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Ως παχυσαρκία ορίζεται η υπερβολική και ανώμαλη συσσώρευση λίπους στο σώμα
ή σε ορισμένες περιοχές του, σε τέτοιον βαθμό που να επηρεάζεται δυσμενώς η
υγεία του ατόμου. Η παχυσαρκία στα παιδιά έχει γίνει μάστιγα που εξαπλώνεται, η
συχνότητά της υπολογίζεται σε 5-15% σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και 20-25%
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στην Αμερική.  Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου στη χώρα μας εμφανίζουν μεγα-
λύτερη συχνότητα παχυσαρκίας σε σχέση με τα συνομήλικά τους από την Αμερική.
Υπολογίζεται ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 7% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού, είναι παχύσαρκοι. Στοιχεία από διεθνείς μελέτες, σχετικά με τη συχνότητα
των υπέρβαρων και παχύσαρκων εφήβων, κατατάσσουν την Ελλάδα στις πρώτες
θέσεις μαζί με τις ΗΠΑ, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία.  Όσον αφορά στον Ευρω-
παϊκό πληθυσμό, φαίνεται ότι στις βόρειες χώρες η συχνότητα των υπέρβαρων παι-
διών είναι 10-20%, ενώ στις μεσογειακές χώρες φτάνει το 20-40%.  Τα παραπάνω
στοιχεία είναι μείζονος σημασίας, αν λάβουμε υπόψη ότι το 70-80% των παχύσαρ-
κων εφήβων παραμένουν παχύσαρκοι ενήλικες και, αντίστροφα, το 30% των παχύ-
σαρκων ενηλίκων υπήρξαν παχύσαρκα παιδιά.  Δηλαδή, το 1/3 των παχύσαρκων
παιδιών θα γίνουν σίγουρα παχύσαρκοι ενήλικες

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των παιδιών υπάρχουν τρεις περίοδοι που θεω-
ρούνται κρίσιμες για την εμφάνιση της παχυσαρκίας : η εμβρυϊκή ζωή, η ηλικία
των 4-7 ετών και η εφηβεία.

• Η κατάσταση θρέψης στην εμβρυϊκή ηλικία θεωρείται κρίσιμη για τη μετέπειτα ανά-
πτυξη και την εν γένει υγεία του εμβρύου. Συγκεκριμένα, η υποθρεψία του εμβρύου,
που εκφράζεται με το χαμηλό βάρος γέννησης για την ηλικία κύησης, συνδυάζεται με
αυξημένο κίνδυνο πολλών επιπλοκών, όπως είναι η ανάπτυξη παχυσαρκίας στην
ενήλικη ζωή, το μεταβολικό σύνδρομο, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, η υπέρταση
τα καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά επεισόδια.

• Στο 4ο–7ο έτος της ζωής λαμβάνει χώρα η φυσιολογική αναστροφή του Δείκτη Μά-
ζας Σώματος. Αυτό είναι το σημείο όπου η καμπύλη του ΔΜΣ, ύστερα από αύξηση
στη βρεφική ηλικία και πτώση στη νηπιακή και την προσχολική ηλικία, ακολουθείται
από την τελική αύξηση.  Ιδιαίτερα καθοριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι η πρώ-
ιμη εμφάνιση της αναστροφής του ΔΜΣ συνοδεύεται με την πρώιμη εμφάνιση της
παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή.

• Τέλος, η εφηβεία αποτελεί περίοδο αυξημένου κινδύνου για την ανάπτυξη παχυ-
σαρκίας, αφού συνοδεύεται από φυσιολογική αλλαγή της κατανομής του λιπώδους
ιστού και αυξημένη αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης, γεγονός που επηρεάζει και
τους κινδύνους που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση των ερευνητικών κλινικών μελετών ότι όπως και στους
ενήλικες, η παχυσαρκία στα παιδιά και στους εφήβους προκαλεί αντίσταση στην
ινσουλίνη, οδηγεί αρχικά σε προδιαβητική κατάσταση και τέλος σε διαβήτη τύπου ΙΙ.
Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών και εφήβων εμφανίζουν περισσότερους από 3 παρά-
γοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (παχυσαρκία, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία), ενώ αυξη-
μένη είναι και η συχνότητα εμφάνισης μυϊκών ανισορροπιών, μυοσκελετικών παθή-
σεων και αποκλίσεων από τη σωστή στάση του σώματος.  Ειδικότερα, το 30 % των
παχύσαρκων παιδιών εμφάνιζαν υπερλιπιδαιμία, ενώ 25 % ήταν υπερτασικά.

Στα παχύσαρκα παιδιά και τους εφήβους η λιπώδης διήθηση του ήπατος δεν οφείλε-
ται τόσο στη συσσώρευση του ενδοκοιλιακού λίπους (ή τα αυξημένα λιπίδια), όσο
στην υπερινσουλιναιμία.  Τα ποσοστά της ανευρεθείσας στεάτωσης του ήπατος κυ-
μαίνονται μεταξύ 25 % και 55 %.  Διαταραχές των ηπατικών ενζύμων βρέθηκαν σε
υπερηχοτομογραφικές μελέτες θετικές για στεάτωση του ήπατος, ο δε βαθμός της
διαπιστωθείσης ινσουλιναιμίας ήταν σημαντικά θετικά εξαρτώμενος από την ύπαρξη
στεάτωσης του ήπατος.
Η παχυσαρκία κατά την έναρξη της εφηβείας προκαλεί διαταραχές του έμμηνου κύκ-
λου, είτε υπό τη μορφή της πρώιμης έναρξης (ή της καθυστέρησης), της ολιγομηνόρ-



ροιας ή της αμηνόρροιας.  Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών μπορεί να αρ-
χίσει κατά την περίοδο της έναρξης του εμμηνορρυσιακού κύκλου.  Υπάρχει θετική
συσχέτιση μεταξύ ΔΜΣ και επιπέδων τεστοστερόνης, που μπορούν να οδηγήσουν
στην υπόθεση ότι, στα υπέρβαρα κορίτσια με διαταραχές του εμμηνορρυσιακού κύκ-
λου η υπερινσουλιναιμία συνυπάρχει με αυξημένη έκκριση ανδρογόνων κι έτσι εκφ-
ράζεται πιο έντονα το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών.
Δεν είναι σπάνια διάφορα ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα στο παιδί,
καθ΄ότι αποτελεί αντικείμενο περίγελου από τους συνομιλήκους στο σχολείο.  Η απο-
φυγή συμμετοχής στις αθλοπαιδιές επιδεινώνει περαιτέρω τη φυσική τους κατάσταση
και οδηγούμαστε σε φαύλο κύκλο, με χαμηλή εικόνα για τον εαυτό τους, μειωμένη
αυτοεκτίμηση, ψυχική και κοινωνική απομόνωση.

Η υποκινητικότητα, το ανθυγιεινό και γρήγορο φαγητό, η άγνοια των γονέων για το
πρόβλημα, η συνεχής ενασχόληση (χρήση / κατάχρηση) των νέων τεχνολογιών, οι
πολλές ώρες που βλέπουν τα παιδιά τηλεόραση, η ελλιπής γνώση των μαθητών για
τα θετικά αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης και η έλλειψη παρακίνησης για
αυτήν, συμπράττουν αθροιστικά στην αυξητική έξαρση του θλιβερού φαινομένου της
παχυσαρκίας.
Το “μωσαϊκό” όλων αυτών των σοβαρών επιπλοκών της παιδικής παχυσαρκίας είναι
ευνόητο ότι καθιστά επιτακτική την πρόληψη της πολυπαραγοντικής αυτής νόσου.
Κατά τη γνώμη μας οι μελλοντικές προοπτικές αντιμετώπισης θα παραμείνουν εξαι-
ρετικά δυσοίωνες.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιδημιολογία υπέρβαρων και παχύσαρκων εφήβων.
Lobstein T, Frelut ML. Obesity Reviews 2003, 4 :195–200.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
YΠΕΡΒΑΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ YΠΕΡΒΑΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ

 εφήβων
Εκατοστ. Θέση >85th           >95th              >85th                  >95th

Χώρα            Αγόρια (%)  Αγόρια (%)    Κορίτσια (%)     Κορίτσια(%)

Αυστρία           11.6                 5.1                  10.9                     4.4
Βέλγιο 13.1 5.2 5.4 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
Ισραήλ 20.1 6.8 16.4  6.2
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
ΗΠΑ 28.2  13.9  31  15.1

Σύνολο 15 5.3 15.3  5.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Για να υπολογίσετε τον ΔΜΣ , εφαρμόστε τον παρακάτω τύπο :

Σωμ. Βάρος (kg)
---------------------------



                          Ύψος x Ύψος (m)

Π.χ., αν ένα αγόρι 8 ετών έχει ύψος 1,40 m και βάρος 38 kg, τότε θα έχει
         ΔΜΣ = 19,4.  Δηλαδή, είναι υπέρβαρο.

Αγόρια

                  Όριο για       Όριο για
Ηλικία      Υπέρβαρο    Παχύσαρκία

     5               17,4                 19,3
     6               17,6                 19,8
     7               17,9                 20,6
     8               18,4                 21,6
     9         19,0                 22,8
   10               19,8                 24,0
   11               20,6                 25,1
   12               21,2                 26,0

Κορίτσια

                  Όριο για          Όριο για
Ηλικία  Υπέρβαρο      Παχύσαρκία
α

5 17,2 19,2
6 17,3 19,7
7  17,8  20,5
8 18,4  21,6
9  19,1 22,8

10  19,9  24,1
11  20,7 25,4
12  21,7  26,7


