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Ορισµός-συχνότητα
Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα δηµόσιας υγείας, και από το 1948 έχει
αναγνωριστεί ως νόσος από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Τα τελευταία χρόνια τείνει να λάβει
διαστάσεις πανδηµίας, αφού η συχνότητά της αυξάνεται δραµατικά τόσο στις αναπτυγµένες, όσο και στις
αναπτυσσόµενες χώρες.
Πρόκειται για πολυπαραγοντική νόσο, που συνοδεύεται από πολλαπλά προβλήµατα υγείας, τα οποία
αφενός βραχύνουν τη διάρκεια, αφετέρου επιβαρύνουν για πολλά χρόνια την ποιότητα της ζωής του
ανθρώπου. Είναι γνωστό ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, αλλά για την ευαίσθητη παιδική
ηλικία η πρόληψη είναι η θεραπεία. Γίνεται, εποµένως, επιτακτική η ανάγκη για ενηµέρωση, εκπαίδευση
και ενεργοποίηση όλων των ειδικών φορέων, αλλά και του κάθε ατόµου ξεχωριστά, ώστε να
αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά αυτό το φαινόµενο.
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. Υπολογίζεται ότι 250
εκατοµµύρια άνθρωποι, δηλαδή το 7% του παγκόσµιου πληθυσµού, είναι παχύσαρκοι. Στη χώρα µας το
25% των αγοριών στην παιδική και εφηβική ηλικία, το 20% των κοριτσιών στην παιδική ηλικία και το
15% των έφηβων κοριτσιών είναι παχύσαρκα, σύµφωνα µε την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία
Παχυσαρκίας. 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 (πίνακας 1). Όσον αφορά στον ευρωπαϊκό πληθυσµό, φαίνεται ότι στις βόρειες χώρες η
συχνότητα των υπέρβαρων παιδιών 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 παχύσαρκων εφήβων
παραµένουν παχύσαρκοι ενήλικες και, αντίστροφα, το 30% των παχύσαρκων ενηλίκων υπήρξαν
παχύσαρκα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των παιδιών υπάρχουν τρεις περίοδοι που
θεωρούνται 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 ανάπτυξη 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 και τα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια.
• Στο 4ο-7ο έτος της ζωής λαµβάνει χώρα η φυσιολογική αναστροφή του ∆είκτη Μάζας Σώµατος. Αυτό
είναι το σηµείο όπου η καµπύλη του ∆ΜΣ, ύστερα από αύξηση στη βρεφική ηλικία και πτώση στη
νηπιακή και την προσχολική ηλικία, ακολουθείται από την τελική αύξηση. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το
γεγονός ότι η πρώιµη εµφάνιση της αναστροφής του ∆ΜΣ συνοδεύεται µε την πρώιµη εµφάνιση της
παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή.
• Τέλος, η εφηβεία αποτελεί περίοδο αυξηµένου κινδύνου για την ανάπτυξη παχυσαρκίας, 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.
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Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, οι αντιλήψεις των ανθρώπων για το ιδανικό σώµα δεν ταυτίζονται
απαραίτητα µε τις αντιλήψεις για υγιές σώµα, µε διαφοροποιήσεις που πρωτοεµφανίζονται περίπου στις
αρχές του 20ου αιώνα µ.Χ. Από το 1920 και ύστερα προβάλλονται ως ιδανικότερες όλο και πιο µικρές
αναλογίες. Το γεγονός αντικατοπτρίζεται στο διαγωνισµό οµορφιάς Miss America, όπου, ενώ το ύψος των
διαγωνιζοµένων αυξήθηκε κατά 2% από το 1922 ως το 1999, το βάρος τους µειώθηκε κατά 12%. Ωστόσο,
οι αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά µε το ιατρικά µη επιβλαβές βάρος, άλλαξαν προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Στη Βρετανία το βάρος στο οποίο οι άνθρωποι θεωρούν εαυτούς υπέρβαρους ήταν σηµαντικά
µεγαλύτερο το 2007 σε σχέση µε το 1999. Αυτές οι αλλαγές πιστεύεται ότι οφείλονται στην αύξηση του
αριθµού ανθρώπων που πάσχουν από παχυσαρκία, η οποία οδηγεί σε αλλαγές αντιλήψεων για τις φυσικές
αναλογίες και αυξηµένη αποδοχή του πλεονάζοντος βάρους ως φυσιολογικό.

Ιστορία
Το µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας της ανθρωπότητας, το ανθρώπινο είδος ήταν αντιµέτωπο µε συνθήκες
ελλείψης τροφής, µε αποτέλεσµα η παχυσαρκία ιστορικά να θεωρείται σηµείο πλούτου και ευηµερίας.
Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν την παχυσαρκία ως πάθηση. Ο Ιπποκράτης στα
γραπτά του παρατηρεί ότι οι παχύσαρκοι είχαν αυξηµένες πιθανότητες θανάτου και ότι η παχυσαρκία
είναι αιτία εµφάνισης άλλων ασθενειών. Ο Ινδός χειρουργός Σουσρούτα (6ος π.Χ αιώνας) συχέτισε την
παχυσαρκία µε το διαβήτη και τις καρδιοπάθειες. Η εµφάνισή της ήταν συχνή ανάµεσα σε κατόχους
υψηλών αξιωµάτων στην Ευρώπη το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, όπως και σε αρχαίους πολιτισµούς
της Ανατολικής Ασίας. Ο Άγγλος νεκροθάφτης και πρώην παχύσαρκος Ουίλιαµ Μπάντινγκ κατέγραψε
τις εµπειρίες του στο αδυνάτισµα στο πρώτο βιβλίο εµπορικής δίαιτας. Σε αυτό πρότεινε µία δίαιτα
βασισµένη σε χαµηλά ποσοστά υδατανθράκων, την οποία του είχε συστήσει ο γιατρός του ως θεραπεία
για τη βαρυκοΐα, παρατηρώντας ότι το υπερβολικό λίπος έφραζε τις ευσταχιανές σάλπιγγες.

∆ιάγνωση
Η διάγνωση της παχυσαρκίας προϋποθέτει την ακριβή µέτρηση του σωµατικού λίπους. Αυτό αποτελεί
θέµα εκτεταµένων συζητήσεων, κυρίως λόγω έλλειψης µιας µεθόδου απλής, χαµηλού κόστους, µε
µεγάλη ακρίβεια και καλή επαναληψιµότητα. Έχουν προταθεί, κατά καιρούς, διάφοροι τρόποι µέτρησης
του σωµατικού λίπους, από τους οποίους ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) ή ΒΜΙ (body mass index),
δηλαδή ο λόγος του βάρους διά του τετραγώνου του ύψους σε µέτρα (kgr/m2), χρησιµοποιείται ευρέως
στη διάγνωση της παχυσαρκίας. Για την εκτίµηση της παχυσαρκίας στα παιδιά και τους εφήβους
χρησιµοποιείται ο ∆ΜΣ, ο οποίος κατανέµεται σε εκατοστιαίες θέσεις, ανάλογα µε την ηλικία και το
φύλο. Σύµφωνα µε αυτές τις καµπύλες, αν ο ∆ΜΣ του παιδιού είναι µεγαλύτερος από την 95η
εκατοστιαία θέση, τότε θεωρείται παχύσαρκο, ενώ αν είναι µεταξύ 85ης και 95ης θέσης, θεωρείται
υπέρβαρο. Άλλοι απαραίτητοι δείκτες για την εκτίµηση της παχυσαρκίας είναι το πάχος των δερµατικών
πτυχών, όπου προσδιορίζεται το υποδόριο λίπος, η µέτρηση της περιµέτρου της µέσης ή η σχέση της
περιµέτρου µέσης
προς την περιφέρεια για τον προσδιορισµό του ενδοκοιλιακού λίπους. Σηµαντική είναι η συµβολή της
λιποµέτρησης (µέθοδος βιοηλεκτρικής αντίστασης-BIA, απορροφησιοµετρία διπλής ενέργειας ακτίνων Χ
DEXA), καθώς και της αξονικής και µαγνητικής τοµογραφίας.

Γενετικοί παράγοντες
1. Σύνδροµα που σχετίζονται µε την παχυσαρκία
Η παχυσαρκία εµφανίζεται σε πληθώρα γενετικών συνδρόµων, µε χαρακτηριστικό φαινότυπο ή ιδιάζον
προσωπείο. Ενδεικτικά, αυτά τα σύνδροµα περιλαµβάνουν τα εξής: 1) Prader-Willi, 2) Bardet-Biedl, 3)
Alstrom, 4) Carpenter, 5) Cohen,
6) Προοπιοµελανοκορτίνης (POMC).

2. Κληρονοµικότητα-Περιβάλλον
Τόσο τα γονίδια, όσο και το περιβάλλον επιδρούν στην εµφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας. Τα παιδιά
των οποίων και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι, έχουν 80% πιθανότητα να γίνουν παχύσαρκα. Αν µόνον
ο ένας γονιός είναι παχύσαρκος, τότε η πιθανότητα είναι 40% και, τέλος, µειώνεται στο 8% αν κανένας
από τους δύο γονείς δεν είναι παχύσαρκος. Πιστεύεται ότι στα παχύσαρκα άτοµα κληρονοµείται η τάση
για παχυσαρκία. Αυτό αφορά στα γονίδια που επηρεάζουν κυρίως τη διατροφική συµπεριφορά, την
κατανοµή του λίπους, τον µεταβολικό ρυθµό ηρεµίας, τη θερµογένεση και τη λιπόλυση. Τα γονίδια
επιδρούν στον φαινότυπο της παχυσαρκίας, του οποίου όµως η τελική έκφραση είναι το αποτέλεσµα της
αλληλεπίδρασης γονιδίων και περιβάλλοντος.

3. Μονογονιδιακή αιτιολογία της παχυσαρκίας
Η παχυσαρκία σπάνια µπορεί να οφείλεται σε ανεπάρκεια της λεπτίνης (µιας ορµόνης που εκκρίνεται
από τον λιπώδη ιστό και έχει ποικίλες µεταβολικές δράσεις) ή σε ανεπάρκεια του υποδοχέα της. Οι
ανωµαλίες στο σύστηµα υποδοχέων της µελανοκορτίνης είναι συχνότερες και ανέρχονται σε ποσοστό
4%.

∆ιατροφή
Η διατροφή είναι καθοριστικό στοιχείο του βάρους του σώµατος. Η πρόσληψη θερµίδων, η ισορροπία
των θρεπτικών συστατικών και η κατανοµή των γευµάτων κατά τη διάρκεια της ηµέρας σχετίζονται µε
τη σύσταση του σώµατος. Ωστόσο, από τις περισσότερες µελέτες προκύπτει ότι η παχυσαρκία δεν
σχετίζεται τόσο µε τον υπερσιτισµό, όσο µε την κατανάλωση τροφών υψηλής θερµιδικής αξίας και
υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος. Η πρόσληψη σακχαρούχων αναψυκτικών είναι ο κυριότερος
παράγοντας στην πρόσληψη θερµίδων, ειδικά εκείνων των ροφηµάτων που τείνουν να αντικαταστήσουν
το γάλα και το ασβέστιο. Επίσης, τα παχύσαρκα παιδιά παραλείπουν το πρωινό και καταναλώνουν
µεγάλη ποσότητα φαγητού στο δείπνο. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η κατανάλωση ταχυεδεσµάτων
(fast food) αποτελεί στις µέρες µας το 10% της πρόσληψης τροφής, αντί για 2% που ήταν το 1970. Τα
παιδιά που τρώνε τέτοια τρόφιµα προσλαµβάνουν περισσότερες θερµίδες, περισσότερη ενέργεια ανά
γραµµάριο τροφής και µεγαλύτερη ποσότητα λίπους, υδατανθράκων και ζάχαρης. Με ανάλογο τρόπο
περιορίζεται η κατανάλωση φυτικών ινών, γάλακτος, φρούτων και λαχανικών. Όσον αφορά στις
διατροφικές διαταραχές, φαίνεται ότι σηµαντικό ποσοστό παχύσαρκων εφήβων και ενηλίκων, που
κυµαίνεται από 20%-40%, εµφανίζει επεισοδιακή πολυφαγία (binge eating). Αυτή η διαταραχή
εµφανίζεται κυρίως στην εφηβική ηλικία και χαρακτηρίζεται από κρίσεις λαιµαργίας, απώλεια ελέγχου
στην πρόσληψη τροφής (κυρίως fast food), αλλά και δυσφορία και αισθήµατα ενοχής, εκ των υστέρων,
για τις υπερβολικές ποσότητες φαγητού που καταναλώθηκαν. Τέλος, φαίνεται ότι ο θηλασµός ασκεί
σηµαντική επίδραση στην παιδική και εφηβική παχυσαρκία. Η κακή διατροφή στη νεογνική ηλικία
συµβάλλει στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας, καθώς το µητρικό γάλα χαρακτηρίζεται από απόλυτη
αρµονία συστατικών, βιταµινών, αυξητικών παραγόντων και εµφανίζει ιδιαιτερότητα για κάθε βρέφος.
Επιπλέον, προκαλεί µικρότερη αύξηση του αριθµού και του µεγέθους των λιποκυττάρων.

Ενδοκρινικά αίτια
Η παχυσαρκία µπορεί ν’ αποτελεί συνοδό εύρηµα αρκετών ενδοκρινικών διαταραχών. Αυτές
περιλαµβάνουν την ανεπάρκεια της αυξητικής ορµόνης, τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, τον
υποθυρεοειδισµό, καταστάσεις περίσσειας κορτιζόλης (Σύνδροµο Cushing) ή τον ψευδοϋποπαραθυρεοειδισµό. Στις περισσότερες απ’ αυτές τις περιπτώσεις, µε τη θεραπεία κάθε πάθησης
αντιµετωπίζεται και η συνοδός παχυσαρκία.

Τρόπος ζωής
Είναι γεγονός ότι το διατροφικό περιβάλλον των παχύσαρκων παιδιών διαφέρει απ’ αυτό των µη
παχύσαρκων, κι αυτό γιατί οι παχύσαρκοι γονείς ενθαρρύνουν ή κάνουν ευκολότερη την επιλογή τροφών
κακής ποιότητας. Επιπλέον, ο σύγχρονος καθιστικός τρόπος ζωής έχει ως αποτέλεσµα τη µειωµένη
δαπάνη ενέργειας. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που διαθέτουν λιγότερο χρόνο σε φυσικές
δραστηριότητες, και µε τον όρο αυτό εννοούµε ακόµα και το παιχνίδι, εµφανίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο
για ανάπτυξη παχυσαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Η τηλεόραση, ο υπολογιστής και τα
βιντεοπαιχνίδια έχουν διαµορφώσει καθιστικές συνήθειες, καθώς και την αλλαγή του διατροφικού
µοντέλου, µε την επιλογή ακατάλληλων και άστατων γευµάτων. Η παρουσία της τηλεόρασης σχετίζεται
τόσο µε τα µειωµένα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, όσο και µε την επιρροή της διαφήµισης.
Παρατηρείται, µάλιστα, θετική συσχέτιση µεταξύ των ωρών που τα παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση
και της ανάπτυξης παχυσαρκίας.

Κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες
Γενικά, φαίνεται ότι τα άτοµα µε χαµηλότερο κοινωνικό, µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο εµφανίζουν
µεγαλύτερη πιθανότητα για ανάπτυξη παχυσαρκίας. Στις αναπτυσσόµενες χώρες, η ανάπτυξη της νόσου
σχετίζεται κυρίως µε την κακή ποιότητα των τροφών. Στις αναπτυγµένες χώρες, αντίθετα, ευθύνεται
κυρίως η υιοθέτηση του ∆υτικού τρόπου ζωής.
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να τονίσουµε ότι οι µεσογειακές χώρες, παρόλο που ακολουθούσαν το πρότυπο
της µεσογειακής διατροφής και, επιπλέον, χαρακτηρίζονται από κλιµατικές συνθήκες που επιτρέπουν και
ευνοούν τις φυσικές δραστηριότητες όλες τις εποχές του χρόνου, εµφανίζουν σήµερα διπλάσια
συχνότητα παχυσαρκίας σε σχέση µε τις βόρειες χώρες. Τέλος, είναι σαφές ότι µερικοί πληθυσµοί
σχετίζονται µε αυξηµένη νοσηρότητα. Εποµένως, η αποτελεσµατική πρόληψη και η θεραπεία ίσως
απαιτούν συγκεκριµένες εθνικές και φυλετικές στρατηγικές.

Επιπλοκές της παχυσαρκίας
Η παχυσαρκία οφείλεται στην υπερτροφία και στην υπερπλασία των κυττάρων του λιπώδους ιστού.
Φαίνεται, µάλιστα, ότι η υπερτροφία των λιποκυττάρων σχετίζεται µε σηµαντικότερες και νοσηρές για
την υγεία επιπλοκές. Συγκεκριµένα, στην αύξηση του µεγέθους των λιποκυττάρων και στην αλλαγή των
επιπέδων των ορµονών τους οφείλεται η ανάπτυξη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, το µεταβολικό
σύνδροµο, η λιπώδης εκφύλιση του ήπατος, οι παθήσεις της χοληδόχου κύστης και η εµφάνιση καρκίνου,
ιδίως του ενδοµητρίου στις γυναίκες. Η αύξηση της λιπώδους µάζας σχετίζεται µε τις ορθοπαιδικές και
αναπνευστικές επιπλοκές, καθώς και µε την κακή ψυχολογία των παχύσαρκων παιδιών.

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10-15 χρόνων, η επίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (Σ∆
τύπου 2) έχει αυξηθεί δραµατικά στη νεανική ηλικία (έως και 10 φορές σε ορισµένες µελέτες), και
µάλιστα ευθύνεται για το ένα πέµπτο των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων διαβήτη στους εφήβους. Η
συχνότητα εµφάνισής του στα παιδιά σε όλο τον κόσµο ενδέχεται να αυξηθεί έως και 50% στα επόµενα
15 χρόνια. Ο λόγος αυτής της αύξησης φαίνεται ότι σχετίζεται περισσότερο µε τον καθιστικό τρόπο
ζωής, την κατανάλωση διατροφής υψηλής θερµιδικής αξίας και, συνεπώς, µε την παχυσαρκία.
Προκειµένου, µάλιστα, να επιτευχθεί η πρώιµη ανίχνευση των παιδιών και των εφήβων υψηλού
κινδύνου, η Αµερικανική ∆ιαβητολογική Εταιρεία συστήνει τον έλεγχο όλων των υπέρβαρων παιδιών
που έχουν τουλάχιστον δύο παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη του Σ∆ τύπου 2, στην ηλικία των 10
ετών ή κατά την είσοδο στην εφηβεία, αν αυτή ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς και τη συστηµατική
παρακολούθησή τους κάθε δύο χρόνια. Οι προαναφερόµενοι παράγοντες κινδύνου περιλαµβάνουν το
θετικό οικογενειακό ιστορικό για Σ∆ τύπου 2 (συγγενείς 1ου και 2ου βαθµού), την υψηλού κινδύνου
φυλή/έθνος, καθώς και την εµφάνιση σηµείων ή καταστάσεων που συνδέονται µε την αντίσταση στην
ινσουλίνη (µελανίζουσα ακάνθωση, υπέρταση, δυσλιπιδαιµία, πολυκυστικές ωοθήκες).

Μεταβολικό σύνδροµο
Όλες οι µεταβολικές διαταραχές που λαµβάνουν χώρα στην παχυσαρκία ονοµάζονται «µεταβολικό
σύνδροµο». Εθνικοί και διεθνείς οργανισµοί ορίζουν µε διαφορετικά κριτήρια αυτή την κλινική οντότητα
όσον αφορά στους ενήλικες, αλλά για την παιδική και εφηβική ηλικία τα κριτήρια δεν είναι σαφώς
καθορισµένα. Ωστόσο, είναι γενικά παραδεκτό ότι το µεταβολικό σύνδροµο έχει ως κύρια
χαρακτηριστικά την κεντρικού τύπου παχυσαρκία, την υπεργλυκαιµία, τη δυσλιπιδαιµία και την
αρτηριακή υπέρταση, ευρήµατα που το καθιστούν κυρίαρχο παράγοντα κινδύνου εµφάνισης
καρδιαγγειακών συµβαµάτων. Από σύγχρονες µελέτες προκύπτει ότι ο κίνδυνος εµφάνισης του
µεταβολικού συνδρόµου σε παχύσαρκους νέους είναι περίπου 50%, και µάλιστα αυτό το ποσοστό
αυξάνει κατά µισή µονάδα για κάθε άνοδο του ∆ΜΣ. Κεντρική υποκείµενη µεταβολική διαταραχή
αποτελεί η υπερινσουλιναιµία και η αντίσταση στην ινσουλίνη. Μάλιστα, η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται
από ήπια φλεγµονώδη διεργασία, κατά την οποία παράγεται πληθώρα αντιφλεγµονωδών παραγόντων
που εµπλέκονται στην παθογένεια του φαινοµένου της αντίστασης των ιστών στην ινσουλίνη.

Υπερανδρογοναιµία
Στις έφηβες και νεαρές γυναίκες, η περίσσεια του κεντρικά συσσωρευµένου λιπώδους ιστού σχετίζεται
µε αυξηµένα επίπεδα κυκλοφορούντων ανδρογόνων. Στον λιπώδη ιστό εκφράζονται, εκτός των άλλων,
ένζυµα που σχετίζονται µε την παραγωγή των ορµονών του φύλου, και έως και το 50% των επιπέδων της
τεστοστερόνης µπορεί να προέρχεται από το λίπος στις νεαρές γυναίκες. Υπάρχει, µάλιστα, αιτιολογική
σχέση ανάµεσα στην υψηλή δραστηριότητα των ανδρογόνων ορµονών και στην υπερινσουλιναιµία. Στις
παχύσαρκες, η ινσουλινοαντίσταση και η υπερινσουλιναιµία ενεργοποιούν την παραγωγή ανδρογόνων
από τις ωοθήκες, µε αποτέλεσµα την υπερανδρογοναιµία, την αυξηµένη περιφερική αρωµατοποίηση των
ανδρογόνων σε οιστρογόνα, τη διαταραγµένη έκκριση γοναδοτροπινών, τη µειωµένη αυξητική ορµόνη,
τα αυξηµένα επίπεδα λεπτίνης και τη διαφοροποιηµένη νευρορρύθµιση του άξονα υποθαλάµουυπόφυσης-γονάδων. Έτσι, οι παχύσαρκες έφηβες εµφανίζουν τα κλινικά σηµεία της υπερανδρογοναιµίας,
δηλαδή την ακµή και την υπερτρίχωση, ενώ επιπλέον έχουν ιστορικό εµφάνισης πρώιµης αδρεναρχής και
εµµηναρχής, και αυξηµένες πιθανότητες εµφάνισης του Συνδρόµου Πολυκυστικών Ωοθηκών. Ιδιαίτερη
σηµασία έχει το γεγονός ότι η απώλεια βάρους προάγει τη βελτίωση της ινσουλινο-αντίστασης και της
δράσης των ανδρογόνων, κυρίως στις έφηβες που εµφανίζουν κοιλιακού τύπου παχυσαρκία.

Καρδιαγγειακή νόσος-Υπέρταση
Η παχυσαρκία σχετίζεται µε ποικιλία καρδιακών δοµικών και αιµοδυναµικών µεταβολών. Η περίσσεια
του λίπους προκαλεί αύξηση τόσο στον όγκο του αίµατος, όσο και στην καρδιακή παροχή. Οι άπνοιες
στον ύπνο και ο υποαερισµός σχετίζονται µε την εµφάνιση πνευµονικής υπέρτασης. Επιπλέον, στη νοσογόνο παχυσαρκία, τα παραπάνω φαινόµενα µπορεί να οδηγήσουν στην εµφάνιση µυοκαρδιοπάθειας. Η
Bogalusa Heart Study, η οποία αποτελεί µία από τις µακροβιότερες και σηµαντικότερες µελέτες για τον
παιδικό πληθυσµό, έδειξε ότι η υπερινσουλιναιµία και η υπεργλυκαιµία στα παχύσαρκα παιδιά και τους
εφήβους µπορεί να αποτελέσουν παράγοντα κινδύνου για την υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. Η
παιδική παχυσαρκία οδηγεί σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, πάχυνση του έσω-µέσου χιτώνα των
καρωτίδων και πρώιµη εµφάνιση αθηρωµατικών βλαβών (λιπώδεις γραµµώσεις και ινώδεις πλάκες) στην
αορτή και τα στεφανιαία αγγεία. Βέβαια, για τον παιδιατρικό πληθυσµό, σε αντίθεση µε τους ενήλικες,
παραµένει ασαφές για την ώρα αν η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης εµφράγµατος του
µυοκαρδίου, εγκεφαλικού και ορισµένων τύπων καρκίνου. Όσον αφορά στην υπέρταση, φαίνεται ότι
διάφοροι γενετικοί, µεταβολικοί και ορµονικοί παράγοντες, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, τα
αυξηµένα επίπεδα αλδοστερόνης, η ευαισθησία στο νάτριο και, πιθανώς, τα αυξηµένα επίπεδα λεπτίνης,
ευθύνονται για την υπέρταση στην παχυσαρκία. Επιπλέον, η συστολική αρτηριακή πίεση στην παιδική
και εφηβική ηλικία σχετίζεται θετικά µε τον ∆ΜΣ, µε το πάχος των δερµατικών πτυχών και µε τον λόγο
περιφέρειας µέσης/περιφέρεια γλουτών.

Επιπλοκές από το αναπνευστικό
σύστηµα
Η συσχέτιση του άσθµατος µε την περίσσεια σωµατικού βάρους αποτελεί αντικείµενο συζητήσεων τα
τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι τα συµπτώµατα της άπνοιας και του εκπνευστικού συριγµού (wheezing)
οφείλονται στο αυξηµένο έργο της αναπνοής. Επίσης, πιθανώς η παχυσαρκία να επιδρά άµεσα στο
αναπνευστικό σύστηµα, µεταβάλλοντας την ενδοτικότητα των πνευµόνων, γεγονός που έχει ως
αποτέλεσµα την ελάττωση του πνευµονικού όγκου και τη µείωση της διαµέτρου των αεραγωγών και της
αντοχής των αναπνευστικών µυών. Τα παχύσαρκα παιδιά έχουν 4-6 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να
εµφανίσουν άπνοια στον ύπνο, σε σχέση µε τους µη παχύσαρκους συνοµήλικούς τους. Αυτό το γεγονός
σχετίζεται κυρίως µε τη δυσλειτουργία των αναπνευστικών µυών, λόγω της ινσουλίνης, καθώς και µε τη
διόγκωση των αδενοειδών εκβλαστήσεων και της σταφυλής. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στους ενήλικες
αυτό το φαινόµενο σχετίζεται µε την εµφάνιση υπέρτασης, καρδιαγγειακής νόσου, διαταραχών της
συµπεριφοράς και µε φτωχή ποιότητα ζωής.

Σπλαγχνικές επιπλοκές
Μη αλκοολική λιπώδης εκφύλιση του ήπατος. Πρόκειται για χρόνια ηπατική νόσο, η οποία σχετίζεται
στενά µε την παχυσαρκία, την αντίσταση στην ινσουλίνη, τον διαβήτη και το µεταβολικό σύνδροµο.
Χαρακτηριστικά της ευρήµατα αποτελούν η τετραπλάσια µε πενταπλάσια αύξηση της συγκέντρωσης των
ηπατικών τρανσαµινασών και η διπλάσια µε τριπλάσια αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και της
γλουταµυλικής τρανσπεπτιδάσης (γ-GT). Αύξηση των τιµών της χολερυθρίνης, της αλβουµίνης και της
προθροµβίνης µπορεί να ακολουθήσει σε δεύτερο στάδιο. Με βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα, φαίνεται ότι
η απλή στεάτωση του ήπατος αποτελεί καλοήθη κατάσταση, που σπάνια εξελίσσεται σε σοβαρή
ηπατοπάθεια. Όµως, ένα ποσοστό ασθενών µε στεατοηπατίτιδα θα παρουσιάσουν προοδευτική
επιδείνωση της ίνωσης και κάποιοι θα οδηγηθούν σε κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια. Τα περισσότερα
παιδιά και οι ενήλικες είναι ασυµπτωµατικά/οί ή αιτιώνται άτυπα ενοχλήµατα, όπως καταβολή δυνάµεων
και αίσθηµα πληρότητας στο δεξιό υποχόνδριο. Μπορεί επίσης να ανευρεθεί ηπατοµεγαλία, ενώ στις
περιπτώσεις που έχει αναπτυχθεί κίρρωση, µπορεί να συνυπάρχουν σηµεία χρόνιας ηπατικής νόσου
(ίκτερος, ασκίτης, ηπατική εγκεφαλοπάθεια κ.ά.).

Ορθοπαιδικές επιπλοκές
Η παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από ποιοτικές και ποσοτικές µεταβολές των οστών, οι οποίες είναι
καθοριστικές και θέτουν τις βάσεις για τη σωστή διάπλαση του σκελετού. Είναι εύλογο, λοιπόν, ότι τα
υπέρβαρα παιδιά είναι ευπαθή για την ανάπτυξη σκελετικών ανωµαλιών που µπορεί αργότερα να
οδηγήσουν σε σηµαντικές ορθοπαιδικές παθήσεις. Αναλυτικότερα, η περίσσεια σωµατικού βάρους
σχετίζεται µε τον περιορισµό της άσκησης ή και µε τον ευκολότερο τραυµατισµό κατά τη διάρκειά της.
Επίσης, η οξυγόνωση των µυών είναι διαταραγµένη, και ο µυϊκός κάµατος επέρχεται γρηγορότερα. Οι
φορτιζόµενες αρθρώσεις (γόνατα, ισχία) δέχονται µεγάλα φορτία, µε αποτέλεσµα ο χόνδρος να
κινδυνεύει µε εµφάνιση οστεοχονδρίτιδας, και οστεοαρθρίτιδας κατά την ενήλικη ζωή. Όσον αφορά στη
σπονδυλική στήλη, αν και περιορίζεται η κινητικότητά της, λόγω της παχυσαρκίας, είναι πιο συχνή η
εµφάνιση δισκικής νόσου (δισκοπάθεια). Γενικότερα, λόγω έλλειψης άσκησης, που είναι φυσικό
αποτέλεσµα της παχυσαρκίας, η ωρίµανση του σκελετού και η αύξηση της οστικής µάζας υπολείπεται σε
σχέση µε τα φυσιολογικά άτοµα.

Θεραπεία
Οι περισσότερες από τις µεταβολές που επισυµβαίνουν στον λιπώδη οστό, κατά την ανάπτυξη της
παχυσαρκίας, φαίνεται ότι είναι αναστρέψιµες µε την απώλεια βάρους. Ο στόχος της θεραπείας της
παιδικής παχυσαρκίας πρέπει να εξατοµικεύεται, εφόσον οι παιδιατρικοί ασθενείς µεγαλώνουν και
εξελίσσονται συνεχώς. Βέβαια, πρωταρχικός στόχος είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας µεταξύ της
αυξηµένης ενεργειακής πρόσληψης και της ελαττωµένης κατανάλωσης θερµίδων. Είναι αποδεδειγµένο
ότι τα υπέρβαρα παιδιά (∆ΜΣ στην 85η-90ή ΕΘ) αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο για εµφάνιση
δυσλιπιδαιµίας και αντίστασης στην ινσουλίνη, πέραν του ήδη αυξηµένου κινδύνου για εµφάνιση
παχυσαρκίας και των επιπλοκών της. Σε αυτή την περίπτωση, οι οδηγίες µας αφορούν στη διατήρηση
σταθερού τού ήδη υπάρχοντος σωµατικού βάρους. Με δεδοµένο ότι τα παιδιά ψηλώνουν, η διατήρηση
του βάρους τους στα ίδια επίπεδα θα έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση του ∆ΜΣ (ύψος/βάρος2). Επίσης,
ενθαρρύνεται κάθε είδους φυσική δραστηριότητα. Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις στα παχύσαρκα παιδιά
ξεκινούν από τον περιορισµό των προσλαµβανόµενων θερµίδων. Ξεκινά η συνήθης καταγραφή του
καθηµερινού διαιτολογίου του παιδιού και συστήνεται η ελάττωση κατά 30% των ηµερησίων αναγκών
σε θερµίδες. Επιθυµητή είναι η απώλεια του 10% του βάρους σώµατος σε 6 µήνες. Βάση της διατροφής
πρέπει να είναι η µεσογειακή διατροφή, αφού όλο και περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν τα οφέλη της
για την παχυσαρκία και τις µεταβολικές διαταραχές της. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η αύξηση της
κινητικότητας του παιδιού και η αποφυγή του καθιστικού τρόπου ζωής. Συστήνεται ελαφριά καθηµερινή
δραστηριότητα (παιχνίδι, περπάτηµα), η οποία είναι αποτελεσµατική και εύκολα αποδεκτή από τα
παιδιά. Χρήσιµη είναι η συµµετοχή σε αθλοπαιδιές στο σχολείο ή η συστηµατική ενασχόληση µε

ατοµικά ή οµαδικά αθλήµατα. Η άσκηση αυξάνει την ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη, µειώνει τα
επίπεδα των ελεύθερων λιπαρών οξέων, της LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, ενώ αυξάνει τη
συγκέντρωση της HDL χοληστερόλης. Βέβαια, ο συνδυασµός δίαιτας και άσκησης είναι πιο
αποτελεσµατικός στη µείωση της παχυσαρκίας απ’ ό,τι καθεµία ξεχωριστά. Όσον αφορά στη
φαρµακευτική αντιµετώπιση, η εµπειρία από τα κυκλοφορούντα σκευάσµατα είναι πολύ µικρή στα
παιδιά και τους έφηβους. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δοκιµάζονται µόνο σε περιπτώσεις σοβαρής
νοσογόνου παχυσαρκίας, και µάλιστα αφού εξαντλούνται τα συντηρητικά µέσα. Έχουν δοκιµαστεί
διάφορα φαρµακευτικά σκευάσµατα, του τύπου της ορλιστάτης και σιµπουτιραµίνης, µε αµφιλεγόµενα
αποτελέσµατα, αλλά η χρήση τους αντενδείκνυται στην παιδική ηλικία. Ιδιαίτερα δηµοφιλή είναι τα
φάρµακα του τύπου της µετφορµίνης, αλλά η χρήση τους πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου
συνυπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Τέλος, οι χειρουργικές επεµβάσεις δεν έχουν έως σήµερα θέση
στην αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, και εφαρµόζονται κυρίως σε ενήλικες. Για τη θεραπεία
της παιδικής παχυσαρκίας απαιτείται πολυδιάστατη προσέγγιση, η οποία πρέπει να στοχεύει στην
εκπαίδευση, στη διαιτητική παρέµβαση µε περιορισµό των θερµίδων, στην αύξηση της δραστηριότητας
και την άσκηση, στην αλλαγή του τρόπου ζωής και στην αλλαγή της συµπεριφοράς. Λόγω του
σηµαντικού ποσοστού παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στη χώρα µας, και της ανάγκης πολύπλευρης
προσέγγισης του παχύσαρκου παιδιού, είναι απαραίτητη η πρώιµη αναγνώριση των παιδιών υψηλού
κινδύνου για την ανάπτυξη παχυσαρκίας. Επιπλέον, η παρακολούθηση των παχύσαρκων παιδιών και
εφήβων πρέπει να γίνεται σε καλά οργανωµένες µονάδες, οι οποίες παρέχουν, πέραν της ιατρικής
προσέγγισης, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και διαιτητικής παρέµβασης.

Συστάσεις
…για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας
Το 2004, 65 ειδικοί κλινικοί ιατροί και άλλοι επιστήµονες υγείας, από διάφορες χώρες απ’ όλο τον
κόσµο, υπέγραψαν δήλωση γενικής οµοφωνίας (consensus statement) σχετικά µε την παιδική
παχυσαρκία, την οποία αναγνώρισαν, εν συνεχεία, διάφοροι αρµόδιοι οργανισµοί, όπως η Lawson
Wilkins Παιδιατρική Ενδοκρινολογική Εταιρεία (LWPES) στις ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή
Παιδοενδοκρινολογική Εταιρεία (ESPE).
Έτσι λοιπόν, οι συστάσεις προς όλους τους αρµόδιους φορείς, προκειµένου να προληφθεί η νόσος της
παχυσαρκίας στα παιδιά, είναι οι εξής:

Α. Εγκυµοσύνη
• Φυσιολογικός ∆ΜΣ πριν από την εγκυµοσύνη
• ∆ιακοπή του καπνίσµατος
• ∆ιατήρηση ήπιας άσκησης
• Σε περίπτωση εµφάνισης διαβήτη της κύησης,
συστηµατικός έλεγχος του σακχάρου αίµατος

Β. Μετά τη γέννηση και τη βρεφική ηλικία
•Μητρικός θηλασµός τουλάχιστον για τρεις µήνες
• Βραδεία εισαγωγή στερεών τροφών και γλυκών χυµών

Γ. Οικογένεια
• Κατανάλωση γευµάτων, ως οικογένεια, σε σταθερό µέρος και χρόνο
• Αποφυγή παράλειψης γευµάτων, ιδίως του πρωινού
• Αποφυγή παρακολούθησης τηλεόρασης κατά τη διάρκεια των γευµάτων
• Χρησιµοποίηση µικρών πιάτων, τα οποία αποµακρύνονται από το τραπέζι ευθύς αµέσως µετά το
φαγητό
• Αποφυγή γλυκών, λιπαρών φαγητών και αναψυκτικών
• Αποµακρύνετε την τηλεόραση από το δωµάτιο των παιδιών και περιορίστε τις ώρες που
παρακολουθούν τηλεόραση ή παίζουν βιντεοπαιχνίδια

∆. Σχολείο
• Περιορίστε τη συλλογή χρηµάτων (εράνων) ύστερα από πώληση γλυκών και µπισκότων
• Επανεξέταση του περιεχοµένου των αυτόµατων µηχανηµάτων πώλησης φαγητού, ώστε να παρέχονται
καλύτερης ποιότητας τρόφιµα
• Εγκατάσταση περισσότερων βρύσεων
• Εκπαίδευση των δασκάλων σχετικά µε τη διατροφή και τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας
• Εκπαίδευση των παιδιών από την προσχολική ηλικία έως το λύκειο, σχετικά µε τις διαιτητικές
συνήθειες και τον τρόπο ζωής
• Φυσική δραστηριότητα στο σχολείο, διάρκειας 30-45 λεπτών, τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδοµάδα
• Ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να περπατούν µέχρι το σχολείο («the walking schoolbus»)

E. Πολιτεία
• Ενθάρρυνση της άσκησης ολόκληρης της οικογένειας σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους
• Αποθάρρυνση της χρήσης ανελκυστήρων ή κυλιόµενων σκαλών
• Παροχή πληροφοριών για την αγορά και την παρασκευή υγιεινών και παραδοσιακών τροφίµων
ΣΤ. Φορείς υγείας
• Ενηµέρωση σχετικά µε τις βιολογικούς και γενετικούς, µη ελεγχόµενους, παράγοντες που συµβάλλουν
στην παχυσαρκία
• Ενηµέρωση σχετικά µε το κατάλληλο βάρος σώµατος των παιδιών, ανάλογα µε την ηλικία
• Στόχος των εργασιών πρέπει να είναι η αναγνώριση της παχυσαρκίας ως νόσου, ώστε να προβλέπεται
από τους ασφαλιστικούς φορείς δυνατότητα θεραπείας και αποζηµίωσης για την περίθαλψη των ασθενών

Ζ. Βιοµηχανία
• Σήµανση των προϊόντων που απευθύνονται στα παιδιά, µε βάση την κατάλληλη ηλικία για την
κατανάλωσή τους (π.χ., κόκκινο/πράσινο φως, ανάλογα µε τη µερίδα)
• Ενθάρρυνση της διαφήµισης διαδραστικών βιντεοπαιχνιδιών, στα οποία τα παιδιά πρέπει να ασκηθούν
για να παίξουν
• Χρησιµοποίηση διασηµοτήτων για την προώθηση των υγιεινών τροφών, του πρωινού και των τακτικών
γευµάτων, µέσω των διαφηµίσεων που απευθύνονται στα παιδιά

Η. Κυβερνητικοί φορείς και οργανώσεις
• Ταξινόµηση της παχυσαρκίας, επισήµως, ως νόσηµα
• Ανεύρεση τρόπων για τη χρηµατοδότηση υγιεινού τρόπου ζωής (π.χ., µε τα έσοδα από τη φορολογία
των τροφίµων και ποτών)
• Επιχορήγηση κυβερνητικών προγραµµάτων για την προώθηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και
λαχανικών
• Παροχή οικονοµικών κινήτρων στη βιοµηχανία για την ανάπτυξη πιο υγιεινών προϊόντων και για την
εκπαίδευση του καταναλωτή σχετικά µε το περιεχόµενο των προϊόντων
• Παροχή οικονοµικών κινήτρων στα σχολεία που υιοθετούν πρωτοποριακά προγράµµατα φυσικής
δραστηριότητας και διατροφής
• Παροχή φοροαπαλλαγών για τα προγράµµατα άσκησης και απώλειας βάρους
• Χρηµατοδότηση πολεοδόµων για τη δηµιουργία µονοπατιών για ποδηλασία, τζόκινγκ και περπάτηµα
• Απαγόρευση των διαφηµίσεων των ταχυφαγείων που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, και
περιορισµός των διαφηµίσεων στα παιδιά σχολικής ηλικίας

∆είκτης Μάζας Σώµατος
Για να υπολογίσετε τον ∆ΜΣ , εφαρµόστε τον παρακάτω τύπο:

Βάρος (σε κιλά)
--------------Ύψος x Ύψος (σε µέτρα)
Για παράδειγµα, αν ένα αγόρι 8 ετών, που έχει ύψος 1,40 µέτρα και βάρος 38 κιλά, έχει ∆ΜΣ = 19,4,
είναι υπέρβαρο.

Αγόρια
Ηλικία (έτη)
5
6
7
8
9
10
11
12

Όριο για
υπέρβαρο
17,4
17,6
17,9
18,4
19,0
19,8
20,6
21,2

Όριο για
παχυσαρκία
19,3
19,8
20,6
21,6
22,8
24,0
25,1
26,0

Όριο για
υπέρβαρο
17,2
17,3
17,8
18,4
19,1
19,9
20,7
21,7

Όριο για
παχυσαρκία
19,2
19,7
20,5
21,6
22,8
24,1
25,4
26,7

Κορίτσια
Ηλικία (έτη)
5
6
7
8
9
10
11
12

Αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
Α. Γονείς
Στην αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι γονείς και, γενικότερα, το
περιβάλλον των παιδιών (οικογενειακό, σχολικό, φιλικό). Καταρχήν, οι γονείς θα πρέπει ν’ αποτελούν
πρότυπο προς µίµηση σωστών διατροφικών συνηθειών. Αν δεν ακολουθούν κάποιο ισορροπηµένο
διαιτολόγιο και αν, γενικότερα, οι διατροφικές τους συνήθειες ή οι επιλογές τους είναι λανθασµένες, δεν
γίνεται να απαιτούν και από τα παιδιά τους ν’ ακολουθήσουν βασικές αρχές διατροφής όταν οι ίδιοι δεν
τις τηρούν. Πρέπει, πρωτίστως, να υιοθετήσουν σωστή διαιτητική αντίληψη και συµπεριφορά, και,
ακολούθως, να εφαρµόσουν στα παιδιά τους ένα µοντέλο συµπεριφοριστικής προσέγγισης απέναντι στο
φαγητό.

Μπορούµε να βάλουµε τη φαντασία µας να δουλέψει για να βρούµε τον κατάλληλο τρόπο µε τον οποίον
θα παρουσιάσουµε ένα γεύµα, αλλά και για το πώς θα το µαγειρέψουµε, προκειµένου να το κάνουµε
γευστικό, θρεπτικό και υγιεινό. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά βαριούνται εύκολα και δεν πρόκειται να
συνηθίσουν στην ιδέα να τρώνε µόνο ψητά και νερόβραστα φαγητά. Κρίνεται σκόπιµο να ξεκινήσουµε
µε αλλαγές στον τρόπο ψησίµατος (όχι τηγανητά), και να φροντίσουµε να σερβίρονται τα λαχανικά µε
ελκυστικό τρόπο. Το µαγειρεµένο φαγητό µε τη σαλάτα θα πρέπει να υπάρχει καθηµερινά (ή σχεδόν
καθηµερινά) στο τραπέζι, και η λύση του «έτοιµου φαγητού» θα πρέπει να περιορίζεται σε ειδικές
περιστάσεις, όταν οι υποχρεώσεις δεν αφήνουν χρονικά περιθώρια για µαγείρεµα. Επίσης, δεν πρέπει να
γίνεται έλεγχος από τους γονείς για την ποιότητα, το είδος και την ποσότητα του φαγητού που
καταναλώνουν τα παιδιά, γιατί αυτό θα επηρεάσει
τις διατροφικές τους προτιµήσεις. Ας µην ξεχνάµε ότι η διαθεσιµότητα των τροφίµων διαµορφώνει την
προτίµηση και, κατά συνέπεια, την κατανάλωσή τους. Για παράδειγµα, αν στο σπίτι υπάρχουν συνεχώς
και αδιαλείπτως φρούτα και λαχανικά, τότε το παιδί, έστω από περιέργεια, κάποια στιγµή θα τα
δοκιµάσει, ή αν πεινάσει και δεν υπάρχει κάτι άλλο να τσιµπήσει (πατατάκια ή σοκολάτες), προφανώς
και θα φάει ένα φρούτο. Τα εµπλουτισµένα σε ζάχαρη φαγητά, αναψυκτικά, µπισκότα και σοκολάτες,
που προωθούνται καθηµερινά, δίνουν άµεσα ενέργεια στα παιδιά, κάνοντάς τα υπερκινητικά και
παρορµητικά, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να συγκεντρωθούν και να ηρεµήσουν τόσο στο σχολείο,
όσο και στο σπίτι. Επίσης, τα περισσότερα απ’ αυτά τα φαγητά είναι πλούσια σε λιπαρά, οδηγώντας έτσι
σταδιακά τα παιδιά στην παχυσαρκία. Πολύ σηµαντική είναι η απόφαση των γονιών σχετικά µε το αν θα
εντάξουν αυτά τα τρόφιµα στη διατροφή των παιδιών τους, ή όχι. Ας µην ξεχνάµε ότι οι γονείς
αποτελούν πρότυπο προς µίµηση για τα παιδιά. Αν οι ίδιοι καταναλώνουν καθηµερινά αυτά τα τρόφιµα,
τότε οι πιθανότητες είναι πολύ µεγάλες να τα δοκιµάσουν και τα παιδιά. Επίσης, αν τα παιδιά βλέπουν
τους γονείς τους να καταναλώνουν αυτά τα τρόφιµα µε πολλή όρεξη, τότε οι πιθανότητες
πολλαπλασιάζονται και αυξάνεται ο κίνδυνος. Στην προκειµένη περίπτωση δεν µπορούµε να ζητήσουµε
από τα παιδιά µας να διακόψουν κάτι που εµείς δεν είµαστε ικανοί να σταµατήσουµε να κάνουµε.
Άλλωστε, οι γονείς υποδεικνύουν στα παιδιά διάφορες διατροφικές επιλογές, κι αυτά αποφασίζουν αν και
κατά πόσον θα τις ακολουθήσουν. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι όταν στην οικογένεια υπάρχει κάποιο
παχύσαρκο παιδί, ενώ τα υπόλοιπα µέλη δεν έχουν κάποιο πρόβληµα βάρους, καλό είναι όλη η
οικογένεια ν’ ακολουθήσει έναν κοινό τρόπο διατροφής, προκειµένου να µην υπάρχουν διατροφικοί
πειρασµοί στο σπίτι, που πιθανότατα θα παρασύρουν το υπέρβαρο παιδί στην κατανάλωσή τους.
Η «θεραπεία» πρέπει να περιλαµβάνει αλλαγές όχι µόνο στη διατροφή, αλλά και σε άλλες καθηµερινές
συνήθειες: αύξηση της αθλητικής δραστηριότητας, αποφυγή κατανάλωσης φαγητού µπροστά στην
τηλεόραση, κατανάλωση πρωινού γεύµατος και, γενικότερα, πολλών και µικρών γευµάτων σε όλη τη
διάρκεια της ηµέρας (συνίστανται 5 µικρά γεύµατα την ηµέρα σε συγκεκριµένες ώρες, 3 κύρια, πρωινό,
µεσηµεριανό και βραδινό, και 2 ενδιάµεσα σνακ).

Β. Ειδικοί επιστήµονες
Από την πλευρά των ειδικών παιδιάτρων και διαιτολόγων -διατροφολόγων, η αντιµετώπιση πρέπει να
είναι πολύ ουσιαστική. Θα πρέπει να εκτιµήσουν κατά πόσον τα παιδιά και οι γονείς είναι έτοιµοι ν’
αλλάξουν ορισµένα πράγµατα στις διατροφικές τους συνήθειες, ειδάλλως δεν θα είναι µόνο ανώφελο,
αλλά και επιζήµιο: µπορεί να µειώσει την αυτοεκτίµηση και να υπονοµεύσει κάποιες µελλοντικές
προσπάθειες. Πρώτα απ’ όλα γίνεται εκτίµηση της κατάστασης του βάρους του παιδιού, µέσω των
καµπύλων ανάπτυξης και του ∆ΜΣ, και, εν συνεχεία, τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι θεραπείας. Πολύ
σηµαντική είναι η καταγραφή του ιατρικού ιστορικού του παιδιού και η συνεκτίµηση πιθανών
παθολογικών καταστάσεων ή προβληµάτων. Απαραίτητη κρίνεται η ανάκληση 24ώρου, δηλαδή η
καταγραφή των διατροφικών συνηθειών του παιδιού κατά τη διάρκεια µιας µέρας. Πολλές φορές, οι
επιστήµονες υγείας κάνουν χρήση ενός ηµερολογίου καταγραφής τροφίµων, στο οποίο το παιδί σε όλη τη
διάρκεια της εβδοµάδας καταγράφει τι τρώει κάθε µέρα, τι ποσότητα καταναλώνει, τι έκανε την ώρα που
έτρωγε (έβλεπε τηλεόραση, έπαιζε µε φίλους, µίλαγε µε τους γονείς του κ.λπ.). Επίσης, καταγράφει και
τα συναισθήµατά του από την κατανάλωση του φαγητού (χαρά, στενοχώρια, απόλαυση,
καταναγκασµός). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον ειδικό ν’ αξιολογήσει λεπτοµερώς τις διαιτητικές
συνήθειες και προτιµήσεις του παιδιού, ώστε να µπορέσει να διαµορφώσει µια εξατοµικευµένη
διατροφή.

Σηµαντικό είναι να λαµβάνεται υπ’ όψιν και η φυσική δραστηριότητα των παιδιών, καθότι υπάρχουν
παιδιά που ασκούνται συστηµατικά και, συνεπώς, οι ηµερήσιες ανάγκες τους σε ενέργεια είναι πολύ
υψηλότερες απ’ αυτά που δεν ασκούνται. Η θερµιδική πρόσληψη πρέπει να είναι τέτοια που να
διασφαλίζει υγιή και ισορροπηµένη ανάπτυξη, συµπεριλαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα για την ηλικία
και την ανάπτυξη των παιδιών µακροθρεπτικά (υδατάνθρακες, λιπίδια, πρωτεΐνες) και µικροθρεπτικά
συστατικά (βιταµίνες, µέταλλα και ιχνοστοιχεία).

Οι στόχοι της θεραπείας της παχυσαρκίας
Η έναρξη της θεραπείας πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν συντοµότερα, κυρίως µετά την ηλικία των
τριών ετών. Στόχος είναι, πρωτίστως, η υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών για τα παιδιά, αλλά
και για την οικογένειά τους. Η οικογένεια πρέπει να συµµετέχει ενεργά, τροποποιώντας τις συνήθειές
της, έτσι ώστε να διευκολύνει τα παιδιά στην προσπάθεια που καταβάλλουν. Οι αλλαγές πρέπει να είναι
µόνιµες και να
εφαρµόζονται βαθµιαία και µεθοδικά. Το θεραπευτικό πρόγραµµα πρέπει να είναι συγκεκριµένο, και ο
επιστήµονας διαιτολόγος-διατροφολόγος θα πρέπει να θέτει συγκεκριµένο στόχο θεραπείας κάθε φορά,
και να προχωράει στον επόµενο στόχο µόνον όταν ο προηγούµενος έχει επιτευχθεί. Οι συνεδρίες πρέπει
να είναι τακτικές και καθορισµένες, διότι, πέρα από τον επανέλεγχο και την επαναξιολόγηση της πορείας
των παιδιών (ζύγιση, έλεγχος σωµατικού λίπους, εκτίµηση προόδου θεραπείας), απαραίτητη κρίνεται και
η προσωπική επικοινωνία και σχέση παιδιών και ειδικού, προκειµένου να αναπτυχθεί αµοιβαία σχέση
εµπιστοσύνης και εκτίµησης. Σηµαντική, επίσης, είναι η επιβράβευση κάθε θετικής εξέλιξης και προόδου
των παιδιών, αλλά και η ενίσχυση της ψυχολογίας τους από
ψυχολόγο. Επίσης, οι ειδικοί θα πρέπει να τονίζουν διαρκώς στους γονείς τις αρνητικές συνέπειες της
παχυσαρκίας, επισηµαίνοντάς τους τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της θεραπείας. ∆εν θα πρέπει
να είναι επικριτικοί και ν’ αποθαρρύνουν το παιδί στην πρώτη δυσκολία, αλλά, αντιθέτως, να του δίνουν
δύναµη και κίνητρα να συνεχίσει. Επίσης, µεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον σωστό ρυθµό
απώλειας βάρους, καθώς οι απότοµες απώλειες έχουν ως συνέπεια την επαναπρόσληψη βάρους, τη
µείωση του βασικού µεταβολικού ρυθµού των παιδιών, αλλά και την καθυστέρηση ή και παρεµπόδιση
της ανάπτυξής τους. Τέλος, θα πρέπει να ενθαρρύνουµε τα παιδιά ν’ ασχολούνται µε κάποιου είδους
φυσική δραστηριότητα ή, έστω, να εντάξουν στην καθηµερινότητά τους το περπάτηµα. Ας µην ξεχνάµε
ότι η θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας είναι πολυδιάστατη και απαιτεί µακροχρόνιες και πολύ
προσεκτικές παρεµβάσεις στη διατροφική συµπεριφορά και στον βαθµό της σωµατικής άσκησης.

∆ιατροφικές οδηγίες για την αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
• Εφαρµογή κανόνα µικρών και συχνών γευµάτων: Τα παιδιά πρέπει να τρώνε πολλές φορές στη
διάρκεια της ηµέρας. Τα γεύµατά τους, όµως, θα πρέπει να είναι µικρά (δεν πρέπει να προσφέρονται
µεγάλες ποσότητες, όπως συνηθίζουν να κάνουν οι ελληνίδες υπερπροστατευτικές µαµάδες και οι
γιαγιάδες που διακατέχονται από «κατοχικό σύνδροµο»). Προτείνονται 5-6 γεύµατα την ηµέρα, εκ των
οποίων τα 3 είναι τα κύρια (πρωινό, µεσηµεριανό και βραδινό) και τ’ άλλα 2-3 είναι τα ενδιάµεσα σνακ
(δεκατιανό, απογευµατινό και προ του ύπνου γεύµα).
• Τα γεύµατα των παιδιών καλό είναι να προσφέρονται σε καθορισµένες ώρες κάθε µέρα. Με αυτό τον
τρόπο προσαρµόζεται ο εγκέφαλός τους στο να ζητάει τροφή σε καθορισµένες ώρες και, επιπλέον,
αποφεύγεται το διαρκές τσιµπολόγηµα σε όλη διάρκεια της µέρας.
• Απαραίτητο θεωρείται το πρωινό γεύµα στη διατροφή των παιδιών. Πρέπει να περιέχει περίπου το 25%
της ηµερήσιας ενεργειακής τους πρόσληψης και να περιλαµβάνει όλες τις οµάδες τροφίµων
(υδατάνθρακες, λιπαρά και πρωτεΐνες). ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που τρώνε πρωινό,
έχουν 30% λιγότερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκα από εκείνα που δεν τρώνε. Επίσης, το πρωινό,
καθώς είναι το πρώτο γεύµα της ηµέρας, φορτίζει τα παιδιά µε τα απαραίτητα εφόδια ενέργειας που
χρειάζονται για ν’ ανταποκριθούν επιτυχώς στις σχολικές, και όχι µόνο, δραστηριότητές τους.
Ενδεικτικά, µπορούµε ν’ αναφέρουµε ορισµένα παραδείγµατα ενός πλήρους και ισορροπηµένου
πρωινού:
1 φλιτζάνι γάλα µε λίγα δηµητριακά πρωινού
1 φλιτζάνι γάλα και 1 φέτα ψωµί µε µέλι ή µαρµελάδα
1 φλιτζάνι γάλα και 1 µικρό κοµµάτι κέικ

1 φλιτζάνι γάλα και 2 κουλουράκια πορτοκαλιού
1 φλιτζάνι φυσικό χυµό και 1 φέτα ψωµί µε µέλι ή µαρµελάδα
1 φλιτζάνι φυσικό χυµό και 1 µικρό κοµµάτι κέικ
1 τοστ (ψωµί, ζαµπόν, τυρί) και 1 φρούτο
1 φέτα ψωµί και τυρί και 1-2 φρούτα
1 γιαούρτι µε δηµητριακά και µέλι
1 γιαούρτι και 1-2 φρούτα
1 φλιτζάνι γάλα και 1 µπάρα δηµητριακών
1 γιαούρτι και 1 µπάρα δηµητριακών
1 φλιτζάνι φυσικό χυµό πορτοκάλι και 1 µπάρα δηµητριακών
1 φλιτζάνι φυσικό χυµό φρούτων και 2 µπισκότα ολικής αλέσεως
1 φλιτζάνι γάλα ή γιαούρτι και 2 µπισκότα ολικής αλέσεως
• Η διατροφή των παιδιών πρέπει να είναι, επίσης, πλούσια σε βιταµίνες, µέταλλα και ιχνοστοιχεία, γι’
αυτό και κρίνονται απαραίτητα τα φρούτα και τα λαχανικά. Σε κάθε κύριο γεύµα θα πρέπει να υπάρχει
σαλάτα (µε πολλά είδη λαχανικών, για να υπάρχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά).
• Να αποφεύγουµε τα σνακ των παιδιών να είναι πρόχειρες λύσεις, όπως µπισκότα ή πατατάκια ή
κρουασάν. Να τους ετοιµάζουµε γευστικά και υγιεινά σνακ, όπως φρουτοσαλάτες, φρουτοχυµούς,
επιδόρπια µε γάλα ή γιαούρτι, σπιτικά κέικ ή µπισκότα κ.λπ.
• Συνίσταται η κατανάλωση λευκού κρέατος (κοτόπουλο, γαλοπούλα, κουνέλι, ψάρια) 1-2 φορές την
εβδοµάδα. Καλό είναι να εντάξουν στη διατροφή τους ψάρια πλούσια σε ω 3 και ω 6 λιπαρά οξέα, τα
οποία συµβάλλουν στην πνευµατική ανάπτυξή τους και στη βελτίωση της µνήµης τους.
• Καλό είναι ν’ αποφεύγεται το τηγάνισµα. Το φαγητό των παιδιών πρέπει να είναι µαγειρεµένο µε
τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε λίπος, αλλά παράλληλα να προστατεύει το
τρόφιµο από την αλλοίωση των θρεπτικών συστατικών του.
• Το φαγητό πρέπει να είναι υγιεινά µαγειρεµένο, αλλά και γευστικό και ευπαρουσίαστο, ώστε να
ενθαρρύνονται τα παιδιά να το δοκιµάσουν.
•Οι γονείς που έχουν υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά, µετά την ηλικία των 5 ετών, καλό είναι να
προτιµούν προϊόντα light (τυρί, αλλαντικά, γάλα και γιαούρτι µε χαµηλά λιπαρά).
• Να αποφεύγεται η κατανάλωση έτοιµου φαγητού τύπου φαστ φουντ, διότι περιέχει πολλές θερµίδες και
λιπαρά.
• Να αποφεύγεται η κατανάλωση αναψυκτικών, διότι είναι πλούσια σε ζάχαρη και, συνεπώς, σε θερµίδες.
Πέρα από το γεγονός ότι αυξάνουν το βάρος, η ζάχαρη που περιέχουν δίνει άµεσα ενέργεια στα παιδιά,
κάνοντάς τα υπερκινητικά, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να συγκεντρωθούν τόσο στο σχολείο, όσο
και στο σπίτι.

Ενδεικτικό ηµερήσιο πρόγραµµα διατροφής
ΠΡΩΙΝΟ
• Ένα ποτήρι νερό, ένα φλιτζάνι γάλα και µια φέτα ψωµί µε ένα κουταλάκι µέλι ή µαρµελάδα ή µέλι µε
ταχίνι
• Ένα φλιτζάνι γάλα µε τρεις κουταλιές δηµητριακά και ένα µικρό φρούτο
• Τα Σαββατοκύριακα: ένα ποτήρι χυµό ή ένα φρούτο

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
• Ένα µικρό σάντουιτς ή ένα κοµµάτι σπιτικό κέικ ή µηλόπιτα ή 2 κουλουράκια ή µία µπάρα
δηµητριακών ή 2 µπισκότα ολικής αλέσεως
• Ένα κουτάκι χυµό ή ένα φρούτο

ΓΕΥΜΑ
• Ένα ποτήρι νερό ή ένα ποτήρι χυµό ή ένα φρούτο, 5 λεπτά πριν το µεσηµεριανό
• Ένα πιάτο µε ωµά ή/και βραστά λαχανικά µε µία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
2 φορές την εβδοµάδα
• 2 µέτρια µπιφτέκια ή 4 µικρά σουτζουκάκια ή µία άπαχη µπριζόλα, συνδυασµένα µε µισό φλιτζάνι
καλαµπόκι ή αρακά ή ρύζι ή µία µικρή πατάτα, και µία λεπτή φέτα ψωµί
• 4 γιουβαρλάκια µε 2 φλιτζάνια σούπα, µία φέτα ψωµί και λίγο τυρί 1 φορά την εβδοµάδα
• Μία µερίδα γαλοπούλα ή κοτόπουλο, συνδυασµένα µε µισό φλιτζάνι καλαµπόκι ή αρακά ή ρύζι ή µια
µικρή πατάτα, και µία λεπτή φέτα ψωµί
1 φορά την εβδοµάδα
• Μία µερίδα ψάρι ή µια τονοσαλάτα, συνδυασµένα µε µια µικρή πατάτα, π.χ. σε πατατοσαλάτα, και µία
λεπτή φέτα ψωµί
2 φορές την εβδοµάδα
• Ένα φλιτζάνι φακές ή ρεβίθια ή φασολάκια µε
µία µέτρια πατάτα, µία µερίδα τυρί και µία µέτρια φέτα ψωµί
1 φορά την εβδοµάδα
• Ενάµισι φλιτζάνι βρασµένα ζυµαρικά µε µία κουταλιά τριµµένο τυρί και δύο κουταλιές κιµά ή σάλτσα

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
• Ένα φλιτζάνι φρέσκο χυµό ή ένα φρούτο
• 100 γραµµάρια γιαούρτι µε λιπαρά µέχρι 4%, µε δύο κουταλάκια του γλυκού τριµµένο καρύδι και
αµύγδαλο, ένα κουταλάκι µέλι και µισό ψιλοκοµµένο φρούτο.
• Έναν χυµό στο µπλέντερ, µε µισό γιαούρτι ή µισό ποτήρι γάλα και διάφορα φρούτα
• Ένα ποτήρι γάλα και ένα µπισκότο ή ένα κουλουράκι ολικής άλεσης ή ένα κριτσίνι

ΒΡΑ∆ΙΝΟ
• Μία µικρή σαλάτα µε δύο δάχτυλα τυρί και µία φέτα ψωµί ή µία φρυγανιά
• Ένα αυγό και µία φέτα ψωµί ή µία φρυγανιά ή µισή µερίδα από το µεσηµεριανό
• Ένα τοστ µε µία φέτα τυρί, µία φέτα γαλοπούλα και µία φέτα ντοµάτα
• Ένα φλιτζάνι τραχανά και 1 φέτα ψωµί

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
http://www.diatrofimagazine.gr/v2/issues/entheta/march-april.pdf
http://el.wikipedia.org/wiki/

