0.90 και γυναίκες: > 0.85) και/ή ΒΜΙ > 

30kg/m2 

Μικροαλβουμινουρία (ρυθμός έκκρισης αλβουμίνης μέσω των ούρων >ή= 20g/min ή λόγος 

αλβουμίνης/κρεατινίνη ≥ 30mg/g) 
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Πίνακας 9. Εκτίμηση ποσοστού παιδιών ηλικίας 5-17.9 ετών με βάση δείκτες ασθενειών που 

σχετίζονται με την παχυσαρκία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006 

 

 Μία αντίστοιχη ευρωπαϊκή μελέτη είναι αυτή των Vanhala et al η οποία διεξήχθη στην 

Φιλανδία κατά την οποία 439 ενήλικες παρακολουθούνταν από την παιδική τους ηλικία την 

δεκαετία του ΄50 ως προς το αν συγκεντρώνουν τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται 

με το μεταβολικό σύνδρομο ( κεντρική παχυσαρκία, υπερτριγλυκεριναιμία, υπέρταση, 

χαμηλή HDL χοληστερόλη, επίπεδα σακχάρου νηστείας). Από τα 30 άτομα ( εκ των οποίων 

18 άντρες και 12 γυναίκες) τα οποία συγκέντρωσαν τελικά όλους τους παράγοντες του 

μεταβολικού συνδρόμου, τα 22 υπήρξαν παχύσαρκα κατά την παιδική τους ηλικία (Vanhala 

et al 1998,1999). 

Ο αυξημένος επιπολασμός του μεταβολικού συνδρόμου στον παιδικό και εφηβικό 

πληθυσμό έχει συσχετιστεί με την παράλληλη αύξηση του βαθμού παχυσαρκίας και της 

ινσουλινοαντίστασης  (Weiss et al,2004). 
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        3.6   Λιπώδες ήπαρ 
 

        Η παχυσαρκία έχει συσχετιστεί με ένα φάσμα από νοσήματα που αφορούν ηπατικές 

δυσλειτουργίες με πιο χαρακτηριστικές το μη αλκοολικό λιπώδες ήπαρ  και τη μη αλκοολική 

στεατοηπατίτιδα . Χαρακτηριστικό των νοσημάτων αυτών είναι ότι η φυσιολογική 

αρχιτεκτονική του ήπατος καταστρέφεται από την παρουσία λίπους ή από φλεγμονή (στην 

περίπτωση της στεατοηπατίτιδας), προκαλώντας βλάβη στα ηπατοκύτταρα που ίσως 

εξελιχθεί σε σοβαρά παχύσαρκους σε ίνωση και τελικά σε κίρρωση (Baldridge et al 1995,Bray 

2003). 

       Η νόσος τόσο σε ενήλικες όσο και στα παιδιά είναι συνήθως ασυμπτωματική. Στην 

κλινική πράξη εκδηλώνεται με χαρακτηριστική αύξηση των ηπατικών ενζύμων και 

συγκεκριμένα στα επίπεδα της ηπατικής τρανσαμινάσης, κυρίως της αμινοτρανσφεράσης της 

αλανίνης, χωρίς άλλη ένδειξη για συγκεκριμένη ηπατική νόσο ή κατάχρηση αλκοόλ, όπου 

συχνά θεωρείται ένδειξη για μη αλκοολικό λιπώδες ήπαρ ΄ωστόσο η διάγνωση παραμένει 

ιστολογική (Ogden et al, 2007). 

      Σε μία προοπτική μελέτη του πανεπιστημίου της California ,742 παιδιά και έφηβοι στο 

San Diego ηλικίας 2-19 ετών από το 1993 μέχρι το 2003 , υποβλήθηκαν σε αυτοψία τη στιγμή 

του θανάτου τους ο οποίος σχετιζόταν κυρίως με ατυχήματα. Ο επιπολασμός του μη 

αλκοολικού λιπώδης ήπατος προσαρμοσμένο για την ηλικία, το φύλο και τη φυλή-

εθνικότητα υπολογίστηκε στο 9.6%. Παρατηρήθηκε ότι ο επιπολασμός αυξανόταν ανάλογα 

με την ηλικία καθώς για ηλικίες 2-4 ετών ήταν στο 0.7% ενώ σε ηλικίες 15-19 ετών ανερχόταν 

σε 17.3%, καθώς επίσης υπήρχε σημαντική διαφορά ανάλογα με τη φυλή που ανήκε (ασιάτες 

10.2%, αφρο-αμερικανοί 1.5%, ισπανόφωνοι 11.8%,λευκοί 11.8%). Το εντυπωσιακό όμως ήταν 

ότι το υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης λιπώδους ήπατος παρατηρήθηκε στα υπέρβαρα και 

παχύσαρκα παιδιά του δείγματος (με ΔΜΣ > 85η εκατοστιαία θέση)  σε ποσοστό 38% αυτών 

(Jeffrey et al, 2006). Το ευτύχημα βέβαια είναι ότι έχει παρατηρηθεί υποχώρηση των 

αυξημένων επιπέδων ηπατικών ενζύμων με απώλεια βάρους και αναστρεψιμότητα της 

έκβασης της νόσου. 
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3.7 Παιδική παχυσαρκία και αναπνευστικό 

 

          Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που συναντάται ευρέως σε παχύσαρκα παιδιά 

είναι η λεγόμενη ΄΄σχετιζόμενη με τον ύπνο αναπνευστική δυσλειτουργία΄΄. Ο όρος αυτός 

αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τον ύπνο, οι 

οποίες περιλαμβάνουν : 

� Την αυξημένη αντίσταση στη ροή του αέρα στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα 

� Το έντονο ροχαλητό 

� Αποφρακτική άπνοια ύπνου (sleep apnea)  δηλαδή τη διαταραγμένη αναπνοή κατά τη 

διάρκεια του ύπνου (Mallory et al 1989,Phyllis et al 2004). 

 

 

Εικόνα7. 13-year-old girl referred for evaluation of sleep apnea and airway obstruction. 

Anteroposterior radiograph of neck shows massive soft-tissue obesity (Arabinda et al 2006) 

 

              Σύμφωνα με τον Young , τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά έχουν 4 -6 φορές 

περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν άπνοια σε σύγκριση με αυτά που έχουν 

φυσιολογικό βάρος (Young et al, 2002). 

    Μεγάλη συσχέτιση έχει βρεθεί και μεταξύ της παιδικής παχυσαρκίας και άσθματος 

(σχήμα 6) (Chinn&Rona 2001,Ebbeling et al 2002,Phyllis et al 2004).     
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Σχήμα 6. 

 

 

Η παχυσαρκία είναι πιθανόν να έχει μία άμεση επίδραση στη ΄μηχανική συμπεριφορά 

του αναπνευστικού συστήματος με αποτέλεσμα την μειωμένη  δύναμη των αναπνευστικών 

μυών και την υπερλειτουργία  των πνευμονικών αεραγωγών μέσω της επίδρασης της 

παχυσαρκίας στον όγκο των πνευμόνων.   Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι τα άτομα αυτά 

κάνουν αυξημένη προσπάθεια για να αναπνεύσουν ( Schachter et al, 2003). 

Συχνά και με διάρκεια επεισόδια άπνοιας έχουν συσχετιστεί με υποξία και είναι 

πιθανόν να αποτελέσει το έναυσμα για μια θανατηφόρα καρδιακή αρρυθμία (Mallory et al 

1989,Shils et al 2006). 

 Σε συνδυασμό με το άσθμα χαρακτηριστική είναι και η συνύπαρξη της μειωμένης 

αντοχής κατά τη διάρκεια της άσκησης. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην μειωμένη φυσική 

δραστηριότητα πράγμα που συντελεί σε επιπρόσθετη προδιάθεση για αύξηση του 

σωματικού βάρους (Ebbeling et al, 2002). 
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       3.8   Παιδική παχυσαρκία και ορμονικές διαταραχές 

 

  Σε νεαρά κορίτσια και έφηβες το υπερβάλλον βάρος και κυρίως το  υπερβάλλον 

σωματικό λίπος έχει έντονα συσχετιστεί με την πρώιμη έναρξη της εμμηνορυσίας. 

Αξιοσημείωτη είναι η αντιστρόφως ανάλογη σχέση του υπερβάλλοντος βάρους με την ηλικία 

της εμμηναρχής, καθώς όσο περισσότερο είναι το βάρος τόσο μειώνεται η ηλικία έναρξης της 

εμμηνορυσίας (Freedman et al 2003,Anderson et al 2003, Daniels et al 2004).  Η πρόωρη όμως 

εμμηναρχή δεν είναι απαλλαγμένη κινδύνων καθώς αυξάνει τον κίνδυνο για ανάπτυξη 

διαφόρων ειδών καρκίνου όπως του μαστού και των γυναικείων αναπαραγωγικών οργάνων εν 

γένει , καθώς επίσης αυξάνει τις πιθανότητες για πρόωρη έναρξη της εμμηνοπαυσιακής 

περιόδου (McPherson et al 1996, Marshall et al 1998).   

 Ακόμα μία επιπλοκή της παιδικής παχυσαρκίας ,που σχετίζεται και με την 

ινσουλινοαντίσταση, είναι το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών του οποίου όπως και της 

παιδικής υπέρτασης και του μη αλκοολικού λιπώδους ήπατος ο επιπολασμός έχει αυξηθεί με 

την ταυτόχρονη άνοδο των ποσοστών παχυσαρκίας στα παιδιά (DiMartino,2000). Οι 

διαταραχές των σεξουαλικών ορμονών που παρατηρούνται σε παχύσαρκα κορίτσια και 

έφηβες έχει σαν αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο για πρόωρη εμφάνιση του συνδρόμου το 

οποίο σχετίζεται με υπερανδρογονισμό και με συμπτώματα όπως αμηνόρροια ή ακατάστατες 

περιόδους, αυξημένη τριχοφυΐα ,ακμή και αυξημένο κίνδυνο για υπογονιμότητα (DiMartino 

2000,Pelusi et al 2003, Phyllis et al 2004,Dietz&Robinson 2005). 

 Ισχυρή συσχέτιση έχει αναγνωριστεί μεταξύ παχυσαρκίας σε όλες τις ηλικίες ( κυρίως 

στην παιδική –εφηβική) με τον δευτεροπαθή υπογοναδισμό  στους άντρες. Στην περίπτωση 

αυτή οι όρχεις  είναι ανατομικά ολοκληρωμένοι αλλά λόγω υποθαλαμικής δυσλειτουργίας 

παρατηρείται μειωμένη έκκριση τεστοστερόνης και σπέρματος κατάσταση που οδηγεί σε 

υπογονιμότητα (Katz et al 1985,Ghizzoni et al 2000 Daniels et al 2005,Dietz & Robinson 2005). 

Σε αντίθεση με τη θετική συσχέτιση της παχυσαρκίας και της πρόωρης σεξουαλικής 

ωρίμανσης στα κορίτσια, έχει παρατηρηθεί ότι έχει αυξηθεί ο επιπολασμός των υπέρβαρων 

και παχύσαρκων αγοριών που σεξουαλικά ωριμάζουν με πιο αργούς ρυθμούς (Wang,2002). 

     3.9    Μυοσκελετικά προβλήματα 
 

Τα μυοσκελετικά προβλήματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με το υπερβάλλον βάρος και 

την παχυσαρκία καθώς παρατηρούνται επιπλοκές και προβλήματα στους μύες, στους 

τένοντες και τα οστά. Την μεγαλύτερη καταπόνηση τη δέχονται οι αρθρώσεις και κυρίως 

αυτές των κάτω άκρων διότι αυτά είναι που στηρίζουν όλο το σωματικό βάρος (Ebbeling et 

al, 2002).  

Η πρόωρη ένταξη στην εφηβεία που σχετίζεται με την παιδική παχυσαρκία, έχει σαν 

αποτέλεσμα μία ανεπτυγμένη οστική κ μυϊκή μάζα με αποτέλεσμα αρχικά το παιδί να 

παρουσιάζει μεγαλύτερο ύψος εν συγκρίσει με τους συνομηλίκους του ,το οποίο τελικά θα 

διαμορφωθεί σε μικρότερα επίπεδα με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, ενώ το σώμα του 
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εμφανίζεται και πιο συμπαγές λόγω του αυξημένου οστικού και μυϊκού φορτίου (Hederson 

1992, Ebbeling et al 2002, Taylor et al 2006). 

 Γενικότερα τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά είναι επιρρεπή στο να αναπτύξουν 

οστικές δυσμορφίες οι οποίες προδιαθέτουν την εμφάνιση ορθοπεδικών προβλημάτων 

τόσο κατά τη διάρκεια της παιδικής-εφηβικής περιόδου όσο και στην ενήλικο ζωή  

(Yanovski 2001,Phyllis et al 2004).   

 

 

Εικόνα 8. 14-year-old boy with advanced skeletal age. Single radiograph of hand shows excessive soft 

tissue (obesity) and advanced skeletal age of 17 years (Arabinda et al 2006) 

 

Τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι : 

� η διολίσθηση της κεφαλής της μοιριαίας επίφυσης .  

     Πρόκειται για μία ισχιακή διαταραχή όπου το άνω τμήμα του μηριαίου οστού 

απομακρύνεται από την  άρθρωση του ισχίου με ολίσθηση. Η κατάσταση αυτή έχει σαν 

συμπτώματα έντονο πόνο στο ισχίο ή στο γόνατο και χωλότητα (Kelsey et al 1972, Chmell et 

al 1989, Hederson et al 1994,Yanovski 2001, Shils et al 2006). 
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Εικόνα 8.Slipped capital femoral epiphysis in 11-year-old boy. Frogleg lateral radiograph of hip shows 

obesity (white arrows) and right slipped capital femoral epiphysis (black arrow)(Arabinda et al 

2006) 

 

� η νόσος Blount (tibia vara)  η οποία χαρακτηρίζει μία οστική παραμόρφωση λόγω 

υπερανάπτυξης της κνήμης (Dietz et al 1982, Hederson et al 1994, Yanovski 2001).  Η 

νόσος του Blount αντανακλά την επίδραση του υπερβάλλοντος βάρους στο χόνδρο των 

αρθρώσεων με αποτέλεσμα να υπεραναπτύσεται η κνήμη. Μία εγχείρηση είναι πολύ 

πιθανόν να χρειαστεί για να διορθωθεί αυτή η παραμόρφωση που συνοδεύεται και από 

μία σημαντική επίπτωση στο ύψος του παιδιού ( Dietz et al 1982, Taylor et al 2006). 

(εικόνα 8 & 9) 

 

 

Εικόνα 9. Έφηβος με νόσος Blount με χαρακτηριστική παραμόρφωση στη δεξιά κνήμη 
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Εικόνα 10.   Αγόρι 10 ετών με νόσο Blount με συνύπαρξη παχυσαρκίας. 

(Courtesy of Texas Scottish Rite Hospital for Children) 

� πρόωρη οστεοαρθρίτιδα( κυρίως γονάτων και αστραγάλων) λόγω του επιπρόσθετου 

φορτίου στις αρθρώσεις .Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σε παχύσαρκους έφηβους 

που συνοδεύεται συνήθως από χρόνιο πόνο (Felson    1997,Taylor et al 2006). 

� ραιβογονία (genu valgum)  είναι μία κατάσταση στην οποία οι γωνίες των 2 γονάτων 

αγγίζουν η μία την άλλη όταν τα πόδια είναι ευθυγραμμισμένα και δια αυτό το λόγο 

είναι αδύνατο σε αυτά τα άτομα  να ενωθούν το κάτω μέρος των ποδιών τους όταν 

αυτοί σταθούν σε στάση προσοχής (εικόνα 11).  Δευτεροπαθώς εμφανίζεται σε 

περιπτώσεις παιδικής παχυσαρκίας (Yanovski 2001,Taylor et al 2006). 

 

Εικόνα 11. Παχύσαρκη έφηβη με χαρακτηριστική ραιβογονία. 
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� κατάγματα.   Παιδιά και έφηβοι που είναι υπέρβαροι είναι πιο επιρρεπή σε 

κατάγματα από ότι οι φυσιολογικού βάρους συνομήλικοί τους. με τη μέθοδο της 

aπορρόφησης ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DEXA),παρατηρήθηκε ότι τα υπέρβαρα 

παιδιά έχουν μεν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα από συνομηλίκους τους, ωστόσο 

αυτό δε τους προστατεύει από κατάγματα. Η αιτία αυτού είναι ακόμα υπό 

διερεύνηση, εικάζεται ωστόσο ότι ένα υπέρβαρο παιδί είναι περισσότερο πιθανό να 

πέσει με μεγαλύτερη δύναμη σε σύγκριση με ένα φυσιολογικού βάρους και έτσι 

περισσότερο πιθανό να υποστεί κάταγμα (Dietz et al 1982, Craig et al 2002, Taylor et 

al 2006). 

� πλατυποδία 

� σκολίωση 

3.10   Δερματικές παθήσεις 
 

 Η μελανίζουσα ακάνθωση  (acanthosis nigricans) είναι η πιο χαρακτηριστική 

δερματική ασθένεια που εμφανίζεται πολύ συχνά σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους. Η 

νόσος χαρακτηρίζεται από θηλωματώδεις πεπαχυσμένες μελαγχρωματικές πλάκες οι 

οποίες δίνουν την αίσθηση του βελούδου. Οι βλάβες εντοπίζονται στην πλάγια και 

οπίσθια επιφάνεια του λαιμού (αυχένα) η οποία είναι και η πιο συχνά προσβεβλημένη 

περιοχή (εικόνα 11) , στις καμπτικές περιοχές της μασχάλης (εικόνα 12), στις 

βουβωνικές και κοιλιακές πτυχές και στο οπίσθιο μέρος των γονάτων (εικόνα 13 ) 

(Jabbour 2003,Houpt et al 2003). 

 

Εικόνα 11. Νεαρή έφηβη με εκδήλωση μελανίζουσςα ακάνθωσης στην περιοχή του αυχένα 
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Εικόνα 12. Αγόρι με μελανίζουσα ακάνθωση, στις καμπτικές περιοχές της μασχάλης 

 

 

Εικόνα 13. Περιστατικό μελανίζουσας  ακάνθωσης στην περιοχή πίσω από τα γόνατα

H μελανίζουσα ακάνθωση σχετίζεται με υψηλά επιπέδα ινσουλίνης και 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Υποχώρηση αυτών των δερματικών συμπτωμάτων 

παρατηρείται  σε παχύσαρκα άτομα μετά από σημαντική απώλεια βάρους, ενώ 

παρατηρείται και βελτίωση της ινσουλινοαντίστασης (Stuart et al 1998, Jabbour 

2003,Houpt et al 2003).

 Τέλος η θυλακική υπερκεράτωση ( keratosis pilaris) αποτελεί ένα από τα  
δερματικά προβλήματα που έχουν εκδηλωθεί σε παχύσαρκους  (Jabbour 2003,Phyllis et 
al 2005).
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3.11    Νευρολογικές διαταραχές 
 

 Η παιδική παχυσαρκία συσχετίζεται και με την ιδιοπαθή ενδοκρανιακή υπέρταση 

(ψευδοόγκο celebri)  η οποία συνοδεύεται από πονοκεφάλους, ανωμαλίες στην όραση, 

βόμβους των ώτων  και πάρεση του έκτου εγκεφαλικού νεύρου. H ιδιοπαθής 

ενδοκρανιακή υπέρταση παρουσιάζει μία σημαντικά αυξανόμενη συχνότητα σε 

παχύσαρκα παιδιά και ενήλικες. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κίνδυνος για εμφάνιση της 

νόσου αυξάνει ακόμα και για άτομα που έχουν 10% παραπάνω σωματικό βάρος από το 

ιδανικό τους  (Giuseffi et al 1991, Kesler et al 2002, Galvin 2004). 

3.12    Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 
 

Από τις σημαντικότερες βραχυχρόνιες επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας είναι οι 

ψυχολογικές. Τα παχύσαρκα παιδιά είναι πιο επιρρεπή στο να βιώσουν ψυχολογικά και 

ψυχιατρικά προβλήματα από αυτά που έχουν φυσιολογικό βάρος. Τα υπέρβαρα και 

παχύσαρκα κορίτσια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν ψυχικά σε σύγκριση με 

τα αγόρια  και ο κίνδυνος αυτός αυξάνει με την ηλικία (Strauss 2000, Strauss & Pollack 

2003). 

 O κοινωνικός στιγματισμός  (και ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον) είναι από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένα υπέρβαρο παιδί (Brylinsky 

and Moore 1994, Dietz 1998,Latner & Stunkard 2001). Η συνεχής διαδικασία των 

πειραγμάτων στην οποία υποβάλλεται ένα παιδί λόγω του υπερβάλλοντος βάρους του το 

κάνει να αισθάνεται λιγότερο δημοφιλή , αποκλεισμένο από ομαδικές δραστηριότητες και 

περιθωριοποιημένο. Η κατάσταση αυτή είναι πιθανόν να οδηγήσει το παιδί σε μία 

αλλοιωμένη εικόνα του εαυτού του , σε μείωση της αυτοεκτίμησής του ενώ ενισχύει τη 

δημιουργία αντισταθμιστικών συμπεριφορών σε ένα τέτοιο βαθμό που να παρακωλύεται η 

ομαλή διαδικασία κοινωνικοποίησης στην παιδική ηλικία (Deckelbaum et al 2002, Krause’s 

2004). Για τους λόγους αυτούς τα παχύσαρκα παιδιά δυσκολεύονται να αναπτύξουν 

κοινωνικές σχέσεις με παιδιά της ίδιας ηλικίας και για αυτό στοιχεία από έρευνες δείχνουν 

ότι έχουν λιγότερους φίλους από παιδιά με φυσιολογικό βάρος (Latner & Stunkard 2001, 

Deckelbaum et al 2002). 
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Εικόνα 14. Παχυσαρκία : πηγή ρατσισμού σε κάθε ηλικία!! 

 

  Στα παχύσαρκα κορίτσια βρέθηκε ότι το βάρος τους είναι ανασταλτικός παράγοντας 

για τη σύναψη φιλικών σχέσεων, καθώς τα περισσότερα από αυτά είχαν έναν ή κανέναν 

φίλο σε αντίθεση με κορίτσια φυσιολογικού βάρους που είχαν πάνω από 6 ( Strauss & 

Pollack 2003). 

 

 

Εικόνα 15. Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικής 

αποξένωσης και χαμηλής αυτοεκτίμησης 
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Σε μία χαρακτηριστική έρευνα στις ΗΠΑ, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 10-11 ετών 

κλήθηκαν να κοιτάξουν με προσοχή διάφορα σχέδια υπό την μορφή σκίτσων που 

απεικόνιζαν παιδιά με ιδιαιτερότητες π.χ. ανάπηρα, χωρίς ένα άκρο(χέρι ή πόδι), με 

παραμορφώσεις προσώπου και παχύσαρκα. Έπειτα τους ζητήθηκε να ταξινομήσουν τις 

εικόνες με σειρά αποδοχής. Το σχέδιο που απεικόνιζε ένα παχύσαρκο παιδί ήρθε τελευταίο 

σε σειρά αποδοχής (Latner & Stunkard 2001). 

Η ψυχική υγεία των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών πλήττεται κυρίως από το 

συναίσθημα της χαμηλής αυτοεκτίμησης (low self-esteem) και ενίοτε οδηγεί και σε 

κατάθλιψη (Strauss 2000). Σε έρευνά του ο Strauss διαπίστωσε ότι 34% των παχύσαρκων 

κοριτσιών της λευκής φυλής είχαν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση σε σύγκριση με το 8% των 

μη –παχύσαρκων κοριτσιών ίδιας ηλικίας.  

Παχύσαρκα παιδιά με μειωμένα επίπεδα αυτοεκτίμησης εκδηλώνουν σε πολύ υψηλά 

ποσοστά μελαγχολία, μοναξιά και άγχος ενώ είναι πολύ ευάλωτα στο να υιοθετήσουν 

ανθυγιεινές συνήθειες  όπως το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ (Strauss 

2000,Schwartz and Pull 2003)

Το 48%  παχύσαρκων εφήβων  εκδήλωσαν σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα και το 

35% αναφέρει υψηλά επίπεδα άγχους. Επιπλέον έχει βρεθεί υψηλή συχνότητα σε απόπειρες 

αυτοκτονίας από παχύσαρκα κορίτσια παρά από μη-παχύσαρκα (Falkner et al, 2001).

Σύμφωνα με αναφορές τόσο των γονέων όσο και των ίδιων των υπέρβαρων παιδιών , 

το επίπεδο της ποιότητα ζωή τους φαίνεται να είναι πολύ χαμηλό. Σε μία έρευνα στις ΗΠΑ 

όπου συμμετείχε μεγάλος αριθμός σοβαρά παχύσαρκων παιδιών και εφήβων βρέθηκε ότι η 

ποιότητα ζωής αυτών των παιδιών  ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή των παιδιών ίδιας 

ηλικίας ενώ παρουσίαζε πολλές ομοιότητες με την ποιότητα ζωής των παιδιών που έπασχαν 

από καρκίνο! (Schwimmer et al, 2003) 

Στις χώρες του ανεπτυγμένου Δυτικού κόσμου φαίνεται ότι οι ψυχοκοινωνικές 

επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας ΄προβλέπουν΄ το κοινωνικό μέλλον αυτών των 

παιδιών. Έχει παρατηρηθεί ότι παχύσαρκες γυναίκες οι οποίες υπήρξαν παχύσαρκα παιδιά 

ή έφηβες, δεν ακολούθησαν ανώτερες σπουδές μετά το σχολείο, είχαν χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο, είχαν χαμηλότερο εισόδημα και είχαν λιγότερες πιθανότητες να παντρευτούν σε 

σύγκριση με συνομήλικές τους (Gortmaker et al 1993, Strauss & Pollack 2003). 
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3.13    Οικονομικές επιπτώσεις παχυσαρκίας 
 

Ο συνεχώς αυξανόμενος επιπολασμός της παχυσαρκίας  συνοδεύεται από την αύξηση 

της συχνότητας εισαγωγών στα νοσοκομεία  για την αντιμετώπιση και θεραπεία όχι τόσο 

της ίδιας της παχυσαρκίας ως νόσου, αλλά κυρίως για τα νοσήματα που συνοδεύουν αυτή. 

Το αποτέλεσμα είναι μία σημαντική επιβάρυνση στον οικονομικό προϋπολογισμό του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας της εκάστοτε χώρας. Το ιατρικό κόστος που σχετίζεται με την 

παχυσαρκία διακρίνεται στο άμεσο  και στο έμμεσο (Wolf and Golditz 1998, Wolf 1998) : 

 

Άμεσο ιατρικό κόστος : περιλαμβάνει το κόστος της πρόληψης, διάγνωσης, 

θεραπείας της παχυσαρκίας καθώς και των νόσων που σχετίζονται με αυτή 

 

Έμμεσο ιατρικό κόστος: περιλαμβάνει το κόστος  νοσηρότητας και θνησιμότητας. 

 

Ως  κόστος  νοσηρότητας ορίζεται η αξία του εισοδήματος που χάνεται από 

μειωμένη παραγωγικότητα, περιορισμένη δραστηριότητα και απουσία από την εργασία. 

Ως κόστος θνησιμότητας ορίζεται η αξία του μελλοντικού εισοδήματος που χάνεται 

λόγω πρόωρου θανάτου (Wolf and Golditz 1998,Wolf 1998, Thompson et al 1999). 

Σύμφωνα με αμερικανική μελέτη με στοιχεία από την Medial   Expenditure Panel 

Survey (MEPS) το 1998, το εθνικό κόστος για τις ΗΠΑ που αποδόθηκε τόσο σε υπέρβαρους 

(ΒΜΙ 25-29.9 kg/m2) όσο και σε παχύσαρκους (ΒΜΙ ≥30 kg/m2), ήταν  το 9.1% των 

συνολικών ιατρικών δαπανών για εκείνη την χρονιά, τα οποία υπολογίστηκαν στα $78.5 

δισεκατομμύρια. Το 2002 το ποσό αυτό αυξήθηκε στα  $92.6 δισεκατομμύρια για τον ίδιο 

σκοπό (Finkelstein, Fiebelkorn and Wang 2003). Σύμφωνα  με την προοπτική μελέτη των 

Thompson et al το 2001 στις ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι σε σύγκριση με άτομα φυσιολογικού 

βάρους (ΒΜΙ 20.Ο-24.9 kg/m2),  τα παχύσαρκα άτομα (ΒΜΙ ≥30 kg/m2) είχαν 36% 

περισσότερα ετήσια έξοδα για περίθαλψη ενώ τα υπέρβαρα (ΒΜΙ 25-29.9 kg/m2) 10% 

περισσότερα σε σύγκριση με αυτά για τα άτομα φυσιολογικού βάρους  (Thompson et al, 

2001).    

Έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον WHO έδειξαν ότι το 

άμεσο ιατρικό κόστος για την παχυσαρκία κυμαινόταν στο 2-4% του εθνικού 

προϋπολογισμού για τις ιατρικές δαπάνες. Το σύνολο του άμεσου και έμμεσου ιατρικού 

κόστους για την παχυσαρκία το 2002 για 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν μέλη 

πριν το 2004, υπολογίστηκε στα €32.8 δισεκατομμύρια περίπου! (Fry and Finley, 2005). 
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Ένας από τους κυριότερους λόγους για την αύξηση των ιατρικών δαπανών για την 

αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, είναι και η αυξημένη συνταγογράφηση φαρμάκων που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπισή της.(σχήμα 7) 

Σχήμα 7. Εκτίμηση κόστους της παχυσαρκίας στην Αγγλία και στην Μεγάλη Βρετανία, από το 

1998 μέχρι και 2002 

 

 

Source: adapted from House of Commons Health Committee  

 

Δραματική ήταν η αύξηση του κόστους των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας στην 

Αγγλία μετά το 1998 όταν δηλαδή νομιμοποιήθηκε και η κυκλοφορία της ορλιστάτης σαν 

φάρμακο για την αντιμετώπιση αυτής. Την περίοδο μεταξύ 1998-2002, ο αριθμός των 

ιατρικών συνταγών για ορλιστάτη εκτοξεύτηκε από 18.000 σε περισσότερες από 540.000! 

(σχήμα 8) 

 Σύμφωνα με μία μελέτη των Nabro et al το 2002 για την χειρουργική αντιμετώπιση 

της παχυσαρκίας, βρέθηκε ότι μετά από 6 χρόνια δε σημειώθηκε καμία αξιόλογη αλλαγή 

στο συνολικό ιατρικό κόστος για τα παχύσαρκα άτομα 

 

 



 84

 

 

Σχήμα 8. Κόστος συνταγογραφημένων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας στην Αγγλία, την περίοδο 

1998-2002 

 

 

          Οι περισσότερες έρευνες για το έμμεσο ιατρικό κόστος έχουν εστιαστεί στις μέρες 

απουσίας από την εργασία. Σύμφωνα με τα δεδομένα του σχήματος 6, φαίνεται ότι το 

έμμεσο ιατρικό κόστος της παχυσαρκίας, που σχετίζεται με χαμηλή παραγωγικότητα και 

απουσίας από την εργασία λόγω ασθενείας ή πρόωρου θανάτου, ήταν περίπου το διπλάσιο 

από το άμεσο! (Burton et al 1998, Wolf 2002). 

 

3.13.1  Οικονομικές επιπτώσεις παιδικής παχυσαρκίας 
 

Η παιδική και εφηβική παχυσαρκία συμβάλλει καθοριστικά στο κόστος των 

ιατρικών δαπανών. Το 2001 υπολογίστηκε ότι για νοσοκομειακή νοσηλεία και διάγνωση 

παχυσαρκίας σε παιδιά  και εφήβους ηλικίας 6-17 ετών στις ΗΠΑ, το άμεσο ιατρικό 

κόστος ανερχόταν στα  $127 εκατομμύρια.  To ποσό αυτό αντιστοιχούσε στο 1,7% των 

ετήσιων νοσοκομειακών εξόδων των ΗΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος 

αυτό ήταν το τριπλάσιο περίπου από το αντίστοιχο της περιόδου μεταξύ 1979-1981 όπου 

το κόστος ανερχόταν στα $35εκατομμύρια (Wang and Dietz,2002). Στην ίδια μελέτη 

παρατηρήθηκε επίσης ότι ο χρόνος παραμονής των παχύσαρκων παιδιών στο νοσοκομείο 

επιμηκύνθηκε, κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων δεκαετιών, από 5 σε 7 ημέρες  γεγονός 

που σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά σοβαρής μορφής παχυσαρκίας. 

Όσο αναφορά το έμμεσο ιατρικό κόστος της παιδικής παχυσαρκίας, παρόλο που τα 

ίδια δεν συνεισφέρουν άμεσα στο οικονομικό σύστημα , ωστόσο παρατηρείται επίδραση 
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στην παραγωγικότητα και στην εργασιακή προσφορά των γονιών τους καθώς είναι συχνή 

η απουσία από τη δουλειά τους λόγω ασθένειας του παιδιού (Lobstein et al, 2004). 

Το έμμεσο κόστος της παιδικής παχυσαρκίας περιλαμβάνει και τις επιπτώσεις σε 

ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών  όπως το εκπαιδευτικό λόγω απουσίας του 

παιδιού από το σχολείο , τη διαμόρφωση ειδικών χώρων άθλησης και ειδικού εξοπλισμού 

ειδικά για το μάθημα της φυσικής αγωγής και τις ειδικές ρυθμίσεις στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς (Lobstein et al 2004, Popkin et al 2006). 
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Κεφάλαιο 4  – Επιδημιολογία 
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Παιδική παχυσαρκία: Η  πανδημία της νέας χιλιετηρίδας. Σύμφωνα με το λεξικό της 

Merriam-Webster (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary 2001), πανδημία ορίζεται ως μία 

νόσος ή κατάσταση η οποία εμφανίζεται σε έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο και επιδρά σε ένα 

εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του πληθυσμού. Εάν λάβουμε υπόψη την επικαιρότητα του 

επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας καθώς και την γεωγραφική της διανομή σε όλο τον 

κόσμο, ο όρος πανδημία είναι ο πιο κατάλληλος να περιγράψει την τρέχουσα 

πραγματικότητα αυτού του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας  (Kimm & Obarzanek, 

2002). 

       4.1   Παγκόσμια εικόνα 
 

Η αύξηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας σε παγκόσμια εμβέλεια, είναι 

χαρακτηριστική για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Εκτιμάται ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι 

παγκοσμίως είναι παχύσαρκοι ποσό που αναλογεί σε περίπου 7% του συνολικού τωρινού  

πληθυσμού της γης!  Οι ορισμοί του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας στα παιδιά ,όπως 

αναφέρθηκε, διαφέρουν μεταξύ επιδημιολογικών μελετών με αποτέλεσμα να καθίσταται 

δύσκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων. Παρόλα αυτά  πολλές έρευνες από διάφορες χώρες, 

έχουν διεξάγει συμπεράσματα για διαφόρους πληθυσμούς ( James, 2008) 

Σε παγκόσμια κλίμακα τα παιδιά γίνονται ολοένα και πιο ευάλωτα στην εμφάνιση 

παχυσαρκίας. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις του IOTF , τουλάχιστον 155 

εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας παγκοσμίως είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα. Στοιχεία 

από την ίδια αναφορά αναφέρουν ότι 1 στα 10 παιδιά έχουν σωματικό βάρος πάνω από τα 

φυσιολογικά όρια. Περίπου 30-45 εκατομμύρια από τα 155 που αναφέρθηκαν, 

κατηγοριοποιήθηκαν ως παχύσαρκα ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 2-3% του παγκόσμιου 

παιδικού πληθυσμού ηλικιών 5-17 . Επιπλέον 22 εκατομμύρια παιδιά μικρότερης ηλικιακής 

ομάδας έχουν επηρεαστεί από την αύξηση της παχυσαρκίας και του υπέρβαρου , σύμφωνα 

με προγενέστερες εκτιμήσεις του IOTF οι οποίες βασίστηκαν σε δεδομένα του WHO για 

παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών (Lobstein et al 2004, IOTF’s report IASO’s official journal 

2004). Στα σχήματα που ακολουθούν απεικονίζετα παραστατικά η εξάπλωση της επιδημίας 

της παιδικής παχυσαρκίας ανά τον κόσμο πρίν από το 1990 μέχρι και το 2006, τόσο για τα 

κορίτσια (Σχήμα 9)  όσο και για τα αγόρια με βάση (Σχήμα 10 )  

 

Σημείωση(Τα σχήματα που παραθέτονται στην συνέχεια είναι μόνο για να παρέχουν μία  

απεικόνιση-εικονογράφηση  της εξάπλωσης του υπέρβαρου& της παχυσαρκίας 

παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας 

στοιχείων, τα δεδομένα δεν είναι προσδιορισμένα επακριβώς ως προς την ηλικιακή ομάδα 
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των παιδιών και δεδομένα από διαφορετικές χρονικές περιόδους είναι πιθανόν να μην είναι 

άμεσα συγκρίσιμα © International Association for the Study of Obesity 2008) 

 

 

 

Σχήμα 9. Παγκόσμιος επιπολασμός υπέρβαρου & παχυσαρκίας στα κορίτσια για την περίοδο πριν 

το 1990 έως το 2006 
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Σχήμα 10.Παγκόσμιος επιπολασμός υπέρβαρου & παχυσαρκίας στα αγόρια για την περίοδο πριν το 

1990 έως το 2006 
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Πηγή :  IOTF: International Association for the Study of Obesity 2008 

Η επιδημία της παιδικής παχυσαρκίας έχει εξαπλωθεί σε όλη την υφήλιο, έχει 

επηρεάσει άτομα μιας ευρείας ηλικιακής ομάδας, των περισσοτέρων εθνικών ομάδων κάθε 

κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, συχνά μάλιστα και με δυσανάλογο τρόπο. Η παχυσαρκία 

δεν έχει περιοριστεί στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες μόνο χώρες αλλά εξαπλώνεται και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Στις αναπτυγμένες χώρες το οικονομικό επίπεδο έχει αυξηθεί 

σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που χαρακτηρίζεται από μία παράλληλη 

αυξανόμενη επικράτηση της παχυσαρκίας. Το φαινόμενο αυτό έχει εξηγηθεί ως ένα 

αποτέλεσμα του μεταβαλλόμενου σύγχρονου τρόπου ζωής που χαρακτηρίζεται από 

αλλαγές στη διατροφική συμπεριφορά (αυξημένη πρόσληψη λιπαρών και απλών ζαχάρων) 

, μειωμένης φυσικής δραστηριότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας). Οι φτωχοί αστοί 

στις ανεπτυγμένες χώρες ίσως να είναι ιδιαίτερα ΄ τρωτοί ΄ εξαιτίας της φτωχής δίαιτας και 

της περιορισμένης ευκαιρίας για φυσική δραστηριότητα.(σχήμα 11) 
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Σχήμα 11. Eπιπολασμός του υπέρβαρου στα παιδιά ανάλογα με το εισόδημα της οικογένειας. Η 

κατάταξη των παιδιών σε υπέρβαρα έγινε με κριτήρια του IOTF.Ηλικιακή ομάδα παιδιών 6-18 ετών 

 

Πηγή : Wang et al, 2002 

 Σύμφωνα με την αναφορά του IOTF τον Μάιο του 2004, στις Η.Π.Α. η παχυσαρκία 

σε Ισπανόφωνα και Αφρο-αμερικανικά παιδιά προεφηβικής ηλικίας  αυξήθηκε στο 

διπλάσιο σε σύγκριση με τα λευκά παιδιά κατά τη δεκαετία του ’90 (Lobstein et al 2004, 

IASO report 2004). Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και η Wang και οι συνεργάτες της οι 

οποίοι αναφέρουν ότι την περίοδο 1986-1998 στις Η.Π.Α., ο επιπολασμός των υπέρβαρων 

παιδιών ηλικίας 4-12 ετών, αυξήθηκε με διπλάσια ταχύτητα στον πληθυσμό των 

ισπανόφωνων και των αφροαμερικανών σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό των λευκών 

(Wang et al, 2002). 

Αντιστρόφως η παιδική παχυσαρκία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα 

ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα των αναπτυσσόμενων εθνών, όπου είναι 

χαρακτηριστική η συνύπαρξη της υπερβολικής πρόσληψης τροφής και του υποσιτισμού, 

πιθανόν λόγω της υιοθέτησης ενός ολοένα και πιο Δυτικού τρόπου ζωής (Ebbeling et al 

2002, Lobstein et al 2004, Ogden et al 2007). Η συνύπαρξη παχυσαρκίας και υποσιτισμού 

δεν αφορά μόνο τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και τις αναπτυγμένες χώρες όπως τις 

Η.Π.Α., ενώ η παχυσαρκία έχει αυξηθεί σε χώρες όπως η Κίνα , η Ινδία και επίσης σε 

κάποιες χώρες της Αφρικής όπως το Καμερούν. Μία ειδική περίπτωση αποτελεί η 

υπερβολική εναπόθεση λίπους στα παιδιά που υποσιτίζονταν κατά τη διάρκεια των 

πρόωρων περιόδων της ζωής τους αλλά που αργότερα εκτέθηκαν σε μία αφθονία τροφίμων 

με αποτέλεσμα να καταλήξουν παχύσαρκα. Η Βραζιλία για παράδειγμα αποτελεί μία εκ των 

χωρών που το φαινόμενο αυτό ανθίζει. Η επικράτηση επίσης της παχυσαρκίας είναι 

χαρακτηριστική σε χώρες όπου υπήρξαν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές 

π.χ. η πρώην Ανατολική και Δυτική Γερμανία, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης  

(Parizkova, 2005). 
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 Η  Νότιος Αφρική είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας αναπτυσσόμενης 

χώρας όπου ο επιπολασμός του υπερβάλλοντος βάρους (περιλαμβανομένης και της 

παχυσαρκίας) βρέθηκε να έχει επηρεάσει το 25% των κοριτσιών ηλικίας 13-19 ετών ποσοστό 

παρόμοιο με αυτό των Η.Π.Α., αν και το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγόρια ήταν λιγότερο 

από 7%.  

 Αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει αλλαγή στην επίπτωση της παχυσαρκίας μέσα 

στους διάφορους πληθυσμούς με την πάροδο του χρόνου και τα αποτελέσματα αυτών των 

αναλύσεων είναι εκπληκτικά. Τα ποσοστά έχουν αυξηθεί 2,3-3,3 φορές μέσα σε 25 έτη στις 

Η.Π.Α., 2-2,8 φορές μέσα σε 10 χρόνια στην Αγγλία και 3,9 φορές μέσα σε 25 χρόνια στην 

Αίγυπτο. Στην Κίνα η επίπτωση της παχυσαρκίας αυξήθηκε από 1,5% το 1989 σε 12,6% το 

1997 μεταξύ των παιδιών προσχολικής ηλικίας. (σχήμα 12 &13) 

 

Σχήμα 12. Παγκόσμιες αυξήσεις στην επίπτωση της παιδικής παχυσαρκίας 

 

 

 

 (οι παράγοντες αλλαγής απαριθμούνται με τα έντονα γράμματα για αυξήσεις στην επίπτωση επί 

συγκεκριμένων χρονικών στιγμών. Οι ορισμοί του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας είναι με τα πλάγια 

γράμματα) 
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Σχήμα 13. Ποσοστά παχυσαρκίας και υπέρβαρου διαφόρων κρατών ανά τον κόσμο 
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Έρευνες που διεξήχθηκαν επίσης την δεκαετία του 1990 έδειξαν ότι το ποσοστό των 

παχύσαρκων παιδιών αυξανόταν κάθε χρόνο κατά 0.5% του πληθυσμού στις Η.Π.Α. και 

στην Βραζιλία ενώ κατά 1% του πληθυσμού στον Καναδά, στην Αυστραλία και σε κάποιες 

χώρες της Ευρώπης.  

Στην Ευρώπη  μετά από τη συλλογή  δεδομένων από 21 έρευνες που διεξήχθηκαν σε 

διάφορες χώρες της Ευρώπης και με βάση τη συγκεκριμένη αναφορά του IOTF το 2004 

φάνηκε ότι η παιδική παχυσαρκία έχει αυξηθεί σταδιακά με την υψηλότερη εξάπλωση να 

παρατηρείται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης ο 

επιπολασμός της παχυσαρκίας στα παιδιά κυμαινόταν στο 10-20%, ενώ στη Νότια Ευρώπη 

το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 20-35% (Lobstein et al 2003, Lobstein et al 2004). Στα 

σχήματα (σχήματα 14,15,16&17) που ακολουθούν, εμφανίζεται η επίδραση του 

επιπολασμού της παχυσαρκίας και του υπέρβαρου στα παιδιά, σε διάφορες γεωγραφικές 

περιοχές παγκοσμίως με την πάροδο του χρόνου. 
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Σχήμα 14. Επιπολασμός υπέρβαρου και παχυσαρκίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας σε διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές. Το υπέρβαρο και η παχυσαρκία έχουν προσδιοριστεί με τα κριτήρια του IOTF. 

Παιδιά ηλικίας 5–17 ετών. Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνες που διεξήχθηκαν σε διαφορετικές 

χρονιές μετά το 1990. (π ηγή: IOTF 1990-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 15. Επιπολασμός υπέρβαρου και παχυσαρκίας σε αγόρια σχολικής ηλικίας. 

( IOTF 1990-2002) 
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Σχήμα 16. Επιπολασμός υπέρβαρου και παχυσαρκίας σε κορίτσια σχολικής ηλικίας. 

( IOTF 1990-2002) 

 

 

Σχήμα 17.Τάσεις στον επιπολασμό του υπέρβαρου σε παιδιά και εφήβους για τα έτη 1970-2000. 

  

 

Η κατάταξη των παιδιών σε υπέρβαρα έγινε με βάση τα κριτήρια του IOTF. Ηλικίες των παιδιών ( σε 

έτη): Αυστραλία 2-18, Βραζιλία 6-18, Καναδάς 7-13, Κίνα 6-18, Αγγλία 7-11, Η.Π.Α. 6-18 

Πηγές; Lobstein et al 2003, Magarey et al 2001,Moreno et al 2001, Tremblay et al 2002, Wang et al 

2002. 
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Σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα , ο επιπολασμός του 
υπέρβαρου διπλασιάστηκε σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών και τριπλασιάστηκε για 
παιδιά ηλικίας 12-17 ετών στις Η.Π.Α., μεταξύ της έρευνας NHANES II (National 
Health and Nutrition Examination Survey) για την περίοδο 1976-1980 , και στην 
αντίστοιχη πιο πρόσφατη για την περίοδο 1999-2000. Περίπου το 14-15% των 
εφήβων 15 ετών στις Η.Π.Α. κατηγοριοποιήθηκαν ως παχύσαρκοι (Odgen et al, 
2002). Αφρο-αμερικανοί , Ισπανόφωνοι (κυρίως Μεξικανοί και Πορτορικανοί), 
Ινδιάνοι Pima και άλλοι εγχώριοι Αμερικανοί παρουσιάζουν μία εξαιρετικά υψηλή 
προδιάθεση στην παχυσαρκία (Cole et al, 2000). Σε σύγκριση διασταυρωμένων 
δεδομένων από έρευνες βασισμένες στην σχολική ηλικία οι οποίες διεξήχθηκαν το 
1997 και 1998 και οι οποίες περιέγραφαν το σωματικό μέγεθος εφήβων σε 13 
Ευρωπαϊκές χώρες, το Ισραήλ και τις Η.Π.Α., φάνηκε ότι οι Η.Π.Α., η Ιρλανδία , η 
Ελλάδα και η Πορτογαλία είχαν τον υψηλότερο επιπολασμό του υπερβάλλοντος 
βάρους (πίνακας 10) (Lissau et al 2004, Phyllis et al 2004). 

Πίνακας 10. Επιπολασμός του  ΔΜΣ 85
ο

  και 95
ο

  εκατοστημόριο σε εφήβους 15 ετών  ανά φύλο 

Χώρα  

Αγόρια (%) Κορίτσια (%) 

85th 95th 85th 95th 

Αυστρία 11.6 5.1 10.9 4.4   

Βέλγιο 13.1 5.2 15.4 5.8   

Τσεχία 8.1 1.9 9.3 3.5   

Δανία 10.4 3.2 18.2 6.5   

Φιλανδία 15.6 4.9 14.5 5.1   

Γαλλία 9.8 2.7 12.8 4   

Γερμανία 14.2 5.4 14.8 5.1   

Ελλάδα 28.9 10.8 16.4 5.5   

Ιρλανδία 19.3 2.8 14.2 4.7   
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Ισραήλ 20.1 6.8 16.4 6.2   

Λιθουανία 5.2 0.8 8.1 2.1   

Πορτογαλία 14.3 5.2 20.8 6.7   

Σλοβακία 16.5 4.4 11.3 1.1   

Σουηδία 12.3 4 12.3 3.4   

Η.Π.Α. 28.2 13.9 31 15.1   

       

Σύνολο 15 5.3 15.3 5.5   

 

Πηγή : Lissau et al 2004 

Σε αξιολόγηση Αυστραλιανών παιδιών από έρευνες που διήρκησαν 10 
χρόνια , έδειξε μία σημαντική αύξηση της παχυσαρκίας και του υπέρβαρου. 
Μέχρι το 1985 το 15% των αγοριών και το 15.8% των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα 
και 4.5% των αγοριών και 5.3% των κοριτσιών βρέθηκαν παχύσαρκα (Magarey 
et al, 2001). Σε άλλους Ασιατικούς πληθυσμούς, Πολυνησιακοί, Μικρονησιανοί, 
από τις φυλές των Anurans & Maoris, βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για 
παχυσαρκία. Στις αναπτυσσόμενες χώρες υπήρξαν επίσης μία αυξητική τάση του 
επιπολασμού της παχυσαρκίας και του υπέρβαρου καθώς και διάφορες 
μεταβολικές επιπλοκές. Περιοχές με την υψηλότερη επίπτωση υπέρβαρου 
βρέθηκε να έχουν: η Μέση Ανατολή 7%, η Βόρεια Αφρική 8%, η Λατινική 
Αμερική και η Καραϊβική 4.5-7%  (de Onis  et al, 2000). 
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       4.2  Επιπολασμός παχυσαρκίας στην Ευρώπη 
   

Η παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη είναι πλέον ΄εκτός ελέγχου’. Ο  IOTF εκτιμά ότι 

το 2004,  14 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη είναι υπέρβαρα εκ των οποίων τα 3 

εκατομμύρια είναι παχύσαρκα!! Μία ανάλυση δεδομένων από έρευνες που διεξήχθηκαν 

σε όλη την Ευρώπη από τα μισά της δεκαετίας του 1970 μέχρι την δεκαετία του 1990, 

αποκάλυψε μία εκτόξευση της αύξησης του επιπολασμού του υπέρβαρου. Ο αριθμός των 

παιδιών που εμφανίζουν  υπέρβαρο και παχυσαρκία φτάνει τις 400.000 ετησίως ! Το νέο 

ποσοστό του επιπολασμού το 24% για το 2002 , βρέθηκε να είναι 5 βαθμούς υψηλότερο από 

το αναμενόμενο που είχε προβλεφθεί με τα στοιχεία της δεκαετίας του 1980. Συνεπώς το 

προβλεπόμενο ποσοστό για το 2010 του επιπολασμού της παχυσαρκίας θα είναι πολύ 

υψηλότερο από το αναμενόμενο! (σχήμα 18) (IOTF Childhood Obesity Report May 2004)  

Σύμφωνα ωστόσο με τις  τρέχουσες προβλέψεις του IOTF, περίπου το 38% των 

παιδιών σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη θα είναι υπέρβαρα μέχρι το 2010 , ενώ το ¼ αυτών 

θα είναι παχύσαρκα!! (Wang & Lobstein, 2006) 

 

Σχήμα 18. Επιπολασμός υπέρβαρου σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη 

 

 

Στην Ευρώπη, όπως προαναφέρθηκε, μετά από τη συλλογή  δεδομένων από 21 

έρευνες που διεξήχθηκαν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, και με βάση τη συγκεκριμένη 

αναφορά του IOTF το 2004 ,φάνηκε ότι η παιδική παχυσαρκία παρουσιάζει την υψηλότερη 

εξάπλωση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης ο 

επιπολασμός της παχυσαρκίας στα παιδιά κυμαινόταν στο 10-20%, ενώ στη Νότια Ευρώπη 

το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 20-35%.Από τη συλλογή των δεδομένων αυτών των 

ερευνών  διαπιστώθηκε  ότι το 36% των 9χρονων παιδιών της Ιταλίας και της Σικελίας ήταν 

υπέρβαρα ή παχύσαρκα , ενώ στη Ελλάδα ο επιπολασμός ανερχόταν στο 26% των αγοριών 

και στο 19% των κοριτσιών ηλικίας 6-17 ετών. Στην Ισπανία το 27% των παιδιών και 
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εφήβων ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα ενώ στην Κρήτη το 39% των παιδιών ηλικίας 12 ετών 

βρέθηκαν να είναι υπέρβαρα (IOTF Childhood Obesity Report 2004, Lobstein et al 2004). 

Η επιδημία της παιδικής παχυσαρκίας στον ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο 

εξαπλώνεται ολοένα και με πιο ανησυχητικούς ρυθμούς (σχήμα 19). Στη Σουηδία για 

παράδειγμα ο επιπολασμός του υπέρβαρου στα παιδιά αυξήθηκε από το 4% το 1960 σε 18% 

το 2003!! (Zimmermann et al, 2004). Στην Αγγλία αντίστοιχα από 8% το 1974 σε 20% το 

2003!! (Stamatakis et al, 2005) Σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας, ο επιπολασμός του 

υπέρβαρου σε εφήβους 13-14 ετών, παραπάνω από διπλασιάστηκε από το 1985 έως το 2002! 

(Moreno et al,2005). Η μοναδική πτώση που παρατηρήθηκε στον επιπολασμό της παιδικής 

παχυσαρκίας και υπέρβαρου, βρέθηκε στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

η οποία τελικά οδήγησε στην κατάλυση της Σοβιετικής Ένωσης  (Moreno et a,l 2002). 

Σχήμα 19. Επιπολασμός υπέρβαρου σε παιδιά σχολικής ηλικίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για 

την περίοδο 1958-2003 

 

 

* το υπέρβαρο έχει οριστεί σύμφωνα με το διεθνές σύστημα κατάταξης των κατωφλικών ορίων ΔΜΣ των Cole et 

al 2000 

Πηγές: Zimmermann et al 2004, Frey et al 2003, Fletcher et al 2004, Stamatakis et al 2005, 

Moreno et al 2005, Pearson et al 2005,Heude et al 2003, Romon et al 2005, Kalies et al 2002, Briem 

et al 1999, Hirasing et al 2001, Wang et al 2002, Petersen et al 2003, Marild et al 2004, Chinn et al 

2001 
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Με βάση δεδομένα από διάφορες εθνικές αντιπροσωπευτικές μελέτες διαφόρων 

χωρών της Ευρώπης φάνηκε ότι 14.1% των Κυπρίων (Savva et al ,2005) και 17.2% των 

Ελληνόπουλων προσχολικής ηλικίας (2-6 ετών) (Kapantais et al, 2004) ήταν υπέρβαρα. Ο 

υψηλότερος επιπολασμός υπέρβαρου σε παιδιά δημοτικού σχολείου και των 2 φύλων 

παρατηρήθηκε στην Ισπανία ( 6-9 ετών) σε ποσοστό 35.2% (Serra et al 2003, Aranceta-

Batrina et al 2005) και στην Πορτογαλία (7-9 ετών) 31.5% (Padez et al, 2004) . Τα 

χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία ( 7-9 ετών) 15.2% (Novakova, 2006), 

στη Γαλλία ( 7-9 ετών) 18.1% (Rolland-Cachera et al, 2002), στη Σουηδία ( 6-9 ετών) 18.3% 

(Zimmermann et al, 2004) και στην Ισλανδία (9 ετών) 18.5% (Arnardόttir, 2005)  όπως 

φαίνεται και παραστατικά στα  σχήματα 20, σχήμα 21 και 22.  

Εθνικές μελέτες οι οποίες βασίστηκαν σε αυτοαναφορές για το ύψος –βάρος , 

έδειξαν ότι  ο επιπολασμός της παχυσαρκίας και του υπέρβαρου σε παιδιά και για τα 2 

φύλα ήταν για το Βέλγιο ( 5-9 ετών) 20.3% (Bayingana et al, 2006), στη Σουηδία για 

παιδιά 8 ετών 19.5% (Becker et al, 2004), στη Νορβηγία ( 8-9 ετών) 18.5% (Andersen et al, 

2005) και 14.5% για την Ολλανδία ( 2- 9 ετών παιδιά) ( Heerlen Statistics Netherlands 

2006). 

 

Σχήμα 20.Επιπολασμός υπέρβαρου και παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 11 ετών και κάτω σε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθηκαν από το 1999 και μετά 

 

 

Πηγές : Savva et al 2002 & 2005, Rolland-Cachera 2002, Kapantais 2004, Arnardottir 2005, Whelton 2007,Szponar 2003, 

Padez 2004, Novakova 2006, Serra 2003, Aranceta-Batrina 2005, Zimmermann 2004, Kuepper-Nybelen 2005, Frye 2003, 

Genovesi 2005, Celi 2003, Jones 2005, Pavlovic 2005, Heerlen Statistics Neverlands 2006, Andersen 2005, Becker 2004 
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Σχήμα 21. Επιπολασμός υπέρβαρου και παχυσαρκία σε αγόρια 7-11 ετών σε χώρες της Ευρώπης 

 

 

Σχήμα 22.Επιπολασμός υπέρβαρου και παχυσαρκία σε κορίτσια 7-11 ετών σε χώρες της Ευρώπης 

 

Πηγή: IASO 2007 

 Σημείωση: Tα διαγράμματα αυτά έχουν βασιστεί σε δεδομένα εθνικών ερευνών που έχουν χρησιμοποιήσει τα 

κατωφλικά όρια του IOTF, για να εκτιμήσουν το υπέρβαρο και την παχυσαρκία 

 

Όσο αναφορά του εφήβους, σύμφωνα με τις σχετικά λίγες έρευνες οι οποίες 

χρησιμοποίησαν εθνικά αντιπροσωπευτικά δεδομένα ΔΜΣ ( με βάση μετρήσεις ύψους-

βάρους), φάνηκε ότι ο υψηλότερος επιπολασμός υπέρβαρου παρατηρήθηκε σε κορίτσια (9-

12 ετών) από την Ιρλανδία 27.3% (o’ Neill et al, 2006) και στα αγόρια ( 10-17 ετών) από την 

Ισπανία 31.7% (Serra et al 2003, Aranceta-Batrina et al 2005). Το χαμηλότερο ποσοστό 

υπέρβαρων εφήβων παρατηρήθηκε στην Τσεχία 9% για αγόρια και κορίτσια 14-17 ετών 
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(Lobstein & Frelut, 2003)Το σχήμα 23 απεικονίζει τον επιπολασμό του υπέρβαρου και της 

παχυσαρκίας σε 13 και 15 ετών εφήβους σύμφωνα με τα στοιχεία της  HBSC (Health 

Behaviour in School-aged Children) έρευνας. Φαίνεται  ότι στα απιδιά 13 ετών , πάνω από το 

34% των αγοριών και το 24% των κοριτσιών είναι υπέρβαρα. Αντίστοιχα για τα 15 ετών 

παιδιά τα ποσοστά ήταν περίπου 28% για τα αγόρια και 31% για τα κορίτσια. Πάνω από το 

9% τόσο των 13χρονων όσο και των 15χρονων αγοριών  ήταν παχύσαρκα καθώς και 5% των 

κοριτσιών (Currie et al, 2004) 

Στα σχήματα 24 και 25 απεικονίζονται τα ποσοστά υπέρβαρου και παχυσαρκίας σε 

χώρες της Ευρώπης για εφήβους 14-17 ετών σύμφωνα με την βάση δεδομένων του IASO . 

Στις εθνικές αντιπροσωπευτικές έρευνες από τις οποίες προήλθαν τα στοιχεία, 

χρησιμοποιήθηκαν τα κατωφλικά όρια του IOTF για το ΔΜΣ ώστε να εκτιμηθούν το 

υπέρβαρο και η παχυσαρκία. 

Σχήμα 23.Επιπολασμός υπέρβαρου* σε 13 και 15 ετών παιδιά ( με βάση δεδομένα ύψους-βάρους 

από αυτοαναφορές) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την HBSC έρευνα 2001-2002 

 

Πηγή: Currie et al 2004 

* το υπέρβαρο και η παχυσαρκία έχουν οριστεί με βάση τα διεθνή κατωφλικά όρια ΔΜΣ των Cole et 

al 2000. Ο όρος υπέρβαρο  περιλαμβάνει και την προ-παχυσαρκία και την παχυσαρκία 

 



 105

 

Σχήμα 24. Επιπολασμός υπέρβαρου και παχυσαρκία σε αγόρια 14-17 ετών σε χώρες της Ευρώπης 

 

 

 

Σχήμα 25. Επιπολασμός υπέρβαρου και παχυσαρκία σε κορίτσια 7-11 ετών σε χώρες της Ευρώπης 

 

 

Πηγή: IASO 2007 
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       4.3   Ελληνική πραγματικότητα 

 

Οι επιδημιολογικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο  για την 

παιδική παχυσαρκία είναι συγκεκριμένες . Χαρακτηριστικό είναι ότι την προηγούμενη 

20ετία οι περισσότερες μελέτες προέρχονταν από παιδιά της Κρήτης οι οποίες μάλιστα 

έδειχναν ιδιαιτέρα υψηλά ποσοστά υπέρβαρου και παχυσαρκίας ,αντίστοιχα ή και 

υψηλότερα από αυτά των Αμερικανών(Cole,2003). Μελέτες ωστόσο των τελευταίων 

χρόνων επισημαίνουν ότι το πρόβλημα είναι έντονο , αλλά σε ηπιότερο βαθμό από τα 

Αμερικανικά δεδομένα.  

Στην Ελλάδα ουσιαστικά λίγες είναι οι μεγάλες έρευνες οι οποίες έχουν εκτιμήσει τον 

επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

� Ο Μαμαλάκης και οι συνεργάτες του το 1992 σε δείγμα 1000 παιδιών ηλικίας 6 ετών 

στο γεωγραφικό χώρο της Κρήτης, κατέγραψαν ότι το 23.2% των αγοριών και το 

28.8% των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα ενώ το 10.9% των αγοριών και το 9.2% των 

κοριτσιών ήταν παχύσαρκα. Τα παιδιά αυτά επανεξετάστηκαν σε ηλικία 9 ετών 

όπου ο επιπολασμός του υπέρβαρου ήταν 18.9% για τα αγόρια και 18.1% για τα 

κορίτσια ενώ ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν 4.9% για τα αγόρια και 4.5% για 

τα κορίτσια. Τα ίδια παιδιά στην ηλικία των 12 ετών μετρήθηκαν για τρίτη φορά και 

παρατηρήθηκε ότι το 24% των αγοριών ήταν υπέρβαρα ενώ τα κορίτσια 19.2%. Τα 

παχύσαρκα αγόρια ήταν σε ποσοστό 8.2% ενώ τα κορίτσια σε ποσοστό 5%. Στην 

έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι οριακές τιμές του ΔΜΣ του CDC για την 

εκτίμηση του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας ( Mamalakis et al 1996) 

 

� Οι Κρασσάς και συνεργάτες το 2000-2001 μέτρησαν τον ΔΜΣ περίπου 2500 παιδιών 

ηλικίας 6-17 ετών στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν οι οριακές τιμές ΔΜΣ του IOTF. Παρατηρήθηκε ότι το 22.2% 

των παιδιών του δείγματος ήταν υπέρβαρα ενώ παχύσαρκα ήταν το 4.1%. 

Κατηγοριοποιώντας τις ηλικιακές ομάδες φάνηκε ότι ο επιπολασμός του 

υπέρβαρου  σε παιδιά του δημοτικού ( 6-10 ετών) ήταν 25.3% ενώ της παχυσαρκίας 

5.6%. Στους εφήβους 11-17 ετών τα ποσοστά ήταν 19% και 2.6% αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με το διαχωρισμό του δείγματος ανά φύλο, το 25.9% των αγοριών και το 

19.1% των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα και το 5.1% των αγοριών και το 3.2% των 

κοριτσιών ήταν παχύσαρκα (Krassas et al 2001). 

 

 

 

 



 107

� Οι Καραγιάννης και συνεργάτες εκτίμησαν τον επιπολασμό της παχυσαρκίας και 

του υπέρβαρου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 4299 παιδιών ηλικίας 11-16 ετών από 

όλη την Ελλάδα με βάση αυτοδηλούμενα στοιχεία ύψους-βάρους. Σύμφωνα με τις 

οριακές τιμές ΔΜΣ του IOTF προέκυψε ότι το 9.1% των κοριτσιών και το 21.7% των 

αγοριών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν υπέρβαρα, ενώ το 2.5% των αγοριών 

και το 1.2% των κοριτσιών ήταν παχύσαρκα. Με  βάση τις οριακές τιμές ΔΜΣ του 

CDC 2000 τα ποσοστά για το υπέρβαρο ανέρχονταν σε 18.8% για τα αγόρια και 8.1% 

για τα κορίτσια, ενώ το 5.8% των αγοριών και το 1.7% των κοριτσιών ήταν 

παχύσαρκα (Karayiannis et al, 2003) 

 

� Η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας ( ΕΙΕΠ) διεξήγαγε το 2003 μία μελέτη σε 

18.000 παιδιά σε όλη την Ελληνική επικράτεια (Kapantais et al 2004)  από την οποία 

προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα. Για τα αγόρια 2-6 ετών το 6% βρέθηκαν 

υπέρβαρα και το 11.2% παχύσαρκα. Για την ίδια ηλικιακή ομάδα τα κορίτσια 

εμφάνισαν ποσοστά 4.9% και 11.4% αντίστοιχα. Για ηλικίες 7-12 ετών το ποσοστό 

των υπέρβαρων παιδιών ήταν 12.7% και 11.1% για αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα 

ενώ των υπέρβαρων 10% και 7.2% για αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα. Σε εφήβους 

13-19 ετών το ποσοστό των υπέρβαρων αγοριών ανερχόταν σε 20.7% και σε 12.5% 

των κοριτσιών. Οι παχύσαρκοι έφηβοι ήταν 8.9% για τα αγόρια και 3.6% για τα 

κορίτσια 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι τα συνολικά ποσοστά 

αυξημένου σωματικού βάρους είναι υψηλά ιδιαίτερα στα αγόρια και κυρίως της 1ης 

παιδικής ηλικίας. Με βάση την μελέτη των Tzotzas et al, τα ποσοστά αυτά είναι 

υψηλότερα από αυτά των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, είναι όμως αντίστοιχα με άλλων 

μεσογειακών χωρών όπως της Ισπανίας και της Νότιας Ιταλίας αλλά και χαμηλότερα από 

τα Αμερικανικά ποσοστά. Το πρόβλημα λοιπόν της παχυσαρκίας στα παιδιά της Ελλάδος 

είναι αρκετά έντονο, ωστόσο αφορά κυρίως συγκεκριμένες ομάδες του παιδικού 

πληθυσμού. (Tzotzas et al, 2004) 

 Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και τα αποτελέσματα της έρευνας των Χιώτης και 

συνεργατών του, η οποία διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών με δείγμα 10.925 

παιδιών ηλικίας 0-18 ετών. Για την ηλικιακή ομάδα των 7-12 ετών το ποσοστό των 

υπέρβαρων αγοριών ανερχόταν στο 18.48% και των παχύσαρκων στο 9.42%. Όσο 

αναφορά τα κορίτσια, το 14.49% αυτών ήταν υπέρβαρα και το 3.69% παχύσαρκα. Για την 

ηλικιακή ομάδα των εφήβων 13-18 ετών το ποσοστό των υπέρβαρων αγοριών βρέθηκε 

20.63% ενώ των παχύσαρκων 11.8%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα κορίτσια ανέρχονταν 

σε 14.48% και 3.65% αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό  των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής 

ήταν ότι αυτά είχαν μεγάλη απόκλιση από τις εκτιμήσεις άλλων Ελλήνων ερευνητών 

παρά το γεγονός ότι οι μετρήσεις έγιναν με εργαστηριακές μεθόδους και όχι από 

αναφορές των παιδιών που συμμετείχαν. 

Τέλος χαρακτηριστική είναι μία μελέτη από μία ομάδα επιστημόνων του 

Νοσοκομείου Παίδων ‘Π.& Α. Κυριακού’ η οποία αναφερόταν σε παιδιά δημοτικών 

σχολείων της  Αττικής. Το ποσοστό των παιδιών που βρέθηκαν υπέρβαρα ή παχύσαρκα 
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ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Μόνο το 67% των παιδιών του δείγματος είχαν βάρος εντός των 

φυσιολογικών ορίων και το οποίο δεν φάνηκε να διαφέρει μεταξύ των 2 φύλων. Ωστόσο 

παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό των παχύσαρκων αγοριών ήταν μεγαλύτερο σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. Αξιοσημείωτο ήταν και το γεγονός ότι το υψηλότερο ποσοστό 

υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα των 7.5-10.5 

ετών (πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11.Ποσοστό φυσιολογικών , υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα. 

(κλινική εργασία νοσοκομείων Παίδων ‘Π. & Α. Κυριακού) 

 

 

Μία σύγκριση των ευρημάτων της μελέτης αυτής του Νοσοκομείο Παίδων που 

αναφέρθηκε, με τον επιπολασμό των υπέρβαρων και παχυσάρκων παιδιών στη Βρετανία, 

όπως αναφέρεται σε μελέτη η οποία βασίστηκε στα όρια που προτείνει ο IOTF, έδειξε ότι το 

ποσοστό των υπέρβαρων Ελληνόπουλων είναι διπλάσιο  και των παχύσαρκων τριπλάσιο 

από το αντίστοιχο των συνομηλίκων τους στην Βρετανία! (Νοσοκομείο Παίδων ‘Π.& Α. 

Κυριακού’, 2006)  
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Κεφάλαιο 5 –  Αντιμετώπιση 
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Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα με αρνητικές 

και δυσάρεστες συνέπειες τόσο για τα παιδιά όσο και για το εγγύς τους περιβάλλον. Για το 

λόγο αυτό η αντιμετώπιση αυτής και κυρίως η πρόληψή της, αποτελεί μία επιτακτική 

ανάγκη.  

Για την πρόληψη λοιπόν της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, υπάρχουν έξι 

διαφορετικοί μεταξύ τους τομείς, αλλά ισχυρά αλληλοεξαρτώμενοι. Αυτοί είναι : 

� Οικογένεια  

� Σχολείο 

� Ιατρικές υπηρεσίες 

� Κυβέρνηση 

� Βιομηχανία Τροφίμων 

� Μ.Μ.Ε. 

Τα προγράμματα προώθησης υγείας, θα πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα 

για την κυβέρνηση ενός κράτους, ενώ η ίδια μέσω νομοθετικών διαδικασιών να ενθαρρύνει 

τα Μ.Μ.Ε. να προβάλλουν και να ενισχύουν έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής, δίνοντας έμφαση 

στα τρόφιμα και στις σωστές διατροφικές επιλογές ( Flodmark et al, 2006). 

Πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν διερευνηθεί για την αντιμετώπιση και 

θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η διατροφή, η άσκηση 

, η συμπεριφοριστική θεραπεία, η φαρμακευτική αγωγή και η χειρουργική επέμβαση. Καμία 

από όλες αυτές τις διαφορετικές θεραπευτικές μεθόδους δεν έχει βρεθεί να είναι αρκετά 

αποτελεσματικές από μόνες τους στα παιδιά. Εξέχουσας σημασίας είναι το γεγονός ότι 

πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στα παιδιά διαφέρει 

αισθητά από την αντιμετώπιση της ενήλικης παχυσαρκίας. Η βασική διαφορά μεταξύ 

αυτών είναι ότι τα παιδιά βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης και για το λόγο αυτό το 

βάρος του παιδιού πρέπει να διατηρείται σταθερό, εφόσον το ύψος του δεν έχει ακόμα 

οριστικοποιηθεί και μεταβάλλεται, αντί να επιχειρείται απώλεια βάρους. Σταδιακή και 

αποδεκτή απώλεια βάρους ενδείκνυται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες για την αξιολόγηση και τη θεραπεία της παιδικής 

παχυσαρκίας(Barlow & Dietz 1998), αρχικά θα πρέπει να αξιολογείται τόσο ο ασθενής όσο 

και η ετοιμότητα της οικογένειας να δεσμευτεί, ώστε να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα 

διαχείρισης βάρους. Ο πρωταρχικός στόχος για τη θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας 

πρέπει να είναι η κατανάλωση  ΄υγιεινών΄ τροφίμων (healthy eating) και η αύξηση της 

φυσικής δραστηριότητας. Η ίδια επιτροπή προτείνει η θεραπεία να ξεκινά όσο το δυνατόν 

νωρίτερα όπου θα συμπεριλαμβάνεται και οικογενειακή θεραπεία, και θα καθιερώνονται 

μόνιμες αλλαγές με σταδιακούς και όχι γρήγορους ρυθμούς.Η συνεχιζόμενη υποστήριξη 

των οικογενειών και μετά το πέρας της παρέμβασης θα βοηθήσει σημαντικά στην 
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διατήρηση των νέων συμπεριφορών.Η χειρουργική παρέμβαση και η χορήγηση φαρμάκων 

δεν θα πρέπει να συστήνονται χωρίς πρόσθετη έρευνα (Flodmark et al,2006). 

        ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

       5.1   Διαιτητικός έλεγχος 
 

Για τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά συνιστάται σε γενικά πλαίσια μια δίαιτα 

για διατήρηση βάρους (Caroli & Burniat, 2002). Για περιπτώσεις παιδιών με σοβαρού τύπου 

παχυσαρκία όπου έχουν εμφανιστεί επιπλοκές συστήνεται μια υποθερμιδική ισορροπημένη 

δίαιτα. 

         Γενικότερα όλες οι προσεγγίσεις παρέμβασης συνιστούν αλλαγές στις 

διατροφικές συνήθειες και τη μείωση θερμίδων. Οι δίαιτες δίνουν έμφαση στη μείωση της 

πρόσληψης λίπους και/ή αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών. Δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αύξηση της κατανάλωσης φυτικών ινών βοηθά στην 

απώλεια βάρους αλλά έχει υποστηριχθεί ότι τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές 

ίνες μετατοπίζουν τα τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος και θερμίδες σε ένα 

διατροφικό πλαίσιο. Παράλληλα, επειδή τα παιδιά βρίσκονται σε διαδικασία συνεχούς 

ανάπτυξης πρέπει η δίαιτα να είναι απόλυτα ισορροπημένη, παρέχοντας επαρκείς θερμίδες 

για την ανάπτυξη καθώς και όλα τα θρεπτικά συστατικά. 

         Η διαμόρφωση επίσης του διατροφικού προγράμματος είναι πάρα πολύ 

σημαντική, περισσότερο ίσως και από το ίδιο το περιεχόμενο αυτού. Η δίαιτα πρέπει να 

είναι απλή, ρητή και σαφής, εύκολα εφαρμόσιμη και να μη δημιουργεί σύγχυση ή αιτία για 

εξαιρέσεις τροφίμων από το διαιτολόγιο ή αντικατάστασή τους από άλλα πιθανόν 

ακατάλληλα (Flodmark et al,2006) 

         Στην πλειοψηφία των παρεμβάσεων χρησιμοποιείται η λεγόμενη ΄δίαιτα του 

φαναριού΄(traffic light diet), η οποία προτάθηκε από τον Epstein και τους συνεργάτες του. 

Πρόκειται για μια συνταγογραφημένη δίαιτα, σύμφωνα με την οποία τα τρόφιμα χωρίζονται 

με βάση το περιεχόμενό τους σε λίπος και απλούς υδατάνθρακες στα τρία χρώματα του 

φωτός των φαναριών κυκλοφορίας: 

ΚΟΚΚΙΝΟ �   Σταμάτα 

ΚΙΤΡΙΝΟ �    Συνέχισε με προσοχή 

ΠΡΑΣΙΝΟ�   Φύγε 
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          Με αυτή τη διατροφική προσέγγιση υπολογίζεται ο αριθμός των μερίδων που 

καταναλώνουν τα παιδιά για κάθε χρώμα φωτός και κατ΄επέκταση οι προσλαμβανόμενες 

θερμίδες. Η ΄δίαιτα του φαναριού΄ προτείνει τα τρόφιμα να καταναλώνονται στην κανονική 

τους μορφή και όχι τα τύπου light ή τα χαμηλών λιπαρών (low fat) έτσι ώστε να υπάρχει το 

χρώμα των αρχικών τροφίμων, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως το γάλα και τα μη 

αλκοολούχα ποτά (Epstein et al, 1998) 

          Μία άλλη θεραπευτική προσέγγιση στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, 

εστιάζεται στην αναδιαμόρφωση των μακροπρόθεσμων προτιμήσεων τροφίμων. Η έρευνα 

για την ανάπτυξη των προτιμήσεων τροφίμων δείχνει ότι η αυξανόμενη έκθεση σε κάποιες 

γεύσεις, αυξάνει την προτίμηση για αυτές (Birch,1992). Συνεπώς, η προώθηση της 

αυξημένης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών μπορεί να βοηθήσει στην 

μακροπρόθεσμη μειωμένη κατανάλωση τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος και 

θερμίδες. Η ίδια έρευνα προτείνει ότι τρόφιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά ή 

τρόφιμα ΄διαίτης΄ θα πρέπει να αποφεύγονται για να αποτραπεί έτσι η συνεχής έκθεση σε 

αυτές τις προτιμήσεις. Εντούτοις, υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία που να μπορέσουν να 

κρίνουν τα πιθανά οφέλη στον έλεγχο βάρους στην προσπάθεια να αλλαχτούν οι 

προτιμήσεις τροφίμων. 

         Ο διαιτητικός έλεγχος ,ωστόσο, μπορεί να έχει τόσο θετικά όσο και αρνητικά 

αποτελέσματα. Στα θετικά, ανήκουν η μείωση της λιπώδους μάζας και η καλύτερη 

κατανομή του σωματικού λίπους, η μείωση των επιπέδων των λιπιδίων ορού, η αύξηση της 

ινσουλινοευαισθησίας και της ανοχής της γλυκόζης και η μείωση της αρτηριακής πίεσης. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο κίνδυνος για απώλεια μη λιπώδους μάζας πέραν του 

ασφαλούς και αναμενόμενου 25% της συνολικής απώλειας, εκδήλωση ανορεξίας και 

βουλιμικών επεισοδίων, αύξηση του ουρικού οξέος σε χαμηλών θερμίδων δίαιτα και 

εμφάνιση χολόλιθων σε πολύ χαμηλών θερμίδων υγρή δίαιτα (Caroli & Burniat,2002).   

 5.2   Φυσική Δραστηριότητα 
 

       Ένας καθιστικός τρόπος ζωής αυξάνει τον κίνδυνο  παχυσαρκία  και προδιαθέτει την 

εμφάνιση διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Αντιθέτως, η άσκηση σε συνδυασμό με 

περιορισμένη πρόσληψη θερμίδων και λίπους έχει πολλά μακροπρόθεσμα οφέλη για τους 

ενήλικες. Μειώνει το ρυθμό εξέλιξης του διαβήτη στους ενήλικες με διαταραγμένη ανοχή 

γλυκόζης, αυξάνει την ινσουλινοευαισθησία , περιορίζει την νοσηρότητα και θνητότητα από 

τα καρδιαγγειακά, μειώνει τα επίπεδα τριγλυκεριδίων και της LDL-χοληστερόλης, αυξάνει 

τα επίπεδα ΗDL-χοληστερόλης πλάσματος και μειώνει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. 

Ενισχύεται επίσης η οστική πυκνότητα και προλαμβάνεται έτσι η εξελικτική διαδικασία της 

οστεοπόρωσης, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν πως σε κάποιες μορφές καρκίνου η συστηματική 

άσκηση συμμετέχει στην θεραπευτική αντιμετώπιση αυτού (Kohl et al 1988, Hanskell et al 

1994, Grundy et al 1999). 

         Τα οφέλη της άσκησης είναι εξίσου σημαντικά και εμφανή για τα παιδιά και τους 

εφήβους. Μία σωστή σωματική δραστηριότητα στα παιδιά οδηγεί στην βελτίωση της 
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δύναμης και της ενέργειας, ενισχύει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα η οποία 

συνεισφέρει στην καλύτερη αντοχή. Βελτιώνει επίσης, την αναλογία μυ/λίπους καθώς και 

την εμφάνιση του παιδιού, βοηθά στον έλεγχο βάρους και φυσικά αποτελεί μία από τις 

καλύτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Πολλοί 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένα σωματικά δραστήριο παιδί παραμένει και ένας σωματικά 

δραστήριος ενήλικας. 

         Διαθέσιμα στοιχεία από διάφορες μελέτες προτείνουν ότι η άσκηση μπορεί να 

ωφελήσει τα παχύσαρκα παιδιά και να μειώσει τους κινδύνους μεταβολικών και 

καρδιοαγγειακών επιπλοκών. Στρατηγικές για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των 

παιδιών περιλαμβάνει αρχικά τη συμμετοχή των παιδιών σε οργανωμένα προγράμματα 

άσκησης. Αν και η ενεργειακή δαπάνη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μέτρια και σίγουρα 

μικρότερη σε σχέση με αυτή που επιτυγχάνεται μέσω του διαιτητικού περιορισμού, η 

άσκηση μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση βάρους και λιπώδους μάζας (Epstein et 

al,1994). Μία διασταυρωμένη μελέτη σε 79 παχύσαρκα παιδιά ηλικίας 7-11 ετών έδειξε ότι 

μετά από μία 4μηνη παρακολούθηση ενός προγράμματος άσκησης 40 λεπτών 5 

φορές/εβδομάδα, παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού σωματικού λίπους της τάξης του 

5% καθώς και των επιπέδων των τριγλυκεριδίων σε ποσοστό 17%, ακόμα και με την 

απουσία διατροφικής παρέμβασης (Ferguson et al,1999). 

         Επειδή η συμμόρφωση σε τέτοιου είδους προγράμματα προγραμματισμένης άσκησης 

σε μακροχρόνιο επίπεδο αποδεικνύεται μικρή, οι ερευνητές προτείνουν αλλαγές στις 

καθημερινές δραστηριότητες (περπάτημα, παιχνίδι, ποδήλατο, σκάλες, χορός). Φαίνεται 

λοιπόν ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής είναι για τα παιδιά το ίδιο αποτελεσματικές και πιο 

εύκολα προσαρμόσιμες στη ζωή τους (Epstein et al 1985, Epstein et al 1994).  

         Εξίσου αποτελεσματικές αποδεικνύονται και οι παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο τη 

μείωση καθιστικών δραστηριοτήτων. Η μείωση της καθιστικής δραστηριότητας που είναι 

περισσότερο προτιμητέα από τα παιδιά (συνήθως αποτελεί η παρακολούθηση τηλεόρασης, 

η ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπολογιστή) δεν οδηγεί σε αντικατάσταση 

αυτής από λιγότερο προτιμητέες καθιστικές δραστηριότητες, αλλά ο χρόνος 

ανακατανέμεται ώστε να αυξηθεί η ενασχόληση με περισσότερο σωματικά ενεργές 

δραστηριότητες (Epstein et al 1997, Epstein et al 2000, Epstein & Roemmich 2001). 
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   5.2.1  Σχολική Φυσική Αγωγή 
 

        Οι ώρες του μαθήματος της φυσικής αγωγής στα σχολεία θα μπορούσαν επίσης να 

συμπεριληφθούν στους σημαντικούς παράγοντες για την αύξηση των ενεργειακών δαπανών 

των παιδιών. Ωστόσο, έχει εκφραστεί ανησυχία για την ποιότητα του μαθήματος της 

φυσικής αγωγής. Το Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDC) στις 

Η.Π.Α., δημοσίευσε οδηγίες για το σχολείο και τα κοινοτικά προγράμματα για να 

προωθηθεί η ισόβια φυσική δραστηριότητα στους νέους. Μία από τις συστάσεις αυτές ήταν 

να καθιερωθεί η καθημερινή φυσική αγωγή  για τους μαθητές ξεκινώντας από τους 

παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Λιγότερο από το 60% των μαθητών γυμνασίου 

εγγράφονται σε προγράμματα φυσικής αγωγής και μόνο το 25% αθλείται καθημερινά.  

    Τα παιδιά και οι έφηβοι που είναι παχύσαρκοι συχνά αποθαρρύνονται από τη συμμετοχή 

τους σε προγράμματα φυσικής αγωγής. Με την παροχή τροποποιημένων προγραμμάτων 

σωματικής δραστηριότητας και των εκτός διδακτέας ύλης αθλητικών προγραμμάτων, τα 

σχολεία μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να ωφεληθούν από τις χαρές και τα 

πλεονεκτήματα της σωματικής δραστηριότητας  (Story et al,1999).  

5.3    Τροποποίηση συμπεριφοράς/Συμπεριφοριστική Θεωρία 
 

         Η τροποποίηση συμπεριφοράς αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι κάθε κατάστασης 

που απαιτεί αλλαγή στον τρόπο ζωής, για αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνεται στην 

πλειοψηφία των προγραμμάτων ελέγχου βάρους  εφόσον η διαιτητική προσέγγιση και η 

παρέμβαση μέσω της φυσικής δραστηριότητας είναι από μόνες τους ανεπαρκείς. Έτσι η 

λεγόμενη συμπεριφοριστική θεραπεία (behavior therapy) εφαρμόζεται σε συνδυασμό με 

άλλες θεραπευτικές μεθόδους όπως η δίαιτα και η άσκηση. Σκοπός της συμπεριφοριστικής  

θεραπείας είναι να κινητοποιήσει τα παχύσαρκα άτομα ώστε να συνειδητοποιήσουν τη 

στάση τους ως προς τη διατροφή και τη φυσική τους δραστηριότητα και να αποφεύγουν 

όσο το δυνατόν τους περιβαλλοντικούς εκείνους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη 

διατροφική τους συμπεριφορά. Η συμπεριφοριστική  θεραπείας βασίζεται ουσιαστικά στις 

αρχές της εκμάθησης. 

         Η τροποποίηση της συμπεριφοράς χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας από την δεκαετία του ΄60 στις Η.Π.Α..  Στην αρχή εστιαζόταν κυρίως στην 

καταγραφή των διαιτητικών συνηθειών και σε τεχνικές ελέγχου διατροφικής 

συμπεριφοράς. Τα σύγχρονα και πιο πρόσφατα προγράμματα είναι περισσότερο 

κατανοητά, μεγαλύτερης διάρκειας και δίνουν την ίδια έμφαση στη διατροφική εκπαίδευση 

του παχύσαρκου όσο και στη σωματική του δραστηριότητα. Περιλαμβάνουν επίσης, 

τρόπους κοινωνικής υποστήριξης και ενθάρρυνσης του ατόμου καθώς και γνωστικές 

συμπεριφορικές τεχνικές με στόχο πάντα τη μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους. 

Η συμπεριφοριστική  θεραπεία προσφέρει ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια όταν συνυπάρχουν 

διαταραχές συμπεριφοράς τύπου τσιμπολογήματος (binge-eating) (Fairburn et al 1996, 

Williamson et al 1996). 
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         Οι κυριότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή της συμπεριφοράς και 

εφαρμόζονται στα διάφορα πρωτόκολλα θεραπευτικής παρέμβασης για την παχυσαρκία, 

είναι επιγραμματικά οι εξής (Rollnick et al,1999) : 

 

� Κινητοποίηση 

� Καθορισμός ρεαλιστικών στόχων 

� Αυτοπαρακολούθηση 

� Ενίσχυση/ανταμοιβή 

� Έλεγχος ερεθισμάτων 

� Επίλυση προβλημάτων 

� Εναλλακτικές λύσεις 

� Πρόληψη υποτροπής 

� Γνωσιακή αναδόμηση 

 

         Οι στρατηγικές της συμπεριφοριστικής θεραπείας περιλαμβάνουν την καταγραφή 

διαιτητικών συνηθειών (self monitoring), διατροφική εκπαίδευση, τεχνικές ελέγχου 

διατροφικής συμπεριφοράς (stimulus control), γνωστικές θεραπευτικές τεχνικές, κοινωνική 

υποστήριξη του παχύσαρκου. 

         Η σύγχρονη προσέγγιση της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας είναι η υιοθέτηση 

πιο ρεαλιστικών στόχων σε σχέση με την επιθυμητή απώλεια βάρους. οι παχύσαρκοι 

εκπαιδεύονται ώστε να εστιάζουν στον παράγοντα σωματική υγεία και όχι στο αισθητικό 

αποτέλεσμα. Συνεπώς μαθαίνουν να αποδέχονται μία μετρίου βαθμού απώλεια βάρους της 

τάξης του 10-15%, με κύριο στόχο τη μακροχρόνια διατήρηση του απολεσθέντος βάρους. 

         Η αποτελεσματικότητα της συμπεριφοριστικής θεραπείας ήταν η μέση απώλεια 

βάρους το 1974 να είναι 3.8 κιλά και το 1995 να ανέρχεται στα 8.8 κιλά. Παράλληλα η μέση 

παρακολούθηση των ασθενών αυξήθηκε από 8.4 εβδομάδες σε 20.7.  Σε μία μετα-ανάλυση 

βρέθηκε ότι η μεγαλύτερη απώλεια βάρους σχετίζεται με τη διάρκεια της θεραπείας, τη 

συχνότητα της επαφής με τον ειδικό, την εμπειρία του ειδικού, την αυστηρή εφαρμογή της 

δίαιτας, τη συμμετοχή της οικογενείας και τη χρήση φαρμάκων. Από τις μέχρι τώρα 

μελέτες προκύπτει ότι η συμπεριφοριστική θεραπεία από μόνη της είναι αποτελεσματική 

βραχυπρόθεσμα, σε μορφές ήπιας παχυσαρκίας δίνει πτωχά αποτελέσματα, βοηθά πολύ τα 

παιδιά όταν υπάρχει οικογενειακή θεραπεία, ενισχύει τους παχύσαρκους ανεξάρτητα από 

την απώλεια βάρους να επανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να αποδεχθούν την εικόνα 

σώματός τους και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Fairburn et al 1996, 

Williamson et al 1996, Glenny et al 1997). 
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5.3.1  Ο ρόλος των γονέων 
 

        Η  συμμετοχή των γονέων στις διαιτητικές επιλογές των παιδιών τους είναι πολύ 

καλά διαπιστωμένη, ιδίως μέσω της λειτουργίας τους ως πρότυπα του ελέγχου της 

διαθεσιμότητας και πρόσβασης στην τροφή και της εφαρμογής των πρακτικών σίτισης 

(Birch & Fisher 1998, Birch & Fisher 2000, Fisher et al 2002). Το θέμα ωστόσο που 

προκύπτει δεν είναι απλό αφού δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με το αν θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται ο γονέας στη θεραπευτική προσέγγιση, ποιος από τους δύο γονείς θα 

είναι αυτός και έως ποιο βαθμό θα πρέπει να παρέμβει. 

          Σύμφωνα με τον Epstein και τους συνεργάτες του, η διατήρηση της απώλειας 

βάρους επιτυγχάνεται όταν η θεραπεία βασίζεται στην οικογένεια και ο ίδιος ο γονέας 

αποτελεί στόχο απώλειας βάρους (Epstein et al, 1990).  

         Άλλοι ερευνητές (Braet et al,1999)εστιάζουν στην οικογένεια με όχι άμεσο αλλά 

έμμεσο τρόπο μέσω του παιδιού. Δηλαδή, η οικογένεια εκπαιδεύεται στο πως θα βοηθήσει 

καλύτερα το παιδί , ενώ την ευθύνη των αποφάσεων τη φέρει το ίδιο το παιδί. Η θεραπεία 

έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας αν βασίζεται σε μία συμμαχία παιδιού-γονέα και 

θεραπευτικής  μονάδας, εφόσον όλοι προσπαθούν να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Η 

πρακτική αυτή του γονέα ως βοηθού φαίνεται να πλεονεκτεί σε κάποιες μελέτες έναντι 

του γονέα ως στόχου-αλλαγής (Israel et al, 1990). 

         Αντίθετα, άλλοι ερευνητές (Golan et al,1998) προτείνουν ένα άλλο μοντέλο 

προσέγγισης, σύμφωνα με το οποίο οι γονείς αποτελούν τα αποκλειστικά μέσα των 

επιθυμητών αλλαγών. 

           ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

                  Για περιστατικά με ακραίο βαθμό παχυσαρκίας η συμβατική προσέγγιση 

αντιμετώπισης που περιγράφεται παραπάνω είτε αδυνατεί να μειώσει το βάρος στα 

φυσιολογικά όρια ή δε μπορεί να εφαρμοστεί ως προς κάποιες παραμέτρους, όπως η 

φυσική δραστηριότητα, πριν το άτομο χάσει ένα σημαντικό ποσοστό βάρους. Οι πιο 

ακραίες περιπτώσεις παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας σχετίζονται με γενετικές ή 

φυσιολογικές ανωμαλίες. 

       5.1    Δίαιτες πολύ χαμηλές σε θερμίδες 
   

        Δίαιτες αυστηρά χαμηλές σε θερμίδες στις οποίες περιλαμβάνονται υψηλής 

περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και εξαιρετικά υποθερμιδικές δίαιτες μπορεί να 

εξυπηρετήσουν μία βραχυπρόθεσμη  μόνο απώλεια βάρους. Εντούτοις, τέτοιου είδους 

δίαιτες δεν είναι εφαρμόσιμες στην καθημερινή ζωή αλλά εγκυμονούν και σοβαρούς 

κινδύνους (Hirsch et al, 1998). Ένας αυστηρός θερμιδικός περιορισμός μπορεί να 
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προκαλέσει σοβαρή έλλειψη βιταμινών, μετάλλων και καθοριστικά μικροθρεπτικά 

συστατικά για την ανάπτυξη των παιδιών, περιορίζει την οστική πυκνότητα, μειώνει το 

ρυθμό της ηπατικής ανάπτυξης και διαταράσσει τον κύκλο της εμμηνορρυσίας (St Jeor et 

al,2001). 

       5.2    Φαρμακευτική  αγωγή 
 

         Γενικά δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη χρήση φαρμάκων στην 

αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγονται. 

Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν οι σοβαρές μορφές παχυσαρκίας  σε παιδιά και εφήβους 

στα οποία έχουν ήδη εμφανιστεί οι διάφορες επιπλοκές λόγω της νόσου, αφού όμως 

προηγηθεί η συναίνεση και συζήτηση από επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων. Οι πρόσφατες 

φαρμακευτικές παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε : 

� Να αυξάνουν την ενεργειακή κατανάλωση ( διεγερτικά) 

� Να καταστέλλουν την  θερμιδική πρόσληψη (ανορεκτικά) 

� Να περιορίζουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών 

� Να ρυθμίζουν την παραγωγή ινσουλίνης και/ή τη δράση της  

             

                                                              ( Phyllis et al 2004) 

        5.2.1   Διεγερτικά 
 

       Η χρήση μεταβολικών διεγερτικών για τη θεραπεία της παχυσαρκίας είναι ένα 

περίπλοκο ζήτημα. Πολλά φάρμακα κατά της παχυσαρκίας τα οποία είχαν κάποτε 

θεωρηθεί ασφαλή και αποτελεσματικά π.χ. η θυρεοειδική ορμόνη, δινιτροφενόλη, 

αμφεταμίνες, φαινφλουραμίνη, φαινυλπροπανολαμίνη έχουν απορριφθεί ως θεραπευτικοί 

μέθοδοι διότι προκάλεσαν επικίνδυνες και σε μερικές περιπτώσεις θανάσιμες επιπλοκές. 

Μία βραχυπρόθεσμη δοκιμή σύγκρινε την καφεΐνη σε συνδυασμό με εφεδρίνη με placebo 

σε εφήβους οι οποίοι ακολουθούσαν μία ήπια υποθερμιδική δίαιτα. Παρόλο που τα 

υποκείμενα σε φαρμακευτική αγωγή άτομα έχασαν περισσότερο βάρος, είχαν σοβαρές 

επιπτώσεις συχνότερα από την ομάδα ατόμων που τους χορηγήθηκε placebo. Επομένως τα 

διεγερτικά αυτά δεν συνιστώνται (Molnar et al,2000). 
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       5.2.2    Ανορεξιογόνα 
     

       Το μόνο ανορεξιογόνο που εγκρίθηκε πρόσφατα για χρήση σε παχύσαρκους εφήβους 

(άνω των 16 ετών) είναι η σιμπουτραμίνη, ένας μη εκλεκτικός αναστολέας 

επαναπρόσληψης σεροτονίνης, νορεπινεφρίνης και ντοπαμίνης από τους νευρώνες. Σε 

συνδυασμό με κάποιον θερμιδικό περιορισμό και ένα πρόγραμμα συμπεριφοριστικής 

θεραπείας με στόχο την οικογένεια, η σιμπουτραμίνη μείωσε το ΔΜΣ 8.5±6.8% σε 43 

παχύσαρκους εφήβους κατά τη διάρκεια ενός 6μηνιαίου προγράμματος παρέμβασης. Μία 

μείωση της τάξης του 4.0±5.4% στο ΔΜΣ, παρατηρήθηκε σε 39 άτομα που τους 

χορηγήθηκε placebo. Παρόλα αυτά δεν υπήρξε επιπλέον απώλεια βάρους τους επόμενους 6 

μήνες μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Στα θετικά της λήψης σιμπουτραμίνης 

συμπεριλήφθηκαν η μείωση των επιπέδων ινσουλίνης και η αύξηση των επιπέδων της HDL-

χοληστερόλης. Ωστόσο 19 από τους  43 εφήβους του προγράμματος που τους χορηγήθηκε 

σιμπουτραμίνη, ανέπτυξαν ήπια υπέρταση και ταχυκαρδία, ενώ 5 διατήρησαν τα αυξημένα 

επίπεδα πίεσης με αποτέλεσμα να διακόψουν τη λήψη του φαρμάκου. Στις πιθανές  

παρενέργειες του φαρμάκου συγκαταλέγονται η αϋπνία, άγχος, πονοκέφαλοι και 

κατάθλιψη. Η λήψη των ανορεξιογόνων δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά 

μία δίαιτα και ένα πρόγραμμα εκγύμνασης. Τα φάρμακα αυτά έχουν μέτρια αποτελέσματα 

στο συνολικό σωματικό βάρος (περίπου 2-10 kg επιπλέον σε ενήλικα άτομα) και η 

ανταπόκριση των φαρμάκων ποικίλει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Το μεγαλύτερο 

μέρος από την απώλεια βάρους με τη βοήθεια ανορεξιογόνων παρατηρείται τους πρώτους 

4-6 μήνες της θεραπείας, ενώ δε συστήνεται η χορήγηση  αυτών για περισσότερο από 2 

χρόνια (Berkowitz et al,2003).     

 

 

5.2.3    Φάρμακα που περιορίζουν την απορρόφηση θρεπτικών 

συστατικών 
 

          Το φάρμακο ορλιστάτη αναστέλλει τη δράση της παγκρεατικής λιπάσης και αυξάνει 

με αυτόν τον τρόπο την απώλεια του διατροφικού λίπους με την μορφή τριγλυκεριδίων 

μέσω των κοπράνων. Η ορλιστάτη μειώνει το σωματικό βάρος, τα επίπεδα της LDL-

χοληστερόλης όπως και τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε ενήλικες με 

διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης. Στις Η.Π.Α., εγκρίθηκε πρόσφατα από τον Food and Drug 

Administration, η χορήγηση ορλιστάτης σε παιδιά άνω των 12 ετών. Σε παχύσαρκους 

εφήβους, ο συνδυασμός ορλιστάτης με  ένα πρόγραμμα τροποποίησης του τρόπου ζωής 

είχε σαν αποτέλεσμα μείωση του βάρους (-4.4 ±4.6kg), μείωση του ΔΜΣ(-1.9±2.5kg/m²), 

μείωση ολικής χοληστερόλης ( -21.3±24.7mg/dl) όπως και μείωση των επιπέδων της LDL-
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χοληστερόλης (-17.3±15.8 mg/dl), αλλά και αύξησε την ινσουλινοευαισθησία κατά τη 

διάρκεια μίας δοκιμής 3 μηνών. Παρατηρήθηκαν επίσης διαφορετικά επίπεδα απώλειας 

βάρους (-12.7±2.5kg) και λιπώδους μάζας σε μία μελέτη 11 παιδιών ηλικίας 7-12 ετών με 

νοσογόνο παχυσαρκία(Mc Duffie et al,2002). Οι παρενέργειες του φαρμάκου είναι σχετικά 

καλά ανεκτές όσο τα άτομα συνεχίζουν να  καταναλώνουν χαμηλά επίπεδα διατροφικού 

λίπους, αλλά τα επίπεδα των βιταμινών Α, D και Ε μπορεί να παραμένουν χαμηλά παρόλο 

την συμπληρωματική λήψη εξωγενώς. Η μακροχρόνια όμως αυστηρά περιορισμένη λήψη 

διατροφικού λίπους εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για παιδιά και εφήβους (Mc Duffie et al 

2002, Ozkan et al 2004).Γενικότερα, σε εφήβους εφαρμόζονται ευκολότερα προγράμματα 

θεραπείας με σιμπουτραμίνη ή ορλιστάτη επικουρικά βέβαια ενός σωστού διατροφικού 

προγράμματος και άσκησης. 

       5.3   Xειρουργική αντιμετώπιση 

 

         Η  χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενδείκνυται για εφήβους 

με παθογόνο παχυσαρκία (ΔΜΣ>40 ή >35 με  εγκατεστημένες επιπλοκές) και όταν οι 

άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν αποτύχει. Θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο υπό 

την εποπτεία ειδικών σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα, τα οποία έχουν ειδικευτεί σε 

βαριατρικές εγχειρήσεις με μακροχρόνια εμπειρία στην αξιολόγηση και διαχείριση 

παχύσαρκων παιδιών (Sugerman et al 2003, Inge et al 2004).  

         Σε παιδιά και εφήβους έχει εφαρμοστεί η γαστρική παράκαμψη και η ενισχυμένη 

κάθετη γαστροπλαστική (sleeve-gastrectomy). Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν 

εντυπωσιακή απώλεια βάρους σε εφήβους με ταυτόχρονη μείωση της σχετικής 

συννοσηρότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μακροχρόνια δεδομένα και δεν είναι 

αποτελεσματική για όλες τις περιπτώσεις ενώ υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος 

μετεγχειρητικής θνητότητας (Inge et al, 2004). 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 6 –  Πειραματικό Μέρος 
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6.1   Σκοπός  
 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση εκείνων των παραγόντων 

κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση της παχυσαρκίας στον παιδικό πληθυσμό. 

Αυτοί που εξετάστηκαν ήταν η καταγραφημένη διατροφική  πρόσληψη και οι 

διατροφικές συνήθειες των παιδιών , το επίπεδο της φυσικής τους δραστηριότητας και η 

ενασχόλησή τους με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το διαδίκτυο και την τηλεόραση. Το 

σύνολο αυτών των παραγόντων συσχετίστηκαν με την εκτιμημένη θρεπτική κατάσταση 

των παιδιών, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός που αυτοί επηρεάζουν την εμφάνιση του 

υπέρβαρου και της παχυσαρκίας. 



 121

6.2 Δείγμα 
 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν τυχαίο και αντιπροσωπευτικό,  

αποτελούταν από 132 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, μαθητές της Ε΄ και  ΣΤ΄τάξης του 

δημοτικού. Το δείγμα συλλέχθηκε από 5 δημοτικά σχολεία  διαφορετικών  προαστίων  

των Αθηνών, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα του λεκανοπεδίου Αττικής. 

Συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή συμμετείχαν μαθητές των εξής δημοτικών σχολείων : 41ο 

& 42ο Αθηνών (περιοχή Γκύζη) , 4ο Καισαριανής, 13ο Κηφισιάς, 6ο Χαϊδαρίου και 8ο Άνω 

Ηλιούπολης. Από το δείγμα των 132 παιδιών :  

Αγόρια:      72 

Κορίτσια:   60 

6.3 Μεθοδολογία- Υλικά  
 

Το δείγμα υποβλήθηκε σε ανθρωπομετρικές μετρήσεις συγκεκριμένα ύψους, βάρους, 

πάχους δερματικών πτυχών, περιφέρειας μέσης . Στη συνέχεια συμπληρώθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε ένα ημερολόγιο  2 ήμερης διατροφικής πρόσληψης 

μίας καθημερινής σχολικής ημέρας και μίας ημέρας από το Σαββατοκύριακο, ερωτήσεις 

για την εξακρίβωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών, ένα ερωτηματολόγιο 

εκτίμησης του επιπέδου της φυσικής τους δραστηριότητας   και ερωτήσεις σχετικά με την 

συχνότητα παρακολούθησης τηλεόρασης και ενασχόλησης με ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

το διαδίκτυο τις καθημερινές σχολικές μέρες και το Σαββατοκύριακο. Στη συνέχεια 

υπολογίστηκε ο ΔΜΣ των παιδιών και συγκρίθηκε με τους πρότυπους πίνακες ανάπτυξης 

του WHO 2007 ανάλογα με την ηλικία και το φύλο όπως επίσης και με τους πίνακες από το 

βιβλίο Antropometric Standars-A.Roberto Frisancho.  

Οι δερματοπτυχές που λήφθηκαν ήταν  τρικεφάλου και υποπλατιαία, ενώ για κάθε 

σημείο από αυτά πήραμε 3 διαφορετικές μετρήσεις και χρησιμοποιήθηκε για τα 

αποτελέσματα μας ο Μέσος Όρος αυτών. Μετρήθηκε επίσης και η περιφέρεια μέσης.Τα 

υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των ανθρωπομετρικών μετρήσεων ήταν 

μία ζυγαριά ακριβείας OMRON, δερματοπτυχόμετρο τύπου L.A.N.G.E., και μία απλή 

μεζούρα για τη μέτρηση των περιφερειών και περιμέτρων και του ύψους. 

6.4 Στατιστική Επεξεργασία  
 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο Spss 17.0Η 

στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των στατιστικών 

προγραμμάτων SPSS 17.0 for Windows. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

ορίσθηκε σε p<0,05. Mε το excel microsoft office και με το πρόγραμμα ανάλυσης 

τροφίμων Food Processor. 
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ΑΑΑππποοοτττεεελλλέέέσσσμμμααατττααα   
 

Ανθρωπομετρικά  Χαρακτηριστικά 

 OΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

N=132 

ΑΓΟΡΙΑ 

N=72 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

N=60 

Ηλικία 10,81±0,69 10,68±0,71 10,97±0,64 

Ύψος 1,48±0,11 1,44±0,10 1,53±0,09 

Βάρος 49,48±9,38 48,44±10,93 50,72±6,98 

Περίμετρος Μέσης 72,53±10,37 76,18±11,68 69,49±10,84 

Άθροισμα 

δερματοπτυχών 

τρικεφάλου&υποπλάτιου 

28,73±10,37 34,67±10,23 23,79±7,54 

ΔΜΣ 22,6±4,49 23,3±4,87 21,8±3,87 

Πίνακας: 6.1 Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά σε όλο το δείγμα και ανά φύλο 

 

 

 

Ενεργειακή Πρόσληψη-Πρόσληψη Μακροθρεπτικών 

 OΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

N=132 

ΑΓΟΡΙΑ 

N=72 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

N=60 

Ενεργειακή 

πρόσληψη 
2173,02±600 2155,64±586,98 2193,88±619,64 

Ενεργειακή 

πρόσληψη% 
117,73±32,65 116,79±31,94 118,85±33,69 

Ενεργειακή 

πρόσληψη από λίπος 
936,61±333,73 921,78±328,41 954,39±341,93 

Ενεργειακή 

πρόσληψη από 

λίπος% 

144,39±51,64 147,13±50,82 140,10±52,91 
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Ενεργειακή 

πρόσληψη από 

κορεμένα λίπη 

315,96±123,13 324,81±50,82 267,56±125,63 

Ενεργειακή 

πρόσληψη από 

κορεμένα λίπη% 

159,52±62,16 155,88±61,32 146,90±63,38 

Πρωτείνη 76,63±23,35 76,31±21,29 70,01±25,68 

Πρωτεΐνη% 181,30±55,90 180,63±51,21 169,10±61,49 

Υδατάνθρακες 243,78±53,77 243,53±55,99 223,08±51,43 

Υδατάνθρακες% 106,11±23,24 106±24,33 106,25±22,29 

ΦΙ 19,85±5,85 19,77±5,49 19,95±6,31 

ΦΙ % 81,42±23,78 81,14±22,25 81,75±25,7 

Διαλυτή ΦΙ 3,47±2,49 3,26±2,38 2,72±2,61 

Σάκχαρα 84,43±30,10 84,05±30,13 84,88±30,31 

μονοσακχαρίτες 8,32±6,22 7,26±5,82 5,59±6,51 

δισακχαρίτες 7,01±7,15 5,66±6,59 4,62±7,51 

Λίπος% 144,41±51,63 142,17±50,79 106,04±37,99 

Κορεσμένο λίπος 35,1±13,68 34,29±13,49 23,10±12,91 

Κορεσμένο λίπος % 159,55±62,15 155,92±61,31 36,06±13,95 

mufa 39,5819,48 163,09±63,25 34,90±19,39 

mufa % 146,20±71,42 140,54±70,23 41,37±19,76 

pufa 11,32±5,97 110,4±55,8 11±8,2 

pufa % 45,37±23,91 44,22±22,23 11,66±6,44 

trans 2,89±3,51 46,75±25,75 2,61±3,27  

trans % 7,83±9,48 7,07±8,85 3,23±3,77 

χοληστερόλη 219,84±110,41 211,21±103,84 8,75±10,17 

χοληστερολη% 74,20±35,93 230,21±117,83  71,25±33,83 

    

Πίνακας: 6.2: Ενεργειακή πρόσληψη όλων των παιδιών και ανά φύλο 
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Μικροθρεπτικά 

Όλα τα παιδιά 

Βιταμίνη A                       %  

DRI 89.2±60.2 

Βιταμίνη B1                           

%  DRI 97±28.4 

Βιταμίνη  B2              

%  DRI 128.9±34.4 

Βιταμίνη  B3                          

%  DRI 118.2±48.5 

Βιταμίνη  B6                          

%  DRI 100.3±33.6 

Βιταμίνη  B12                        

%  DRI 144.8±69.1 

Βιοτίνη                 

%  DRI 38.9±14.9 

Βιταμίνη  C                      %  

DRI 105.2±75.4 

Βιταμίνη  D                        

%  DRI 30.4±22.5 

Βιταμίνη E                         

%  DRI 64.2±19.7 

Βιταμίνη K                         

%  DRI 11.1±4.9 

Παντοθενικό οξύ    

 %  DRI 70.9±19.5 

Φολικό οξύ                       %  

DRI 34.8±11.9 

Ασβέστιο                          %  

DRI 83.8±33.4 

Σίδηρος                            %  

DRI 50±16.4 
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Πίνακας 6.3:   Πρόσληψη μικροθρεπτικών όλων των παιδιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαγνήσιο                      %  

DRI 63.3±12.9 

Φώσφορος                               

%  DRI 164.2±32.4 

Νάτριο 

 %  DRI 150.2±69.5 
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Συσχέτιση ΒΜΙ με: ANOVA (επίπεδο σημαντικότητας p=0.05) 

Ενεργειακή πρόσληψη από λίπος 0.00 ** 

χοληστερόλη 0.04** 

Trans λιπαρά 0.04** 

Φυσική Δραστηριότητα 0.14* 

Επιλογή φαγητού για το σχολείο 0,10* 

Παρακολούθηση τηλεόρασης 0.17* 

Ενασχόληση με video games 0.19* 

Ενασχόληση με internet 0.8* 

*στατιστικά σημαντική διαφορά 

**ΜΣ μη σημαντική διαφορά 

Πίνακας 6.4: Συσχετίσεις παραγόντων με τον ΒΜΙ 

 

 

 

 

 

Πίτα 6. 1 Συνολικό Δείγμα n=132, αγόρια: n=72  κορίτσια: n=60 

 

 



 128

 

 

 

 

Πίτα 6. 2 Ποσοστά Ελλήνων και μεταναστών (n=37) 

 

 

 

 

Πίτα 6. 3 Ποσοστό αγοριών-κοριτσιών μεταναστών 
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Πίτα 6. 4 Προτίμηση φαγητού στο σχολείο 

 

 

 

 

Ραβδόγραμμα 6. 1 Κατανάλωση πρωινού 
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Ραβδόγραμμα 6. 2 Κατανάλωση λαχανικών 

 

 

 

Ραβδόγραμμα 6. 3 Κατανάλωση Φρούτων 
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Ραβδόγραμμα 6. 4 Κατανάλωση φαγητού εκτός σπιτιού 

 

 

 

p-plot 6. 1 Συσχέτιση ΔΜΣ με την ενεργειακή πρόσληψη λίπους 
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Συσχέτιση ΒΜΙ με: ANOVA (επίπεδο σημαντικότητας p=0.05) 

Ενεργειακή πρόσληψη από λίπος 0.00 ** 

χοληστερόλη 0.04** 

Trans λιπαρά 0.04** 

Κατανάλωση οσπρίων 0.1* 

Κατανάλωση ψαριού 0.06* 

Fast food 0.29* 

Οικογενειακά γεύματα 0.2* 

Φυσική Δραστηριότητα 0.14* 

Επιλογή φαγητού για το σχολείο 0,10* 

Παρακολούθηση τηλεόρασης 0.17* 

Ενασχόληση με video games 0.19* 

Ενασχόληση με ιντερνετ 0.8* 

*στατιστικά σημαντική διαφορά 

**ΜΣ μη σημαντική διαφορά 

 

Πίνακας 6.4: Συσχετίσεις του ΒΜΙ  
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Ραβδόγραμμα 6. 5 Κατάταξη διατροφικής κατάστασης σύμφωνα με τις καμπύλες 

ανάπτυξης WHO 2007, συνολικό δείγμα 

 

 

Ραβδόγραμμα 6. 6 Κατάταξη κοριτσιών σύμφωνα με τις καμπύλες ανάπτυξης του WHO 

2007 
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Ραβδόγραμμα 6. 7 Κατάταξη αγοριών σύμφωνα με τις καμπύλες ανάπτυξης του WHO 

2007 

 

 

 

Ραβδόγραμμα 6. 8 Κατάταξη δείγματος σύμφωνα με τις εκατοστιαίες θέσεις από το 

άθροισμα δερματοπτυχών τρικεφάλου και υποπλάτιου, βιβλίο: Anthropometric 

standards, A. Roberto Frisancho 

 

 



 135

 

Ραβδόγραμμα 6. 9 Συνολικό δείγμα υπέρβαρων-παχύσαρκων παιδιών μετά την κατάταξη 

με τις καμπύλες ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

Ραβδόγραμμα 6. 10 Δείγμα κοριτσιών υπέρβαρων-παχύσαρκων μετά την κατάταξη με τις 

καμπύλες ανάπτυξης 
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Ραβδόγραμμα 6. 11 Δείγμα αγοριών υπέρβαρων-παχύσαρκων μετά την κατάταξη με τις 

καμπύλες ανάπτυξης 

 

 

Πίτα 6. 5 Ύπαρξη γηπέδου, αλάνας, πάρκου κοντά στον χώρο κατοικίας 
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Ραβδόγραμμα 6. 12  Επίσκεψη στο πάρκο, αλάνα, γήπεδο για παιχνίδι 

 

 

p-plot 6. 2 Συσχέτιση ΔΜΣ με την φυσική δραστηριότητα 
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Ραβδόγραμμα 6. 13 Παρακολούθηση τηλεόρασης 

 

 

 

 

 

Ραβδόγραμμα 6. 14 Ενασχόληση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ίντερνετ και 

ηλεκτρονικά παιχνίδια 
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6.5 Συζήτηση-Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε πως διαφορετικοί διατροφικοί 
παράγοντες επηρεάζουν το βάρος των παιδιών και τα οδηγούν στην παχυσαρκία.   
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκομίσαμε παρατηρούμε πως τα αγόρια έχουν την 
τάση να είναι επί το πλείστον παχύσαρκα ενώ τα κορίτσια  υπέρβαρα, αν και 
υπάρχει ποσοστό κοριτσιών που είναι παχύσαρκα.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως αυξάνει ο ΔΜΣ σε σχέση με την φυσική 
δραστηριότητα.  Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν 
μπορούν να αθληθούν σε καθημερινή βάση λόγω έλλειψης χώρου.  

Τέλος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι απαντήσεις που κατέγραψαν οι 
μαθητές στο ημερολόγιο συχνότητας τροφίμων να μην ανταποκρινόταν στην 
πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές είτε από κακή εκτίμηση της 
προσλαμβανόμενης ποσότητας (υπέρ- και υπό- εκτίμηση) είτε από αδιαφορία σ’ 
αυτό που καλούνται να κάνουν είτε εσκεμμένα. Τέτοια συμπεριφορά παρατηρείται 
κυρίως στα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά που είτε από ενοχές είτε από 
περηφάνια δεν παραδέχονται το μέγεθος των μερίδων και τη συχνότητα που 
καταναλώνουν τα τρόφιμα με αποτέλεσμα να καταγράφονται αναληθή στοιχεία. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων της 
μελέτης προτείνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην μεταβολή του ΔΜΣ με 
τους παράγοντες κινδύνου για την παιδική παχυσαρκία και διαφορές ανάμεσα στα 
δυο φύλα.  

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η περιορισμένη φυσική δραστηριότητα, η αύξηση 
παρακολούθησης της τηλεόρασης, τα πρότυπα διατροφής και οι συνήθειες της 
οικογένειας, τα μεγάλα και πρόχειρα γεύματα ενοχοποιούνται για την εκδήλωση της 
παιδικής παχυσαρκίας. 

Η στάση των γονέων και των εκπαιδευτικών σε θέματα διατροφής 
αποτελούν βασικούς παράγοντες για την υιοθέτηση διαιτητικών προτύπων για τα 
παιδιά. 

Ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας οδηγεί στην ανάγκη συχνότερων 
και μεγαλύτερων ερευνών για τους λόγους που οδηγούν τα παιδιά στην παχυσαρκία 
και τους διατροφικούς παράγοντες που ευθύνονται για αυτό. 

 
 

Μακροθρεπτικά-Μικροθρεπτικά συστατικά: 

Από τον Πίνακα 6.1 παρατηρούμε ότι υπάρχει υπερκάλυψη μακροθρεπτικών 

συστατικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανάλωση λιπών (κορεσμένων, trans και 

χοληστερόλης). Ο μέσος όρος της ενεργειακής κάλυψης είναι 117%, ενώ η ενεργειακή 

κάλυψη από το λίπος είναι 144%. Ο μέσος όρος της κάλυψης  των κορεσμένων λιπαρών 

είναι 159% και η χοληστερόλη είναι 219% 

Ο πίνακας 6.2 περιέχει τον μέσο όρος της κάλυψης των μικροθρεπτικών 

συστατικών. Δεν παρατηρείται κάποια έλλειψη όμως είναι άξιο αναφοράς η αυξημένη 

κατανάλωση νατρίου που αγγίζει το 159%. 

 



 140

Κατανάλωση πρωινού και προμήθεια ενδιάμεσου γεύματος από το 

σχολείο. 

Από τα γραφήματα ραβδόγραμμα 6.1 βλέπουμε ότι το 11% των παιδιών της έρευνας 

δεν κατανάλωνε καθημερινά πρωινό πριν φύγει για το σχολείο, ενώ ένα το μεγαλύτερο 

ποσοστό 89% τρώει πρωινό πριν φύγει από το σπίτι.  

Η πίτα 6.4 μας δείχνει τις προτιμήσεις των παιδιών για ενδιάμεσο γεύμα στον 

σχολικό χώρο. Το 38% επιλέγει να καταναλώσεις τυρόπιτα και ακόμα ένας μεγάλο 

ποσοστό 22% να καταναλώσεις κάποιο είδος κρουασάν. Η επιλογή για πατατάκια αγγίζει 

μόλις το 11%, απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα από την επιλογή για φρούτο που το 

ποσοστό είναι μόλις 2%. Το 13% των παιδιών καταναλώνουν τοστ στο σχολείο ενώ το 14% 

προτιμά να καταναλώσει φαγητό που θα το φέρει από το σπίτι. Ο παρακάτω πίνακα από 

το ινστιτούτο καταναλωτών δείχνει τις προτιμήσεις των παιδιών για την επιλογή 

ενδιάμεσου γεύματος στο σχολείο και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα στην παρούσα 

έρευνα.  
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Ισοδύναμα λαχανικών-φρούτων και fast-food 

Τα γραφήματα ραβδόγραμμα 6.2-6.4 δείχνουν τα ποσοστά κατανάλωσης φρούτων, 

λαχανικών και φαγητού εκτός σπιτιού. Το 56% του συνολικού δείγματος δεν καταναλώνει 

λαχανικά ενώ μόλις το 28% των μεταναστών δεν καταναλώνει λαχανικά. Από την 

ανάλυση φάνηκε πως τα παιδιά των μεταναστών καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και 

λαχανικά. Το 67% τω μεταναστών καταναλώνει 1-2 ισοδύναμα την ημέρα, ενώ το 

υπόλοιπο δείγμα καταναλώνει μόλις σε ποσοστό 32%. Το 59% των μεταναστών 

καταναλώνει φρούτα καθημερινά ενώ το υπόλοιπο δείγμα καταναλώνει 0-2 ισοδύναμα 

φρούτων σε ποσοστό 30%. Το φαγητό εκτός σπιτιού όπως προκύπτει από την στατιστική 

ανάλυση δεν αποτελεί λύση για τα παιδιά των μεταναστών .Μόλις το 18% επισκέπτεται 

κάποιο χώρο για να φάει, το 79% των παιδιών των μεταναστών δηλώνει ότι δεν τρώει 

φαγητό εκτός σπιτιού.  

Κατάταξη σύμφωνα με τις καμπύλες ανάπτυξης 

Από το ραβδόγραμμα 6.5, 6.6, 6,7 και 6.8  παρατηρούμε ότι, το 22% του δείγματος 

της παρούσας έρευνας  έχει φυσιολογικές τιμές Δ.Μ.Σ. για την ηλικία του, ενώ 28,57% 

(n=2)  και βρίσκονται στην 50η εκ. θέση. Το 33% του συνολικού δείγματος όμως έχει ΔΜΣ 

μεγαλύτερο από το κανονικό βάσει της ηλικίας του και βρίσκεται πάνω από την 97η εκ. 

θέση (παχυσαρκία). Από τα ραβδογράμματα 6.6 και 6.7 φαίνεται πως το μεγαλύτερο 

πρόβλημα εντοπίζεται στα αγόρια που είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό παχύσαρκα. Η 

σύγκριση έγινε με τις καμπύλες ανάπτυξης τους WHO 2007 (παράρτημα ). Το 

ραβδόγραμμα 6.8 κατατάσσει το δείγμα σε εκ. θέσεις σύμφωνα με το άθροισμα  της 

δερματοπτυχής του τρικεφάλου και της δερματοπτυχής του υποπλάτιου και την 

περιφέρεια της μέσης. Οι πίνακες Table IV 21 Table IV 25 του παραρτήματος από το 

βιβλίο Anthropometric standards-A. Roberto Frisancho που χρησιμοποιεί τις καμπύλες 

ανάπτυξης του CDC κατατάσσουν το δείγμα στις ανάλογες εκ. θέσεις. Από το 

ραβδόγραμμα 6.8 φαίνεται  τα αποτελέσματα των 2 καμπυλών να συμπίπτουν αν και 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά όρια κατάταξης. 

Τα ραβδογράμματα 6.9-6.11 μας δείχνουν την κατάσταση των υπέρβαρων κι 

παχύσαρκων παιδιών στο δείγμα μας. Το n=50 των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών. 

Το 81% το δείγματος είναι παχύσαρκα και μόλις το 19% είναι υπερβαρα. Η ανάλυση 

ανάμεσα στα 2 φύλα έδειξε ότι το 40% των κοριτσιών και το 27% των αγοριών είναι 

υπέρβαρα και το 60% των κοριτσιών και το 73% των αγοριών κατατάσσονται ως 

παχύσαρκα. Οι Καραγιάννης και συνεργάτες εκτίμησαν τον επιπολασμό της παχυσαρκίας 

και του υπέρβαρου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 4299 παιδιών ηλικίας 11-16 ετών από όλη 

την Ελλάδα με βάση αυτοδηλούμενα στοιχεία ύψους-βάρους. Σύμφωνα με τις οριακές 

τιμές ΔΜΣ του IOTF προέκυψε ότι το 9.1% των κοριτσιών και το 21.7% των αγοριών που 

συμμετείχαν στην έρευνα ήταν υπέρβαρα, ενώ το 2.5% των αγοριών και το 1.2% των 

κοριτσιών ήταν παχύσαρκα. Με  βάση τις οριακές τιμές ΔΜΣ του CDC 2000 τα ποσοστά 

για το υπέρβαρο ανέρχονταν σε 18.8% για τα αγόρια και 8.1% για τα κορίτσια, ενώ το 5.8% 

των αγοριών και το 1.7% των κοριτσιών ήταν παχύσαρκα (Karayiannis et al, 2003) 
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Φυσική δραστηριότητα, παρακολούθηση τηλεόρασης και ενασχόληση με 

Η/Υ, internet και ηλεκτρονικά παιχνίδια.  

Η πίτα 6.5 προκύπτει από τις απαντήσεις του δείγματος, αν δηλαδή υπάρχει 

κάποιος υπαίθριος χώρος κοντά στον χώρο κατοικίας τους για παιχνίδι. Το 32% μόνο έχει 

την δυνατότητα να βρεθεί σε κάποιον υπαίθριο χώρο ενώ το 68% δεν έχει αυτήν την 

δυνατότητα. Τα παιδιά ρωτήθηκαν ακόμα εάν πηγαίνουν να παίξουν, το 86% απάντησε ότι 

δεν πηγαίνει στους υπαίθριους χώρους.  

Το ραβδόγραμμα 6.13  κι 6.14 μας δείχνουν την παρακολούθηση τηλεόρασης και 

την ενασχόληση με τον Η/Υ. Το 49% του δείγματος παρακολουθεί την ημέρα περισσότερο 

από 3 ώρες τηλεόραση, ενώ το 13% παρακολουθεί 0-1 ώρες την ημέρα Τα παιδιά της 

συγκεκριμένης έρευνας απάντησαν ότι ασχολούνται με τον Η/Υ και παίζουν παιχνίδια για 

περισσότερο από 2 ώρες την ημέρα σε ποσοστό 20%. Το p-plot συσχετίζει την χαμηλή 

φυσική δραστηριότητα του δείγματος (paq-c παράρτημα), με τον αυξημένο ΔΜΣ των 

παιδιών.  

 

Διατροφικές συνήθειες παιδιών από γονείς μετανάστες 

             Από τα ραβδογράμματα  6.2, 6.3, 6,4, παρατηρούμε ότι τα παιδιά που προέρχονται 

από γονείς μετανάστες (κυρίως από τα Βαλκάνια π.χ. Αλβανία και λιγότερο από χώρες της 

Πρώην Σοβιετικής Ένωσης), κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων και λαχανικών 

από τα Ελληνόπουλα.  Χαρακτηριστική ήταν επίσης και η αυξημένη και συχνότερη 

κατανάλωση οσπρίων των παιδιών αυτών (2-3 φορές/ εβδομαδιαίως) και η μειωμένη 

κατανάλωση κρέατος. Τα παιδιά από γονείς μετανάστες φαίνεται ότι τρώνε περισσότερες 

φορές μέσα στη μέρα μαζί με όλη την οικογένεια αλλά και θα παρουσιάσουν τα χαμηλότερα 

ποσοστά επισκεψιμότητας σε fast-food εστιατόρια. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι το φαγητό των 

κύριων γευμάτων τους ήταν σχεδόν πάντα σπιτικό και κατανάλωναν σπανιότερα γεύματα 

από έξω. 

 

Προσβασιμότητα σε χώρους άθλησης  

           Από τα ραβδογράμματα  6.11, 6.12 φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος δημόσιος χώρος 

άθλησης, πάρκο ή αλάνα σε κοντινή απόσταση από το σπίτι των παιδιών και άμεσα 

προσβάσιμος. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε κυρίως στα παιδιά των σχολείων του 

δείγματος που βρίσκονταν στο κέντρο των Αθηνών. Το οξύμωρο ήταν ότι τα παιδιά που έμεναν 

στα προάστια των Αθηνών είχαν τη δυνατότητα και την άμεση πρόσβαση  σε δημόσιους 

ειδικούς  χώρους άθλησης  (π.χ. γήπεδα), ωστόσο δεν τα επισκέπτονταν. 
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Συσχετίσεις του ΔΜΣ με τους παράγοντες κινδύνου: 

Στο πίνακα 6.4 γίνεται συσχέτιση της μεταβολής του ΔΜΣ με διάφορους 

παράγοντες που προάγουν την παιδική παχυσαρκία. Αν και θα περιμέναμε η 

ενεργειακή πρόσληψη από τα λιπαρά να επηρεάζει σημαντικά τον ΔΜΣ, μετά την 

στατιστική ανάλυση δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική 

διαφορά.  

Η επιλογή φαγητού εκτός σπιτιού είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει 

σημαντικά την παιδική παχυσαρκία (p=0.29), τα παιδιά που καταναλώνουν γεύματα 

εκτός σπιτιού με μεγαλύτερη συχνότητα έχουν μεγαλύτερο ΔΜΣ και κατάταξη στις 

καμπύλες ανάπτυξης στην 85η με 97η εκ. θέση ή και <97η εκ θέσης, υπέρβαρα και 

παχύσαρκα παιδιά. Συναφή είναι και η επιλογή φαγητού για το σχολείο τα παιδιά 

φαίνεται να προτιμούν κολατσιό υψηλής θερμιδικής αξίας αντί ενός υγιεινού κολατσιού.  

Η φυσική δραστηριότητα παρουσιάζεται με στατιστικά σημαντικά διαφορά σε 

σχέση με τον ΔΜΣ, ο ΔΜΣ επηρεάζεται αντιστρόφως ανάλογα με την φυσική 

δραστηριότητα. Σε όλο το δείγμα φάνηκε ότι τα παιδιά με χαμηλή φυσική δραστηριότητα 

είχαν αυξημένο ΔΜΣ (μέσω του paq-c). 

Tέλος, η σύγκριση του ΔΜΣ με την ενασχόληση με Η/Υ, ιντερνετ, video games και 

την παρακολούθηση τηλεόρασης, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, 

που σημαίνει ότι οι προαναφερθέντες παράγοντες βοηθούν στο να παίρνουμε μεγάλες 

τιμές ΔΜΣ, ως αποτέλεσμα την αύξηση των κρουσμάτων παχυσαρκίας στα παιδιά. 
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Συσχέτιση ΒΜΙ με: ANOVA (επίπεδο σημαντικότητας p=0.05) 

Ενεργειακή πρόσληψη από λίπος 0.00 ** 

χοληστερόλη 0.04** 

Trans λιπαρά 0.04** 

Κατανάλωση οσπρίων 0.1* 

Κατανάλωση ψαριού 0.06* 

Fast food 0.29* 

Οικογενειακά γεύματα 0.2* 

Φυσική Δραστηριότητα 0.14* 

Επιλογή φαγητού για το σχολείο 0,10* 

Παρακολούθηση τηλεόρασης 0.17* 

Ενασχόληση με video games 0.19* 

Ενασχόληση με ιντερνετ 0.8* 

*στατιστικά σημαντική διαφορά 

**ΜΣ μη σημαντική διαφορά 
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ΠΠΠρρροοοτττάάάσσσεεειιιςςς      
 

       Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ,είναι η πρόληψη. Για 

την προώθηση μιας τέτοιας στρατηγικής, δε θα πρέπει να στοχεύουμε μόνο σε ατομικό 

επίπεδο αλλά σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να 

εστιάσει στην επιμόρφωση των πολιτών για θέματα σωστής και ισορροπημένης 

διατροφής και ενός εν γένει υγιεινότερου τρόπου ζωής.  

      Αρχικά, το κράτος μπορεί να θεσπίσει σχετική νομοθεσία ως προς τον περιορισμό 

του αριθμού διαφημίσεων που σχετίζονται με τα διάφορα τυποποιημένα τρόφιμα που 

απευθύνονται σε παιδιά, τα οποία προβάλλονται κατά κύριο λόγο στην παιδική ζώνη 

όπως έχει ήδη εφαρμόσει επιτυχώς η Σουηδία και η Φιλανδία (συγκεκριμένα 0-2 

διαφημίσεις/ ώρα τηλεοπτικού παιδικού προγράμματος). Επίσης, κρίνεται απαραίτητος ο 

έλεγχος του περιεχομένου αυτών των διαφημιζόμενων προϊόντων, με απώτερο βασικό 

σκοπό την ενίσχυση της προβολής υγιεινότερων τροφίμων όπως λαχανικά, φρούτα και 

δημητριακά. 

      Σε σχολικό επίπεδο, είναι επιτακτική η ανάγκη της προσθήκης ειδικού μαθήματος 

περί διατροφικής αγωγής από την έναρξη κιόλας του σχολικού βίου του παιδιού, το οποίο 

θα είναι προτιμότερο να διδάσκεται από έμπειρους διαιτολόγους με παιδαγωγική 

κατάρτιση. Παρόλο που υπάρχει σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος  στα κυλικεία των 

σχολικών συγκροτημάτων  είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτος. Επομένως, οι αρμόδιοι 

φορείς οφείλουν να αναλάβουν δράση κάνοντας τους ελέγχους στα κυλικεία να είναι  

περισσότερο αυστηροί, συχνοί και αιφνιδιαστικοί σχετικά με το είδος των προϊόντων που 

εμπορεύονται. 

      Οι γονείς θα πρέπει να υιοθετήσουν έναν πιο σωστό τρόπο διατροφικής 

συμπεριφοράς που να αποτελέσει πρότυπο για τα παιδιά τους, μέσω διαφόρων 

επιμορφωτικών σεμιναρίων τα οποία στελεχώνονται από ειδικούς επαγγελματίες υγείας ( 

διατροφολόγους, γυμναστές, συμβούλους ψυχικής υγείας, παιδοψυχολόγους) τα οποία 

αυτά σεμινάρια θα οργανώνονται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς π.χ. Υπουργείο 

Υγείας& Πρόνοιας , Υπουργείο Παιδείας, δήμοι-κοινότητες.  

      Τέλος, στην ενίσχυση της άθλησης θα μπορούσε να συμβάλλει άμεσα η 

δημιουργία περισσότερων δημόσιων χώρων άθλησης , πάρκων, κολυμβητηρίων, 

ποδηλατοδρόμων, ειδικά διαμορφωμένων χώρων παιχνιδιού για νεαρότερα παιδιά έτσι 

ώστε να συνδυάζουν παιχνίδι και διασκέδαση, όπως γίνεται εδώ και δεκαετίες σε όλη την 

Ευρώπη. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι καταρχάς δωρεάν για όλους τους πολίτες 

οποιουδήποτε κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, εύκολα προσβάσιμοι και σε όλες τις 

περιοχές της χώρας δίνοντας τη δέουσα βαρύτητα στις  αστικές περιοχές λόγω 

ανεπάρκειας φυσικού τοπίου. 
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       Με αυτές τις προτεινόμενες στρατηγικές πρόληψης, θα μπορούσε να προαχθεί ένα 

υγιές σωματικό πρότυπο καθώς και η κινητοποίηση  των πολιτών  να υιοθετήσουν έναν 

υγιεινότερο και με περισσότερα οφέλη τρόπο ζωής επισφραγίζοντας έτσι ένα καλύτερο ΄΄ 

διατροφικό ΄΄ αύριο για τις επόμενες γενιές. 
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ΠΠΠαααρρράάάρρρτττηηημμμααα   
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 Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων 

Τμήμα Διατροφής&Διαιτολογίας 

 

                            ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/η  ______________ δηλώνω ότι επιτρέπω 

τη συμμετοχή του/της  μαθητή/μαθήτριας ___________________  

Ε’/ΣΤ΄ τάξης στην έρευνα με τίτλο:  

«Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση 

παχυσαρκίας σε παιδικό πληθυσμό», 

η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού χώρου κατά τη 

διάρκεια της ώρας μαθήματος των Αγγλικών.  

Η  διαδικασία περιλαμβάνει την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 

περί διατροφικών συνηθειών και γυμναστικών δραστηριοτήτων 

καθώς και την λήψη ανθρωπομετρικών δεδομένων. 

Με εκτίμηση  

Ζαφείρη Ευδοκία 

                                                                                   

                                                                           

Υπογραφή κηδεμόνα :  

 

 

_________________ 



 149

            Ερωτηματολόγιο                                                                                                                                  

 

Ι) ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ  :                                                      ΦΥΛΟ : 

ΗΛΙΚΙΑ : 

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ : 

 

ΙΙ) ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΥΨΟΣ: 

ΒΑΡΟΣ 
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III) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24ΩΡΟΥ 

Α) Κατέγραψε όλα τα τρόφιμα και ποτά που κατανάλωσες σε μία τυπική 

καθημερινή σχολική ημέρα : 

ΓΕΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

( κατά προσέγγιση ) 

ΠΡΩΙΝΟ 

ΩΡΑ: 

  

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

ΩΡΑ: 

  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΩΡΑ: 

  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 

ΩΡΑ: 

  

ΔΕΙΠΝΟ 

ΩΡΑ: 

  

ΠΡΟ ΥΠΝΟΥ 

ΩΡΑ: 
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Β) Κατέγραψε όλα τα τρόφιμα και ποτά που κατανάλωσες μία μέρα από 

το Σαββατοκύριακο σου :  

ΗΜΕΡΑ : 

ΓΕΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

( κατά προσέγγιση ) 

ΠΡΩΙΝΟ 

ΩΡΑ: 

  

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

ΩΡΑ: 

  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΩΡΑ: 

  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 

ΩΡΑ: 

  

ΔΕΙΠΝΟ 

ΩΡΑ: 

  

ΠΡΟ ΥΠΝΟΥ 

ΩΡΑ: 
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IV) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ    

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ  

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση την προσωπική 

σου άποψη  

1. Τρως πρωινό;                                Ναι     Όχι 

        

                                              

2. Από το κυλικείο του σχολείου σου, τι θα προτιμούσες να αγοράσεις για 

κολατσιό : 

Α) τυρόπιτα , μπουγάτσα , πεινιρλί, πίτσα  

Β) κρουασάν , μπισκότα, κέικ   

Γ) πατατάκια  

Δ) φέρνω το κολατσιό μου από το σπίτι 

Ε) χυμό ή φρούτο 

Στ) τοστ   

                                                                                                                                                                            

      

3. Πόσες μερίδες λαχανικών  καταναλώνεις  καθημερινά ? ( ως μία μερίδα 

μπορεί να θεωρηθεί 1 μικρή ντομάτα ή 3-4 πιρουνιές χόρτα) 

Α) καμία 

Β) 1-2 μερίδες 

Γ) 2-4 μερίδες 

Δ) > 6 μερίδες 

                                                                    

                      

 

 

 



 153

                                                                                                                                                

4.Πόσα περίπου φρούτα τρως την ημέρα ; 

Α) >3  

Β) 2-3 

Γ) 0-2 

Δ) κανένα              

                                                                                                

 5.Πόσες φορές την εβδομάδα επισκέπτεσαι εστιατόρια τύπου fast-food ( 

Goodies, σουβλατζίδικα , πιτσαρία ) ή παραγγέλνεις φαγητό από αυτά? 

Α) 0-2 

Β) 2-4 

Γ) 4-6 

Δ) >6  

                                                           

6.Πόσες φορές την εβδομάδα τρως όσπρια; (φασόλια , φακές ,ρεβίθια ) 

Α) 0-1 

Β) 1-2 

Γ) 2-3 

Δ) ποτέ 
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7.Πόσες φορές την εβδομάδα τρως ψάρι?

Α)0-1 

Β) 2-3 

Γ) >3 

Δ) ποτέ . Δε μου αρέσει 

 

 

 

8. Σε ποια από τα γεύματα τρώτε όλη η οικογένεια μαζί τις καθημερινές? 

Α) σε όλα τα γεύματα ( πρωινό, μεσημεριανό ,βραδινό) 

Β) μόνο στο μεσημεριανό και στο βραδινό 

Γ) μόνο στο μεσημεριανό 

Δ) μόνο στο βραδινό 

Ε) σε κανένα  
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V) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1.Η φυσική σου δραστηριότητα στον ελεύθερό σου χρόνο: 

Τις τελευταίες 7 ημέρες ( την προηγούμενη εβδομάδα ) έχεις κάνει κάτι 

από τα παρακάτω? Αν ναι, πόσες φορές?( πρέπει να επιλέξεις μόνο 1 

απάντηση)   

  ΟΧΙ   1-2   3-4   5-6   >ή=7 

Karate      

Σχοινάκι      

Κυνηγητό      

Ποδήλατο      

Τρέξιμο ή 

jogging 

     

Κολύμπι      

Ποδόσφαιρο      

Χορό      

Τένις      

Basketball      

Volleyball      

Skateboard      

 

 

 

 

 

 

 



 156

 

                2.Την εβδομάδα που μας πέρασε πόσο συχνά συμμετέχεις στι               

    στις δραστηριότητες του μαθήματος της γυμναστικής? 

                  

           Α) Δεν παρευρίσκομαι ποτέ στο μάθημα της γυμναστικής 

                 Β)  Σπάνια 

                 Γ) Μερικές φορές 

                  Δ) Συχνά 

                  Ε) Πάντα 

3. Την προηγούμενη εβδομάδα στο σχολείο , τι έκανες πιο συχνά την ώρα 

των διαλλειμάτων εκτός από το να φας το κολατσιό σου? 

Α) Απλά καθόμουν και μιλούσα ή διάβαζα για την επόμενη ώρα 

Β) Έκανα βόλτες μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα 

Γ) Έπαιζα ή έτρεχα για λίγο 

Δ) Έπαιζα και έτρεχα για αρκετή ώρα 

Ε) Έπαιζα και έτρεχα για την περισσότερη ώρα που διαρκούσε το διάλειμμα 

                                                                                           

 

 

 

4.Την εβδομάδα που μας πέρασε, πόσες φορές αμέσως μετά το σχολείο 

έκανες κάποιο σπορ , ή έπαιζες με φίλους εκτός σπιτιού ? 

Α) Καμία. Πήγαινα κατευθείαν σπίτι μου 

                         Β) 1 φορά 

                         Γ) 2-3 φορές   

   Δ) 4 φορές 

   Ε) 5 φορές 
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5.Την εβδομάδα που μας πέρασε , πόσες φορές το απόγευμα όμως, έπαιζες 

έξω με τους φίλους σου ή έκανες κάποιο σπορ ή χορό? 

Α) Καμία φορά 

Β) 1 φορά 

Γ) 2-3 φορές 

Δ) 4-5 φορές  

Ε) 6-7 φορές    

                                              

 

 

 6.Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πόσες φορές έπαιξες 

εκτός σπιτιού ή έκανες κάποιο σπορ ή αθλήθηκες με κάποιο 

τρόπο? 

Α) Καμία φορά 

Β) 1 φορά 

Γ)  2-3 φορές 

Δ) 4-5 φορές 

Ε) 6 ή περισσότερες φορές 

                                                                                          

7.Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα τη φυσική σου 

δραστηριότητα την τελευταία εβδομάδα : 

Α) Στον ελεύθερό μου χρόνο δεν υπήρχαν δραστηριότητες ιδιαίτερης σωματικής 

άσκησης 

Β) Μερικές φορές ( 1-2 φορές) αυτήν την εβδομάδα ξόδεψα τον ελεύθερό μου 

χρόνο σε κάποια φυσική δραστηριότητα ( τρέξιμο, κάνοντας κάποιο σπορ, 

παιχνίδι με φίλους ) 

Γ) Έκανα συχνά ( 3-4 φορές ) αυτήν την εβδομάδα κάποιου είδους φυσικής 

δραστηριότητας ( σπορ , τρέξιμο κτλ) 
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Δ) Αρκετά συχνά αυτήν την εβδομάδα( 5-6 φορές)  

Ε) Καθημερινά την τελευταία εβδομάδα ( 7 φορές) στον ελεύθερό μου χρόνο 

κάνω κάποιο σπορ , ή τρέχω κτλ. 

 

8.Αυτήν την εβδομάδα που μας πέρασε , ήσουν μήπως άρρωστος ή υπήρξε 

κάτι που δε σε άφησε να παίξεις ή να τρέξεις ή να κάνεις το αγαπημένο 

σου σπορ ? 

Α) ΝΑΙ 

Β) ΟΧΙ 

*  Αν ναι τι ήταν αυτό ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………       

 

 

9. Υπάρχει κοντά στο σπίτι σου πάρκο, γήπεδο, αλάνα ; 

                   Ναι          Όχι   

 

 

10. Αν ναι, το επισκέπτεσαι? 

                   Ναι          Όχι   
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VI) ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ T.V , P/C ή VIDEO GAMES & INTERNET 

 

1.Πόσες ώρες περίπου μία καθημερινή σχολική μέρα βλέπεις τηλεόραση? 

Α) 0-1 

Β) 1-2 

Γ) 2-3 

Δ) >3 

                                                              

 2. Πόσες ώρες παρακολουθείς τηλεόραση μία μέρα από το 

Σαββατοκύριακο?   

Α) 0-1 

Β) 1-2 

Γ) 2-3 

Δ) >3 

 

3.Πόσες ώρες ασχολείσαι μία καθημερινή σχολική μέρα με p.c ή video 

games  ? 

Α) Δεν ασχολούμαι καθόλου 

Β) 1-2 

Γ) 2-3 

Δ) >3 

 

4.Πόσες ώρες ασχολείσαι με τα παραπάνω μία μέρα από το 

Σαββατοκύριακο? 

Α) 0 . Δεν ασχολούμαι καθόλου 

Β) 0-1 
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Γ) 1-2 

Δ) 2-3 

Ε) > 3 

5.Ασχολείσαι με το διαδίκτυο (internet) ? 

Α) ΝΑΙ 

Β) ΟΧΙ 

* Αν ναι πόσες ώρες τις καθημερινές ?                            

Α) 0-1 

Β) 1-2 

Γ) 2-3 

Δ) >3 

6.Αντίστοιχα πόσες ώρες μία ημέρα από το Σαββατοκύριακο? 

Α) 0-1 

Β) 1-2 

Γ) 2-3 

Δ) >3  
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7.Ποιο είναι για σένα το πιο γευστικό snack όταν βλέπεις τηλεόραση ή 

ασχολείσαι με τον υπολογιστή ? 

Α) πατατάκια , γαριδάκια , ποπ-κορν 

Β) πίτσα , σουβλάκια, burgers 

Γ) σοκολάτα , γλυκά 

Δ) φρούτα  

Ε)  τίποτα από τα παραπάνω .Δεν τρώω όταν βλέπω τηλεόραση ή όταν  

ασχολούμαι με τον υπολογιστή 

 

                                                     

 

                                    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!!!!!  
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Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιπέδου φυσικής 

δραστηριότητας  των παιδιών PAQ-C 
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Πρότυπες καμπύλες ανάπτυξης ανά ηλικία και φύλο WHO 2007 
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Πίνακας κατάταξης των παιδιών ανά ηλικία και φύλο, με βάση τη περιφέρεια 
μέσης στις αντίστοιχες εκατοστιαίες θέσεις των πρότυπων καμπυλών ανάπτυξης 
του CDC 2000 πηγή:Anthropometric standards-A. Roberto Frisancho, university of 
Michigan 2008 

 

 



 169

Πίνακας κατάταξης των παιδιών ανά ηλικία και φύλο, με βάση το Μ.Ο. 
μετρήσεων των δερματοπτυχών τρικεφάλου και υποπλατίου στις αντίστοιχες 
εκατοστιαίες θέσεις των πρότυπων καμπυλών ανάπτυξης του CDC 2000 
πηγή:Anthropometric standards-A. Roberto Frisancho, university of Michigan 2008 
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