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Ερευνητική Εργασία

Αυξηµένη Περίµετρος Μέσης και Ανίχνευση Παιδιών µε
Παθολογικές Τιµές Λιπιδίων Αίµατος και Αρτηριακής Πίεσης
Σάββας Χρ Σάββα §, Χαράλαµπος Χατζηγεωργίου, Γιάννης Κουρίδης, Μαρία Σιαµούνκη,
Μιχάλης Τορναρίτης
Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Υγεία του Παιδιού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήµατα αποτελούν σύγχρονες µάστιγες δηµόσιας υγείας, µε την
αθηροσκλήρωση να αρχίζει στην παιδική ηλικία. Ο εντοπισµός παιδιών µε αυξηµένο κίνδυνο για εκδήλωση
καρδιαγγειακών νοσηµάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα του παιδιάτρου.
Σκοπός της µελέτης ήταν η συσχέτιση της παρουσίας προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου χρονίων νοσηµάτων
φθοράς σε παιδιά ηλικίας 10-13 ετών µε αυξηµένη Περίµετρο Μέσης (ΠΜ).
Υλικό-Μέθοδοι. Το υλικό της µελέτης αποτέλεσαν 2828 παιδιά ηλικίας 10-13 ετών. Σε όλα τα παιδιά µετρήθηκε το
βάρος (kg) και ύψος (cm) σώµατος και υπολογίστηκε ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ, kg/m2). Μετρήθηκε επίσης η
ΠΜ και η αρτηριακή πίεση ενώ προσδιορίστηκαν τα επίπεδα ολικής, HDL και LDL χοληστερόλης και τα τριγλυκερίδια
ορού, ενώ υπολογίστηκαν τα κλάσµατα ολικής/HDL και LDL/HDL χοληστερόλης.
Αποτελέσµατα. Το ποσοστό των παιδιών µε αυξηµένη ΠΜ ήταν 29,2% για τα αγόρια και 23,1% για τα κορίτσια. Παιδιά
µε αυξηµένη ΠΜ παρουσίαζαν 2-4 φορές πιο συχνά παθολογικές τιµές συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης
και λιπιδίων αίµατος µε εξαίρεση την ολική και LDL-χοληστερόλη στα κορίτσια. Σε παιδιά µε φυσιολογικό ∆ΜΣ η
αυξηµένη ΠΜ συνοδευόταν µε αυξηµένο λόγο ολικής/HDL και LDL/HDL χοληστερόλης και στα δύο φύλα, ενώ τα
αγόρια παρουσίαζαν και µεγαλύτερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης.
Συµπεράσµατα. Παιδιά µε αυξηµένη περίµετρο µέση παρουσιάζουν σε πολλαπλάσια συχνότητα παθολογικές τιµές
αρτηριακής πίεσης και λιπιδίων αίµατος κάτι που συµβαίνει ακόµα και σε παιδιά µε κανονικό δείκτη µάζας σώµατος.
Η περίµετρος µέσης θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την επιλογή παιδιών για έλεγχο των παραµέτρων αυτών.
Λέξεις Κλειδιά: παιδιά, παχυσαρκία, περίµετρος µέσης, λιπίδια, αρτηριακή πίεση

Εισαγωγή
Η παχυσαρκία αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα
δηµόσιας υγείας, µε συχνότητα που αυξάνεται
συνεχώς τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, χωρίς µια
αποτελεσµατική πρόληψη και θεραπεία του
προβλήµατος
να
είναι
ορατή.
Η
παιδική
παχυσαρκία, ιδιαίτερα, αποτελεί θέµα µεγάλου
προβληµατισµού γιατί συνοδεύεται από πληθώρα
επιπτώσεων κατά την παιδική ηλικία1-7 αλλά και
αυξηµένη συχνότητα επιπλοκών και θνησιµότητας
µετά την ενηλικίωση,8,9 ενώ το παχύσαρκο παιδί
και έφηβος παρουσιάζουν αυξηµένες πιθανότητες
να παραµείνουν παχύσαρκοι και στην ενήλικο τους
ζωή.10 Η συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας και
στην Κύπρο καταγράφεται σε ψηλά ποσοστά,11,12
και
συγκρινόµενη
µε
τα
ποσοστά
άλλων
ευρωπαϊκών χωρών συγκαταλέγεται ανάµεσα στις
χώρες µε τα υψηλότερα ποσοστά.13
Η αυξηµένη συχνότητα επιπτώσεων στα
παχύσαρκα άτοµα, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται
κυρίως µε την ενδοκοιλιακή κατανοµή λίπους παρά
µε την περιφερική κατανοµή14 και η συσχέτιση
αυτή έχει αποδειχθεί και στα παιδιά.15 Η

Περιφέρεια
Μέσης
(ΠΜ)
έχει
βρεθεί
ότι
συσχετίζεται καλά µε το ενδοκοιλιακό λίπος, τόσο
σε ενήλικες14,16 όσο και σε παιδιά,17 ενώ φαίνεται
να υπερτερεί στην ανίχνευση προδιαθεσικών
παραγόντων κινδύνου χρονίων νοσηµάτων φθοράς
σε σχέση µε το ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ),18 και
το λόγο περιφέρειας µέσης προς ισχίο (WHR).19
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η
συσχέτιση
της
παρουσίας
προδιαθεσικών
παραγόντων κινδύνου χρονίων νοσηµάτων φθοράς
µε αυξηµένη ΠΜ σε παιδιά ηλικίας 10-13 ετών
στην Κύπρο.
Υλικό – Μέθοδοι
Το υλικό της µελέτης αποτέλεσαν τα παιδιά Στ΄
τάξης
δηµοτικού
που εξετάστηκαν
µε
το
πρωτόκολλο αξιολόγησης του Ερευνητικού και
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Υγεία του Παιδιού κατά
τη σχολική χρονιά 2002-2003 και είχαν εκτός των
άλλων παραµέτρων µέτρηση της Περιφέρειας
Μέσης (ΠΜ).
Το πρωτόκολλο αξιολόγησης, που σχεδιάσθηκε
σε συνεργασία µε τον Τοµέα Προληπτικής Ιατρικής
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του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
περιλάµβανε αδρή
κλινική εξέταση, αιµοληψία για προσδιορισµό
λιπιδίων
αίµατος
και
αιµοσφαιρίνης,
σωµατοµετρήσεις, ανάλυση διαιτολογίου 24ώρου
και αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των
παιδιών µε τη δοκιµασία EURO fit test.
Σωµατοµετρήσεις. Στα σωµατοµετρικά στοιχεία
περιλαµβάνονταν το βάρος και ύψος σώµατος και η
ΠΜ. Όλες οι µετρήσεις λαµβάνονταν από
εκπαιδευµένο προσωπικό. Τα παιδιά ζυγίζονταν µε
ελαφρά ρούχα χωρίς παπούτσια µε ακρίβεια 0,5 kg.
Λαµβανόταν
το
όρθιο
ύψος
µε
φορητό
αναστηµόµετρο (SECA) µε τα παιδιά χωρίς
παπούτσια, µε ακρίβεια 1 mm. Ο ∆είκτης Μάζας
Σώµατος υπολογίστηκε από το πηλίκο βάρος/ύψος2
(kg/m2). Η περιφέρεια µέσης ελαµβάνετο µε µη
διατάσιµη µετροταινία σε οριζόντιο επίπεδο στην
µικρότερη περίµετρο µεταξύ λαγονίου ακρολοφίας
και κατώτερου ορίου του πλευρικού τόξου. Οι
µετρήσεις καταγράφονταν στο πλησιέστερο mm.
Καθορισµός παχυσαρκίας και παιδιών µε
αυξηµένη ΠΜ. Ο ορισµός των παχύσαρκων και
υπέρβαρων παιδιών έγινε µε βάση τη προτεινόµενη
µεθοδολογία του Cole TJ και συν.,20 µε τη οποία τα
όρια του παχύσαρκου (30 kg/m2) και υπέρβαρου
ενήλικα (25 kg/m2) έχουν προεκταθεί στις
εκατοστιαίες θέσεις ενός ετερογενούς πληθυσµού
από 6 διαφορετικές χώρες. Η µεθοδολογία αυτή,
αν και έχει επικριθεί ως αυθαίρετη, εν τούτοις
θεωρείται χρήσιµη και έχει γίνει ευρέως αποδεκτή
αφού µπορεί να εξυπηρετήσει τη σύγκριση των
ποσοστών διαφόρων χωρών. Ο καθορισµός
παιδιών µε ψηλή ΠΜ έγινε µε βάση τα όρια που
πρότειναν οι Taylor RW και συν., τα οποία βρέθηκε
να έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στην
ανίχνευση παιδιών µε κεντρική παχυσαρκία.21
Μέτρηση
αρτηριακής
πίεσης
(ΑΠ)
και
καθορισµός αυξηµένης τιµής ΑΠ. Η αρτηριακή
πίεση µετρήθηκε σε ήρεµη καθιστή θέση στο δεξί
χέρι,
µε
το
υδραργυρικό
πιεσόµετρο
Baumanometer
µε ακρίβεια 1 mm Hg. Όταν
λαµβάνονταν ψηλές τιµές, µεγαλύτερες της 95ης
Ε.Θ., η µέτρηση επαναλαµβανόταν αφού το παιδί
παρέµενε
σε
ηρεµία
για
15
λεπτά
και
καταγραφόταν η χαµηλότερη τιµή. Ο πρώτος ήχος
Korotkof αξιολογείτο ως η συστολική αρτηριακή
πίεση (ΣΑΠ) και ο 5ος ήχος Korotkof ως η
διαστολική αρτηριακή πίεση (∆ΑΠ). Ο καθορισµός
των ψηλών επιπέδων αρτηριακής πίεσης έγινε µε
βάση τα προτεινόµενα όρια των Rosner B και
συν.22 Με βάση τα όρια αυτά η ΑΠ αξιολογείται
ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία (ανά έτος) και την
εκατοστιαία θέση (ΕΘ) του ύψους σώµατος του
παιδιού. Τα όρια αυτά κατατάσσουν την ΑΠ στις
90η και 95η ΕΘ.
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Μέτρηση λιπιδίων αίµατος. Από τα παιδιά
λαµβανόταν 5 ml αίµα σε σωληνάρια κενού, χωρίς
αντιπηκτικό. Τα παιδιά παρέµεναν νηστικά για 12
ώρες πριν την αιµοληψία. Το δείγµα εξετάζετο για
ολική
χοληστερόλη,
υψηλής
πυκνότητας
λιπορωτείνη
(HDL-C),
χαµηλής
πυκνότητας
λιποπρωτεϊνη (LDL-C), και τριγλυκερίδια.
Τα λιπίδια αναλύονταν µε τον βιοχηµικό
αναλυτή Hitachi 717
ως εξής: η ολική
χοληστερόλη µε τη µέθοδο που χρησιµοποιεί σαν
αντιδραστήριο την οξειδάση της χοληστερόλης, τα
τριγλυκερίδια µε τη µέθοδο που χρησιµοποιεί σαν
αντιδραστήριο τη λιπάση/κινάση της γλυκερόλης
και η HDL-C άµεσα µε µη-ανοσολογική ενζυµική
αντίδραση
(polymer-polyanion).
Η
LDL-C
υπολογιζόταν µε την εξίσωση Friedewald [LDL-C=
Ολ Χοληστερόλη - (HDL-C + Τριγλυκερίδια/5)].
Οι αναλύσεις έγιναν στο Bιοχηµικό εργαστήριο
του
Γενικού
Νοσοκοµείου
Λευκωσίας.
Το
εργαστήριο διαθέτει τόσο εσωτερικό έλεγχο
(Beringer, local), όσο και εξωτερικό (Murex,
International EQAS, WHO) από το Εθνικό Σύστηµα
Εξωτερικής
Αξιολόγησης
Ποιότητας
Αποτελεσµάτων (ΕΣΕΑΠ) στην Kλινική Xηµεία του
νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός».
Στατιστική
Ανάλυση.
Ελέγχθηκε
η
κανονικότητα των διαφόρων µεταβλητών και
διεπιστώθη ότι οι πλείστες µεταβλητές δεν
ακολουθούσαν την κανονική κατανοµή. Κατόπιν
τούτου η περιγραφή των διαφόρων µεταβλητών
γίνεται µε τη διάµεση τιµή και το εύρος τιµών µε
την ελάχιστη και τη µέγιστη τιµή. Για τον ίδιο λόγο
η σύγκριση των µεταβλητών σε διάφορες
υποοµάδες έγινε µε τη µη παραµετρική δοκιµασία
Mann-Whitney U.
Τα παιδιά διακρίθηκαν σε οµάδες ανάλογα µε
την ταξινόµηση τους σε κανονικού βάρους έναντι
υπέρβαρων/παχύσαρκων και σε υποκατηγορίες
ανάλογα µε την ταξινόµηση τους ως προς την ΠΜ.
Σε κάθε κατηγορία παιδιών υπολογίστηκε διάµεση
τιµή και το εύρος τιµών της ΑΠ και των λιπιδίων
αίµατος και έγινε σύγκριση τους µε τη δοκιµασία
Mann-Whitney U.
Αποτελέσµατα
Το σύνολο των εξετασθέντων παιδιών που
πληρούσαν τις προϋποθέσεις της µελέτης ήταν
2828 παιδιά (αγόρια 1416, κορίτσια 1412). Στον
Πίνακα 1 αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των
παιδιών του δείγµατος ανάλογα µε το φύλο. Τα
κορίτσια του δείγµατος είχαν µεγαλύτερο ύψος,
κάτι που µπορεί να θεωρηθεί ως αναµενόµενο
αφού στην ηλικία αυτή, τα κορίτσια βρίσκονται
κατά κανόνα σε πιο προχωρηµένα στάδια
ανάπτυξης της εφηβείας. Τα αγόρια παρουσιάζουν
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των παιδιών του δείγµατος. Οι τιµές αναφέρονται στις διάµεσες τιµές (εύρος τιµών µε την
ελάχιστη και µέγιστη τιµή)
Παράµετρος

Αγόρια
(n=1416)

Κορίτσια
(n=1412)

Τιµή p

Ηλικία (έτη)

11.5(9.8-13.6)

11.5 (9.8-13.9)

NS

Βάρος (kg)

41.0(23.0-103.0)

42.0(21.0-112.0)

0.047

Ύψος (cm)

147.1(126.4-185.5)

149.5(125.0-170.5)

<0.001

18.9(13.2-40.3)

18.8(11.4)

NS

66.1(30.1-109.8)

64.2(10.0-113)

<0.001

Συστολική Αρτηριακή Πίεση (mm Hg)

105(80-160)

108(80-150)

NS

∆ιαστολική Αρτηριακή Πίεση (mm Hg)

55(40-85)

55(40-98)

NS

161(83-460)

159(72-305)

NS

88(27-382)

88(20-243)

NS

HDL-χοληστερόλη (mg/dl)

58(26-122)

56(24.0-115)

<0.001

Τριγλυκερίδια (mg/dl)

56(30-343)

66(25-248)

<0.001

∆ΜΣ (kg/m2)
Περιφέρεια Μέσης (cm)

Ολική Χοληστερόλη (mg/dl)
LDL-χοληστερόλη (mg/dl)

Λόγος Ολικής/HDL

2.73(1.39-7.93)

2.82(1.42-6.35)

<0.001

Λόγος LDL/HDL

1.52(0.32-6.59)

1.56(0.33-4.58)

0.025

επίσης πιο ευνοϊκό λιπιδαιµικό προφίλ όσον
αφορά την HDL-χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια και
τα
κλάσµατα
ολικής/HDL
και
LDL/HDL
χοληστερόλης.
Στον Πίνακα 2 φαίνονται τα ποσοστά
υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών µε βάση τον
ορισµό IOTF και το ποσοστό των παιδιών µε
αυξηµένη ΠΜ. Συνολικά 32,4% των αγοριών και
30,3%
των
κοριτσιών
κατατάσσονται
ως
παχύσαρκα ή υπέρβαρα, ενώ το ποσοστό των
παιδιών µε αυξηµένη ΠΜ είναι 29,2% και 23,1%
αντίστοιχα.
Η συχνότητα των παιδιών µε παθολογικές τιµές
στη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση και
τις τιµές λιπιδίων αίµατος σε σχέση µε την ΠΜ
φαίνονται στον Πίνακα 3. Είναι εµφανές από τον
Πίνακα 3 ότι παιδιά µε αυξηµένη ΠΜ έχουν 3-4
φορές πιο συχνά αυξηµένη ΑΠ σε σχέση µε παιδιά
µε κανονική ΠΜ. Τα παιδιά µε αυξηµένη ΠΜ
παρουσιάζουν επίσης 2-4 φορές πιο συχνά
παθολογικές
τιµές
HDL-χοληστερόλης
και
τριγλυκεριδίων ενώ µόνο τα αγόρια παρουσιάζουν
σε µεγαλύτερη συχνότητα αυξηµένες τιµές ολικής
και LDL-χοληστερόλης σε στατιστικά σηµαντικό
επίπεδο.
Στους Πίνακες 4 (αγόρια) και 5 (κορίτσια),
τέλος, φαίνονται τα επίπεδα της ΑΠ και των
Πίνακας 2. Ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων
παιδιών και παιδιών µε αυξηµένη Περιφέρεια Μέσης
(ΠΜ)
Φύλο

Υπέρβαρα

Παχύσαρκα

Αυξηµένη
ΠΜ

%
Αγόρια

23.0

9.4

29.2

Κορίτσια

23.2

7.1

23.1

Πίνακας 3. Συχνότητα (%) παιδιών µε παθολογικές
τιµές ΑΠ και λιπιδίων αίµατος ανάλογα µε την ΠΜ. Η
σύγκριση των ποσοστών έγινε µε τη δοκιµασία χ2.
Παράµετρος

Κανονική

Ψηλή

ΠΜ

ΠΜ

Τιµή p

Αγόρια
↑ ΣΑΠ* (≥90η ΕΘ)
η

7.9

30.2

<0.001

↑ ∆ΑΠ* (≥90 ΕΘ)

0

1.2

0.001

↑ Ολ. Χοληστερόλη

7.6

13.9

<0.001

4.1

9.8

<0.001

3.2

8.8

<0.001

4.1

17.1

<0.001

(≥200 mg/dl)
↑ LDL-χοληστερόλη
(≥130 mg/dl)
↓ HDL-χοληστερόλη
(≤40 mg/dl)
↑ Τριγλυκερίδια
(≥110 mg/dl)
Κορίτσια
↑ ΣΑΠ (≥90η ΕΘ)

11.1

31.9

<0.001

↑ ∆ΑΠ (≥90η ΕΘ)

0.6

3.7

<0.001

↑ Ολ. Χοληστερόλη

7.4

9.7

NS

4.0

6.3

NS

4.6

10.3

<0.001

8.7

23.8

<0.001

(≥200 mg/dl)
↑ LDL-χοληστερόλη
(≥130 mg/dl)
↓ HDL-χοληστερόλη
(≤40 mg/dl)
↑ Τριγλυκερίδια
(≥110 mg/dl)

* ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση, ∆ΑΠ: διαστολική
αρτηριακή πίεση
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Πίνακας 4. Επίπεδα αρτηριακής πίεσης και λιπιδίων αίµατος στα αγόρια του δείγµατος ανάλογα µε το ∆ΜΣ (κανονικού
βάρους έναντι υπέρβαρα/παχύσαρκα) και την ΠΜ (κανονική έναντι ψηλή ΠΜ). Οι τιµές αντιπροσωπεύουν τις διάµεσες
τιµές (άνω σειρά) και το εύρος τιµών δηλαδή ελάχιστη και µέγιστη τιµή (κάτω σειρά). Η σύγκριση των τιµών έγινε µε τη µη
παραµετρική δοκιµασία Mann-Whitney U.
Παράµετρος

Κανονικού Βάρους

Υπέρβαρα/Παχύσαρκα

Κανονική ΠΜ
n= 923

Ψηλή ΠΜ
n= 33

Κανονική ΠΜ
n= 77

Ψηλή ΠΜ
n= 381

Συστολική Αρτηριακή Πίεση (mm Hg)

103
80-140

112 §
95-140

110
90-145

115 †
85-160

∆ιαστολική Αρτηριακή Πίεση (mm Hg)

53
40-80

60 §
50-80

58
45-78

60 †
42-85

Ολική Χοληστερόλη (mg/dl)

159
83-373

164
112-244

167
109-235

165
83-460

LDL-χοληστερόλη (mg/dl)

85
27-301

92 †
56-161

94
46-150

95
34-382

HDL-χοληστερόλη (mg/dl)

61
26-122

58
34-92

54
35-96

54
31-99

Τριγλυκερίδια (mg/dl)

52
20-343

56
23-169

70
27-182

70
25-325

Λόγος Ολικής/HDL

2.61
1.39-6.11

2.82 †
2.05-4.31

2.91
1.64-4.43

3.10
1.77-7.93

Λόγος LDL/HDL

1.41
0.32-4.93

1.59 †
0.95-2.84

1.71
0.52-2.89

1.81
0.65-6.59

§ Τιµή p <0.001 στη σύγκριση µε παιδιά µε κανονική ΠΜ, † τιµή p <0.05 στη σύγκριση µε παιδιά µε κανονική ΠΜ
λιπιδίων αίµατος σε σχέση µε την ΠΜ ανάλογα
µε την κατάταξη των παιδιών σε κανονικού βάρους
ή υπέρβαρα/παχύσαρκα µε βάση το ∆ΜΣ. Τα

αγόρια µε αυξηµένη ΠΜ, τόσο τα κανονικού
βάρους όσο και τα υπέρβαρα παρουσιάζουν
στατιστικώς σηµαντικά αυξηµένα επίπεδα τόσο

Πίνακας 5. Επίπεδα αρτηριακής πίεσης και λιπιδίων αίµατος στα κορίτσια του δείγµατος ανάλογα µε το ∆ΜΣ (κανονικού
βάρους έναντι υπέρβαρα/παχύσαρκα) και την ΠΜ (κανονική έναντι ψηλή ΠΜ). Οι τιµές αντιπροσωπεύουν τις διάµεσες
τιµές (άνω σειρά) και το εύρος τιµών δηλαδή ελάχιστη και µέγιστη τιµή (κάτω σειρά). Η σύγκριση των τιµών έγινε µε τη µη
παραµετρική δοκιµασία Mann-Whitney U.
Παράµετρος

Κανονικού Βάρους

Υπέρβαρα/Παχύσαρκα

Κανονική ΠΜ
n= 969

Ψηλή ΠΜ
n= 14

Κανονική ΠΜ
n= 115

Ψηλή ΠΜ
n= 312

Συστολική Αρτηριακή Πίεση (mm Hg)

105
80-140

107
95-120

113
90-135

115
85-150

∆ιαστολική Αρτηριακή Πίεση (mm Hg)

55
40-80

55
48-98

60
42-80

60
45-87

Ολική Χοληστερόλη (mg/dl)

159
77-305

168
144-210

157
88-243

159
72-261

LDL-χοληστερόλη (mg/dl)

86
26-243

92
76-130

89
35-167

90
20-172

HDL-χοληστερόλη (mg/dl)

58
24-115

54
45-88

54
31-97

51 ‡
26-95

Τριγλυκερίδια (mg/dl)

62
25-232

84 ‡
52-173

71
33-153

77 ‡
25-248

Λόγος Ολικής/HDL

2.73
1.42-5.75

3.25 †
2.32-4.06

2.95
1.44-5.05

3.14 †
1.47-6.35

Λόγος LDL/HDL

1.51
0.33-4.58

1.87 †
1.19-2.45

1.64
0.36-3.68

1.76
0.41-4.45

‡ Τιµή p <0.01 στη σύγκριση µε παιδιά µε κανονική ΠΜ, † τιµή p <0.05 στη σύγκριση µε παιδιά µε κανονική ΠΜ
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συστολικής όσο και διαστολικής ΑΠ, ενώ µόνο
τα κανονικού βάρους παρουσιάζουν αυξηµένα
επίπεδα LDL-χοληστερόλης και τα κλάσµατα
ολικής/HDL-χοληστερόλης
και
LDL/HDLχοληστερόλης. Τα κλάσµατα αυτά, καθώς επίσης
και τα τριγλυκερίδια είναι πιο αυξηµένα σε
στατιστικά σηµαντικό επίπεδο και στα κανονικού
βάρους κορίτσια, ενώ η ΑΠ δεν διαφοροποιείται
στα κορίτσια σε σχέση µε την ΠΜ.
Συζήτηση
Το συνολικό ποσοστό των υπέρβαρων και
παχύσαρκων παιδιών του δείγµατος της µελέτης,
32.4% στα αγόρια και 30.3% στα κορίτσια είναι
µεγαλύτερο από το ποσοστό των παιδιών
αντίστοιχων ηλικιών της Παγκύπριας µελέτης που
έγινε τρία χρόνια νωρίτερα και στην οποία τα
αντίστοιχα ποσοστά ήταν 27.3% και 26.3%
αντίστοιχα.11 Παρ΄όλο ότι η σύγκριση ενέχει τον
κίνδυνο να είναι ανακριβής αφού το δείγµα της
παρούσας µελέτης δεν αφορά αντιπροσωπευτικό
δείγµα
πληθυσµού,
η
διαφορά
των
4-5
ποσοστιαίων µονάδων για περίοδο τριών µόνο
ετών πρέπει να προβληµατίσει για την πιθανότητα
σηµαντικής αυξητικής τάσης του ποσοστού των
παχύσαρκων παιδιών στον τόπο µας µε όλες τις
πιθανές συνέπειες. Η αυξητική αυτή τάση βέβαια
δεν αποτελεί µόνο κυπριακό εύρηµα, αφού,
καταγράφεται σηµαντική αύξηση της παιδικής
παχυσαρκίας τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες τόσο σε
αναπτυγµένες,23-27 όσο και σε αναπτυσσόµενες
χώρες.28-31
Η παρούσα µελέτη καταγράφει επίσης µια
σηµαντική συχνότητα παιδιών µε αυξηµένη
µέτρηση ΠΜ, µε όρια τα οποία βρέθηκε να έχουν
καλή ευαισθησία και ειδικότητα στην ανίχνευση
παιδιών µε κεντρική παχυσαρκία.21 Η ΠΜ µέσης,
άλλωστε βρέθηκε να συσχετίζεται καλά µε
αυξηµένο
κίνδυνο παρουσίας προδιαθεσικών
παραγόντων κινδύνου για χρόνια νοσήµατα
φθοράς τόσο σε παιδιά,18 όσο και σε ενήλικες.14,19
Η
υπέρταση
και
η
υπερλιπιδαιµία
συγκαταλέγονται στους κύριους και ταυτόχρονα
αναστρέψιµους
προδιαθεσικούς
παράγοντες
κινδύνου για αθηροσκλήρωση, όχι µόνο στους
ενήλικες αλλά και στα παιδιά.32 Ο εντοπισµός,
εποµένως, παιδιών µε παθολογικές τιµές ΑΠ και
λιπιδίων αίµατος αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ο
επιλεκτικός έλεγχος παιδιών για υπερλιπιδαιµία µε
βάση το οικογενειακό ιστορικό υπερλιπιδαιµίας ή
πρώιµης στεφανιαίας νόσου ή εγκεφαλικού
επεισοδίου όπως προτείνεται από την Αµερικανική
Ακαδηµία Παιδιατρικής,33 έχει βρεθεί ότι δεν
επαρκεί στην αποτελεσµατική ανίχνευση των
παιδιών υψηλού κινδύνου.34,35

38
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης
έδειξαν ότι παιδιά µε αυξηµένη ΠΜ έχουν
αυξηµένες πιθανότητες για παθολογική τιµή ΑΠ ή
λιπιδίων αίµατος. Φάνηκε ακόµα ότι ακόµα και
παιδιά που χαρακτηρίζονται ως κανονικού βάρους
µε το ∆ΜΣ, αλλά έχουν αυξηµένη ΠΜ, µπορεί να
παρουσιάζουν πιο ψηλά επίπεδα ΑΠ (στα αγόρια),
ή
πιο
αυξηµένα
κλάσµατα
ολικής/HDLχοληστερόλης και LDL/HDL-χοληστερόλης και στα
δύο φύλα. Η συσχέτιση αυτή µπορεί να
πιθανολογηθεί ότι σχετίζεται µε την αυξηµένη
συσσώρευση ενδοκοιλιακού λίπους στα παιδιά που
παρουσιάζουν κεντρική παχυσαρκία όπως αυτή
µπορεί να εκτιµηθεί µε την αυξηµένη ΠΜ.
Συµπερασµατικά,
παιδιά
µε
αυξηµένη
περίµετρο µέσης παρουσιάζουν σε πολλαπλάσια
συχνότητα παθολογικές τιµές αρτηριακής πίεσης
και λιπιδίων αίµατος κάτι που συµβαίνει ακόµα και
σε παιδιά µε κανονικό δείκτη µάζας σώµατος. Η
περίµετρος µέσης θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί
για την επιλογή παιδιών για έλεγχο των
παραµέτρων αυτών.
Η
µέτρηση
της
ΠΜ
είναι
µια
απλή
σωµατοµέτρηση µε όλα τα πλεονεκτήµατα των
σωµατοµετρήσεων µε τις οποίες ο παιδίατρος είναι
εξοικειωµένος.
Προτείνεται
εποµένως
όπως
καθιερωθεί η µέτρηση της ΑΠ στην κλινική πράξη
και η αξιολόγηση της µε τα όρια βάση των οποίων
ένα παιδί µπορεί να χαρακτηριστεί ότι παρουσιάζει
παχυσαρκία κεντρικού τύπου.21 Τα όρια αυτά
ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο φαίνονται στο
Παράρτηµα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Όρια Περιµέτρου Μέσης (cm) ανάλογα
µε την ηλικία και το φύλο για το χαρακτηρισµό παιδιών
µε κεντρική παχυσαρκία.21
Ηλικία (έτη)

Αγόρια

Κορίτσια

3

53.1

50.3

4

55.6

53.3

5

58.0

56.3

6

60.4

59.2

7

62.9

62.0

8

65.3

64.7

9

67.7

67.3

10

70.1

69.6

11

72.4

71.8

12

74.7

73.8

13

76.9

75.6

14

79.0

77.0

15

81.1

78.3

16

83.1

79.1

17

84.9

79.8

18

86.7

80.1

19

88.4

80.1
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