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Παιδική Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακά Νοσήµατα.
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Περίληψη
Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σοβαρό πρόβληµα υγείας µε συνεχώς αυξανόµενη συχνότητα διεθνώς. Η παχυσαρκία στα παιδιά και τους
έφηβους αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα για αντιµετώπιση προβλήµατα. Στο παρόν άρθρο, γίνεται µια ανασκόπηση των σύγχρονων δεδοµένων
για την παιδική παχυσαρκία όσο αφορά επιδηµιολογικά στοιχεία, αιτιολογία, συσχέτιση µε νοσήµατα φθοράς και τέλος δίδονται κάποιες βασικές
αρχές πρόληψης και αντιµετώπισης του προβλήµατος.
Λέξεις Κλειδιά: Παχυσαρκία, παιδιά, έφηβοι, καρδιαγγειακά νοσήµατα.
Abstract
Obesity in children is a serious health problem, which presents a dramatic increase in frequency worldwide. Obesity in children and adolescents
consists one of the most difficult diseases to treat. In this review we present current data concerning the epidemiology, causes, relation with
cardiovascular disease and finally some basic concepts in respect of prevention and treatment of pediatric obesity.
Key Words: Obesity, children, adolescents, cardiovascular diseases.

Εισαγωγή

Η αθηροσκλήρωση αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα υγείας στις
αναπτυγµένες χώρες κατά το δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα και η
αυξανόµενη συχνότητά της στις αναπτυσσόµενες χώρες αναµένεται
ότι θα καταστήσει την αθηροσκλήρωση ως την πρωταρχική αιτία
νοσηρότητας και θνησιµότητας στις αρχές του επόµενου αιώνα1.
Η διαδικασία της αθηροσκλήρωσης εξαρτάται από την παρουσία
προδιαθεσικών παραγόντων των καρδιαγγειακών νοσηµάτων
(ΠΠΚΑΝ). Η αναγνώριση των κύριων προδιαθεσικών παραγόντων
των καρδιαγγειακών νοσηµάτων και η εφαρµογή αποτελεσµατικών
προληπτικών προγραµµάτων έχει οδηγήσει σε µείωση των
νοσηµάτων αυτών σε αναπτυγµένες χώρες όπως οι ΗΠΑ2 και
αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες3.
Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις της αθηροσκλήρωσης, πρωτίστως το
έµφραγµα του µυοκαρδίου και τα εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια
εκδηλώνονται συνήθως σε µεσήλικες ή και πιο ηλικιωµένα άτοµα. Η
διαδικασία της αθηροσκλήρωσης όµως, όπως είναι καλά γνωστό,
αρχίζει στην παιδική ή νεαρή ηλικία και µπορεί να διαδράµει
ασυµπτωµατικά για µερικές δεκαετίες4. Όπως έχει αποδειχθεί και
από πρόσφατα παθολογοανατοµικά δεδοµένα της “Bogalusa Heart
Study”, η παρουσία ΠΠΚΑΝ µετά την ηλικία των δύο ετών αυξάνει
σηµαντικά τον κίνδυνο αυτό5. Η εφαρµογή, συνεπώς, κατάλληλης
προληπτικής στρατηγικής στην παιδική ηλικία καθίσταται
επιτακτική ανάγκη.
Η αστικοποίηση και η βιοµηχανοποίηση έχουν οδηγήσει σε
δραµατική αλλαγή του τρόπου ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η
αυξηµένη συχνότητα των ΠΠΚΑΝ που παρατηρείται τις τελευταίες
δεκαετίες διεθνώς λόγω της αλλαγής αυτής και η αύξηση του
προσδόκιµου επιβίωσης υποβάλλουν το σύγχρονο άνθρωπο σε πιο
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παρατεταµένη “έκθεση” στους προδιαθεσικούς παράγοντες και
εποµένως αυξάνουν τη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα των
καρδιαγγειακών νοσηµάτων1. Η έκθεση στους προδιαθεσικούς
αυτούς παράγοντες αρχίζει στην παιδική ηλικία µε την υιοθέτηση
δυτικών προτύπων διατροφής (µε αποτέλεσµα τη µείωση των
προσλαµβανόµενων θερµίδων από σύµπλοκους υδατάνθρακες και
την αύξηση των προσλαµβανόµενων θερµίδων από λίπος) και την
καθιστική ζωή (λιγότερη άσκηση και περισσότερες αδρανείς
δραστηριότητες – όπως πολλές ώρες τηλεθέασης, επιτραπέζια
ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.ο.κ).
Η εφαρµογή προληπτικών προγραµµάτων για τα καρδιαγγειακά
νοσήµατα (ΚΑΝ) περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές παρέµβαση (α)
στο γενικό πληθυσµό και (β) στις οµάδες υψηλού κινδύνου6. Ο
κλινικός γιατρός οφείλει στο θεραπευτικό του πλάνο να εστιάζει την
προσοχή του στην παρουσία πολλαπλών προδιαθεσικών
παραγόντων παρά στην παρουσία ενός µόνο προδιαθεσικού
παράγοντα, όπως η υπερχοληστερολαιµία7,8.
Η κύρια αποστολή του παιδιάτρου ήταν πάντοτε η εξασφάλιση
φυσιολογικής αύξησης και ανάπτυξης του παιδιού καθώς επίσης
και η πρόληψη των ασθενειών. Ο ρόλος του παιδιάτρου έχει
αποδειχθεί σηµαντικός για την ανίχνευση παιδιών που είναι σε
κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, σε µακροχρόνιες επιδηµιολογικές
µελέτες9. Παρ’όλα αυτά η αντιµετώπιση των προδιαθεσικών
παραγόντων ακόµα και στις ΗΠΑ υπολείπεται ακόµα σηµαντικά.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των Αµερικανών
παιδιάτρων που θεωρούν ως µείζων προδιαθεσικό παράγοντα για
καρδιαγγειακά νοσήµατα την αυξηµένη χοληστερόλη ήταν 51,9 %,
την υπέρταση το 45,8 %, το κάπνισµα το 57,6 %, το σακχαρώδη
διαβήτη το 18% και το θετικό οικογενειακό ιστορικό το 72,2 %.
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Παρ’ότι αυτοί οι προδιαθεσικοί παράγοντες ελέγχονται από τους
Αµερικανούς Παιδίατρους, η αντιµετώπιση τους δεν είναι
ικανοποιητική10. Αξιοσηµείωτο είναι ακόµα το γεγονός ότι η µελέτη
αυτή10 δεν διερεύνησε καθόλου τον παράγοντα παχυσαρκία, ένα
σηµαντικό παράγοντα που συνδέεται µε την υπέρταση, την
υπερλιπιδαιµία και τις αθηροσκληρωτικές βλάβες9.

Παχυσαρκία – Επιδηµιολογικά στοιχεία.

Η παχυσαρκία, που αποτελεί ένα από τους τεκµηριωµένους
ΠΠΚΑΝ4, είναι πρόβληµα µε ολοένα αυξανόµενη συχνότητα στους
ενήλικες στις αναπτυγµένες χώρες, σε σηµείο που να
χαρακτηρίζεται ως επιδηµία ή κοινωνική µάστιγα11. Σε µεγάλο
βαθµό, για την αύξηση αυτή, ευθύνεται ο σύγχρονος τρόπος ζωής,
κυρίως λόγω της µεγάλης τεχνολογικής εξέλιξης που έχει οδηγήσει
σε σηµαντική ελάττωση της καθηµερινής κατανάλωσης ενέργειας12.
Η συχνότητα της παχυσαρκίας αυξάνεται σταδιακά και στα παιδιά
στις αναπτυγµένες χώρες. Στις Ηνωµένες Πολιτείες για παράδειγµα
παρατηρείται αύξηση της παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής,
σχολικής και εφηβικής ηλικίας τις τελευταίες δεκαετίες13-16.
Συγκεκριµένα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ποσοστό 21,6% και
10,2% των παιδιών ήταν υπέρβαρα λαµβάνοντας υπ’όψη την 85η
και την 95η εκατοστιαία θέση αντίστοιχα (σε σχέση µε την ηλικία
και το φύλο)14, σε παιδιά σχολικής ηλικίας 13,7% µε βάση την 95η
εκατοστιαία θέση16 που αυξήθηκε στο 21% στη Νέα Υόρκη15, σε
εφήβους 11,5% και τέλος σε νεαρούς ενήλικες 34,9% µε βάση την
85η εκατοστιαία θέση16. Στον Καναδά το ποσοστό των παιδιών
σχολικής ηλικίας (9-12 ετών) που ήταν υπέρβαρα µε βάση την 85η
εκατοστιαία θέση ήταν 39,4%17. Τέλος και σε Ευρωπαϊκές
χώρες18,19 επίσης η συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας αυξάνει
σηµαντικά σε διάφορες εθνότητες. Στη Μεγάλη Βρετανία για
παράδειγµα, το πάχος της δερµατικής πτυχής τρικέφαλου αυξήθηκε
κατά µέσο όρο 4,5% στα αγόρια και 2,9% στα κορίτσια ανάλογα µε
την εθνική τους καταγωγή, σε µια δεκαετία (1982-93)18. Στον
Κυπριακό χώρο δεν υπάρχουν δεδοµένα που να καταδεικνύουν την
έκταση του προβλήµατος. Σύγκριση όµως της δερµατικής πτυχής
τρικέφαλου έδειξε ότι τα Κυπριόπουλα στην επαρχία Πάφου είχαν
σηµαντικά µεγαλύτερες τιµές σε σχέση µε παιδιά της Αγγλίας και
της Νορβηγίας20.
Ένα µείζων πρόβληµα που αφορά το πρόβληµα της παχυσαρκίας
είναι η µετέπειτα εξέλιξη της στα παιδιά. Τα παχύσαρκα παιδιά
έχουν αυξηµένο κίνδυνο για παραµονή της παχυσαρκίας και στην
ενήλικο ζωή. Παχύσαρκα βρέφη έχουν διπλάσιο κίνδυνο,
παχύσαρκα παιδιά ηλικίας 8 ετών έχουν κίνδυνο 5-7 φορές και
παχύσαρκοι έφηβοι 8-25 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο για µετέπειτα
παχυσαρκία21. Ο κίνδυνος αυτός διπλασιάζεται στα παιδιά
παχύσαρκων γονέων, για παχυσαρκία στην ενήλικο ζωή22. Μία
ενδιαφέρουσα µελέτη στη Βρετανία έδειξε ότι ο κίνδυνος για
µετέπειτα παχυσαρκία των παιδιών αυξάνει ανάλογα µε τον αριθµό
των παχύσαρκων γονέων αλλά και το βαθµό παχυσαρκίας των
γονέων (πίνακας 1)23. Στην ηλικία των 5-6 ετών ο δείκτης µάζας
σώµατος φτάνει φυσιολογικά στο ναδίρ του (adiposity rebound) για
να ακολουθήσει η σταδιακή φυσιολογική αύξηση µέχρι την ενήλικο
ζωή. Όσο νωρίτερα παρουσιάζεται αυτό το adiposity rebound, τόσο
µεγαλύτερος ο κίνδυνος για παχυσαρκία στην ενήλικο ζωή,
ανεξάρτητα από την κατάσταση των γονέων24. Αντίθετα το βάρος

Πίνακας 1. Κίνδυνος (odds ratio) για παχυσαρκία στην ηλικία
των 33 ετών ανάλογα µε το ∆είκτη Μάζας Σώµατος των γονέων.
Οµάδα γονέων µε βάση το ∆είκτη
Σχετικός Κίνδυνος
Μάζας Σώµατος
Άρρεν
Θήλυ
Ένας Λιποβαρής
1,29
0,95
∆ύο Φυσιολογικοί
1,00
1,00
Ένας Υπέρβαρος
1,99
1,47
∆ύο Υπέρβαροι
3,41
2,65
Ένας Παχύσαρκος
3,43
2,98
∆ύο Παχύσαρκοι
8,42
6,75
Lake JK et al. Arch Dis Child 1997; 77: 376-81.
γέννησης του παιδιού δεν φαίνεται να επηρεάζει την συχνότητα της
παχυσαρκίας στην ενήλικο ζωή25.

Επιπτώσεις της Παχυσαρκίας – Συσχέτιση της µε
Καρδιαγγειακά νοσήµατα.

Οι επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας και των µακροχρόνιων
επιπλοκών της είναι πολλές. Έχει συσχετισθεί µε προβλήµατα
όπως η πρώιµη ήβη και η πρώιµη εµµηναρχή στα κορίτσια, το
σύνδροµο των πολυκυστικών νεφρών, πρώιµη ήβη ή καθυστέρηση
της ήβης και εφηβική γυναικοµαστία στα αγόρια, εκφυλιστική
αρθρίτιδα, το σύνδροµο άπνοιας στον ύπνο και άλλα26. Τα
προβλήµατα που συνοδεύουν την παχυσαρκία στους ενήλικες
φαίνονται στον Πίνακα 2. Η συσχέτιση όµως της παχυσαρκίας µε
διάφορους
προδιαθεσικούς
παράγοντες
καρδιαγγειακών
νοσηµάτων αλλά και η επίπτωση των νοσηµάτων φθοράς όπως η
στεφανιαία νόσος, τα εγκεφαλικά επεισόδια και ο µη
ινσουλινοεξαρτώµενος σακχαρώδης διαβήτης έχει διερευνηθεί
εκτεταµένα, αν και, η παιδιατρική κοινότητα διεθνώς δεν έχει
ευαισθητοποιηθεί ακόµα επαρκώς26.
Πίνακας 2. Επιπλοκές της Παχυσαρκίας στην ενήλικο ζωή.
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Υπέρταση
∆υσλιπιδαιµία
Σακχαρώδης ∆ιαβήτης τύπου ΙΙ
Στεφανιαία νόσος
Εγκεφαλικά επεισόδια
Χολολιθίαση
Οστεοαρθρίτιδα
Σύνδροµο άπνοιας στον ύπνο
Καρκίνος (ενδοµητρίου, µαστού, προστάτη, ορθού)
Προβλήµατα στην κύηση
∆ιαταραχές της εµµήνου ρύσεως
Υπερτρίχωση
Κατάθλιψη

National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood
Institute.
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Η συχνότητα του Μεταβολικού Συνδρόµου Χ (παχυσαρκία,
δυσλιπιδαιµία, υπέρταση, ανοχή στην ινσουλίνη) είναι µεγαλύτερη
σε παχύσαρκους ενήλικες που ήταν παχύσαρκοι και ως παιδιά27. Η
συµπερασµατολογία αυτή στηρίχθηκε στον υπολογισµό του
σχετικού κινδύνου στα άτοµα που βρίσκονταν στο ανώτερο
τριτηµόριο των τιµών του ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ).
Η παχυσαρκία, οριζόµενη από το ∆ΜΣ J 85η ΕΘ, συνοδεύεται µε
µεγαλύτερη τιµή συστολικής πίεσης και ολικής χοληστερόλης και
µικρότερη τιµή HDL-χοληστερόλης και απόδοσης στο παλίνδροµο
τρέξιµο αντοχής στα παιδιά28. Η παχυσαρκία τέλος συσχετίζεται µε
την έκταση των αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων τόσο σε
ενήλικες29, όσο και σε µικρά παιδιά, έφηβους και νέους4, 5.
Η κατανοµή του σωµατικού λίπους φαίνεται ότι καθορίζει πιο
αξιόπιστα τον κίνδυνο τόσο για την παρουσία πολλαπλών
προδιαθεσικών παραγόντων καρδιαγγειακών νοσηµάτων φθοράς
όσο και για τη συχνότητα των καρδιαγγειακών νοσηµάτων26. Η
ενδοκοιλιακή συσσώρευση του σωµατικού λίπους σε παχύσαρκους
ενήλικες βρέθηκε να συσχετίζεται µε τις διαταραχές των λιπιδίων
του ορού που παρατηρούνται, ενώ παχύσαρκοι άνδρες µε µικρή
συγκέντρωση σπλαγχνικού λίπους βρέθηκε να έχουν συγκρίσιµα
επίπεδα λιπιδίων ορού µε παχύσαρκους µάρτυρες30. Στα παιδιά
επίσης βρέθηκε ότι µεγαλύτερη κατανοµή σπλαγχνικού λίπους
συσχετίζεται µε τα επίπεδα λιπιδίων του ορού, την αρτηριακή πίεση
και τη µάζα της αριστερής κοιλίας31. Το γεγονός αυτό εξηγεί
πιθανώς γιατί ο ∆ΜΣ δεν χρησιµεύει για τη συσχέτιση της παιδικής
παχυσαρκίας µε τα προαναφερθέντα προβλήµατα32. Αντίθετα η
περιφέρεια µέσης33,34 και η οβελιαία διάµετρος της κοιλιάς33
αξιολογήθηκε από διάφορες µελέτες σαν καλύτερος δείκτης για την
εκτίµηση του κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήµατα σε ενήλικες.
Ανάλογη προσπάθεια έγινε για την αξιολόγηση της περιφέρειας
µέσης και σε παιδιά35. Η περιφέρεια µέσης δε, έχει αξιολογηθεί ως
καλύτερος δείκτης για τον προσδιορισµό παιδιών που έχουν
αυξηµένη πιθανότητα για παθολογικές τιµές λιπιδίων και ινσουλίνης
αίµατος36.

Αιτιοπαθογένεια της Παχυσαρκίας - Ο ρόλος της
διατροφής, της άσκησης και της τηλεθέασης.

Ο πρώτος νόµος της θερµοδυναµικής, που καθορίζει ότι το ποσό
της αποθηκευόµενης ενέργειας ισούται µε τη διαφορά στην
πρόσληψη και κατανάλωση ενέργειας, έχει απόλυτη εφαρµογή στα
βιολογικά συστήµατα. Έτσι, έχει βρεθεί ότι περίσσεια κατά 0,3%
στην πρόσληψη των αναλογούµενων θερµίδων για διάστηµα 30
ετών οδηγεί στην αύξηση του σωµατικού βάρους κατά 9,1 kg11. Οι
εξελίξεις στη µοριακή βιολογία έχουν δηµιουργήσει µια αισιοδοξία
ότι θα αναγνωριστούν τα γενετικά αίτια που οδηγούν στην
προδιάθεση για θετικό ισοζύγιο ενέργειας. Παρ’όλα αυτά µικρή
πρόοδος έχει σηµειωθεί όσον αφορά τη γενετική βάση της
παχυσαρκίας στον άνθρωπο37. Η πρόσφατη ανακάλυψη όµως,
αριθµού πεπτιδίων, όπως το νευροπεπτίδιο Υ38, η λεπτίνη39 και η
ορεξίνη40, και η πιθανή συσχέτιση τους µε τη παθογένεια της
παχυσαρκίας έχει δώσει µεγάλη ώθηση στη γενετική διερεύνηση
της και αναµένεται σύντοµα να σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στην
αντιµετώπιση της.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προσλάβει η λεπτίνη, µια πρωτεΐνη που
αποδείχθηκε καταρχήν σε πειραµατόζωα ότι η γενετικά
καθορισµένη έλλειψη της συνοδεύεται µε παχυσαρκία, σακχαρώδη

διαβήτη, υπερφαγία, υπεργλυκαιµία, ανοχή στην ινσουλίνη,
υποθερµία και στείρωση39. Σε παιδιά και εφήβους41 και σε
ενήλικες42, αντίθετα, παρατηρείται αύξηση των επιπέδων λεπτίνης
παράλληλα µε τη αύξηση του δείκτη µάζας σώµατος. Αυτές οι
παρατηρήσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι στον άνθρωπο
υπάρχει έλλειµµα στον υποδοχέα της λεπτίνης. Τα δεδοµένα όσον
αφορά την επίδραση της λεπτίνης στην κατανάλωση ενέργειας στα
παιδιά είναι αντικρουόµενα43,44, παρ’ότι σε ενήλικες έχει βρεθεί ότι η
άσκηση µειώνει τα επίπεδα της λεπτίνης45. Η µελέτη των βιολογικών
ιδιοτήτων της λεπτίνης συνεχίζεται µε γρήγορους ρυθµούς και
αναµένεται µε ενδιαφέρον η προοπτική της στην θεραπεία της
παχυσαρκίας39.

Η επίδραση του σύγχρονου τρόπου ζωής:

Η δραµατική αλλαγή της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, κυρίως
όσον αφορά τη διατροφή, το κάπνισµα και την άσκηση, τον έχουν
οδηγήσει µοιραία σε αυξηµένη νοσηρότητα χρονίων νοσηµάτων
φθοράς1. Η επίδραση της διατροφής στη παθογένεια της
παχυσαρκίας είναι αδιαµφισβήτητη. Η αντικατάσταση της
παραδοσιακής µεσογειακής δίαιτας µε τα δυτικά πρότυπα
διατροφής έχει οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας της
παχυσαρκίας
και
άλλων
προδιαθεσικών
παραγόντων
καρδιαγγειακών νοσηµάτων στον Κρητικό πληθυσµό, τα τελευταία
τριάντα χρόνια46. Αντίθετα, η υιοθέτηση της µεσογειακής δίαιτας
έχει οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των καρδιαγγειακών
επεισοδίων σε πρόγραµµα δευτερογενούς πρόληψης στη Γαλλία47.
Τροφές πλούσιες σε απλά σάκχαρα και λίπος και φτωχές σε
φυτικές ίνες έχουν συσχετισθεί θετικά µε τη συχνότητα του µη
ινσουλινοεξαρτώµενου σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας
σε ενήλικες48. Σε παιδιά επίσης, η ψηλή διαιτητική πρόσληψη
λίπους49 και κατανάλωση τροφών µε ψηλό γλυκαιµικό δείκτη
προδιαθέτουν για παχυσαρκία50.
Η συστηµατική άσκηση µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο για ΚΑΝ51
και εγκεφαλικά επεισόδια52. Οι προτεινόµενοι µηχανισµοί µε τους
οποίους ασκείται η ευεργετική επίδραση της άσκησης στα
νοσήµατα αυτά φαίνεται ότι είναι πολλαπλοί. Η άσκηση φάνηκε να
µειώνει τον κίνδυνο µε ελάττωση των ΠΠΚΑΝ51,53, µε τροποποίηση
του µεταβολισµού54 και τέλος µε µείωση της ευαισθησίας της LDLχοληστερόλης στην οξείδωση55. Ανάµεσα στα άλλα, έχει
τεκµηριωθεί και η επίδραση της σε δείκτες παχυσαρκίας τους
οποίους αποδείχθηκε να µειώνει51,56.
Στα παιδιά και νεαρούς ενήλικες η παρατεταµένη έλλειψη άσκησης
συνοδεύεται µε αρνητική επίδραση στους ΠΠΚΑΝ56, ενώ επίσης σε
παιδιά οι αδρανείς δραστηριότητες ευνοούν την πρόκληση ή
τουλάχιστον τη διατήρηση της παχυσαρκίας57. Η τηλεθέαση είναι
µια τέτοια δραστηριότητα που οδηγεί τα παιδιά σε ελλιπή άσκηση
και έχει θετική συσχέτιση µε την παχυσαρκία58. Η τηλεθέαση,
επίσης, περισσότερο από 2 ώρες την ηµέρα βρέθηκε να είναι
καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για υπερχοληστερολαιµία
(>200 mg/dl) σε σχέση µε το θετικό οικογενειακό ιστορικό
υπερχοληστερολαιµίας59.
Τα Κυπριόπουλα, έχοντας αποκτήσει πιο δυτικά πρότυπα ζωής σε
σχέση µε το παρελθόν, έχουν παράλληλα αυξηµένη συχνότητα
προδιαθεσικών παραγόντων καρδιαγγειακών νοσηµάτων φθοράς.
Σε προηγούµενη µας µελέτη φάνηκε ότι παιδιά ηλικίας 11-12 ετών
είχαν υπερχοληστερολαιµία (ολική χοληστερόλη J 200mg/dl) σε

22

ποσοστό 21.1% των αγοριών και 15.2% των κοριτσιών, αυξηµένο
σωµατικό βάρος (∆ΜΣ J 22 kg/m2) σε ποσοστό 20.3% και 18.1%
αντίστοιχα, ψηλή µέτρηση αρτηριακής συστολικής πίεσης (> 125
mm Hg) σε ποσοστό 4.8% και 3.0% αντίστοιχα, ενώ 24.2% και
26.4% αντίστοιχα είχαν µειωµένο επίπεδο φυσικής κατάστασης
(όπως εκτιµάται µε το παλίνδροµο τρέξιµο αντοχής <30ης ΕΘ).
Αθροιστικά, από τα παιδιά αυτά είχαν ένα προδιαθεσικό
παράγοντα το 47.1% των αγοριών και το 47.7% των κοριτσιών, δύο
προδιαθεσικούς παράγοντες το 18% και το 15% αντίστοιχα και
τρεις ή τέσσερις προδιαθεσικούς παράγοντες το 4.8% και το 3.0%
αντίστοιχα60. Το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών υπολογίστηκε
µε βάση την 85η εκατοστιαία θέση από πρόσφατα δηµοσιευµένους
πίνακες για το δείκτη µάζας σώµατος61, στους οποίους οι τιµές είναι
κατά 6-7% µεγαλύτερες σε σχέση µε προηγούµενες εκτιµήσεις .

Αντιµετώπιση και πρόληψη:

Η αυξηµένη συχνότητα της παχυσαρκίας και οι επιπτώσεις της,
βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες, οριοθετούν την ανάγκη για
αποτελεσµατική πρόληψη και θεραπεία της. Υπάρχουν όµως
σηµαντικοί φραγµοί οι οποίοι παρεµποδίζουν την εφαρµογή
ικανοποιητικών προγραµµάτων θεραπείας και πρόληψης. Οι
φραγµοί αυτοί περιλαµβάνουν τον χρόνο που διαθέτουν οι ειδικοί
για την παροχή συµβουλών στην οικογένεια, λόγω και της
συναφούς χαµηλής ιατρικής αποζηµίωσης, και την έλλειψη
αποτελεσµατικών
θεραπευτικών
προτοκόλλων62.
Ακόµα
περισσότερο οι ιατροί παρ’ότι είναι πρόθυµοι συνήθως να
αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας, εν τούτοις είναι
ανέτοιµοι να θεραπεύσουν την ίδια την παχυσαρκία, πολλές φορές
είτε γατί θεωρούνται αναποτελεσµατικές οι υπάρχουσες θεραπείες,
είτε επικίνδυνες63. Έτσι, δεδοµένης της έλλειψης πολλών
ερευνητικών προγραµµάτων για την αντιµετώπιση της
παχυσαρκίας, δεν είναι περίεργο ότι ακόµα και οι συστάσεις
ειδικών επιτροπών για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας
στηρίζονται στην εµπειρία των εµπειρογνωµόνων, παρά σε
τεκµηριωµένα στοιχεία64.
Η αντιµετώπιση της παχυσαρκίας προϋποθέτει στενή
παρακολούθηση και αφιέρωση ικανού χρόνου εκ µέρους των
ιατρών και αποφασιστικότητα για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος από τον ενδιαφερόµενο (παιδί, έφηβο, ενήλικα). Σε
µικρά παιδιά που δεν δείχνουν έτοιµα για τις απαραίτητες αλλαγές,
οι γονείς µπορούν να βοηθήσουν µε την προοδευτική τροποποίηση
του διαιτολογίου και της φυσικής δραστηριότητας του παιδιού. Οι
γονείς, ή οι έφηβοι που είναι ανέτοιµοι για τις απαραίτητες αλλαγές,
χρειάζονται συζήτηση και ψυχολογική υποστήριξη για να
αποκτήσουν τα απαραίτητα κίνητρα για να γίνουν οι αλλαγές.
Οι στόχοι της αντιµετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας είναι η
συνειδητοποίηση εκ µέρους του ατόµου των τρεχουσών
διατροφικών του συνηθειών και της φυσικής του δραστηριότητας, η
αναγνώριση των υψηλής θερµιδικής αξίας τροφίµων και των
εµποδίων της φυσικής δραστηριότητας, η σταδιακή τροποποίηση
των αρνητικών συµπεριφορών που εντοπίστηκαν και η συνεχής
εγρήγορση για τον εντοπισµό πιθανών προβληµάτων που
ανακύπτουν από την υιοθέτηση του θεραπευτικού προγράµµατος.
Στα υπέρβαρα παιδιά ηλικίας 2-7 ετών µε δείκτη µάζας σώµατος
(∆ΜΣ) πάνω από την 85η εκατοστιαία θέση (ΕΘ) για την ηλικία και
το φύλο, ο στόχος είναι η διατήρηση του σωµατικού βάρους και όχι

η απώλεια, που θα επιτρέψει µια σταδιακή µείωση του δείκτη µάζας
σώµατος µε την προοδευτική αύξηση του ύψους του παιδιού.
Απώλεια βάρους σε αυτή την ηλικία συνιστάται µόνο σε παιδιά που
έχουν ∆ΜΣ J 95η ΕΘ µε δευτερογενείς επιπλοκές της παχυσαρκίας
(όπως ήπια υπέρταση, υπερλιπιδαιµία, ή ανοχή στην ινσουλίνη). Σε
παιδιά µεγαλύτερα των 7 ετών συνιστάται απώλεια βάρους,
εφ’όσον ο ∆ΜΣ είναι πάνω από την 95ηΕΘ ή εφ’όσον είναι
µεγαλύτερος της 85ης ΕΘ και συνυπάρχει κάποια δευτερογενής
επιπλοκή της παχυσαρκίας. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να
καθοδηγηθούν ώστε υιοθετώντας το κατάλληλο διαιτολόγιο και τις
απαραίτητες αλλαγές στη φυσική δραστηριότητα να επιτυγχάνουν
απώλεια βάρους περίπου κατά µισό κιλό ανά µήνα. Παρ’ότι ο
κατάλληλος στόχος για όλα τα υπέρβαρα παιδιά είναι η µείωση του
∆ΜΣ κάτω από την 85η ΕΘ για την ηλικία και το φύλο, εν’τούτοις ο
στόχος αυτός θα πρέπει να ακολουθεί τον κύριο στόχο που είναι η
υιοθέτηση υγιεινής διατροφής και η συστηµατική άσκηση, στοιχεία
απαραίτητα τόσο για την πρόληψη όσο και την αντιµετώπιση της
παχυσαρκίας64.
Ο στόχος για υιοθέτηση υγιεινής διατροφής, σαφώς τίθεται
υπεράνω της απώλειας βάρους, δεδοµένης της θετικής επίδρασης
της τόσο στους ίδιους τους προδιαθεσικούς παράγοντες των
καρδιαγγειακών νοσηµάτων αλλά πρωτίστως σε αυτή την ίδια τη
νοσηρότητα και θνησιµότητα των καρδιαγγειακών νοσηµάτων47,65.
Μελέτες έχουν αποδείξει την ασφάλεια τέτοιων διαιτητικών
συνηθειών, τόσο στην αύξηση66, όσο και στην παροχή των
απαραίτητων στοιχείων στα παιδιά67.
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