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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παιδική Παχυσαρκία – Κρίσιµες περίοδοι εµφάνισης της.
Μαρίνα Επιφανίου-Σάββα MD, Σάββας Χρ Σάββα MD
Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Υγεία του Παιδιού
Περίληψη
Η παχυσαρκία αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας, η συχνότητα της οποίας βαίνει αυξανόµενη διεθνώς. Η
παιδική παχυσαρκία παρουσιάζει δυνητικά άµεσες και απώτερες επιπλοκές και η θέση του παιδιάτρου θεωρείται σηµαντική για
τον έγκαιρο εντοπισµό παιδιών υψηλού κινδύνου. Η πρόληψη της παχυσαρκίας είναι επιτακτική ανάγκη και η ηλικία
αναστροφής του δείκτη µάζας σώµατος (adiposity rebound) θεωρείται καθοριστική για τον σκοπό αυτό.
Λέξεις κλειδιά: παχυσαρκία, πρόληψη, αναστροφή δείκτη µάζας σώµατος
Abstract: Marina Epiphaniou - Savva, Savvas C. Savva. Pediatric Obesity. Critical periods in its presentation.
Obesity has emerged as an epidemic during the last decades and is a significant public health problem, associated with a
significant morbidity and mortality. Obesity prevention in the pediatric age group is a major goal for the pediatrician. Recent
research has indicated that early adiposity rebound is indicating high-risk children for later obesity.
Key words: obesity, prevention, adiposity rebound

Εισαγωγή:
Η συχνότητα της παχυσαρκίας αυξάνεται σηµαντικά στις
αναπτυγµένες χώρες τόσο στους ενήλικες1 όσο και στα
παιδιά.2-4 Η αύξηση αυτή είναι τόσο σηµαντική που να
δικαιολογεί το χαρακτηρισµό της επιδηµίας. Στην Κύπρο τα
υπάρχοντα δεδοµένα καταδεικνύουν µια αυξητική τάση στα
υπέρβαρα παιδιά τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα, η µέση
τιµή του πάχους της δερµατικής πτυχής τρικέφαλου
αυξήθηκε κατά 26% στα αγόρια και 23% στα κορίτσια
ηλικίας 6-11 ετών το 1998 σε σχέση µε το 1990.5, 6 Το 20,3%
των αγοριών και το 18,1% των κοριτσιών ηλικίας 11-12 ετών
βρέθηκαν να είναι υπέρβαρα7 µε βάση την 85η εκατοστιαία
θέση για το ∆είκτη Μάζα Σώµατος (∆ΜΣ) από σύγχρονες
καµπύλες από τις ΗΠΑ (τα όρια στις οποίες ήταν κατά 6-7%
πιο αυξηµένα σε σχέση µε το παρελθόν).8 Αυξητική τάση
στους δείκτες παχυσαρκίας αναφέρθηκε πρόσφατα και στον
ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Έτσι οι δείκτες παχυσαρκίας
(∆ΜΣ, λόγος περιφέρειας µέσης: περιφέρειας ισχίου και
δερµατικές πτυχές) αυξήθηκαν τη δεκαετία του 1990 σε
παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών στην Κρήτη και συγκρινόµενοι µε
τα Αµερικανόπουλα είναι στατιστικώς σηµαντικά πιο
αυξηµένοι στην Κρήτη.9 Οµοίως, και σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας, σε αστικά και αγροτικά κέντρα αναφέρθηκαν ψηλά
ποσοστά παχυσαρκία σε παιδιά 6-13 ετών.10, 11
Στους ενήλικες στην Κύπρο φαίνεται ότι υπάρχει επίσης
σηµαντικό πρόβληµα αφού σύµφωνα µε απάντηση σε
ερωτηµατολόγια, πέραν του 50% των ανδρών και ποσοστό
γύρω στο 30% των γυναικών είναι υπέρβαροι µε ∆ΜΣ >
25kg/m2, (προσωπική επικοινωνία, Σ. Σάββας, Ερευνητικό
και Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Υγεία του Παιδιού).

Νοσηρότητα και Θνησιµότητα
Η παχυσαρκία είναι παράγοντας κινδύνου για διάφορες
νοσολογικές οντότητες στους

ενήλικες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η στεφανιαία
νόσος, το σύνδροµο άπνοιας στον ύπνο και άλλα αναπνευστικά
προβλήµατα, τα ισχαιµικά εγκεφαλικά επεισόδια, η χολολιθίαση, η
στεατοηπατίτιδα,
διάφορα
µυοσκελετικά
προβλήµατα,
ενδοκρινολογικές διαταραχές (διαταραχές ης εµµήνου ρύσεως,
στείρωση αλλά και διαβήτη της κύησης). Προδιαθέτει επίσης σε
συγκεκριµένες µορφές καρκίνου όπως του παχέος εντέρου, του
ενδοµητρίου και του µαστού µετεµµηνοπαυσιακά. Τέλος µπορεί να
συνδυάζεται µε άλλα προβλήµατα όπως το σύνδροµο του
καρπιαίου σωλήνα, η φλεβική ανεπάρκεια και εν τω βάθει
θροµβοφλεβίτιδα καθώς επίσης και µε πληµµελή επούλωση
τραυµάτων.12, 13
Η παχυσαρκία, επίσης, συνοδεύεται από αυξηµένη θνησιµότητα
από όλα τα αίτια αλλά και από καρδιαγγειακά νοσήµατα και
καρκίνο.14, 15 Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η θνησιµότητα
παρουσιάζει καµπύλη τύπου «U» ανάλογα µε το ∆ΜΣ και η
χαµηλότερη θνησιµότητα παρατηρείται στα άτοµα µε ∆ΜΣ
κυµαινόµενο ανάµεσα στο 22 έως 25 kg/m2. Ο αυξηµένος κίνδυνος
θνησιµότητας των παχύσαρκων ατόµων παραµένει ακόµα και µετά
από στατιστική διόρθωση παρουσίας άλλων προδιαθεσικών
παραγόντων κινδύνου όπως το κάπνισµα και προϋπάρχουσες
ασθένειες.12
Η παιδική παχυσαρκία συνοδεύεται επίσης από πλειάδα
προβληµάτων, τόσο άµεσες (εκδήλωση στην παιδική ηλικία) όσο
και απώτερες (εκδήλωση κατά την ενήλικο ζωή).16-19 Οι
σηµαντικότερες επιπλοκές της παιδικής παχυσαρκίας φαίνονται
στον πίνακα Ι. Θα πρέπει επίσης να τονιστούν και οι
ψυχοκοινωνικές επιπλοκές της παχυσαρκίας, τουλάχιστον στις
έφηβες, όπως η συµπλήρωση λιγότερων χρόνων εκπαίδευσης,
αυξηµένη συχνότητα φτώχειας και µικρότερα ποσοστά γάµων.
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Πίνακας Ι. Άµεσες και απώτερες επιπλοκές της παιδικής παχυσαρκίας.16-19

Άµεσες Επιπλοκές
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Πρώιµη ήβη
Πρώιµη εµµηναρχή
Καθυστέρηση της ήβης
Γυναικοµαστία
Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών
Μη ινσουλινοεξαρτώµενος σακχαρώδης διαβήτης
Υπερτριγλυκεριδαιµία
Χαµηλή HDL-C
Αρτηριακή Υπέρταση
Σύνδροµο Άπνοιας στον Ύπνο

Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο που ενδιαφέρει άµεσα τον
παιδίατρο, είναι ότι πολλές από τις απώτερες επιπλοκές της
παιδικής παχυσαρκίας παρατηρούνται ανεξάρτητα από το
σωµατικό βάρος του ενήλικα και εποµένως το στοιχείο αυτό
πρέπει να αποτελεί ένα σηµαντικό κίνητρο για την έγκαιρη
αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.17

Εκτίµηση της Παχυσαρκίας.
Η εκτίµηση της παχυσαρκίας τόσο σε επιδηµιολογικές
µελέτες όσο και στην καθηµερινή κλινική πράξη στηρίζεται
ευρέως στο ∆ΜΣ, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.20 Ο
∆ΜΣ έχει το ισχυρό πλεονέκτηµα ότι είναι απλός και εύκολα
επαναλήψιµος αφού χρειάζεται για τον υπολογισµό του
µετρήσεις (βάρος και ύψος σώµατος) που ο κάθε παιδίατρος
είναι εξοικειωµένος. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται εύκολα
από το πηλίκο:
βάρος σώµατος / (ύψος σώµατος)2 [kg/m2].
Πρέπει να τονιστεί όµως ότι ο δείκτης αυτός δεν είναι
ιδανικός αφού δεν έχει άµεση γραµµική συσχέτιση µε το
ποσοστό σωµατικού λίπους. Έτσι σε µία µελέτη ο ∆ΜΣ
εξήγησε µόνο το 65% περίπου του σωµατικού λίπους σε
παιδιά,21 ενώ σε µια δεύτερη το 76% µετά από στατιστική
διόρθωση για το φύλο και το στάδιο ανάπτυξης κατά
Tanner.22 Μειονεκτεί επίσης στο γεγονός ότι µπορεί να
χαρακτηρίσει ως υπέρβαρα, παιδιά µε αυξηµένη µυϊκή ή
οστική µάζα, ενώ η υιοθέτηση της 85ης ή της 95ης
εκατοστιαίας θέσης για την ηλικία και το φύλο δεν
προβλέπει µε ακρίβεια τις παθολογικές καταστάσεις που
συνδέονται µε την παχυσαρκία.23 Έτσι, έχει βρεθεί ότι άλλοι
δείκτες όπως η περιφέρεια µέσης και ο λόγος περιφέρειας
µέσης / ύψος σώµατος υπερτερούν του ∆ΜΣ στον
προσδιορισµό παιδιών µε παθολογικές τιµές λιπιδίων
αίµατος και αυξηµένες τιµές αρτηριακής πίεσης.24
Παρά τα µειονεκτήµατα αυτά, πάντως, η επιτροπή ειδικών
της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας προτείνει το ∆ΜΣ σε
συνδυασµό µε µετρήσεις υποδόριου λίπους (π.χ. δερµατική
πτυχή τρικέφαλου µυός) για τον ορισµό της παχυσαρκίας.25
Η επιτροπή αυτή, µάλιστα, προτείνει τη χρήση των
πρότυπων εκατοστιαίων καµπύλων από τις ΗΠΑ για το ∆ΜΣ
και τη δερµατική πτυχή τρικεφάλου,26 ειδικά για τους
έφηβους, έως ότου υπάρξουν καλύτερα δεδοµένα. Έτσι,
παιδιά των οποίων οι σωµατοµετρήσεις αυτές κυµαίνονται

Απώτερες επιπλοκές
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Παχυσαρκία !
Αυξηµένη θνησιµότητα (όλα τα αίτια)
Αυξηµένη (θνησιµότητα καρδιαγγειακά επεισόδια)
Μη ινσουλινοεξαρτώµενος σακχαρώδης διαβήτης
Καρκίνου παχέος εντέρου
Αρθρίτιδα

ανάµεσα στην 85η και 95η εκατοστιαία θέση για την ηλικία και το
φύλο χαρακτηρίζονται ως «υπέρβαρα» και όσα βρίσκονται ή
υπερβαίνουν την 95η εκατοστιαία θέση ως «παχύσαρκα».27
Υπέρβαρα παιδιά που δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό
παχυσαρκίας, δεν παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση του ∆ΜΣ
διαχρονικά και δεν παρουσιάζουν επιπλοκές της παχυσαρκίας
(π.χ.
υπερλιπιδαιµία,
αρτηριακή
υπέρταση
κλπ)
παρακολουθούνται συστηµατικά και ενθαρύνονται απλά για
διατήρηση σταθερού του σωµατικού τους βάρους ενώ συνεχίζεται
η κατά µήκος αύξηση. Τα υπέρβαρα παιδιά που παρουσιάζουν
κάποια από τα προαναφερθέντα προβλήµατα και τα παχύσαρκα
παιδιά χρήζουν θεραπευτικής παρέµβασης. Η παρέµβαση αυτή –
αν και ξεφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος άρθρου – απαιτεί
σε γενικές γραµµές τη συµµετοχή της οικογένειας και στοχεύει στη
σταδιακή αλλά µόνιµη τροποποίηση των συνηθειών του παιδιού
και της οικογένειας. Η τροποποίηση αυτή αφορά τη σταδιακή
αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και την ελάττωση των
πλούσιων σε θερµίδες και λίπη τροφών. Απαιτείται, επίσης, µια
συνεχής υποστήριξη της οικογένειας για τη διατήρηση των νέων
συνηθειών ώστε να µην αποτύχει η προσπάθεια.27

Περίοδοι της παιδικής ηλικίας που θέτουν σε κίνδυνο για
παχυσαρκία στην ενήλικο ζωή

Σύµφωνα µε τον W.H. Dietz, υπάρχουν τρεις περίοδοι στην
παιδική ηλικία που είναι κρίσιµες για την ανάπτυξη παχυσαρκίας
που θα παραµείνει στην ενήλικο ζωή. Η εµβρυϊκή περίοδος, η
περίοδος αναστροφής του ∆ΜΣ (adiposity rebound) και η
εφηβεία.28
Η κατάσταση θρέψης στην εµβρυϊκή ηλικία θεωρείται κρίσιµη για
την µετέπειτα ανάπτυξη και την εν γένει υγεία του εµβρύου. Έτσι η
υποθρεψία του εµβρύου, όπως εκφράζεται µε το χαµηλό βάρος
γέννησης για την ηλικία κύησης, συνδυάζεται µε αυξηµένο κίνδυνο
καρδιαγγειακών και εγκεφαλικών επεισοδίων,29-31 αυξηµένη
συχνότητα µεταβολικού συνδρόµου,32 αυξηµένο κίνδυνο µηινσουλινοεξαρτώµενου σακχαρώδη διαβήτη,33,34 αυξηµένο κίνδυνο
για αρτηριακή υπέρταση,34,35 και αυξηµένο κίνδυνο για
παχυσαρκία στους ενήλικες.34,35
Η εφηβεία αποτελεί κρίσιµη ηλικία για την ανάπτυξη της
παχυσαρκίας µε κίνδυνο παραµονής στην ενήλικο ζωή. Έτσι έχει
βρεθεί ότι όσο ωριµάζει ο παχύσαρκος έφηβος, τόσο περισσότερο
αυξάνονται οι πιθανότητες για παραµονή της παχυσαρκίας. Τα
δεδοµένα είναι αντικρουόµενα όσον αφορά την σχολική ηλικία
αφού άλλες µελέτες δίνουν αυξηµένες πιθανότητες για παραµονή
της παχυσαρκίας του παιδιού και άλλες όχι. Έτσι ο σχετικός
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κίνδυνος για τις ηλικίες 3-5 ετών υπολογίστηκε σε 4,1
(δηλαδή 4,1 φορές κίνδυνος για παραµονή της παχυσαρκίας
στην ενήλικο ζωή σε σχέση µε τα κανονικού βάρους παιδιά),
για τις ηλικίες 6-9 ετών σε 10,3, για τις ηλικίες 10-14 ετών σε
28,3 και για τις ηλικίες 15-17 ετών σε 20,3.36 Μια άλλη
µελέτη επιβεβαιώνει ότι η παχυσαρκία στην ηλικία των 35
ετών είναι άριστα προβλέψιµη από την παχυσαρκία του
ατόµου στην ηλικία των 18 ετών, καλά στην ηλικία των 13
ετών και µέτρια στις ηλικίες κάτω των 13 ετών.37

3. Chinn S, Hughes JM, Rona RJ. Trends in growth and obesity
in ethnic groups in Britain. Arch Dis Child 1998; 78: 513-517.

4. Hanley AJG, Harris SB, Gittelsohn J, Wolever TMS, Saksvig

5.
6.

Ηλικία αναστροφής του δείκτη µάζας σώµατος.

Η αναστροφή του δείκτη µάζας σώµατος (adiposity rebound)
είναι το σηµείο όπου η καµπύλη του δείκτη µάζας σώµατος
µετά από µια αύξηση στην βρεφική ηλικία ακολουθούµενη
από µια πτώση στην νηπιακή και προσχολική ηλικία
ακολουθείται από την τελική αύξηση. Η ηλικία που
παρατηρείται αυτή η αναστροφή είναι γύρω στο 6ο – 7ο έτος
ζωής.38, 39
Σε µία µελέτη,40 αξιολογήθηκε το ποσοστό παχυσαρκίας
στην ενήλικο ζωή (21 – 29 ετών) σε σχέση µε την ηλικία
αναστροφής του ∆ΜΣ. Τα ποσοστά παχυσαρκίας ανάλογα
µε την ηλικία εµφάνισης της αναστροφής του ∆ΜΣ φαίνονται
στον πίνακα ΙΙ.
Πίνακας ΙΙ. Ποσοστό παχυσαρκίας στην ενήλικο ζωή σε
σχέση µε την ηλικία εµφάνισης της αναστροφής του
∆ΜΣ.40
Ηλικία αναστροφής ∆ΜΣ
Ποσοστό παχυσαρκίας
(έτη)
στην ηλικία
21-29 ετών (%)
< 4,8
4,8 έως 6,2
> 6,2

25
14
5

Έχει βρεθεί επίσης καλή συσχέτιση της ηλικίας αναστροφής
του ∆ΜΣ µε την τιµή του ∆ΜΣ στην ηλικία των 18 και 21
ετών.41 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η
πρώιµη εµφάνιση της αναστροφής του ∆ΜΣ συνοδεύεται µε
την πρώιµη εµφάνιση της παχυσαρκίας στην ενήλικο ζωή
(early-onset overweight – πριν την ηλικία των 25 ετών).42

Συµπέρασµα
Η παιδική παχυσαρκία, πρόβληµα µε συνεχώς αυξανόµενη
συχνότητα, οφείλει να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά από
τον σύγχρονο παιδίατρο, ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές
άµεσες και απώτερες επιπλοκές της. Η αναγνώριση των
παιδιών υψηλού κινδύνου µπορεί να υποβοηθηθεί έχοντας
υπ’ όψη τις τρεις κρίσιµες περιόδους εµφάνισης της
παιδικής παχυσαρκίας, της εµβρυϊκής ηλικίας, της εφηβείας
και της ηλικίας εµφάνισης αναστροφής του δείκτη µάζας
σώµατος.
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