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Ημερομηνία:    Σεπτέμβριος 2021 

Εισαγωγή: Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας 

παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες. Ειδικά, σε παιδιά προσχολικής 

και εφηβικής ηλικίας, η διαχρονική μελέτη του φαινομένου είναι μείζονος σημασίας 

μιας και η παχυσαρκία σε αυτή την ηλικία μπορεί να προκαλέσει αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία τους ως ενήλικες και να επηρεάσει το σύνολο της ζωής τους.  

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη του προβλήματος της παιδικής 

παχυσαρκίας και η ανάδειξη των παραγόντων που ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο 

εμφάνισής του και αφορούν στο δημογραφικό προφίλ της οικογένειας, τις συνήθεις 

και τις συνθήκες κατά τη κύηση και τη γέννηση του παιδιού. 
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Μεθοδολογία: Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εντάχθηκε στη μελέτη κοορτής 

«ΡΕΑ». Η μελέτη Μητέρας-Παιδιού στην Κρήτη, μελέτη «ΡΕΑ», είναι μια προοπτική 

μελέτη κοορτής 1500 εγκύων γυναικών (Ελληνίδων και αλλοδαπών) και των παιδιών 

τους στο νομό Ηρακλείου. Το δείγμα της παρούσας εργασίας ήταν 952 παιδιά, για τα 

οποία υπήρχαν μετρήσεις παχυσαρκίας στα 4, 7 ή/και 11 έτη, καθώς και δεδομένα για 

το δημογραφικό προφίλ της οικογένειας, όπως τη διάρκεια κύησης, τη διάρκεια 

θηλασμού και το βάρος γέννησης, τις καπνιστικές συνήθειες της μητέρας και τον 

δείκτη μάζας σώματος kg/m2 (BMI) των γονέων και του παιδιού.  

Αποτελέσματα: Τα παιδιά στην πλειονότητά τους είχαν φυσιολογικό βάρος στα 4 

τους χρόνια (ν=699, 73.4%) με μέσο BMI 16.2 kg/m2, ενώ το 13.8% (ν=131) ήταν 

παχύσαρκα. Όμοια εικόνα παρατηρήθηκε μεταξύ αγοριών κοριτσιών, χωρίς 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. Αντίστοιχα, φυσιολογικό βάρος στα 7 χρόνια είχε 

το 43.2% (ν=411) των παιδιών και παχύσαρκα ήταν το 13.8% (ν=131). Ο μέσος BMI 

στα 7 χρόνια παρέμεινε ίδιος με τα 4 χρόνια (16.2 kg/m2, 2.8 kg/m2) και ο μέσος BMI 

στα 11 χρόνια ήταν 19.8 kg/m2 (5 kg/m2). Το βάρος γεννήσεως φάνηκε να σχετίζεται 

ελαφρώς με την αύξηση του BMI στα 4 χρόνια (rho=0.1, Pvalue=0.004), αλλά όχι με 

τον BMI στις άλλες ηλικίες. Η διάρκεια θηλασμού παρουσίασε αρνητική ελαφριά 

συσχέτιση με τον BMI στα 4 (rho=-0.09, Pvalue=0.0008) και στα 7 χρόνια (rho=-0.1, 

Pvalue=0.015). Τέλος, θετικές ελαφριές συσχετίσεις εντοπίσθηκαν με τον BMI της 

μητέρας και του πατέρα και στις τρεις ηλικιακές φάσεις μετρήσεων. Από το 

πολυπαραγοντικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για τον κίνδυνο 

υπέρβαρου/παχύσαρκου παιδιού στα 4 χρόνια, φάνηκε ότι έπαιζαν ρόλο η διάρκεια 

θηλασμού (RR=0.19, 95%CI=0.012-0.304), ο BMI της μητέρας (RR=1.92, 

95%CI=1.881-1.965) και του πατέρα (RR=1.9, 95%CI=1.855-1.954). Τέλος, το 

κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη είχε RR=0.6 (95%CI=0.350-0.924). Παρόμοια 

εικόνα παρουσιάστηκε για την ηλικία των 7 χρόνων, και για την ηλικία των 11 

χρόνων οι σημαντικοί παράγοντες ήταν μόνο ο BMI της μητέρας (RR=1.1, 

95%CI=1.049-1.159) και ο BMI του πατέρα (RR=1.19, 95%CI=1.113-1.280).  

Συμπεράσματα: Ο ρόλος του θηλασμού και της παχυσαρκίας των γονέων στην 

αύξηση του κινδύνου της παιδικής παχυσαρκίας έγινε εμφανής από την παρούσα 

μελέτη. Επιπρόσθετα, τα αξιοσημείωτα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων 

παιδιών σε συνδυασμό με τη διατροφή των παιδιών και την άσκηση (τρόπο ζωής) 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών μελετών.  

Λέξεις κλειδιά: Φυσιολογικό βάρος, υπέρβαρο, παχύσαρκο, δείκτης μάζας σώματος,  

θηλασμός, κύηση.  
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Abstract 

Title:     Longitudinal study of childhood obesity from pre-school age to 

adolescence. The “Rhea” prospective cohort study. 

By:  Sigletou Eleftheria 

Supervisors: 1. Lionis Christos  

  2. Vafiadi Marina 

Advisory Committee: Roumeliotaki Theano   

Date:             September 2021 

Introduction: Childhood obesity is a major public health problem worldwide, 

especially in developed countries. Particularly, in preschool and adolescent children, 

the longitudinal study of the phenomenon is of major importance since obesity at this 

age can cause adverse effects on their health as adults and affect their entire lives. 

Aim: Aim of this study was to assess childhood obesity and to highlight the factors 

that may increase the risk of its occurrence and correlate to the family demographic 

profile, habits and conditions during pregnancy and childbirth. 

Methods: The present master thesis was included in the "REA" cohort study. The 

Mother-Child study in Crete, study "REA", is a cohort study of 1500 pregnant women 

(Greek and of other ethnicities) and their children in the prefecture of Heraklion. The 

sample of the present study was 952 children, for whom there were measurements of 

obesity at 4, 7 and / or 11 years, as well as data on the demographic profile of the 

family, such as gestational age, duration of breastfeeding and birth weight, smoking 

Maternal habits and kg / m2 body mass index (BMI) of parents and child. 

Results: The majority of children had normal weight at the age of 4 (n = 699, 73.4%) 

with an average BMI of 16.2 kg / m2, while 13.8% (n = 131) were obese. A similar 

picture was observed between boys and girls, with no statistically significant 

differences. Respectively, 43.2% (n = 411) of children had normal weight at 7 years 

and 13.8% (n = 131) were obese. The average BMI at 7 years remained the same as at 

4 years (16.2 kg / m2, 2.8 kg / m2) and the average BMI at 11 years was 19.8 kg / m2 

(5 kg / m2). Birth weight appeared to be slightly associated with an increase in BMI at 

4 years (rho = 0.1, Pvalue = 0.004), but not with BMI at other ages. Breastfeeding 

duration showed a low correlation with BMI at 4 (rho = -0.09, Pvalue = 0.0008) and 

at 7 years (rho = -0.1, Pvalue = 0.015). Finally, positive slight correlations were found 

with maternal and paternal BMI in all three age measurement phases. From the 

multifactorial accounting regression model for the risk of overweight / obese child at 

4 years, it appeared that breastfeeding duration (RR = 0.19, 95% CI = 0.012-0.304), 

maternal BMI (RR = 1.92, 95% CI) played a role = 1.881-1.965) and father (RR = 

1.9, 95% CI = 1.855-1.954). Finally, smoking during pregnancy had RR = 0.6 (95% 

CI = 0.350-0.924). A similar trend was presented for the age of 7 years, and for the 

age of 11 years the important factors were only the BMI of the mother (RR = 1.1, 

95% CI = 1.049-1.159) and the BMI of the father (RR = 1.19, 95 % CI = 1.113-

1.280). 
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Conclusions: The role of breastfeeding and parental obesity in increasing the risk of 

childhood obesity became apparent from the present study. In addition, the significant 

rates of overweight and obese children in combination with child nutrition and 

exercise (lifestyle) may be the subject of future studies. 

Key words: Normal weight, overweight, obese, body mass index, breastfeeding, 

pregnancy. 
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1  Εισαγωγή 

Εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια, η παχυσαρκία αποτελεί μία παγκόσμια επιδημία 

[1]. Παρόλο που τα ποσοστά παχυσαρκίας διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των 

επιμέρους χωρών, ο επιπολασμός της αυξάνεται διαρκώς κατά τα τελευταία χρόνια 

και το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο μεταξύ των παιδιών, σε σύγκριση με τα 

ενήλικα άτομα [2]. 

Η παχυσαρκία που εμφανίζεται κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, μπορεί να 

παραμείνει κατά την ενήλικη ζωή του ατόμου και σχετίζεται ισχυρά με την αυξημένη 

νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω χρόνιων ασθενειών κατά την εφηβική ηλικία [1]. 

Συγκεκριμένα, η παχυσαρκία παρουσιάζει πολυάριθμες επιπτώσεις σε σωματικό 

επίπεδο, όπως νευρολογικές, καρδιαγγειακές, γαστρεντερικές, δερματολογικές, 

νεφρικές, ενδοκρινικές και μυοσκελετικές παρενέργειες [2]. Εκτός από τα σωματικά 

προβλήματα, τα παιδιά και οι έφηβοι με παχυσαρκία παρουσιάζουν συχνά 

ψυχολογικά προβλήματα, όπως αυξημένα επίπεδα άγχους, χαμηλά επίπεδα 

ικανοποίησης, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτογνωσία, αισθήματα κατωτερότητας και 

κατάθλιψη [1]. Επιπλέον, συχνά είναι και τα κοινωνικά και τα συμπεριφορικά 

προβλήματα, όπως είναι ο στιγματισμός, η κοινωνική απομόνωση, η κακή ισορροπία 

σώματος, η περιορισμένη ικανότητα άσκησης, η έλλειψη κοινωνικής προσαρμογής 

και η χαμηλή ικανότητα να ζουν ανεξάρτητα [1,3]. Ως εκ τούτου, οι διάφορες 

προσπάθειες που στοχεύουν στην παροχή βοήθειας για τη διατήρηση ενός 

φυσιολογικού βάρους θα πρέπει να στοχεύουν στις σωματικές επιπτώσεις, αλλά και 

στις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας [3,4].  

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαχρονική μελέτη της παιδικής 

παχυσαρκίας σε παιδιά από την προσχολική έως την εφηβική ηλικία. Στο πλαίσιο 

αυτό, αρχικά στο θεωρητικό μέρος, θα παρουσιαστούν ορισμένες πληροφορίες 

σχετικά με την παχυσαρκία, και ειδικά την παχυσαρκία στην παιδική και εφηβική 

ηλικία, και θα πραγματοποιηθεί μία ανασκόπηση των πιο πρόσφατων μελετών που 

αφορούν στην παιδική και εφηβική παχυσαρκία. Στο ερευνητικό μέρος, θα 

πραγματοποιηθεί η διαχρονική απεικόνιση του φαινομένου στον πληθυσμό της 

πρώτης προοπτικής μελέτης μητέρας-παιδιού στην Ελλάδα, τη Μελέτη «Ρέα». Θα 

εξετασθεί, επίσης, η επίπτωση της παχυσαρκίας σε σχέση με βασικούς 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες της οικογένειας. 
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2  Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

2.1 Ορισμοί και έννοιες 

Η παχυσαρκία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), ορίζεται ως 

η «ανώμαλη ή υπέρμετρη συσσώρευση λίπους, η οποία αποτελεί κίνδυνο για την 

υγεία» [5]. Προκειμένου ένα ενήλικο άτομο να θεωρηθεί υπέρβαρο, ο δείκτης μάζας 

σώματος (body mass index, BMI1) πρέπει να είναι παραπάνω από 25 kg/m2, ενώ 

παχύσαρκο χαρακτηρίζεται εάν ο BMI είναι πάνω από 30 kg/m2. Υπερβολική 

παχυσαρκία υπάρχει όταν ο BMI είναι πάνω από 40 kg/m2 [6]. 

Οι πιο ακριβείς μέθοδοι μέτρησης του σωματικού λίπους (το κύριο συστατικό του 

σωματικού βάρους που είναι υπεύθυνο για δυσμενείς εκβάσεις) όπως η υποβρύχια 

ζύγιση (underwater weighting), σάρωση ακτινογραφίας διπλής ενέργειας (dual-energy 

x-ray absorptiometry, DEXA), η υπολογιστική τομογραφία (computed tomography, 

CT) και η μαγνητική τομογραφία (magnetic resonance imaging, MRI) είναι ανέφικτες 

για χρήση σε καθημερινές κλινικές εξετάσεις. Οι εκτιμήσεις του σωματικού λίπους, 

συμπεριλαμβανομένου του δείκτη μάζας σώματος και της περιφέρειας της μέσης, 

έχουν περιορισμούς σε σύγκριση με τις παραπάνω μεθόδους απεικόνισης, αλλά 

εξακολουθούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες και εφαρμόζονται εύκολα υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες [6]. 

2.2 Παιδική παχυσαρκία 

2.2.1 Διάγνωση 

Η διάγνωση και ο ορισμός της παχυσαρκίας στα παιδιά είναι δύσκολη. Η παχυσαρκία 

δεν ορίζεται από ένα τυπικό όριο όπως συμβαίνει στους ενήλικες. Αντ’ αυτού, οι 

μετρήσεις συγκρίνονται με έναν πληθυσμό αναφοράς. Δεν υπάρχει τέλεια μέτρηση 

και συχνά, η χρησιμότητα μιας μέτρησης που χρησιμοποιείται στην κλινική πρακτική 

δεν είναι η ίδια μέτρηση που χρησιμοποιείται σε κλινικές μελέτες. Αυτές οι 

ασυνέπειες καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή των ερευνητικών ευρημάτων για 

εφαρμογή στις διαγνωστικές και διαχειριστικές στρατηγικές του υπέρβαρου και 

παχύσαρκου παιδιού. Οι διαγνώσεις παχυσαρκίας στα παιδιά συνήθως 

προσδιορίζονται με υπολογισμό του BMI. Οι τιμές του BMI στη συνέχεια 

απεικονίζονται σε διαγράμματα ανάπτυξης για την ηλικία και το φύλο [7]. 

Ενώ ο BMI θεωρείται το καλύτερο εργαλείο που έχουμε σήμερα, για τη μέτρηση της 

παχυσαρκίας στα παιδιά, έχει σημαντικούς περιορισμούς. Πρώτον, δεν μετράει τη 

λιπαρότητα με άμεσο τρόπο [8]. Δεύτερον, ο BMI μπορεί να δώσει υπερβολική 

έμφαση στο βαθμό της παχυσαρκίας ενός παιδιού, ιδιαίτερα σε ψηλόλιγνα παιδιά. 

Εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης της παχυσαρκίας, όπως η μέθοδος μέτρησης της 

                                                
1 Υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος (σε χιλιόγραμμα) με το ύψος (σε μέτρα) υψωμένο στο 

τετράγωνο, ή kg/m2 [6]. 
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αναλογίας μέσης – ισχίου ή η χρήση της DEXA για την εκτίμηση του σωματικού 

λίπους και του πάχους του δέρματος, μπορεί να είναι ακριβέστερες, αλλά ταυτόχρονα 

είναι και πολύ πιο περίπλοκες στη χρήση. Παρά τους περιορισμούς αυτούς και 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει πιο αξιόπιστη ή προσβάσιμη μέτρηση στο κλινικό 

περιβάλλον, ο BMI είναι το τυπικό διαγνωστικό εργαλείο για την εκτίμηση της 

παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους σε παιδιά και εφήβους [7]. 

Επειδή ο BMI των παιδιών ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ένας μόνο ορισμός. Η χρήση διαγραμμάτων εκατοστημορίου (όπως 

αυτά των Κέντρων Ελέγχου Νόσων (Centers for Disease Control, CDC), διαθέσιμα 

στον ιστότοπο: https://www.cdc.gov/growthcharts/) για τον BIM σε παιδιά, μπορεί να 

βελτιώσει τη διαγνωστική ακρίβεια και χρησιμότητα [7]. Για να κάνουμε τους 

ορισμούς της παιδικής παχυσαρκίας ακόμα πιο απαιτητικούς, υπάρχουν πολλοί 

ορισμοί της παιδιατρικής παχυσαρκίας. Αυτά φαίνονται στον Πίνακα 1 με την 

παιδιατρική παχυσαρκία που ορίζεται από διάφορους ειδικούς οργανισμούς, σε 

διεθνές επίπεδο: τα Κέντρα Ελέγχου Νόσων (CDC), ο Π.Ο.Υ. και η Διεθνής Ομάδα 

Εργασίας για την Παχυσαρκία (International Obesity Task Force, IOTF) [9]. Στην 

Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί η χρήση των καμπυλών του Π.Ο.Υ. για 

τον ορισμό της παιδικής παχυσαρκίας. 

Πίνακας 1: Δείκτης μάζας σώματος (BMI) και εκατοστημόριο των διαγραμμάτων 

Ορισμός της παιδικής παχυσαρκίας CDC Π.Ο.Υ. IOTF 

Υπέρβαρος 85ο – 95ο 85ο – 97ο 91ο 

Παχύσαρκος >95ο >97ο 99ο 

 

Παρόλο που υπάρχει πληθώρα ορισμών για το υπερβολικό βάρος και την 

παχυσαρκία, δεν υπάρχει ακόμη κατώτατο όριο στο οποίο τα παιδιά διατρέχουν 

αυξημένο κίνδυνο συννοσηρότητας που σχετίζεται με το βάρος. Ακόμη και τα παιδιά 

που είναι μέτρια υπέρβαρα ή δεν «αγγίζουν» για λίγο το όριο ώστε να 

χαρακτηριστούν παχύσαρκα (με οποιαδήποτε από τις παραμέτρους), έχουν δυσμενές 

προφίλ μεταβολικού καρδιαγγειακού κινδύνου. Ωστόσο, είναι καλά τεκμηριωμένο ότι 

όσο αυξάνεται ο βαθμός παχυσαρκίας, ο κίνδυνος προβλημάτων υγείας που 

σχετίζονται με το βάρος αυξάνεται απότομα [7]. 

Παρά τους περιορισμούς και τους διάφορους ορισμούς, ο BMI σε συνδυασμό με τις 

καμπύλες αναφοράς είναι σήμερα το καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο μας για τη 

διάγνωση υπέρβαρου και παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους, σύμφωνα με τους 

Tyson & Frank (2018) [7]. Η ανασκόπηση των Reilly et al. (2010) [10] κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι ο ορισμός της παχυσαρκίας βάσει του BMI για την ηλικία με τα 

εθνικά δεδομένα αναφοράς του BMI και τις εκατοστιαίες καμπύλες ήταν ανώτερος 

από την ερμηνεία του BMI βάσει της προσέγγισης κατά IOTF. Η χρήση των 

καμπυλών αναφοράς BMI συσχετίστηκε επίσης με σημαντικά υψηλότερη ευαισθησία 

και εξειδίκευση που δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο φύλων. Η χρήση 

ορισμών παχυσαρκίας με βάση τον υψηλό BMI για την ηλικία ήταν εξίσου ακριβής 

με τους ορισμούς που βασίζονται στην περιφέρεια της μέσης για την ηλικία. Η 

αναθεώρησή τους υποστηρίζει συστάσεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων υπέρ της 

χρήσης του BMI για την ηλικία με εθνικά δεδομένα αναφοράς για τον ορισμό της 

παιδιατρικής παχυσαρκίας για κλινικές εφαρμογές [11-13]. Τέλος, οι Reilly et al. 

συμφωνούν με τις πρόσφατες συστάσεις των επιτροπών εμπειρογνωμόνων ότι η 

https://www.cdc.gov/growthcharts/
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περιφέρεια της μέσης και η ανάλυση DEXA δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τον BMI 

για κλινικούς διαγνωστικούς σκοπούς και η προσέγγιση IOTF δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται στην κλινική πρακτική. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Smpokos et al. (2019) [14], κατόπιν έρευνας, 

κατασκεύασαν καμπύλες αναφοράς εκατοστημοριακής ανάπτυξης, βασισμένες στα 

ελληνικά δεδομένα, για νεογέννητα μωρά και παιδιά έως 6,7 ετών. Στα Σχήματα 1 και 

2 παρουσιάζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, καθώς και οι καμπύλες αναφοράς 

αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 1: Πίνακας με τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις του σωματικού βάρους, του 
BMI και της περιφέρειας της κεφαλής σε σχέση με την ηλικία [14]. Πηγή: Smpokos et al. 

(2019) 
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Σχήμα 2: Λεπτές καμπύλες εκατοστημορίου του 3ου, 50ου και 97ου για βάρος, ύψος και 

περιφέρεια κεφαλής ή του 3ου, 50ου, 85ου, 95ου και 97ου για BMI σε αγόρια και κορίτσια. Οι 
διακεκομμένες και γκρίζες γραμμές στον BMI παρουσιάζουν την 85η και 95η 

εκατοστημοριακή καμπύλη [14]. Πηγή: Smpokos et al. (2019) 

2.2.2 Παράγοντες κινδύνου 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, η παιδική παχυσαρκία αποτελεί 

παγκόσμιο πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει σε μέγεθος. Σε αυτή την 

ενότητα, θα αναλυθούν, με τη βοήθεια συναφών ερευνών, οι βασικότεροι παράγοντες 

κινδύνου που συμβάλουν στην παχυσαρκία. 
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Ανάμεσα στους βασικότερους παράγοντες κινδύνου βρίσκεται η υπερβολική 

πρόσληψη τροφής, ή αλλιώς υπερδιατροφή (overnutrition) και ο καθιστικός τρόπος 

ζωής που ενοχοποιούνται συνήθως και θεωρούνται κύριες αιτίες για την αύξηση του 

παγκόσμιου φορτίου της παχυσαρκίας [15]. Παράλληλα, και άλλοι παράγοντες, 

συχνά μη τροποποιήσιμοι, όπως το φύλο, η φυλή και η γενετική προδιάθεση, έχουν 

συνδεθεί με την παχυσαρκία [6]. Βέβαια, σύμφωνα και με παλαιότερη έρευνα των 

Hill & Peters (1998) [16], η γενετική προδιάθεση δεν είναι από μόνη της αρκετή για 

να εξηγήσει την αυξημένη εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας. Εξάλλου, 

ψυχοκοινωνικοί προσδιοριστές, όπως η υπερβολική παρακολούθηση τηλεόρασης, η 

αυξημένη ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια, η έλλειψη ύπνου και η γενικότερη στάση 

του οικογενειακού περιβάλλοντος, έχουν συσχετισθεί με την ανάπτυξη παιδικής 

παχυσαρκίας [17]. 

Οι Gupta et al. (2012) [18], σε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

κατέγραψαν τους βασικότερους καθοριστικούς παράγοντες εμφάνισης και ανάπτυξης 

της παιδικής παχυσαρκίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2. Αυτοί οι παράγοντες βρίσκουν εφαρμογή και στα ελληνικά δεδομένα, 

βάσει μελετών που έχουν γίνει [17,19-22]. 

Πίνακας 2: Βασικοί καθοριστικοί παράγοντες της παιδικής παχυσαρκίας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες [18] 

Παράγοντας Λεπτομέρειες 

Μειωμένη σωματική δραστηριότητα.  Εσωτερικές δραστηριότητες αναψυχής και 

ψυχαγωγίας (προβολή τηλεόρασης, 
Διαδίκτυο και ηλεκτρονικά παιχνίδια).  

 Μη ασφαλείς γειτονιές για περπάτημα και 

άλλες υπαίθριες δραστηριότητες. 
 Έλλειψη ανοιχτών χώρων και παιδικών 

χαρών στα σχολεία και τις κοινότητες. 

 Αύξηση της πίεσης στα παιδιά για 

απόδοση στον ακαδημαϊκό τομέα και 
ταυτόχρονη μειωμένη έμφαση στον 

αθλητισμό. 

Αυξημένη θερμιδική πρόσληψη.  Απεριόριστη πρόσβαση σε γρήγορο 
φαγητό υψηλής θερμιδικής αξίας στη 

σχολική καφετέρια, στα μηχανήματα 

αυτόματης πώλησης και στη σχολική 

γειτονιά. 
 Υπερβολικός θηλασμός μωρών χαμηλού 

βάρους. 

 Χαμηλή γνώση σχετικά με τις διατροφικές 
ανάγκες των παιδιών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας. 

Υψηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση.  Ημερήσιο επίδομα (χαρτζιλίκι) για αγορά 
μεσημεριανού γεύματος. 

 Εύκολη διαθεσιμότητα οικιακής βοήθειας 

για τη φροντίδα των οικιακών εργασιών. 

 Μετακίνηση στο σχολείο με λεωφορείο ή 
αυτοκίνητο αντί για περπάτημα ή 

ποδήλατο. 

 Επιθετική διαφήμιση (aggressive 
advertising) από διεθνείς εταιρείες 

γρήγορου φαγητού και αναψυκτικών. 
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Αστικοποίηση και διαμονή σε 

μητροπολιτικές πόλεις. 

 Περιορισμένη διαθεσιμότητα ανοιχτών 

χώρων και πάρκων λόγω της επέκτασης 

του πληθυσμού και των παράνομων 
οικισμών. 

 Αυξημένη έκθεση σε δυτικοποιημένο 

τρόπο ζωής και διατροφικές συνήθειες 

 Αφθονία καταστημάτων και αλυσίδων 
γρήγορου φαγητού σε οικιστικές περιοχές. 

Κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες.  Υπερπροστασία και αναγκαστική σίτιση 

από τους γονείς. 
 Ψευδείς παραδοσιακές πεποιθήσεις για 

την υγεία και τη διατροφή. 

 Χαμηλή γνώση σχετικά με τη διατροφή 
από τους γονείς και τους φροντιστές των 

παιδιών. 

Ηλικία.  Περισσότερη παχυσαρκία στη φάση της 

προεφηβικής ηλικίας σε σύγκριση με τη 
φάση μετά την εφηβεία. 

 Αυτοσυνείδηση μεταξύ των παιδιών μετά 

την εφηβεία για αύξηση βάρους και 
φυσική εμφάνιση. 

Προγράμματα σχολικών γευμάτων.  Μπορεί όντως να οδηγήσει σε αύξηση της 

παχυσαρκίας μεταξύ εκείνων με οριακό 
υποσιτισμό. 

 Απαιτείται προσεκτική επιλογή των 

δικαιούχων προγραμμάτων σίτισης στα 

σχολεία. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Farajian et al. (2013) [23], η 

λεγόμενη και ως έρευνα GRECO (Greek Childhood Obesity study), η οποία εξέτασε 

τους κοινωνικοοικονομικούς και δημογραφικούς παράγοντες εμφάνισης της παιδικής 

παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Η έρευνα έδειξε ότι ο σημαντικότερος 

κοινωνικοδημογραφικός παράγοντας πρόβλεψης της παιδικής παχυσαρκίας ήταν η 

ηλικία της μητέρας, η γονική ταξινόμηση του BMI και το επάγγελμα του πατέρα. 

Συγκεκριμένα, η προχωρημένη ηλικία της μητέρας και ένας κανονικός δείκτης μάζας 

σώματος φάνηκε να έχει προστατευτική επίδραση στην πιθανότητα να γίνει το παιδί 

υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Επιπλέον, οι πιθανότητες ενός θηλυκού παιδιού να είναι 

υπέρβαρο/παχύσαρκο ήταν μειωμένες όταν το είδος του επαγγέλματος του πατέρα 

έτεινε προς το λιγότερο χειρωνακτικό. Οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι οι πολιτικές 

παρέμβασης για την υγεία κατά της παχυσαρκίας πρέπει να απευθύνονται στους 

γονείς και να προωθούν την ενεργό συμμετοχή τους, για να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά το ανησυχητικό μέγεθος του προβλήματος της παιδιατρικής 

παχυσαρκίας στην Ελλάδα. 

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση παιδικής 

παχυσαρκίας, είναι η υποτίμηση του σωματικού βάρους από τις μητέρες κατά τη 

βρεφική ηλικία, εύρημα το οποίο υποστηρίζεται στην έρευνα των Manios et al. 

(2010) [24], γνωστή και ως έρευνα GENESIS. Επίσης, η ύπαρξη τηλεόρασης στο 

υπνοδωμάτιο του παιδιού έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας 

[17,25,26], καθώς και η παρατεταμένη ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια, κινητά, tablet 

και γενικά με ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές [27]. 
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Οι Leventakou et al. (2016) [28] μελέτησαν τους προσδιοριστές πρώιμης ζωής των 

διατροφικών προτύπων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας πάνω στην κοορτή μητέρας-

παιδιού ΡΕΑ στην Κρήτη. Προσδιόρισαν τρεις διατροφικές συνήθειες (μοτίβα) που 

εξηγούσαν το 45,8% της συνολικής διατροφικής διακύμανσης. Το «Μεσογειακό» 

μοτίβο βασίστηκε σε όσπρια, ελαιόλαδο, λαχανικά, ψάρια και φρούτα. Το μοτίβο 

«Snacky» περιελάβανε πατάτες και άλλες αμυλούχες ρίζες, αλμυρά σνακ, προϊόντα 

ζάχαρης και αυγά. Το «Δυτικό» μοτίβο περιείχε δημητριακά, τυριά, πρόσθετα λιπίδια, 

αφεψήματα/αναψυκτικά και κρέας. Η προσχολική συστηματική παρακολούθηση και 

ο αυξημένος χρόνος που περνούσε το παιδί με τη μητέρα του (⩾2 ώρες/ημέρα) 

συσχετίστηκαν θετικά με το «Μεσογειακό» μοτίβο, ενώ η παρακολούθηση 

τηλεόρασης συσχετίστηκε αντίστροφα με αυτό το μοτίβο. Το χαμηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων, η ηλικία της μητέρας και η πρώιμη εισαγωγή στα στερεά 

τρόφιμα συσχετίστηκαν θετικά με το μοτίβο «Snacky». Οι υψηλότερες βαθμολογίες 

στη «Δυτική» δίαιτα συσχετίστηκαν με την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα και την 

παρακολούθηση τηλεόρασης. Τα ευρήματα αυτά είναι υψίστης σημασίας διότι οι 

διατροφικές συνήθειες που καθορίζονται για πρώτη φορά στην προσχολική ηλικία, 

ενθαρρύνουν τα παιδιά να υιοθετούν υγιεινή διατροφή στην ενήλικη ζωή τους 

[29,30]. Τη σημαντικότητα και αξία της μεσογειακής διατροφής και το ότι μειώνει τις 

πιθανότητες ανάπτυξης παιδικής παχυσαρκίας, ανέδειξαν και οι Kosti et al. (2020) 

[31] στη μελέτη διατομής τους, ενώ παράλληλα οι Sourani et al. (2015) [32] 

ανέδειξαν πιθανή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην παιδική παχυσαρκία - και 

ιδιαίτερα στην σπλαχνική παχυσαρκία – και στην ακολούθηση μιας πιο υγιεινής 

(μεσογειακής) διατροφής και ενός φυσικού τρόπου ζωής, όπως συμβαίνει στο νησί 

της Τήνου. 

Η παιδική παχυσαρκία παραμένει ένα θέμα μείζονος σημασίας, και ακόμα 

περισσότερο τώρα, που διανύουμε την περίοδο της κοινωνικής απομόνωσης και 

αποστασιοποίησης. Αλλαγές στον τρόπο ζωής, στην καθημερινότητα και τις 

συνήθειες, οδήγησαν στην αύξηση της εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας σε 

παιδιά και εφήβους [22]. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη στρατηγικών 

υγείας που να προάγουν τις υγιείς συνήθειες τρόπου ζωής και σίτισης, ώστε να 

αποφευχθεί η επιδείνωση του φαινομένου [22]. 

Παρόλη την άνοδο του φαινομένου τα τελευταία χρόνια, η διεθνής εμπειρία δείχνει 

ότι οι κατάλληλες παρεμβάσεις σε επίπεδο δημόσιας υγείας, με την ανάπτυξη 

κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικών υγείας, μπορούν να οδηγήσουν στον έλεγχο 

της παιδικής παχυσαρκίας [17,22,33]. 

2.2.3 Επιδημιολογία παιδικής παχυσαρκίας 

Ο παγκόσμιος επιπολασμός της παχυσαρκίας στον ενήλικο πληθυσμό σχεδόν 

διπλασιάστηκε την περίοδο 1980-2008, ενώ το 2008 στην Ευρώπη, πάνω από το 50% 

των ατόμων και των δύο φύλων ήταν υπέρβαρα, με το 23% των γυναικών και το 20% 

των ανδρών να είναι παχύσαρκοι [15]. Με εξαίρεση την Ασία και την Αφρική, σε 

κάθε άλλη περιοχή του κόσμου, τα υπέρβαρα και τα παχύσαρκα άτομα είναι πλέον 

περισσότερα από τα λιποβαρή [5]. 
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Αντίστοιχα, στα παιδιά και τους εφήβους ηλικίας 5-19 ετών την περίοδο 1975-2016, 

ο παγκόσμιος επιπολασμός της παχυσαρκίας υπερτετραπλασιάστηκε, από το 4% στο 

18%. Η πλειονότητα των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ζουν σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, όπου ο ρυθμός αύξησης της παιδικής παχυσαρκίας είναι 

πάνω από 30% υψηλότερος σε σχέση με αυτόν στις ανεπτυγμένες χώρες [5]. Η 

παιδική παχυσαρκία έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα 

δημόσιας υγείας στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες του κόσμου [34,35]. Περίπου το 1/3 

των παιδιών που ζουν στις Η.Π.Α. είναι είτε υπέρβαρα είτε παχύσαρκα, με τον 

επιπολασμό να αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία [34]. 

Οι λόγοι που συντέλεσαν στην εμφάνιση της επιδημίας της παχυσαρκίας στον 

ελληνικό παιδιατρικό πληθυσμό δεν είναι σαφείς. Γεγονός είναι ότι το φαινόμενο 

διατροφικής μετάβασης που αποτελείται από μια σειρά αλλαγών στη δίαιτα, τη 

σωματική δραστηριότητα και την υγεία, καθώς οι φτωχές χώρες γίνονται πιο 

ευημερούσες, ήταν ιδιαίτερα έντονο και στην Ελλάδα. Ο λόγος γίνεται για  τη 

ραγδαία κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που γνώρισε η χώρα στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970, με την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχε ως επακόλουθο  

έναν εκσυγχρονισμό δυτικού τύπου. Αυτή η καθυστερημένη αλλά απότομη 

οικονομική εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα μια γρήγορη αλλαγή από την παραδοσιακή 

μεσογειακή διατροφή σε δίαιτα δυτικού τύπου [36-38], (υπερβολική πρόσληψη 

ολικού και κορεσμένου λίπους και μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων) [39]. 

Οι Fragkou et al. (2016) [27] εξέτασαν τον επιπολασμό και τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της παιδικής παχυσαρκίας σε παιδιά 10-15 ετών στην περιοχή της 

Λάρισας. Ο συνολικός επιπολασμός βρέθηκε 12,4% (19,6% στα αγόρια και 5,2% στα 

κορίτσια), ποσοστό που είναι χαμηλότερο από πανελλαδικά επίπεδα, όπως έχει 

προκύψει από έρευνες που έχουν διεξαχθεί από το 2000 έως το 2007 [40-42]. Σε όλες 

τις προηγούμενες έρευνες, το ποσοστό επιπολασμού στα αγόρια ήταν υψηλότερο από 

ότι στα κορίτσια. 

Στην έρευνα των Hassapidou et al. (2017) [43] που έγινε σε εθνικό επίπεδο σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα 5231 παιδιών ηλικίας 7-9 ετών, ο επιπολασμός της 

παιδικής παχυσαρκίας μετρήθηκε και βρέθηκε σε ποσοστό 25-33%. Η κοιλιακή 

παχυσαρκία ήταν συχνότερη στα αγόρια 9 ετών από ότι στα κορίτσια της ίδιας 

ηλικίας, αλλά δεν διέφερε μεταξύ των φύλων σε παιδιά ηλικίας 7 ετών και ήταν πιο 

διαδεδομένη τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια που ζούσαν στην Αθήνα από ότι 

σε εκείνα που ζούσαν σε μικρές πόλεις και χωριά. Από την άλλη πλευρά, ο 

επιπολασμός της παχυσαρκίας που ορίζεται σύμφωνα με τον BMI δεν εξαρτάται από 

τον τόπο διαμονής, εκτός από τα κορίτσια 7 ετών, στα οποία ήταν υψηλότερο σε 

εκείνα που ζούσαν στην Κρήτη από ότι σε εκείνα που ζούσαν στην ηπειρωτική χώρα. 

Επίσης, όπως αναδείχθηκε, τα ποσοστά της κοιλιακής παχυσαρκίας στην Ελλάδα σε 

παιδιά αυτών των ηλικιών είναι από τα υψηλότερα παγκοσμίως [44-48]. Τα δεδομένα 

της έρευνας συλλέχθηκαν κατά την περίοδο 2010-2011, δηλαδή στην αρχή της 

οικονομικής κρίσης. Η περίοδος που ακολούθησε μετά, συνέβαλε στην αύξηση του 

ποσοστού της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς οδήγησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

στην αγορά και κατανάλωση τροφής χαμηλού χρηματικού κόστους, αλλά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε λιπαρά, που ως αποτέλεσμα είχε τη επιδείνωση της υγείας και των 

διατροφικών συνηθειών [43,49]. 
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Παίρνοντας ως δεδομένο το ότι η εγγραματοσύνη υγείας είναι βασικός πυλώνας της 

υγείας του ανθρώπου (κάτι το οποίο ισχύει σε όλες τις ηλικίες, δηλαδή και στα 

παιδιά), οι Kanellopoulou et al. (2021) [50] εξέτασαν τη συσχέτιση της 

εγγραματοσύνης υγείας και της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Αρχικά, το 

ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 21,7%, ενώ το 

ποσοστό των παχύσαρκων παιδικών ήταν 5% (βάσει του BMI). Τα ποσοστά 

εγγραματοσύνης, βάσει του δείκτη που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, 

ήταν 70,4 ± 18,7 (μέση τιμή, τυπική απόκλιση). Η πλειοψηφία των παιδιών 

παρουσίασαν υψηλό επίπεδο εγγραματοσύνης (ποσοστό 63,8%), το 30,5% μεσαίο 

επίπεδο, ενώ το 5,7% χαμηλό επίπεδο. Τέλος, η έρευνα έδειξε αρνητική συσχέτιση 

ανάμεσα στο σκορ εγγραματοσύνης υγείας και τον BMI των παιδιών, εύρημα το 

οποίο οδηγεί αναδεικνύει ότι η εγγραματοσύνη υγείας είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό 

της κατάστασης του βάρους των παιδιών. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι ο σχολικός σχεδιασμός, καθώς και οι δράσεις πολιτικής για τη 

δημόσια υγεία πρέπει να δίνουν έμφαση στην ικανότητα των παιδιών να αποκτούν, να 

επεξεργάζονται και να κατανοούν βασικές πληροφορίες για την υγεία. 

Στο ίδιο κλίμα πρόληψης της παχυσαρκίας, συμπεριλαμβάνεται και η έρευνα των 

Notara et al. (2021) [51] σχετικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες και την παιδική 

παχυσαρκία. Σε αυτήν την έρευνα, ο επιπολασμός των υπέρβαρων παιδιών ήταν 

21,7% και των παχύσαρκων 5%, με το ποσοστό των παχύσαρκων και υπέρβαρων 

αγοριών να είναι υψηλότερο από αυτό των κοριτσιών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

η παρατεταμένη ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια, τηλεόραση, κινητά κ.λπ. έχει 

συσχετιστεί με την αύξηση του BMI και συνήθως οδηγεί σε παχυσαρκία, εύρημα το 

οποίο επιβεβαιώνεται και στην έρευνα των Notara et al. [52,53]. Σε αντίθεση, παιδιά 

τα οποία κατά τον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούνται με κάποιο σπορ ή παίζουν στη 

γειτονιά με άλλα παιδιά, παρουσίασαν φυσιολογικό BMI [51,54], εύρημα το οποίο 

συνάδει και με άλλες έρευνες [54,55]. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι 

δραστηριότητες όπως το διάβασμα βιβλίων, περιοδικών ή comic συσχετίστηκε με 

αυξημένη πιθανότητα υπέρβαρου ή παχυσαρκίας. Αν και ο πληθυσμός μελέτης 

περιελάβανε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, τα ευρήματα μπορούν να βρουν ανταπόκριση 

και σε παιδιά άλλων ηλικιών [51]. 

2.2.4 Επιπτώσεις 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., η παχυσαρκία έχει εξελιχθεί σε μία επιδημία που οδηγεί 

στον θάνατο πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως [56] και αποτελεί 

μείζονα παράγοντα κινδύνου για μια σειρά χρόνιων παθήσεων, μεταξύ των οποίων ο 

σακχαρώδης διαβήτης και οι καρδιαγγειακές νόσοι (στεφανιαία νόσος, καρδιακή 

ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κ.α.) [57], που αποτελούν τις κύριες 

αιτίες θανάτου παγκοσμίως [56,58]. Επιπλέον, η παχυσαρκία έχει συσχετισθεί με 

νεφρική ανεπάρκεια, μυοσκελετικές παθήσεις, και διάφορες μορφές καρκίνου [56], 

ενώ η παχυσαρκία της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη έχει συσχετισθεί με μαθησιακές 

και συμπεριφορικές δυσκολίες των παιδιών της κατά την προσχολική ηλικία [59]. 

 Η παιδική παχυσαρκία ειδικότερα, έχει συσχετισθεί με πρώιμη εμφάνιση των 

παραπάνω ασθενειών, καθώς, χωρίς την κατάλληλη παρέμβαση, οι παχύσαρκοι 

έφηβοι συνήθως γίνονται παχύσαρκοι ενήλικες [17,56]. Μέχρι πρόσφατα, αρκετές 

από τις παραπάνω νόσους είχαν εντοπιστεί μόνο σε ενήλικες, πλέον όμως 
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εμφανίζονται και σε παχύσαρκα παιδιά [60]. Αν και οι περισσότερες από τις φυσικές 

εκβάσεις υγείας που σχετίζονται με την παιδική παχυσαρκία μπορούν να προληφθούν 

και μπορούν να εξαφανιστούν όταν ένα παιδί ή ένας έφηβος φτάσει σε ένα υγιές 

βάρος, ορισμένοι συνεχίζουν να έχουν αρνητικές συνέπειες καθ' όλη την ενήλικη ζωή 

τους [60]. Ταυτόχρονα, η παιδική και εφηβική παχυσαρκία μπορούν να οδηγήσουν σε 

άγχος, διαταραχές σωματικού ειδώλου, διατροφικές διαταραχές και άλλες ψυχικές 

νόσους [17]. 

Η εκτίμηση του κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων σε βάθος 

χρόνου για παχύσαρκα παιδιά είναι δύσκολη, καθώς οι περισσότερες από τις 

πληροφορίες προέρχονται από μελέτες παρατήρησης. Σε μια κοορτή παιδιών που 

γεννήθηκαν στη Δανία, ο υψηλότερος BMI στην παιδική ηλικία συσχετίστηκε με 

αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου στην ενήλικη ζωή. Μια 55χρονη 

παρακολούθηση της μελέτης Harvard Growth έδειξε ότι το υπερβολικό βάρος στην 

εφηβεία οδήγησε σε διπλάσιο κίνδυνο θνησιμότητας στεφανιαίας νόσου, ανεξάρτητο 

από το βάρος των ενηλίκων [61]. Μια βρετανική μελέτη που περιελάβανε 

παρακολούθηση 57 ετών μιας κοόρτης επιβεβαίωσε επίσης ότι η θνησιμότητα από 

καρδιαγγειακές νόσους αυξήθηκε όταν ο BMI στην παιδική ηλικία ήταν υψηλότερος 

από το 75ο εκατοστό [61]. Οι Kanellopoulou et al. (2021) [62] σε έρευνά τους, 

βρήκαν ότι η διάρκεια και οι συνήθειες του ύπνου φαίνεται να σχετίζονται με την 

κατάσταση του παιδικού βάρους. 

Επιπρόσθετα με τις προαναφερθείσες εκβάσεις υγείας που μπορεί να προκαλέσει η 

παχυσαρκία στα παιδία, υπάρχουν και κοινωνικές διαστάσεις/επιπτώσεις του 

φαινομένου, οι οποίες αξίζει να αναφερθούν εν συντομία. Η παχυσαρκία έχει 

περιγραφεί ως «μία από τις πιο στιγματικές και λιγότερο κοινωνικά αποδεκτές 

συνθήκες στην παιδική ηλικία» [63]. Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά συχνά 

δέχονται πειράγματα ή/και εκφοβισμό από άλλα παιδιά για το βάρος τους, έρχονται 

αντιμέτωπα με αρνητικά στερεότυπα, διακρίσεις και κοινωνική περιθωριοποίηση [60] 

από νωρίς (πολλές φορές και σε ηλικία μόλις 2 ετών) [64]. Αυτά τα αρνητικά 

κοινωνικά προβλήματα συμβάλλουν στη χαμηλή αυτοεκτίμηση, στη χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και στην αρνητική εικόνα του σώματος στα παιδιά και μπορούν 

επίσης να επηρεάσουν την ακαδημαϊκή απόδοση [60]. Η έρευνα των Rankin et al. 

(2016) [65] έδειξε συσχέτιση της παιδικής παχυσαρκίας με διάφορες ψυχολογικές 

νόσους. Σε σύγκριση με τα παιδιά και τους εφήβους με φυσιολογικό βάρος, στα 

υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά φάνηκε να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης 

ψυχολογικών συννοσηροτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, διακύβευση 

της αντιληπτής ποιότητας ζωής, του άγχους, της αυτοεκτίμησης και των διαταραχών 

συμπεριφοράς. Αυτές οι συννοσηρότητες είναι ανθεκτικής φύσεως και μπορεί να 

συνεχιστούν στην ενήλικη ζωή με τη δυνατότητα για δια βίου προβλήματα υγείας. Τα 

ευρήματα της έρευνας αυτής συνάδουν με αυτά άλλων ερευνών [66-73]. Οι 

κοινωνικές συνέπειες της παχυσαρκίας μπορεί να συμβάλουν στη συνεχιζόμενη 

δυσκολία διαχείρισης του βάρους. Τα υπέρβαρα παιδιά τείνουν να προστατεύονται 

από αρνητικά σχόλια και συμπεριφορές, υποχωρώντας σε ασφαλή μέρη, όπως τα 

σπίτια τους, όπου μπορούν να αναζητήσουν φαγητό ως παρηγοριά. Επιπλέον, τα 

παιδιά που είναι υπέρβαρα τείνουν να έχουν λιγότερους φίλους από τα παιδιά με 

κανονικό βάρος, με αποτέλεσμα λιγότερη κοινωνική αλληλεπίδραση και παιχνίδι και 

περισσότερο χρόνο που αφιερώνεται σε καθιστικές δραστηριότητες [74]. Αυτό με τη 

σειρά του οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση βάρους, καθώς η ποσότητα των θερμίδων 

που καταναλώνονται υπερβαίνει την ποσότητα ενέργειας που καίγεται, 
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δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο [74]. Η παιδική παχυσαρκία έχει επίσης 

βρεθεί ότι επηρεάζει αρνητικά τις σχολικές επιδόσεις. Μια ερευνητική μελέτη [63] 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά είχαν τέσσερις 

φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι έχουν προβλήματα στο σχολείο 

από ότι οι συνομήλικοί τους με κανονικό βάρος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Σκοπός 
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Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του προβλήματος της παιδικής παχυσαρκίας ως 

ένα φαινόμενο με ραγδαίες και επικίνδυνες διαστάσεις στη σύγχρονη 

πραγματικότητα.  

Στόχοι 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχους τα παρακάτω:  

1. Την καταγραφή της παρούσας κατάστασης όσον αφορά στην παιδική 

παχυσαρκία στην Κρήτη. 

2. Τη διερεύνηση πιθανών αλλαγών στα επίπεδα της παχυσαρκίας των παιδιών 

σε διάφορες ηλικιακές φάσεις (4, 7 και 11 ετών). 

3. Τη διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών της μητέρας και του 

πατέρα τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την παιδική παχυσαρκία. 

4. Τη διερεύνηση των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών της μητέρας κατά τη 

διάρκεια της κύησης και την πιθανή τους συσχέτιση με την παιδική 

παχυσαρκία.  

 

 

 

 

 

4  Μεθοδολογία 

4.1 Σχεδιασμός και πληθυσμός μελέτης: Η μελέτη 

ΡΕΑ 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εντάχθηκε στην μεγάλη μελέτη κοορτής «ΡΕΑ». Η 

μελέτη Μητέρας-Παιδιού στην Κρήτη, μελέτη «ΡΕΑ», είναι μια προοπτική μελέτη 

κοορτής 1500 εγκύων γυναικών (Ελληνίδων και αλλοδαπών) και των παιδιών τους 

στο νομό Ηρακλείου [75].  
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Οι γενικοί στόχοι της μελέτης ΡΕΑ είναι:  

1. Να περιγραφθούν οι διατροφικοί, περιβαλλοντικοί και ψυχοκοινωνικοί 

καθοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης και της ανάπτυξης των παιδιών.  

2. Να επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς τομείς έρευνας: (i) ανάπτυξη και 

παχυσαρκία απογόνων (ii) νευροψυχολογική και συμπεριφορική ανάπτυξη (iii) 

αλλεργίες και άσθμα στην παιδική ηλικία και (iv) γόνο-τοξικότητα. 

3. Να αξιολογήσει την υγεία της μητέρας κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη. 

4. Να αξιολογήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ περιβαλλοντικών στρεσογόνων και 

γενετικών παραλλαγών στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών. 

4.2 Δείγμα 

Στα πλαίσια της μελέτης ΡΕΑ, προσεγγίστηκαν όλες οι έγκυες γυναίκες στη διάρκεια 

ενός χρόνου (Μάρτιος 2007 - Φεβρουάριος 2008) που ζούσαν στο νομό Ηρακλείου, 

με ηλικία μεγαλύτερη των 16 ετών, που η παρακολούθηση της κύησης έγινε σε ένα 

από τα δημόσια νοσοκομεία (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και 

Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου) ή σε μία από τις 2 ιδιωτικές 

μαιευτικές κλινικές (Μητέρα, Ασκληπιείο). Η πρώτη επαφή με τις μητέρες 

πραγματοποιήθηκε στον 3ο μήνα της κύησης κατά τη διάρκεια του πρώτου μεγάλου 

υπέρηχου και στη συνέχεια ακολούθησαν επαφές στον 6ο μήνα, στον τοκετό, στον 1ο 

μήνα, στον 9ο μήνα μετά τη γέννηση (μητέρα), ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 

γνωσιακές και κλινικές εξετάσεις των παιδιών στους 18 μήνες, στα 4, 7 και 11  

χρόνια. Κατά τη διάρκεια της μελέτης συμπληρώνονται εκτεταμένα ερωτηματολόγια 

που καλύπτουν ιατρικό ιστορικό, διατροφή, επαγγελματικές και περιβαλλοντικές 

εκθέσεις (φυτοφάρμακα, εσωτερικό περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπους στο 

νερό, νέους χημικούς ρύπους κ.λπ.), τρόπο ζωής (κάπνισμα, παθητικό κάπνισμα, 

φάρμακα κ.λπ.), κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες και ψυχολογικούς παράγοντες. 

Επίσης, έχουν συλλεχθεί δείγματα αίματος και ούρων από τη μητέρα και το παιδί και 

έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές περιβαλλοντικές μετρήσεις σε δείγματα νερού και 

αέρα για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών ρύπων. 

4.3 Κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού 

Αρχικά 952 ζεύγη μητέρας-παιδιού έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση της 

σωματικής ανάπτυξης των παιδιών στα 4, 7 ή/και 11 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, στην 

αξιολόγηση των 4 ετών συμμετείχαν 897 παιδιά, στην αξιολόγηση των 7 ετών 

συμμετείχαν 613 παιδιά και τέλος, στην αξιολόγηση των 11 ετών συμμετείχαν 344 

παιδιά. Συνολικά, 325 παιδιά έχουν μέτρηση του BMI και στα τρία στάδια 

παρακολούθησης. 

Δεν επιλέχθηκαν παιδιά από δίδυμες κυήσεις. 

4.4 Εργαλεία συλλογής δεδομένων και μεταβλητές 
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Η αξιολόγηση της σωματικής ανάπτυξης των παιδιών έγινε με κλινική εξέταση, που 

περιλαμβάνει μετρήσεις ύψους, βάρους, περιμέτρου κεφαλής, κοιλιακής περιμέτρου, 

δερματικών πτυχών και μετρήσεις αρτηριακής πίεσης βάσει σταθμισμένου 

πρωτοκόλλου σε παιδιά σχολικής ηλικίας από εξειδικευμένους παιδιάτρους στην 

Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου στα 4 και 7 έτη, και στα Παιδιατρικά Ιατρεία του Κέντρου Υγείας 

Ηρακλείου στα 11 έτη. Το βάρος σώματος μετρήθηκε μία φορά με ψηφιακή ζυγαριά 

(Seca Bellisima 841) στο πλησιέστερο 0,1 kg σε όρθια στάση χωρίς παπούτσια και με 

ελαφριά ρούχα. Το ύψος μετρήθηκε με ακρίβεια 0,1 cm με τη χρήση 

αναστημόμετρου (Seca 213). Εκτίμηση της παχυσαρκίας ορίστηκε με βάση τα όρια 

BMI για την ηλικία και το φύλο, όπως προτείνονται από την IOTF [76] [REF]. Η 

περιφέρεια μέσης μετρήθηκε εις διπλούν στο πλησιέστερο 0,1 cm σε όρθια θέση, στο 

υψηλό σημείο της λαγόνιας κορυφής στο τέλος μιας ήπιας εκπνοής, χρησιμοποιώντας 

μία εύκαμπτη ταινίας μέτρησης (Seca 201) λαμβάνοντας τη μέση τιμή των δύο 

μετρήσεων. 

4.5 Στατιστική ανάλυση 

Αρχικά, έγινε έλεγχος κανονικότητας των κατανομών μέσω των Kolmogorov-

Smirnov test και binomial test όπου η μηδενική υπόθεση υποστήριζε ότι η κατανομή 

της εκάστοτε μεταβλητής είναι κανονική. Η μηδενική υπόθεση απορρίφθηκε για το 

σύνολο των μεταβλητών (Pvalue<0,001), με εξαίρεση τη μεταβλητή «φύλο», 

υποδεικνύοντας ότι οι μεταβλητές ακολουθούν λοξότητα (Παράρτημα 1). Έτσι 

επιλέχθηκαν διαδικασίες μη παραμετρικού ελέγχου στη συνέχεια.  

Υπολογίστηκαν τα περιγραφικά χαρακτηριστικά για όλες τις μεταβλητές, το σύνολο 

(n) και το ποσοστό (%) για τις ποιοτικές και η διάμεσος (median) και το 

ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) για τις ποσοτικές. Έπειτα, εφαρμόσθηκαν οι 

έλεγχοι  Chi-Square test και Mann-Whitney U test καθώς και ο δέικτης συσχέτισης 

Spearman’s rho. Τέλος, δημιουργήθηκαν διάφορα μονο-παραγοντικά μοντέλα 

λογιστικής παλινδρόμησης (univariate logistic regression models) τα οποία έλεγξαν 

μια προς μια τις παραμέτρους με καθορισμένη έκβαση την κατάσταση παχυσαρκίας 

στα 4, στα 7 και στα 11 χρόνια ξεχωριστά. Η κατάσταση παχυσαρκίας ήταν 

διχοτόμος μεταβλητή (0=φυσιολογικό βάρος, 1=υπέρβαρο/παχύσαρκο). Έπειτα, οι 

παράμετροι που βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την έκβαση 

στα μονο-παραγοντικά μοντέλα, εισήχθησαν σε πολυπαραγοντικά μοντέλα 

(multivariate logistic regression models) σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μέχρι 

να βρεθεί ο κατάλληλος συνδυασμός παραμέτρων που δημιουργούν ένα μοντέλο με 

ικανοποιητική εφαρμογή (goodness of fit ≥ 0,08). Στα μοντέλα αυτά παρέμειναν μόνο 

οι παράμετροι που διατηρούσαν το στατιστικά σημαντικό Pvalue όταν συνυπάρχουν 

ενώ παράλληλα έγινε έλεγχος για συγχυτικούς παράγοντες, οδηγώντας σε εξομοίωση 

ως προς το φύλο και το βάρος κατά τη γέννηση. Παράλληλα, έγινε έλεγχος 

multicolinearily μέσω του Variable Inflation Factor (VIF), ο οποίος δε διέγνωσε 

multicolinearity σε κανένα συνδυασμό παραμέτρων που τελικά συμπεριλήφθηκαν 

στα πολυπαραγοντικά σταθμισμένα μοντέλα. 

4.6 Ζητήματα βιοηθικής και χρηματοδότησης 
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Η μελέτη ΡΕΑ έχει μέχρι σήμερα χρηματοδοτηθεί από προγράμματα της ΕΕ και 

προγράμματα ΕΣΠΑ. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έγινε με ίδιους πόρους, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα που ήδη είχαν συλλεχθεί στο πλαίσιο του έργου της 

κοορτής ΡΕΑ. 

Όσον αφορά στα θέματα βιοηθικής και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η 

μελέτη ΡΕΑ έχει πάρει έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου για όλες τις φάσεις παρακολούθησης και 

όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν γραπτή συναίνεση μετά από πλήρη περιγραφή της 

μελέτης κατά την εισαγωγή τους στην μελέτη αλλά και για κάθε νέο κύκλο 

παρακολούθησης. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

5  Αποτελέσματα 

Στον Πίνακα 3 παρατίθενται τα περιγραφικά στοιχεία του δημογραφικού και γενικού 

προφίλ των παιδιών, της μητέρας και του πατέρα, τόσο για το σύνολο του δείγματος 

και ανά φύλο παιδιού (αγόρι-κορίτσι). Εστιάζοντας στις παραμέτρους που 

περιγράφουν την κύηση, τη γέννα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις συνήθειες 

των γονέων, φάνηκε ότι η μέση διάρκεια κύησης ήταν οι 38 εβδομάδες 

(ενδοτεταρτημοριακό εύρος=1 μήνας), η μέση διάρκεια θηλασμού ήταν οι 3 μήνες (6 

μήνες) και οι περισσότερες μητέρες δεν κάπνιζαν κατά την εγκυμοσύνη (64.4%). 

Επίσης, ο μέσος BMI για τις μητέρες ήταν 23.6kg/m2 (4.7 kg/m2) και για τους 

πατέρες ήταν 26.9 kg/m2 (4.4 kg/m2). Το κύριο χαρακτηριστικό που διέφερε 

στατιστικά σημαντικά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (Pvalue<0.001) ήταν το μέσο 

βάρος γέννησης του παιδιού, με τα αγόρια να έχουν υψηλότερο βάρος 

(διάμεσος=3280 γραμμάρια, ενδοτεταρτημοριακό εύρος=580 γραμμάρια) από τα 

κορίτσια (3095, 538 γραμμάρια). Επιπρόσθετα, στατιστικά σημαντική διαφορά 

παρατηρήθηκε και στο εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας (Pvalue=0.03). 
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Πίνακας 3: Προφίλ παιδιού, μητέρας και πατέρα. Δεδομένα στο σύνολο του δείγματος και 

διαφορές ανά φύλο 

Χαρακτηριστικά 

προφίλ 

Σύνολο 

δείγματος 

Ν (%) 

Φύλο 

Ν (%) Pvaluea 

Αγόρια Κορίτσια 

Ηλικία παιδιού στα 4 

χρόνια (n=897)* 
4.1 (0.1) 4.1 (0.1) 4.1 (0.1) 0.456 

Ηλικία παιδιού στα 7 

χρόνια (n=613)* 
6.5 (0.2) 6.5 (0.3) 6.5 (0.2) 0.739 

Ηλικία παιδιού στα 11 

χρόνια (n=344)* 
10.9 (0.3) 10.9 (0.4) 10.9 (0.3) 0.859 

Ηλικία μητέρας* 30.0 (6) 31.0 (5) 30.0 (5) 0.929 

Βάρος γέννησης 

παιδιού (gr)* 

3200.0 

(575) 
3280.0 (580) 3095.0 (538) <0.001 

Διάρκεια θηλασμού 

παιδιού (μήνες)* 
3.0 (6) 3.0 (5) 3.0 (6) 0.298 

Διάρκεια κύησης 

(εβδομάδες)* 
38.0 (1) 38.0 (1) 38.0 (1) 0.076 

Εθνικότητα μητέρας    0.405 

Ελληνική 886 (93.1) 470 (94.6) 416 (93.3)  

Άλλη 57 (6.0) 27 (5.4) 30 (6.7)  

Εθνικότητα πατέρα    0.936 

Έλληνας 865 (90.9) 461 (95.8) 404 (95.7)  

Άλλη 38 (4.0) 20 (4.2) 18 (4.3)  

Εκπαίδευση μητέρας    0.030 

Υποχρεωτική 151 (15.9) 77 (15.7) 74 (17.3)  

Μέση 472 (49.6) 272 (55.3) 200 (56.7)  

Ανώτερη 297 (31.2) 143 (29.1) 154 (36.0)  

Εκπαίδευση πατέρα    0.748 

Υποχρεωτική 303 (31.8) 163 (34.4) 140 (33.4)  

Μέση 375 (39.4) 201 (42.6) 174 (41.5)  

Ανώτερη 213 (22.4) 108 (22.9) 105 (21.1)  

Εργασία μητέρας    0.512 

Δεν εργάζεται 203 (21.3) 110 (23.3) 93 (22.6)  

Μισθωτή 505 (53.0) 262 (55.4) 243 (59.0)  

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
138 (14.5) 79 (16.7) 59 (14.3)  

Αγρότισσα  17 (1.8) 12 (2.5) 5 (1.2)  

Άνεργη-ψάχνει δουλειά 4 (0.4) 2 (0.4) 2 (0.5)  

Άνεργη-λόγοι υγείας 1 (0.1) - 1 (0.2)  

Φοιτήτρια 9 (9) 3 (0.6) 6 (1.5)  

Άλλο 8 (0.8) 5 (1.1) 3 (0.7)  

Εργασία πατέρα    0.725 

Μισθωτός 490 (51.5) 257 (53.8) 233 (55.6)  

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
310 (32.6) 165 (34.5) 145 (34.6)  

Αγρότης 85 (8.9) 48 (10.0) 37 (8.8)  

Άνεργος-ψάχνει δουλειά 7 (0.7) 5 (1.0) 2 (0.5)  

Φοιτητής 1 (0.1) 1 (0.2) -  

Συνταξιούχος 1 (0.1) 1 (0.2) -  
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Άλλο 3 (0.3) 1 (0.2) 2 (0.5)  

Οικογενειακή 

κατάσταση μητέρας 
   0.427 

Παντρεμένη 796 (83.6) 427 (89.1) 369 (87.4)  

Άλλο 105 (11.0) 52 (10.9) 53 (12.6)  

Μεγαλύτερα 

αδέρφια* 
1 (1) 1 (1) 1 (1) 0.538 

Παιδικός σταθμός 

πριν τα 2 χρόνια 
   0.382 

Όχι  742 (77.9) 384 (77.6) 358 (79.9)  

Ναι 201 (21.1) 111 (22.4) 90 (20.1)  

Κάπνισμα κατά την 

εγκυμοσύνη  
   0.391 

Όχι  575 (60.4) 311 (65.6) 264 (62.9)  

Ναι 319 (33.5) 163 (34.4) 156 (37.1)  

Τόπος διαμονής    0.465 

Αστική περιοχή 615 (64.6) 333 (78.0) 282 (75.8)  

Αγροτική περιοχή 184 (19.3) 94 (22.0) 90 (24.2)  

Δείκτης μάζας 

σώματος μητέρας* 
23.6(4.7) 24.0 (4.5) 23.3 (4.3) 0.761 

Δείκτης μάζας 

σώματος πατέρα* 
26.9 (4.4) 27.0 (4.6) 26.8 (4.6) 0.373 

a Το Pvalue υπολογίσθηκε μέσω Chi-Square test 
*Διάμεσος (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος). Το Pvalue υπολογίσθηκε μέσω του Mann-Whitney 

U test 

Στον Πίνακα 4 εστιάζουμε στην παχυσαρκία στο δείγμα των 952 παιδιών, τα οποία 

μετρήθηκαν στα 4 τους χρόνια ή/και στα 7 και στα 11 χρόνια. Τα παιδιά στην 

πλειονότητά τους είχαν φυσιολογικό βάρος στα 4 τους χρόνια (ν=699, 73.4%) με 

μέσο ΒΜΙ 16.2 kg/m2, ενώ το 13.8% (ν=131) ήταν παχύσαρκα. Όμοια εικόνα 

παρατηρήθηκε μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, χωρίς στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Αντίστοιχα, φυσιολογικό βάρος στα 7 χρόνια είχε το 43.2% (ν=411) των 

παιδιών και παχύσαρκα ήταν το 13.8% (ν=131). Το ποσοστό όμως των κοριτσιών 

(25.5%) που ήταν υπέρβαρα ήταν μεγαλύτερο από των αγοριών (18%) και διέφερε 

σημαντικά (Pvalue=0.03). Ο μέσος BMI στα 7 χρόνια παρέμεινε ίδιος με τα 4 χρόνια 

(16.2 kg/m2 , 2.8 kg/m2). Τέλος, το 20.7% των παιδιών είχαν φυσιολογικό βάρος στα 

11 τους χρόνια και το 11% ήταν παχύσαρκα. Ο μέσος BMI στα 11 χρόνια ήταν 19.8 

kg/m2 (5 kg/m2).  

Πίνακας 4: Επίπεδα παχυσαρκίας στα παιδιά της μελέτης κοορτής ΡΕΑ στα 4 (n=897), στα 7 
(n=613) και στα 11 χρόνια (n=344). Δεδομένα στο σύνολο του δείγματος και διαφορές ανά 

φύλο 

Δεδομένα παχυσαρκίας  

Σύνολο 

δείγματος 

Ν (%) 

Φύλο Ν(%) 

Pvaluea 
Αγόρια Κορίτσια 

Παχυσαρκία στα 4 

χρόνια του παιδιού 
   0.885 

Φυσιολογικό βάρος 699 (73.4) 365 (78.5) 334 (77.3)  

Υπέρβαρο 67 (7.0) 33 (7.1) 34 (7.9)  

Παχύσαρκο 131 (13.8) 67 (14.4) 64 (14.8)  
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Δείκτης Μάζας 

σώματος στα 4 χρόνια 

παιδιού* 

16.2 (1.9) 16.17 (1.7) 16.2 (2.1) 0.361 

Περίμετρος μέσης στα 

4 χρόνια παιδιού* 
52.8 (5.1) 52.7 (4.5) 53.1 (5.6) 0.929 

Παχυσαρκία στα 7 

χρόνια του παιδιού 
   0.034 

Φυσιολογικό βάρος 411 (43.2) 231 (68.3) 180 (65.5)  

Υπέρβαρο 71 (7.5) 46 (13.6) 25 (9.1)  

Παχύσαρκο 131 (13.8) 61 (18.0) 70 (25.5)  

Δείκτης Μάζας 

σώματος στα 7 χρόνια 

παιδιού* 

16.2 (2.8) 16.2 (2.7) 16.2 (3.1) 0.204 

Περίμετρος μέσης στα 

7 χρόνια παιδιού* 
56.4 (7.4) 56.4 (6.4) 56.1 (7.8) 0.311 

Παχυσαρκία στα 11 

χρόνια του παιδιού 
   0.615 

Φυσιολογικό βάρος 197 (20.7) 108 (55.1) 89 (70.1)  

Υπέρβαρο 42 (4.4) 26 (13.3) 16 (10.8)  

Παχύσαρκο 105 (11.0) 62 (55.1) 43 (29.1)  

Δείκτης Μάζας 

σώματος στα 11 χρόνια 

παιδιού* 

19.8 (5.0) 19.8 (5.1) 19.8 (5.4) 0.529 

Περίμετρος μέσης στα 

11 χρόνια παιδιού* 
71.2 (13.8) 71.2 (14.7) 71.1 (13.7) 0.728 

a Το Pvalue υπολογίσθηκε μέσω Chi-Square test 

*Διάμεσος (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος). Το Pvalue υπολογίσθηκε μέσω του Mann-Whitney 

U test 

 

Γράφημα 1: Κατανομή ποσοστών επιπολασμού δείκτη μάζας σώματος ανά ηλικία βάσει 

φύλου 
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Γράφημα 2: Κατανομή ποσοστών παχυσαρκίας ανά ηλικία βάσει φύλου 

Στο Γράφημα 3 απεικονίζονται οι διαφορές μεταξύ του ποσοστού επιπολασμού της 

παχυσαρκίας από τα 4 στα 7 χρόνια (Α) και από τα 4 στα 11 χρόνια., που όπως 

βρέθηκε ήταν στατιστικά σημαντικές (Pvalue<0,001). Συγκεκριμένα, εστιάζοντας στο 

Γράφημα 3Α φάνηκε ότι το 82,2% των παιδιών που είχαν φυσιολογικό βάρος στην 

ηλικία των 4 ετών παρέμειναν σε φυσιολογικό βάρος και στα 7 χρόνια. Όμως το 

14,6% αυτών έγινε παχύσαρκο στα 7 χρόνια και το 3,2% έγινε υπέρβαρο. Η 

πλειονότητα των παχύσαρκων παιδιών στα 4 χρόνια (58,4%) παρέμειναν παχύσαρκα 

και το 22,1% έγιναν υπέρβαρα. Το 19,5% βρέθηκε να έχει φυσιολογικό βάρος στα 7 

χρόνια. Τέλος,  έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 25% των παιδιών που ήταν 

υπέρβαρα στα 4 χρόνια έγιναν υπέρβαρα στα 7 χρόνια και το 75% παρέμειναν 

υπέρβαρα. Ομοίως στο Γράφημα 3Β παρατηρήθηκα παρόμοιες αλλαγές από τα 4 στα 

11 χρόνια. Η πλειονότητα των παιδιών με φυσιολογικό βάρος στα 4 χρόνια (68,3%) 

διατήρησε το φυσιολογικό βάρος, αλλά το 26,4% αυτών έγινε παχύσαρκο. Το 57,1% 

των παχύσαρκων παιδιών στα 4 χρόνια παρέμεινε υπέρβαρο και το 26,5% έγινε 

υπέρβαρο. 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

21 

 

Γράφημα 3: Σύγκριση παχύσαρκων παιδιών στα 4 χρόνια με τα 7 χρόνια (Α) και τα 

11 χρόνια (Β) 

Διερευνώντας τα χαρακτηριστικά που συσχετίζονται με τον BMI στις τρεις ηλικιακές 

μετρήσεις εντοπίσθηκαν ορισμένες στατιστικά σημαντικές ελαφριές συσχετίσεις 

(Πίνακας 6). Αρχικά, το βάρος γεννήσεως φάνηκε να σχετίζεται ελαφρώς με την 

αύξηση του BMI στα 4 χρόνια (rho=0.1, Pvalue=0.004), αλλά όχι με τον BMI στις 

άλλες ηλικίες. Η διάρκεια θηλασμού παρουσίασε αρνητική ελαφριά συσχέτιση με τον 

BMI στα 4 (rho=-0.09, Pvalue=0.008) και στα 7 χρόνια (rho=-0.1, Pvalue=0.015). 

Τέλος, θετικές ελαφριές συσχετίσεις εντοπίσθηκαν με τον BMI της μητέρας και του 

πατέρα και στις τρεις ηλικιακές φάσεις μετρήσεων. Για παράδειγμα, όσο αυξανόταν ο 

BMI της μητέρας, τόσο αυξανόταν ο BMI του παιδιού (στα 4 χρόνια: rho=025, 

Pvalue<0.001, στα 7 χρόνια:  rho=0.25, Pvalue<0.001 και στα 11 χρόνια: rho=0.36, 

Pvalue<0.001). Ορισμένες από τις στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

παρουσιάζονται και στα Γραφήματα 4-8. 

Πίνακας 5: Συσχέτιση BMI παιδιών με διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά και άλλα 

χαρακτηριστικά κύησης και γέννησης 

Χαρακτηριστικά BMI στα 4 χρόνια BMI στα 7 χρόνια BMI στα 11 χρόνια 

 Spearman’s rho (Pvalue) 

Ηλικία μητέρας -0.16 (0.641) 0.007 (0.862) 0.92 (0.08) 

Βάρος γεννήσεως 0.10 (0.004) 0.004 (0.917) 0.07 (0.203) 

Διάρκεια 
θηλασμού 

-0.09 (0.008) -0.10 (0.015) -0.054 (0.326) 

Διάρκεια κύησης -0.10 (0.769) -0.008 (0.845) -0.004 (0.942) 

Μεγαλύτερα 

αδέρφια 
-0.29 (0.39) -0.07 (0.09) -0.06 (0.319) 

ΔΜΣ μητέρας 0.25 (<0.001) 0.25 (<0.001) 0.36 (<0.001) 

ΔΜΣ πατέρας 0.21 (<0.001) 0.27 (<0.001) 0.35 (<0.001) 
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Γράφημα 5: Σχέση ΔΜΣ στα 4 χρόνια με τη διάρκεια θηλασμού (Pvalue=0.008) 
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Γράφημα 7: Σχέση ΔΜΣ στα 4 χρόνια με το ΔΜΣ της μητέρας (Pvalue<0.001) 
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Άλλες στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ χαρακτηριστικών προφίλ και 

παχυσαρκίας των παιδιών απεικονίζονται στα Γραφήματα 9, 10. Στο Γράφημα 9 

φάνηκε η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης μητέρας-πατέρα και επιπέδου παχυσαρκίας στα 

4 χρόνια. Αντιστοίχως, βλέπουμε ότι το είδος εργασίας της μητέρας (9C) και του 

πατέρα (9D) σχετίζεται με τον BMI στα 4 χρόνια. Παράλληλα, στο Γράφημα 10 

φαίνεται η σχέση παχυσαρκίας παιδιών στα 4 χρόνια με το κάπνισμα κατά την 

εγκυμοσύνη. Τέλος, αντίστοιχες διαφοροποιήσεις φαίνονται μεταξύ παχυσαρκίας 

παιδιών στα 7 χρόνια  με την εκπαίδευση της μητέρας, την εργασία της μητέρας και 

τη συμμετοχή σε παιδικό σταθμό πριν τα 2 χρόνια του παιδιού και της παχυσαρκίας 

των παιδιών στα 11 χρόνια  με τη συμμετοχή σε παιδικό σταθμό πριν τα 2 χρόνια του 

παιδιού. 
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Γράφημα 9: Συσχέτιση παχυσαρκίας παιδιών στα 4 χρόνια με το εκπαιδευτικό 

επίπεδο της μητέρας και του πατέρα 

 

Γράφημα 10: Συσχέτιση παχυσαρκίας παιδιών στα 4 χρόνια με το κάπνισμα κατά την 

εγκυμοσύνη 
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Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι αδροί και οι σταθμισμένοι δείκτες σχετικού 

κινδύνου (Crude and Adjusted Relative Risk) για να είναι υπέρβαρο/παχύσαρκο ένα 

παιδί στα 4 χρόνια του. Διάφοροι παράμετροι βρέθηκαν να επιδρούν σημαντικά στα 

μονοπαραγοντικά μοντέλα (Crude RRs), ενώ στο τελικό μοντέλο το οποίο 

εξομοιώθηκε ως προς το φύλο και το βάρος κατά τη γέννηση, φάνηκε ότι έπαιζαν 

ρόλο η διάρκεια θηλασμού (RR=0.19, 95%CI=0.012-0.304), ο BMI της μητέρας 

(RR=1.92, 95%CI=1.881-1.965) και του πατέρα (RR=1.9, 95%CI=1.855-1.954). 

Τέλος, το κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη είχε RR=0.6 (95%CI=0.350-0.924).  

Πίνακας 6: Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρβαρου/παχύσαρκου παιδιού στα 4 

χρόνια. Αδροί και σταθμισμένοι δείκτες σχετικού κινδύνου (Crude and Adjusted Relative 

Risk) 

Παράγοντες 
Crude rates Adjusted rates

a
 

RR 95% CI Pvalue RR 95% CI Pvalue 

Διάρκεια 

θηλασμού 

(εβδομάδες) 

0.09 0.012-0.176 0.02 0.19 0.012-0.304 0.03 

Κάπνισμα κατά 

την εγκυμοσύνη 
      

Όχι  1   1   

Ναι 0.56 0.336-0.938 0.02 0.60 0.350-0.924 0.04 

BMI μητέρας 1.91 1.869-1.947 <0.001 1.92 1.881-1.965 <0.001 

BMI πατέρα 1.88 1.840-1.936 <0.011 1.90 1.855-1.954 <0.001 

Εκπαίδευση 

μητέρας 
  0.03  

 

Υποχρεωτική 1    

Μέση 1.43 0.773-2.680 0.25  

Ανώτερη 3.04 1.393-6.611 0.005  

Εκπαίδευση 

πατέρα 
  0.005  

Υποχρεωτική 1    

Μέση 2.21 1.272-3.844 0.005  

Ανώτερη 6.03 2.326-15.623 <0.001  

Εργασία 

μητέρας 
  0.04  

Δεν εργάζεται 1    

Μισθωτή 1.90 1.029-3.508 0.04  

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
1.69 0.718-3.996 0.23  

Αγρότισσα  0.29 0.084-1.020 0.05  

Άνεργη 0.34 0.033-3.409 0.35  

Φοιτήτρια 0.14 0.029-0.690 0.01  

Εργασία πατέρα   0.02  

Μισθωτός 1    

Ελεύθερος 0.83 0.461-1.486 0.52  
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επαγγελματίας 

Αγρότης 0.32 0.158-0.652 0.002  

Φοιτητής 0.00 0.00-0.00 1.00  

Συνταξιούχος 0.06 0.004-1.050 0.05  

Συμμετοχή σε 

παιδικό σταθμό 
    

Όχι 1    

Ναι 1.92 0.933-3.946 0.07  
a Adjusted RR: Εξομοίωσή ως προς το φύλο και το βάρος κατά τη γέννηση 

Αντίστοιχα, στον Πίνακα 8 παρατίθενται οι αδροί και σταθμισμένοι δείκτες RR για 

τον κίνδυνο υπέρβαρου/παχύσαρκου στα 7 χρόνια. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ίδιοι 

παράμετροι παρέμειναν στο πολυπαραγοντικό μοντέλο (κάπνισμα κατά την 

εγκυμοσύνη, BMI μητέρας και πατέρα). Όπως φαίνεται, η σχέση καπνίσματος κατά 

την εγκυμοσύνη και ο BMI των παιδιών αλλάζει στα 7 χρόνια, με τις καπνίστριες να 

έχουν αυξημένο κίνδυνο για υπέρβαρο/παχύσαρκο παιδί (RR=1.57, 95%CI=1.076-

2.298). Αυξημένος κίνδυνος παρουσιάζεται και βάσει BMI μητέρας και BMI πατέρα 

κατά 1.07 και 1.57 φορές αντίστοιχα.  

Πίνακας 7: Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρβαρου/παχύσαρκου παιδιού στα 7 
χρόνια. Αδροί και σταθμισμένοι δείκτες σχετικού κινδύνου (Crude and Adjusted Relative 

Risk) 

Παράγοντες 
Crude rates Adjusted rates

a
 

RR 95% CI Pvalue RR 95% CI Pvalue 

Κάπνισμα κατά 

την εγκυμοσύνη 
      

Όχι  1   1   

Ναι 1.45 1.013-2.075 0.04 1.57 1.076-2.298 0.02 

BMI μητέρας 1.06 1.031-1.108 <0.001 1.07 1.030-1.107 <0.001 

BMI πατέρα 1.13 1.077-1.186 <0.001 1.57 1.076-2.298 <0.001 
a Adjusted RR: Εξομοίωσή ως προς το φύλο και το βάρος κατά τη γέννηση 

Στον Πίνακα 9 παρατίθενται τα αντίστοιχα ευρήματα για τα παιδιά στα 11 χρόνια. 

Εδώ διατηρεί την επίδρασή του ο BMI της μητέρας (RR=1.1, 95%CI=1.049-1.159) 

και ο BMI του πατέρα (RR=1.19, 95%CI=1.113-1.280).  

Πίνακας 8: Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρβαρου/παχύσαρκου παιδιού στα 11 

χρόνια. Αδροί και σταθμισμένοι δείκτες σχετικού κινδύνου (Crude and Adjusted Relative 

Risk) 

Παράγοντες 
Crude rates Adjusted rates

a
 

RR 95% CI Pvalue RR 95% CI Pvalue 

BMI μητέρας 1.13 1.070-1.184 <0.001 1.10 1.049-1.159 <0.001 

BMI πατέρα 1.21 1.133-1.299 <0.001 1.19 1.113-1.280 <0.001 
a Adjusted RR: Εξομοίωσή ως προς το φύλο και το βάρος κατά τη γέννηση 
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6  Συζήτηση 

6.1 Κύρια ευρήματα 

Η παρούσα εργασία κατάφερε να εκπληρώσει τους κύριους στόχους που τέθηκαν, 

ξεκινώντας με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των επιπέδων παιδικής 

παχυσαρκίας σε τρεις ηλικιακές φάσεις των παιδιών (4,7 και 11 χρόνια), ελέγχοντας 

για πιθανές αλλαγές στα επίπεδα του BMI μεταξύ αυτών των ηλικιακών φάσεων και 

ταυτοποιώντας τους παράγοντες που συσχετίζονται και αυξάνουν τον κίνδυνο 

εμφάνισής της.  

Πιο συγκεκριμένα, διάφοροι παράγοντες βρέθηκαν να συσχετίζονται και να επιδρούν 

στον BMI και στην παχυσαρκία, όπως το βάρος κατά τη γέννηση, η διάρκεια κύησης 

και θηλασμού, ο BMI των γονέων και λοιπά. Όμως, ελέγχοντας την ταυτόχρονη 

επίδραση αυτών των παραμέτρων, φάνηκε ότι ο κίνδυνος υπέρβαρου/παχύσαρκου 

παιδιού στα 4 χρόνια αυξανόταν όσο μειωνόταν η διάρκεια θηλασμού και όσο 

αυξανόταν ο BMI της μητέρας και του πατέρα. Παρόμοια αποτελέσματα είχαμε και 

για τα 7 χρόνια ενώ στα 11 χρόνια οι κύριοι παράμετροι που αύξαναν τον κίνδυνο 

ήταν ο BMI των γονέων.  

6.2 Σύγκριση με άλλες μελέτες 

Ο επιπολασμός του παιδικού υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας αυξήθηκε 

κατά 2-4 φορές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στις ανεπτυγμένες χώρες [77,78]. Μια 

τέτοια δραματική αύξηση του επιπολασμού υποδηλώνει ότι οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί και φέρονται ως η αιτία αυτής της «επιδημίας 

παχυσαρκίας». Τα παχύσαρκα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί να αναπτύξουν σοβαρές 

συνέπειες χρόνιας νόσου, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου ΙΙ και του 

μεταβολικού συνδρόμου. 

Στον Π.Ο.Υ., το υπέρβαρο και η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία παραμένουν ένα 

σημαντικό μέλημα της δημόσιας υγείας. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, 

διαφαίνεται μια κλίση βορρά-νότου όσον αφορά στον επιπολασμό του υπερβολικού 

βάρους, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας (από 9 έως 43% στα αγόρια και από 

5 έως 43% μεταξύ των κοριτσιών) και της παχυσαρκίας μόνο (από 2 έως 21% μεταξύ 

των αγοριών και από 1 έως 19% μεταξύ των κοριτσιών), με υψηλότερα ποσοστά στις 

λεγόμενες μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας [79,80]. Στη δική 

μας μελέτη, το ποσοστό της παχυσαρκίας ήταν μεταξύ αυτού του διαστήματος, σε 

χαμηλότερα επίπεδα (από 11 έως 13.8%). Ακόμα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρονται 

στη μελέτη των Spinelli et al. (2019) [78], στην ανάλυση της οποίας 

συμπεριλήφθηκαν συνολικά 636.933 παιδιά ηλικίας 6-9 ετών (323.648 αγόρια και 

313.285 κορίτσια). Ο επιπολασμός της σοβαρής παχυσαρκίας διέφερε πολύ μεταξύ 

των χωρών της Ευρώπης, με υψηλότερες τιμές στη Νότια Ευρώπη. Σύμφωνα με τον 
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ορισμό του Π.Ο.Υ., η σοβαρή παχυσαρκία κυμαινόταν από 1% στα παιδιά της 

Σουηδίας και της Μολδαβίας (95%CI=0,7-1,3 και 0,7-1,5, αντίστοιχα) έως 5,5% 

(95%CI=4,9-6,1) σε παιδιά της Μάλτας. Ο επιπολασμός ήταν γενικά υψηλότερος στα 

αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια. 

Εστιάζοντας σε άλλα ελληνικά δεδομένα, στην έρευνα των Hassapidou et al. (2017) 

[43] που έγινε σε 5.231 παιδιά ηλικίας 7-9 ετών, ο επιπολασμός της παιδικής 

παχυσαρκίας ήταν 25-33%. Η κοιλιακή παχυσαρκία ήταν συχνότερη στα αγόρια 9 

ετών από ότι στα κορίτσια της ίδιας ηλικίας, αλλά δεν διέφερε μεταξύ των φύλων σε 

παιδιά ηλικίας 7 ετών και ήταν πιο διαδεδομένη τόσο στα αγόρια όσο και στα 

κορίτσια που ζούσαν στην Αθήνα από ότι σε εκείνα που ζούσαν σε μικρές πόλεις και 

χωριά. Άλλες μελέτες εστίασαν σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπως η μελέτη των Kyriazis 

et al. (2012) [81], όπου τα ποσοστά ήταν αισθητά υψηλότερα, αλλά αφορούσαν σε 

μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας 11-15 ετών. Το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών ήταν 

23,9%, των παχύσαρκων παιδιών 7,3%, και εκείνων με κεντρική παχυσαρκία 35,5%. 

Τα αγόρια ήταν παχύσαρκα σε υψηλότερο ποσοστό από τα κορίτσια (9,2% έναντι 

5,3%, Pvalue<0,05). Τα ποσοστά παχυσαρκίας μειώθηκαν σταδιακά καθώς τα παιδιά 

μεγάλωναν, γεγονός που παρατηρήθηκε και στη δική μας μελέτη. Επίσης, στη μελέτη 

των Fragkou et al. (2016) [27] συμμετείχαν παιδιά επίσης μεγαλύτερης ηλικίας 10-15 

ετών στην περιοχή της Λάρισας. Ο επιπολασμός βρέθηκε 12,4% (19,6% στα αγόρια 

και 5,2% στα κορίτσια), ποσοστό που είναι χαμηλότερο από πανελλαδικά επίπεδα, 

όπως έχει προκύψει από έρευνες που έχουν διεξαχθεί από το 2000 έως το 2007 [40-

42]. Σε όλες τις προηγούμενες έρευνες, το ποσοστό επιπολασμού στα αγόρια ήταν 

υψηλότερο από ότι στα κορίτσια. 

Δεδομένων των παραπάνω ευρημάτων της βιβλιογραφίας, η έμφαση στην έγκαιρη 

πρόβλεψη, αναγνώριση και παρέμβαση παχυσαρκίας έχει αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια και εστιάζει στην κατανόηση των παραγόντων που θέτουν ένα παιδί σε 

αυξημένο κίνδυνο να είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο [82,83]. Αυτοί περιλαμβάνουν 

τους κοινωνικό-δημογραφικούς παράγοντες, τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, 

τους γενετικούς παράγοντες και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την κύηση, 

τη γέννηση και την πρώτη περίοδο ζωής (πχ. θηλασμός και διάφορες περιβαλλοντικές 

εκθέσεις) [82-85]. Όπως είδαμε και στη δική μας μελέτη, υπήρξαν παράγοντες που 

είχαν συσχετισθεί με την παιδική παχυσαρκία, είτε με την αύξηση του BMI είτε με 

τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρβαρου/παχυσαρκίας, τόσο στα 4 όσο και στα 7 και 11 

χρόνια. Ένας καθοριστικός παράγοντας ήταν η διάρκεια θηλασμού. Η βρεφική ηλικία 

φαίνεται να είναι μία από τις σημαντικότερες περιόδους που επηρεάζουν την υγεία 

αργότερα στη ζωή και μπορεί να αντιπροσωπεύει τον καλύτερο χρόνο για την 

πρόληψη της παχυσαρκίας και των δυσμενών συνεπειών της [84]. Μεταξύ των 

τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για την παιδική παχυσαρκία τις πρώτες 1.000 

ημέρες της ζωής, ο θηλασμός έχει αποδειχθεί ότι είναι προστατευτικός παράγοντας 

[87-89]. Μια μετά-ανάλυση διαπίστωσε ότι ο θηλασμός συσχετίστηκε με μείωση 

13% στις πιθανότητες υπέρβαρου και παχυσαρκίας [90], και οι Harder et al. (2005) 

[91] διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον μήνας θηλασμού συσχετιζόταν με μείωση κατά 

4% του επιπολασμού του υπέρβαρου. 

Άλλοι παράγοντες κινδύνου που αναδείχθηκαν από τη μελέτη μας ήταν η παχυσαρκία 

των γονέων και συγκεκριμένα ο BMI της μητέρας και του πατέρα. Η διεθνής 

βιβλιογραφία υποστηρίζει το εύρημα αυτό. Στη μελέτη τους, οι Dev et al. (2013) [92] 

τόνισαν τη σημασία των συμπεριφορών και χαρακτηριστικών των γονέων και 
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συγκεκριμένα ανέφεραν ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης υπέρβαρου/παχυσαρκίας σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας με υπέρβαρο/παχύσαρκο γονέα ήταν περίπου 1,9 φορές 

υψηλότερος από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γονέων με φυσιολογικό BMI 

(OR=1,9, 95%CI=1,12-3,2). Οι παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται από πολλές 

παλαιότερες και πιο πρόσφατες μελέτες. Προηγούμενες παρατηρήσεις [93,94] 

αναφέρουν ότι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι το γονικό 

υπέρβαρο/παχύσαρκο. Υπάρχει μια εκτεταμένη βάση τεκμηρίων που υποστηρίζει τη 

σχέση μεταξύ παχυσαρκίας των γονέων και υπέρβαρου στην παιδική ηλικία. Η 

παχυσαρκία των γονέων σχετίζεται επίσης με την πρόσληψη λίπους από τα παιδιά 

[95], την κατανάλωση σνακ [93] και τη μεγαλύτερη προτίμηση σε τρόφιμα με υψηλή 

περιεκτικότητα σε λιπαρά και χαμηλότερη προτίμηση στα λαχανικά. Το οικογενειακό 

περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του γονικού μοντέλου διατροφής, μπορεί να 

επηρεάσει τη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών [96]. Η διατροφική πρόσληψη 

των παιδιών σχετίζεται επίσης με τη διατροφή των γονέων. Η σχέση αυτή συνεχίζει 

να υπάρχει και σε μεγαλύτερες ηλικίες έως και το τέλος της εφηβείας [97].  

Επομένως, η συμμετοχή των γονέων σε προσπάθειες πρόληψης εστιασμένες στο 

παιδί ή την οικογένεια είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη της 

παιδικής παχυσαρκίας. Παρόλο που τα ποσοστά φαίνεται να βρίσκονται σε υψηλά 

επίπεδα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες [98], η πρόοδος στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος της παιδικής παχυσαρκίας ήταν αργή και ασυνεπής. Η αντιμετώπιση 

αυτής της σοβαρής πρόκλησης απαιτεί κατανόηση και εξέταση των περιβαλλοντικών 

οδηγών και των κρίσιμων χρονικών περιόδων στην πορεία της ζωής [99]. 

6.3 Περιορισμοί και δυνατά σημεία 

Η μελέτη αυτή διέπεται από διάφορους περιορισμούς που θα πρέπει να συζητηθούν 

περαιτέρω. Αρχικά, ο πληθυσμός μελέτης αφορά μόνο στην Κρήτη και όχι το σύνολο 

της Ελλάδος. Επομένως, τα ευρήματα έχουν περιορισμένη γενικευσιμότητα, παρόλο 

που περιμένουμε να δούμε παρόμοιες τάσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Το 

δείγμα της μελέτης ήταν ικανοποιητικό αλλά μικρότερο από μεγαλύτερες κοορτές του 

εξωτερικού (ν=952 παιδιά) και αυτό ενδέχεται να περιορίσει την ακρίβεια ορισμένων 

εκτιμήσεων. Αυτό διαφαίνεται τόσο στο ρόλο του καπνίσματος όσο και σε άλλες 

περιπτώσεις όπου υπήρχαν πιο ευρεία διαστήματα εμπιστοσύνης.  

 

Επιπρόσθετα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα υπολειμματικής 

σύγχυσης λόγω του ότι μπορεί να μην ελέγξαμε επαρκώς κατά την πολυπαραγοντική 

ανάλυση την κοινωνική τάξη των γονέων, μιας και ήταν σε εμάς διαθέσιμη μόνο η 

πληροφορία της εκπαίδευσης της μητέρας και του πατέρα ως προσδιοριστής της 

κοινωνική τάξης.  

 

Παρόλα αυτά, η μελέτη κατάφερε να απαντήσει στους στόχους και τα ερωτήματα που 

έθεσε, αξιοποιώντας μια βάση δεδομένων με διαχρονικές μετρήσεις, διεξάγοντας 

συμπεράσματα για διάφορες ηλικιακές φάσεις των παιδιών. Ο σχεδιασμός της 

μελέτης κοορτής «ΡΕΑ» ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο την εσωτερική εγκυρότητα 

και συνοχή των αποτελεσμάτων και είναι κατάλληλος τόσο για την υποστήριξη 

αιτιολογικών συσχετίσεων, όσο και για τη γέννηση νέων ερευνητικών ερωτημάτων 

που μπορούν να μελετηθούν μέσα στον ίδιο πληθυσμό. 
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Πίνακας 9: Πίνακας ελέγχου κανονικότητας μεταβλητών 
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