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Περίληψη Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η
διερεύνηση του δείκτη μάζας σώματος σε παιδιά σχο
λικής ηλικίας για την εκτίμηση της παιδικής παχυσαρ
κίας, η οποία στην Κρήτη φθάνει το 39%.
Υλικό - Μ έθοδος: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν
168 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών του 52ου Δημοτικού σχο
λείου Ηρακλείου. Μετρήθηκε το ακριβές βά ρος και
το ύψ ος των παιδιών και υπολογίστηκε ο ΒΜΙ
(Δείκτης Μ άζας Σώματος). Η ανάλυση των δεδομ έ
νων έγινε στο A ccess software.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των 168 παιδιών τα 37
(22%) ήταν παχύσαρκα, τα 37 (22%) ήταν υπέρβαρα,
τα 89 (53%) ήταν φυσιολογικά και τα 5 (2,97%) ήταν
λιποβαρή.
Συμπεράσματα: Η παιδική παχυσαρκία δεν πρέπει να
θεωρείται απλά και μόνο πρόβλημα αισθητικής, διότι
δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους στην υγεία των
παιδιών από ό,τι η παχυσαρκία που αναπτύσσεται στην
ενήλικη ζωή.
Λ έξεις κλειδιά: Παιδική παχυσαρκία, Δείκτης Μ άζας
Σώματος, πρόληψη

OBESITY IN SCHOOL Ct jDREN
Abstract Aim: to investigate the Body Mass Index
(BMI) in children of school age in order to assess the
children's obesity in Crete, which is estimated at 39%.
Materials and Methods: 168 children between the
ages of 6-12 years from the 52nd Elementary School of
Heraklion. The children's BMI was established by
taking the children's weight and height. The data
were analyzed using the A ccess software.
Results: 37 children (22%) were overweight, 89 (53%)
were normal weight and 5 (2.97%) were underweight.
Conclusions: In addition to aesthetic considerations,
obesity in childhood is a serious risk factor for the
health of children, in contrast to obesity in adulthood.

Key-words: children s obesity, Body Mass Index,
prevention
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Εισαγωγή

τεϊνών 20-25% και λιπών 20-25%, επαρκείς ποσότητες
βιταμινών και ιχνοστοιχείων και θερμίδες ανάλογες των
αναγκών (1).

0 Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τη οπουδαιότητα της τροφής ως καύσιμο και έδωσε την έννοια
της πραγματικής υγείας. Σκοπός της σωστής διατροφής
είναι ο καθορισμός του είδους και του ποσού του τρο
φίμου, το οποίο προάγει την υγεία.
Ένα σωστό διαιτολόγιο πρέπει να περιέχει ποικιλία
τροφών, αωστή αναλογία υδατανθράκων 50-55%, πρω-

Παχύσαρκο είναι ένα παιδί το οποίο εμφανίζει αύξη
ση του σωματικού λίπους πάνω από τα φυσιολογικά για
την ηλικία και το φύλο του όρια.
Η παχυσαρκία ορίζεται με βάση το δείκτη μάζας
σώματος, ο οποίος αντιπροσωπεύει μέτρο υπολογισμού
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του βάρους σε συνάρτηση με το ύψος του παιδιού. Ως
παχύσαρκα ορίζονται τα παιδιά των οποίων ο δείκτης
μάζας του σώματός τους ξεπερνά την 95η εκατοστιαία
θέση, ανάλογα και με την ηλικία τους, ενώ ως υπέρβα
ρα όσα έχουν δείκτη μάζας οώματος μεταξύ 85ης και
95ης εκατοστιαίας θέσης.
ΔΜΣ = βάρος σε Kgr/ (ύψος σε m)2 (2). Σύμφωνα με
τις μετρήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ)
τα τελευταία 15 χρόνια διπλασιάστηκε ο αριθμός των
παιδιών που χαρακτηρίζονται παχύσαρκα στις ΗΠΑ (3).
Η παιδική παχυσαρκία συνδέεται με μια σειρά ασθε
νειών, όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η
δυσλιπιδαιμία, οι καρδιακές παθήσεις, ορθοπεδικά και
αναπνευστικά προβλήματα (4) (5).
Όμως μπορεί να παρουσιάσει και ψυχολογικά και
κοινωνικά προβλήματα (κατάθλιψη, κοινωνική απομό
νωση, χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης) (6).
παιδιά με παχύσαρκους γονείς εμφανίζουν μεγαλύ
τερο κίνδυνο να γίνουν παχύσαρκα.
Όταν ο ένας γονιός είναι παχύσαρκος η πιθανότητα
είναι 25-50%, όταν είναι και οι δύο γονείς είναι παχύ
σαρκοι το ποσοστό φθάνει το 30-65% και όταν υπάρχει
και αδερφός παχύσαρκος το ποσοστό αγγίζει το 80% (4).
Το πρόβλημα της παχυσαρκίας εμφανίζεται συχνότε
ρα σε ολιγομελείς οικογένειες και σε παιδιά γονέων
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (7).
Αυξημένος κίνδυνος παρουσιάζεται σε παιδιά που
βλέπουν πολλές ώρες τηλεόραση και έχουν μειωμένη
σωματική δραστηριότητα (8).
Οι διαιτητικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής διαμορ
φώνονται στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Οι
οικογένεια και το σχολείο παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην απόκτηση υγιειών συνηθειών από το κάθε παιδί
(9).

Υλικό - μέθοδος
Το υλικό της μελέτης μας απετέλεσαν (η = 168) παιδιά
όλων των τάξεων του 52ου Δημοτικού Σχολείου
Ηρακλείου. Η ηλικία των παιδιών ήταν 6-12 ετών με
μέση τιμή 9,8 έτη. Μετρήθηκε με ακρίβεια το βάρος και
το ύψος των παιδιών και μελετήθηκε ο ΒΜΙ (Δείκτης
Μάζας Σώματος) για να εκτιμηθεί η παιδική παχυσαρκία.
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε στο Access
software.

σαρκα, τα 37 (22%) ήταν υπέρβαρα, τα 89 (53%) ήταν
φυσιολογικά και τα 5 (2,97%) παιδιά ήταν ελλιποβαρή.
Η παχυσαρκία ήταν περισσότερο έντονη στα αγόρια,
αφού το 17,72% ήταν υπέρβαρα και το 30,37% ήταν
παχύσαρκα. Αντίθετα στα κορίτσια το 26% ήταν υπέρβα
ρα και το 15% παχύσαρκα.
Το πρόβλημα της παχυσαρκίας στα αγόρια φάνηκε
πιο έντονο στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού Δ',Ε',ΣΤ'.

Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της μελέτης μας συμφωνούν με τα
αποτελέσματα πολλών μελετών στον Ελλαδικό χώρο
και ειδικότερα στην Κρήτη αλλά και Διεθνώς.
Στη μελέτη τους οι Mamalakis C, Kafatos Α. (στην
Κρήτη) αναφέρουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό
ποσοστό παχυσαρκίας σε παιδιά. Υψηλή επίπτωση παρα
τήρησαν σ' όλες τις ηλικίες ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας
μικρότερης των 30 ετών. Οι περισσότεροι άνδρες σε
αντίθεση με τις γυναίκες παρουσιάζουν παχυσαρκία (2).
Στα παραπάνω συμφωνούν τα αποτελέσματα της
δικής μας μελέτης, στην οποία το μεγαλύτερο ποσοστό
των αγοριών ήταν παχύσαρκα και υπέρβαρα σε σχέση
με τα κορίτσια. Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει και η
μελέτη των Hammer LD κ.α. και Pietrobelli Α κ.α..
Στις ΗΠΑ το 20,3 % των αγοριών και το 18,1 των κοριτσιών ηλικίας 11-12 ετών βρέθηκαν να είναι υπέρβαρα
με βάση τη 85η εκατοστιαία θέση για το ΔΜΣ (τα όρια
των οποίων βρέθηκαν αυξημένα σε σχέση με το παρελ
θόν κατά 6-7%) (12)(13)(14)
Στη δική μας μελέτη τα ποσοστά ήταν μεγαλύτερα
γεγονός που αποδεικνύει ότι το πρόβλημα της παχυ
σαρκίας στην Κρήτη είναι εντονότερο.
Αυξητική τάση του δείκτη παχυσαρκίας παρουσιάζε
ται και στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.
Οι δείκτες παχυσαρκίας αυξήθηκαν στη δεκαετία του
1990 σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών στην Κρήτη και συγκε
κριμένα σε σύγκριση με τα Αμερικανόπουλα είναι στατι
στικούς σημαντικά πιο αυξημένοι στην Κρήτη σύμφωνα
με τους Mamalakis C κ.α.(2)
Ομοίως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας σε αστι
κά και αγροτικά κέντρα αναφέρθηκαν υψηλά ποσοστά
παχυσαρκίας σε παιδιά 6-13 ετών σύμφωνα με τους
Παγγούσης Α κ.α. και Βήνη Α κ.α.(12)(11).

Συμπεράσματα

Από το σύνολο των 168 παιδιών τα 79 (47%) ήταν αγό
ρια και τα 89 (53%) κορίτσια.

Η οικογένεια πρέπει να υιοθετεί υγιεινές διατροφικές
συνήθειες και να ενημερώνεται για τις επιπτώσεις της
παχυσαρκίας στην υγεία τόσο κατά την παιδική όσο και
στην ενήλικη ζωή.

Η μέση τιμή του βάρους ήταν 40,5 Kgr (SD=12,1) και
η μέση τιμή του ύψους ήταν 1,42 m (SD=0,1).

Η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα
αντιμετώπισης της.

Από τη μελέτη του ΒΜΙ (Δείκτης Μάζας Σώματος),
του οποίου η μέση τιμή ήταν 19,61 (SD=3,9), φάνηκε
ότι στο σύνολο των 168 παιδιών, τα 37 (22%) ήταν παχύ

Οι συνήθειες διατροφής και γενικά ο τρόπος ζωής
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην εγκατάστα
ση της παχυσαρκίας.

Αποτελέσματα
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Τα παιδιά θα πρέπει να ασκούνται σωματικά και να
ασχολούνται με τις αθλητικές δραστηριότητες της αρέ
σκειας τους.
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