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Προσδιοριστές της παχυσαρκίας  

σε παιδιά ηλικίας 10-15 ετών 

 

Σημαντικοί Όροι: δείκτης μάζας σώματος, παιδιά, παχυσαρκία, προσδιοριστές 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός: Η εκτίμηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 10-15 και 

η διερεύνηση των προσδιοριστών της παχυσαρκίας στα παιδιά αυτά. 

Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη στην οποία ο 

μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 306 παιδιά ηλικίας 10-15 ετών που 

φοιτούν σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια του Νομού Λάρισας. Η λήψη των 

πληροφοριών πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015. Το ποσοστό συμμετοχής ήταν 

86,9% (=306/352). Σύμφωνα με τον δείκτη μάζας σώματος, την ηλικία και το φύλο, 

τα παιδιά ταξινομήθηκαν σε ελλιποβαρή, φυσιολογικά, υπέρβαρα και παχύσαρκα. Οι 

μελετώμενοι προσδιοριστές ήταν δημογραφικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά που 

αφορούν την παρακολούθηση τηλεόρασης, τη χρήση υπολογιστή και την πρόσβαση 

στο διαδίκτυο, σωματική άσκηση, διατροφικές συνήθειες, συνήθειες ύπνου και 

στάσεις αναφορικά με θέματα διατροφής. Χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές μέθοδοι 

x2, x2 για τάση, t, Mann-Whitney και πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση. Η 

ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το IBM SPSS 21.0. 

Αποτελέσματα: To 50% των παιδιών ήταν κορίτσια, η μέση ηλικία τους ήταν 12,68 

έτη και ο μέσος δείκτης μάζας σώματος ήταν 18,51kg/m2. Το ποσοστό των 

φυσιολογικών παιδιών σύμφωνα με τον δείκτη μάζας σώματος ήταν 77,5%, των 

υπέρβαρων παιδιών ήταν 12,1%, των ελλιποβαρών παιδιών ήταν 10,1% και των 

παχύσαρκων παιδιών ήταν 0,3%. Το 19,6% των αγοριών και το 4,6% των κοριτσιών 

ήταν υπέρβαρα, ενώ το 0,6% των κοριτσιών και το 0% των αγοριών ήταν παχύσαρκα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής λογιστικής παλινδρόμησης, τα 

αγόρια (odds ratio [OR]=3,54, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [ΔΕ]=1,51 έως 8,31, τιμή 

p=0,004), τα παιδιά που είχαν τηλεόραση στο δωμάτιο τους (OR=2,73, 95% ΔΕ=1,26 

έως 5,92, τιμή p=0,011) και τα παιδιά με μεγαλύτερη καθημερινή χρήση 



[xii] 

 

υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablets (OR=3,24, 95% ΔΕ=1,42 

έως 7,37, τιμή p=0,005) ήταν συχνότερα υπέρβαρα/παχύσαρκα.  

Συμπεράσματα: Το φύλο, η ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο των παιδιών και η 

συχνότερη χρήση υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablets 

σχετίζονται με την υπερβαρία/παχυσαρκία. Η εύρεση των προσδιοριστών της 

παχυσαρκίας στα παιδιά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση και την 

εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών υγείας. 
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Obesity determinants in children aged 10-15 years 

 

 

Keywords: body mass index, children, obesity, determinants, prevalence 

 

Abstract 

 

Aim: To estimate obesity prevalence of children aged 10-15 years and to find out the 

determinants of obesity in these children. 

Material and method: A cross-sectional study was conducted. Study population 

consisted of 306 children aged 10-15 years in elementary and secondary schools in 

Larissa. Data collection performed during May 2015. Response rate was 86.9% 

(=306/352). Children were classified as underweight, normal (healthy weight), 

overweight and obese according to body mass index, age and gender. Determinants 

under study were demographic characteristics, TV watching, personal computer use, 

internet use, physical activity, nutritional habits, sleeping habits and attitudes towards 

diet issues. Data analysis included x2 test, x2 trend test, t test, Mann-Whitney test and 

multivariate logistic regression analysis and performed with IBM SPSS 21.0. 

Results: Fifty percent of the children were females, mean age was 12.68 years and 

mean body mass index was 18.51kg/m2. Seventy-seven point five percent of the 

children were normal, 12.1% were overweight, 10.1% were underweight and 0.3% 

were obese. Nineteen point six percent of males and 4.6% of females were 

overweight, while 0.6% of females and 0% of males were obese. Multivariate logistic 

regression analysis identified that males (odds ratio [OR]=3.54, 95% confidence 

interval [CI]=1.51 to 8.31, p value=0.004), children with TV in their room (OR=2.73, 

95% CI=1.26 to 5.92, p value=0.011) and children that used personal computer/video 

games machines/mobiles/tablets (OR=3.24, 95% CI=1.42 to 7.37, p value=0.005) 

were more overweight/obese.  

Conclusions: Gender, TV in children’ room and increased use of personal 

computer/video games machines/mobiles/tablets associated with overweight/obesity. 

Identification of obesity determinants in children is necessary for development and 

application of the appropriate health policies. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

 

1.1. Εισαγωγή  

 

Η παχυσαρκία αποτελεί τη συχνότερη διατροφική διαταραχή του ανθρώπινου 

οργανισμού. Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί τα τελευταία 30 έτη, με 

αποτέλεσμα το σωματικό λίπος των ανθρώπων να είναι πέντε φορές μεγαλύτερο 

σήμερα σε σχέση με το παρελθόν (Bray & Bouchard 2014). Η εμφάνιση της 

παχυσαρκίας και η αύξηση του επιπολασμού της οφείλεται σε βιολογικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και σε παράγοντες που σχετίζονται με τον 

τρόπο ζωής (Navalpotro et al. 2012).  

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μάστιγα για τον αναπτυγμένο κόσμο η οποία θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη σωματική και 

ψυχική υγεία των παιδιών και έχει αντίκτυπο στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους, 

επιφέροντας σοβαρές ασθένειες ή ακόμα και πρόωρο θάνατο. Επομένως, δεν είναι 

μια ασθένεια που αφορά μόνο τη σωματική διάπλαση και την εικόνα των παιδιών, 

αλλά αφορά κυρίως την υγεία τους και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να μειωθεί 

η επίπτωσή της.  

 Η παχυσαρκία είναι η ασθένεια η οποία προκαλείται από την υπερβολική 

συσσώρευση λίπους στο σώμα. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί το ιδανικό ποσοστό 

λίπους στους ενήλικες ώστε να είναι υγιείς. Αυτό που έχει αναγνωριστεί είναι ότι οι 

άντρες και οι γυναίκες διαφέρουν στο ποσοστό του σωματικού λίπους, με τις 

γυναίκες να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό λίπους από τους άντρες. Στην παιδική και 

εφηβική ηλικία το ποσοστό λίπους διαφέρει όχι μόνο μεταξύ των αγοριών και των 

κοριτσιών, αλλά και ανάλογα με την ηλικία και τη φυσική ωρίμανση του κάθε 

παιδιού, καθιστώντας επομένως αδύνατο να τεθούν σαφή όρια για το ιδανικό 

ποσοστό λίπους (Poskitt & Edmunds 2008). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σωματικό βάρος και την κατανομή του λίπους 

στον ανθρώπινο οργανισμό θα πρέπει να αναζητηθούν στο συνδυασμό 

περιβαλλοντικών επιδράσεων και γενετικών παραγόντων, καθώς, ακόμα και σε 

πληθυσμούς με παρόμοιο τρόπο ζωής, το σωματικό βάρος και το ποσοστό λίπους του 

κάθε ατόμου ποικίλει. 
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1.2. Καθορισμός της παχυσαρκίας 

 

Η μελέτη και ο προσδιορισμός της ποσότητας και της κατανομής των λιπαρών ιστών, 

καθώς επίσης και της σύστασή τους, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης του 

προβλήματος της παχυσαρκίας και της αντιμετώπισής του. Η κατανομή του λίπους 

στο ανθρώπινο σώμα είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς αποτελεί ένδειξη για τους 

μετέπειτα κινδύνους που εγκυμονεί η παχυσαρκία. Για παράδειγμα, το ενδοκοιλιακό 

λίπος, το οποίο εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στους άντρες είναι πιο 

επικίνδυνο για την υγεία από το λίπος που συγκεντρώνεται στους γλουτούς και 

παρατηρείται πιο συχνά στις γυναίκες. Επομένως, ο καθορισμός της κατανομής του 

λίπους αποτελεί ένδειξη και στους ενήλικες και στα παιδιά για τις περαιτέρω 

επιπτώσεις στην υγεία τους (Poskitt & Edmunds 2008). Για τη μέτρηση του ποσοστού 

του λίπους στο σώμα και την κατανομή του λίπους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

μέθοδοι που να δίνουν ακριβή αποτελέσματα, σαφή και τεκμηριωμένα. Για το λόγο 

αυτό, συνυπολογίζονται διάφοροι παράγοντες, όπως το ύψος, το βάρος, ο δείκτης 

μάζας σώματος, η ηλικία και το φύλο ενός ατόμου (Comizio et al. 1998). Υπάρχουν 

μετρήσεις που χρησιμοποιούνται σε μελέτες για ερευνητικούς σκοπούς, οι οποίες 

παρόλο που είναι πιο ακριβείς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως, καθώς είναι 

πολύ ακριβές και μετρήσεις που βασίζονται στην ανθρωπομετρία, οι οποίες είναι και 

πιο οικονομικές και πιο εύχρηστες (Burniat et al. 2002). 

 

1.2.1. Ερευνητικοί σκοποί 

 

Σήμερα, υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορούν άμεσα και με μεγάλη ακρίβεια να 

μετρήσουν τη συνολική μάζα σώματος και να δώσουν στοιχεία για το ποσοστό και 

την κατανομή του λίπους στον ανθρώπινο οργανισμό. Τέτοιες μετρήσεις μπορούν να 

γίνουν με τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας (magnetic resonance imaging, MRI), 

της αξονικής τομογραφίας (computerized tomography, CT) και τη διπλής ενέργειας 

απορροφησιομετρία των ακτίνων Χ (dual-energy x-ray absorptiometry, DEXA).  

Όμως το κόστος των συσκευών αυτών, η χρήση τους μόνο από εξειδικευμένο 

προσωπικό, η έλλειψη διαθεσιμότητάς τους σε χώρους εκτός νοσοκομείων και η 

επικινδυνότητα των ακτίνων Χ, ιδιαίτερα για τα παιδιά, καθιστούν τις μεθόδους αυτές 
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όχι τις πλέον κατάλληλες για την κλινική αξιολόγηση της παχυσαρκίας (Wells & 

Fewtrell 2006). 

 

1.2.2. Ανθρωπομετρία 

 

Η μέτρηση του ποσοστού του λίπους και η κατανομή του στον ανθρώπινο οργανισμό 

με βάση την ανθρωπομετρία είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς είναι μια οικονομική και εύκολα εφαρμόσιμη μη επεμβατική μέθοδος. 

Παράλληλα, όμως, η χρήση μεθόδων για τον υπολογισμό του ποσοστού του λίπους 

στον ανθρώπινο οργανισμό που βασίζονται στην ανθρωπομετρία και είναι αποδεκτές 

σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν μια περίπλοκη διαδικασία, ειδικά όταν αυτές οι 

μέθοδοι αφορούν παιδιά. Γενικότερα, η μελέτη διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται 

με τη φυσιολογική ανάπτυξη και την ωρίμανση των παιδιών είναι μια δύσκολη 

διαδικασία, καθώς τα παιδιά συνεχώς αναπτύσσονται και δείκτες όπως το ύψος και το 

βάρος διαρκώς μεταβάλλονται. Εντούτοις, η επιστημονική κοινότητα δείχνει μεγάλο 

ενδιαφέρον για το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας και την πιστοποίησή του με 

τη βοήθεια κλινικών δεικτών οι οποίοι είναι αποδεκτοί σε παγκόσμιο επίπεδο και 

δίνουν αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα.  

Οι πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι που βασίζονται στην 

ανθρωπομετρία για την πρόβλεψη της παχυσαρκίας είναι αυτές που λαμβάνουν 

υπόψη το ύψος και το βάρος, τη δερματική πτυχή και τη μέτρηση της περιφέρειας 

διαφόρων σημείων του σώματος και ιδιαίτερα της μέσης. 

 

1.2.3. Παχύμετρο 

 

Η πρόοδος της τεχνολογίας είχε σαν αποτέλεσμα την εφεύρεση διαφόρων οργάνων 

για τον καθορισμό της κατανομής του λίπους και για τη μέτρηση του ποσοστού του 

λίπους στον ανθρώπινο οργανισμό. Ένα από τα όργανα αυτά είναι και το παχύμετρο, 

το οποίο χρησιμοποιείται σε πτυχές του δέρματος που έχουν λίπος προκειμένου να 

καταγράψει το υποδόριο λίπος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που 

πραγματοποιούνται στο κάθε μέρος του σώματος ή αθροίζονται και δίνουν μια τιμή 

για το υποδόριο λίπος ή εκφράζονται σαν αναλογία παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη 
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σχετική κατανομή του λίπους στο σώμα (Lohman et al. 1988).  Τα πιο κοινά σημεία 

που χρησιμοποιείται το παχύμετρο, καθώς αυτά αποτελούν τις κυριότερες δερματικές 

πτυχές στο ανθρώπινο σώμα, είναι ο δικέφαλος και τρικέφαλος μυς, οι υπερλαγόνιες 

και υπό-ωμοπλατιαίες περιοχές, η κοιλιακή χώρα και οι μηροί. Το ποσοστό 

απόκλισης από την πραγματική κατανομή του λίπους στο σώμα είναι 3,5-5% (Himes 

et al. 1979). Η χρήση του παχύμετρου σε παιδιά προκειμένου να προβλεφτεί το 

ποσοστό λίπους στο σώμα τους αποτέλεσε αντικείμενο πολλών μελετών (Slaughter et 

al. 1988, Brook 1971, Harsha 1978). Μια μέθοδος χρήσης του παχύμετρου στα παιδιά 

αποτελεί η ταυτόχρονη χρήση δύο παχύμετρων, όπου το ένα τοποθετείται στον 

τρικέφαλο μυ και το άλλο στην κνήμη ή το ένα τοποθετείται στον τρικέφαλο μυ και 

το άλλο στην υπό-ωμοπλατιαία περιοχή προκείμενου να προβλεφτεί με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το ποσοστό λίπους στο σώμα (Slaughter et al. 1988). 

Επιπλέον, η πρόβλεψη για την κατανομή του λίπους στο σώμα με τη χρήση του 

παχύμετρου δίνει πιο έγκυρα αποτελέσματα για το πάνω μισό μέρος του σώματος σε 

σχέση με το κάτω μισό μέρος, υποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ότι η χρήση του 

παχύμετρου δεν προβλέπει με την ίδια ακρίβεια την κατανομή του λίπους σε όλο το 

σώμα (Bray et al. 2001). Στην πράξη, το παχύμετρο δεν είναι εύχρηστο για τη 

μέτρηση του λίπους σε άτομα που η συσσώρευση του λίπους στις πτυχές του 

δέρματος που αυτό χρησιμοποιείται είναι σε υψηλά επίπεδα (Poskitt & Edmunds 

2008). 

 

1.2.4. Μέτρηση της περιφέρειας διαφόρων σημείων του σώματος 

 

Μια ακόμα μέθοδος που χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μέτρηση και 

την κατανομή του ποσοστού λίπους είναι η μέτρηση της περιφέρειας διαφόρων 

σημείων του σώματος. Τα σημεία του σώματος όπου η μέτρηση της περιφέρειάς τους 

μπορεί να μας δώσει στοιχεία για την κατανομή του υποδόριου λίπους είναι τα 

μπράτσα, το στήθος, οι γλουτοί, η κοιλιακή χώρα και η γάμπα (Lohman et al. 1988, 

Roche 1993).  
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1.2.5. Περιφέρεια μέσης 

 

Στις περισσότερες μελέτες έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μέτρηση της περιφέρειας 

της μέσης. Η μέθοδος αυτή αποτελεί έναν απλό και γενικά αποδεκτό τρόπο για την 

πρόβλεψη της κατανομής του ποσοστού λίπους και στους ενήλικες και στα παιδιά. 

Για τους άντρες, αυξημένος κίνδυνος για τυχόν επιπλοκές που επιφέρει η παχυσαρκία 

υπάρχει όταν η περιφέρεια της μέσης είναι >85 εκατοστά, ενώ για τις γυναίκες ο 

κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός όταν η περιφέρεια της μέσης είναι >80 εκατοστά. Για 

τα παιδιά δεν υπάρχουν σαφή διαχωριστικά όρια που να αξιολογούν το πρόβλημα της 

παχυσαρκίας σε σχέση με την περίμετρο της μέσης. Η αξιολόγηση με τη μέθοδο αυτή 

στα παιδιά γίνεται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τους. Για τη μέτρηση της 

περιφέρειας χρησιμοποιείται μια ανθρωπομετρική ανελαστική ταινία. Η ταινία αυτή 

τοποθετείται σε οριζόντια θέση από το πάτωμα και σε κάθετη θέση από τον μακρύ 

άξονα του σώματος και περιβάλλει σφιχτά την κοιλιακή χώρα, χωρίς να πιέζει το 

δέρμα. Το μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει από τη μέτρηση αυτή είναι ότι υπάρχουν 

τέσσερα διαφορετικά σημεία όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η μέτρηση της 

περιφέρειας της κοιλιάς. Το πρώτο σημείο βρίσκεται στο μέσο μεταξύ του 

χαμηλότερου πλευρικού οστού που μπορεί να ψηλαφιστεί και του ανώτερου σημείου 

της λαγόνιας ακρολοφίας. Το δεύτερο σημείο αποτελεί η περιφέρεια του σώματος 

όπου στενεύει η μέση. Το τρίτο σημείο αποτελεί η περιφέρεια της μέσης στο ύψος 

του ομφαλού, ενώ το τέταρτο και τελευταίο σημείο είναι η κορυφή της λαγόνιας 

ακρολοφίας (Mason & Katzmarzyk 2009, Hitze et al. 2008). Στις μελέτες θα πρέπει 

να καθορίζεται από το σχεδιασμό το σημείο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση 

της περιφέρειας της μέσης και στην ανασκόπηση μελετών που χρησιμοποιούνται για 

τη διεξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων για την παχυσαρκία, θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται μελέτες που θα χρησιμοποιούν το ίδιο σημείο. Το 1995, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθόρισε ως το παγκόσμια αποδεκτό σημείο για τη 

μέτρηση της περιφέρειας της μέσης, το σημείο που βρίσκεται στο μέσο μεταξύ του 

χαμηλότερου πλευρικού οστού που μπορεί να ψηλαφιστεί και του ανώτερου σημείου 

της λαγόνιας ακρολοφίας (Poskitt & Edmunds 2008).   
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1.2.6. Δείκτης μάζας σώματος 

 

Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) αποτελεί έναν δείκτη προσδιορισμού του ποσοστού 

λίπους στο ανθρώπινο σώμα και χρησιμοποιείται τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο πληθυσμού (WHO 1995). Επισημαίνεται πως η χρήση μόνο του δείκτη μάζας 

σώματος για την κατηγοριοποίηση ενός ατόμου ως ελλιποβαρές, φυσιολογικό, 

υπέρβαρο ή παχύσαρκο είναι εξαιρετικά επισφαλής και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

Επομένως, ο ΔΜΣ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως διαγνωστική μέθοδος σε 

ατομικό επίπεδο. Αποτελεί, ωστόσο, μια πρώτη ένδειξη της κατάστασης ενός ατόμου 

αναφορικά με το βάρος του. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται ο συνδυασμός της 

πληροφορίας που προκύπτει από το ΔΜΣ με ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά για την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής (Longe 

2007): 

 Περιφέρεια μέσης (εναλλακτική μέθοδος μέτρησης του σωματικού λίπους) 

 Τριγλυκερίδια  

 Αρτηριακή πίεση 

 Λιποπρωτεΐνες χαμηλής και υψηλής πυκνότητας 

 Σάκχαρο αίματος 

 Σωματική δραστηριότητα 

 Καπνιστική συνήθεια 

 Διατροφικές συνήθειες 

 Οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων 

 Κατανάλωση οινοπνεύματος  

Σε επίπεδο πληθυσμού, πάντως, ο ΔΜΣ αποτελεί σχετικά αξιόπιστο και εξαιρετικά 

χαμηλό σε κόστος δείκτη εκτίμησης του επιπολασμού των ελλιποβαρών, 

φυσιολογικών, υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων (Longe 2007). 

Ο ΔΜΣ αποτελεί ένα δείκτη για τον υπολογισμό της παχυσαρκίας σε ενήλικες, 

εφήβους και παιδιά. Η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη το ύψος και το βάρος και 

αποτελεί μια μέθοδο διεθνώς αναγνωρισμένη για τη μέτρηση του υπερβολικού 

βάρους και τα όρια αυτού, που ο Διεθνής Οργανισμός για την παχυσαρκία 

(International Obesity Task Force, IOFT) έχει καθορίσει. Ο ΔΜΣ προκύπτει από τη 
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διαίρεση του βάρους ενός ατόμου σε κιλά δια του τετραγώνου του ύψους του σε 

μέτρα: 

 
 




έύύ

άά
ώάί


  

Ο ΔΜΣ ενός ατόμου συγκρίνεται με την κατανομή του ΔΜΣ για τους ενήλικες 

ηλικίας 20-29 ετών, οπότε το συγκεκριμένο άτομο κατατάσσεται ως ελλιποβαρές, 

φυσιολογικό, υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Η ηλικιακή ομάδα των 20-29 ετών έχει 

επιλεγεί ως ομάδα αναφοράς, διότι αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων, που 

στατιστικά τη δεδομένη αυτή χρονική περίοδο της ζωής τους, έχουν το ελάχιστο 

ποσοστό σωματικού λίπους. Χρησιμοποιώντας τον ΔΜΣ, η κατηγοριοποίηση των 

ενηλίκων είναι η εξής (Longe 2007): 

 Αδύνατα (ή ελλιποβαρή) άτομα: ΔΜΣ < 18,5 

 Φυσιολογικά άτομα: 18,5 ≤ ΔΜΣ ≤ 24,9 

 Υπέρβαρα άτομα: 24,9 < ΔΜΣ ≤ 29,9  

 Παχύσαρκα άτομα: ΔΜΣ > 29,9  

Η χρήση του ΔΜΣ αποτελεί μια απλή και εύχρηστη διαδικασία για την 

κατηγοριοποίηση των ενηλίκων σε άτομα ελλιποβαρή, φυσιολογικού βάρους, 

υπέρβαρα και παχύσαρκα. Επιπλέον εφαρμόζεται ο ίδιος τύπος και για τους άντρες 

και για τις γυναίκες. Ο ΔΜΣ αποτελεί μια οικονομική μέθοδο, η οποία μπορεί να 

επαναληφθεί πολλές φορές για να διαπιστωθεί η εγκυρότητα του αποτελέσματος. Το 

μειονέκτημα είναι ότι η μέθοδος αυτή δεν μας δίνει στοιχεία για την κατανομή του 

λίπους στο ανθρώπινο σώμα και επιπλέον οι τιμές που μας δίνει ο ΔΜΣ στα παιδιά 

ποικίλουν, καθώς το ύψος των παιδιών συνεχώς μεταβάλλεται (Poskitt & Edmunds 

2008).   

Ο ΔΜΣ στα παιδιά και τους έφηβους ηλικίας 2-20 ετών υπολογίζεται με τον ίδιο 

μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιείται και για τους ενήλικες, αλλά τα αποτελέσματα 

ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δεν ταξινομούνται 

σε κατηγορίες σύμφωνα με την τιμή του ΔΜΣ καθαυτή, αλλά η τιμή του ΔΜΣ ενός 

παιδιού συγκρίνεται με τις τιμές του ΔΜΣ των υπολοίπων παιδιών ίδιας ηλικίας και 

ίδιου φύλου. Έπειτα, τα παιδιά ταξινομούνται σε εκατοστημόρια (percentiles) με 

βάση το ΔΜΣ που έχει ουσιαστικά προτυποποιηθεί για το φύλο και την ηλικία (WHO 

1995, Longe 2007). Με τον τρόπο αυτόν, χρησιμοποιώντας τα εκατοστημόρια είναι 

δυνατή η έγκυρη σύγκριση του βάρους ενός παιδιού με τα υπόλοιπα παιδιά του ίδιου 
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φύλου και της ίδιας ηλικίας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World 

Health Organization), οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα παιδιά είναι οι εξής 

(WHO 1995): 

 Ελλιποβαρή παιδιά: ΔΜΣ < 5 εκατοστημόριο 

 Φυσιολογικά παιδιά: 5 εκατοστημόριο ≤ ΔΜΣ < 85 εκατοστημόριο 

 Υπέρβαρα παιδιά: 85 εκατοστημόριο ≤ ΔΜΣ < 95 εκατοστημόριο  

 Παχύσαρκα παιδιά: ΔΜΣ ≥ 95 εκατοστημόριο 

Η ταξινόμηση των παιδιών σε εκατοστημόρια (percentiles) με βάση το ΔΜΣ  που 

έχει ουσιαστικά προτυποποιηθεί για το φύλο και την ηλικία προκειμένου να 

αξιολογηθεί εάν ένα παιδί είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, δεν αποτελεί μόνο μια 

αξιόπιστη, οικονομική και μη παρεμβατική μέθοδο, αλλά παρέχει και έναν διεθνή 

ορισμό για την παιδική παχυσαρκία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς επιτρέπει τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων διαφόρων μελετών για την παιδική παχυσαρκία. 

Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται τα εκατοστημόρια στα οποία ανήκουν τα κορίτσια 

ηλικίας 2-20 ετών σύμφωνα με το ΔΜΣ και την ηλικία τους, ενώ στην εικόνα 2 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα εκατοστημόρια για τα αγόρια. Για παράδειγμα, ένα 

κορίτσι ηλικίας 17 ετών, με βάρος 78kgr και ύψος 176cm έχει ΔΜΣ ίσο με 25,2 και 

βρίσκεται στο 84ο εκατοστημόριο, οπότε βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων 

(εικόνα 1), ενώ ένα αγόρι 17 ετών, με βάρος 78kgr και ύψος 176cm έχει και πάλι 

ΔΜΣ ίσο με 25,2, αλλά βρίσκεται στο 86ο εκατοστημόριο, οπότε δεν βρίσκεται εντός 

των φυσιολογικών ορίων (εικόνα 2).  

Για παράδειγμα, στους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των 

κοριτσιών και των αγοριών αντιστοίχως ηλικίας 13-15 ετών, σύμφωνα με το δείκτη 

μάζας σώματος και την ηλικία τους. Τα δεδομένα στους πίνακες 1 και 2 προέκυψαν 

από τα δεδομένα στα γραφήματα 1 και 2 αντιστοίχως. 
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Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση των κοριτσιών ηλικίας 13-15 ετών σύμφωνα με το 

δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και την ηλικία τους 

Κατηγορία 
Ηλικία 

13 14 15 

Ελλιποβαρή  ΔΜΣ<15,2 ΔΜΣ<15,8 ΔΜΣ<16,3 

Φυσιολογικά 15,2≤ΔΜΣ<22,8 15,8≤ΔΜΣ<23,4 16,3≤ΔΜΣ<24,2 

Υπέρβαρα 22,8≤ΔΜΣ<26,6 23,4≤ΔΜΣ<27,2 24,2≤ΔΜΣ<28,2 

Παχύσαρκα ≥26,6 ≥27,2 ≥28,2 

 

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση των αγοριών ηλικίας 13-15 ετών σύμφωνα με το δείκτη 

μάζας σώματος (ΔΜΣ) και την ηλικία τους 

Κατηγορία 
Ηλικία 

13 14 15 

Ελλιποβαρή  ΔΜΣ<15,5 ΔΜΣ<16 ΔΜΣ<16,5 

Φυσιολογικά 15,5≤ΔΜΣ<21,8 16≤ΔΜΣ<22,6 16,5≤ΔΜΣ<23,5 

Υπέρβαρα 21,8≤ΔΜΣ<25,2 22,6≤ΔΜΣ<26,1 23,5≤ΔΜΣ<26,8 

Παχύσαρκα ≥25,2 ≥26,1 ≥26,8 

 

  



[12] 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Εκατοστημόρια στα οποία αντιστοιχεί ο δείκτης μάζας σώματος κοριτσιών 

ηλικίας 2-20 ετών (πορτοκαλί χρώμα: ελλιποβαρή κορίτσια, πράσινο χρώμα: 

φυσιολογικά, κίτρινο χρώμα: υπέρβαρα, κόκκινο χρώμα: παχύσαρκα). 

 

Πηγή: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of 

anthropometry. Report of a WHO technical expert committee. World Health Organ Tech Rep 

Ser 1995, 854:1-452. 
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Εικόνα 2. Εκατοστημόρια στα οποία αντιστοιχεί ο δείκτης μάζας σώματος αγοριών 

ηλικίας 2-20 ετών (πορτοκαλί χρώμα: ελλιποβαρή αγόρια, πράσινο χρώμα: 

φυσιολογικά, κίτρινο χρώμα: υπέρβαρα, κόκκινο χρώμα: παχύσαρκα). 

 

Πηγή: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of 

anthropometry. Report of a WHO technical expert committee. World Health Organ Tech Rep 

Ser 1995, 854:1-452. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

2.1. Προϊστορικά χρόνια 

 

Η παχυσαρκία είναι μια ασθένεια γνωστή από την αρχαιότητα, η οποία απεικονίζεται 

από τη Λιθική ακόμα εποχή σε αγάλματα που ανακαλύφθηκαν και χρονολογούνται 

έως και πριν από 35.000 χρόνια (Conrad 2009). Τέτοια αγάλματα, που 

χρονολογούνται πριν από 20.000-25.000 χρόνια, έχουν βρεθεί σε ακτίνα 2.000 

χιλιομέτρων κατά μήκος της Ευρώπης, από τη Νότια Γαλλία μέχρι τη Νότια Ρωσία. 

Η πιο γνωστή ανθρώπινη φιγούρα μήκους 11 εκατοστών που απεικονίζει την 

παχυσαρκία στην αρχαιότητα βρέθηκε στην Αυστρία το 1908 και ονομάζεται "Venus 

of Willendorf" (Bray & Bouchard 2014, Alam et al. 2013).  

Επιπλέον, έχει βρεθεί ένας μεγάλος αριθμός από ανθρώπινες φιγούρες που 

απεικονίζουν την παχυσαρκία και χρονολογούνται από την Παλαιολιθική και τη 

Νεολιθική εποχή. Στα αγάλματα αυτά μπορούν να αναγνωριστούν γυναικείες κυρίως 

φιγούρες. Η μόνη περιοχή στην οποία δεν έχουν βρεθεί τέτοια αγάλματα είναι η 

Αφρική, για λόγους που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Παρόλο που τα ευρήματα 

αυτά φανερώνουν ότι η παχυσαρκία είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί τον άνθρωπο 

από αρχαιοτάτων χρόνων, δεν υπάρχουν στοιχεία που να καθιστούν σαφές τον τρόπο 

με τον οποίο αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της παχυσαρκίας την εποχή εκείνη. Η 

αποδοχή της παχυσαρκίας ως ασθένεια συνέβη με πολύ αργό ρυθμό. Σε αυτό 

συνέβαλλε και το γεγονός ότι στην αρχαιότητα τα περιττά κιλά συνδέονταν με τον 

πλούτο και την ευμάρεια, καθώς μόνο οι ισχυρότερες οικονομικά τάξεις είχαν τη 

δυνατότητα να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φαγητού (Bray & Bouchard 2014, 

Alam et al. 2013). 

Οι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονταν με την παχυσαρκία ήταν γνωστοί στους 

αρχαίους Έλληνες από τον Ιπποκράτη, τον «πατέρα της Ιατρικής» (460-377 π.Χ.), ο 

οποίος παρατήρησε ότι το ποσοστό των αιφνίδιων θανάτων στα άτομα με μεγάλο 

σωματικό βάρος είναι μεγαλύτερο από τα αδύνατα άτομα. Ο Ιπποκράτης ανέπτυξε 

θεωρίες που αφορούσαν τη φροντίδα και τη διατήρηση της υγείας, οι οποίες 

εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα. Ορθώς παρατήρησε ότι είναι πολύ επιβλαβές για 

κάποιον να καταναλώνει περισσότερο φαγητό από αυτό που πραγματικά χρειάζεται 
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και ειδικά όταν δεν ασκείται (Littre 1839). Έλληνες ιατροί της εποχής εκείνης 

παρατήρησαν ότι το πρόβλημα της παχυσαρκίας αφορούσε κυρίως τις γυναίκες.  

Το όνομα του Abu Ali Ibn Sina ή Avicenna, όπως επικράτησε η δυτικοποιημένη 

εκδοχή του ονόματός του (1037-980 π.Χ.), έχει συνδεθεί με την παχυσαρκία. Ο 

Avicenna, μια από τις πιο επιφανείς μορφές στην αραβική ιστορία της ιατρικής, 

αναφέρθηκε στην παχυσαρκία και τους κινδύνους που επιφέρει στην υγεία και 

περιέγραψε τη γλυκιά γεύση που έχουν τα ούρα των διαβητικών (Gruner 1984).  

Οι Sushrut και Charak (500-400 π.Χ.), αρχαίοι Ινδοί ιατροί, παρατήρησαν ότι η 

κατανάλωση ζάχαρης επηρεάζει τη συγκέντρωση του σακχάρου στα ούρα και ότι ο 

διαβήτης εμφανίζεται πιο συχνά σε υπέρβαρα άτομα και σε άτομα που δεν αθλούνται 

και τα οποία καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες από γλυκά και λιπαρά φαγητά (Alam 

et al. 2013). 

Ο Γαληνός (130-200 μ.Χ.), Ρωμαίος ιατρός της εποχής, αναφέρθηκε στις 

επιπτώσεις της παχυσαρκίας και εισήγαγε μεθόδους για την αντιμετώπισή της που 

εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα. Επιπλέον, διέκρινε την ύπαρξη της «λειτουργικής» 

και της «μη λειτουργικής» παχυσαρκίας. Ο Γαληνός περιέγραψε και μια ασθένεια με 

το όνομα «πολυσαρκία», η οποία σήμερα είναι γνωστή ως παχυσαρκία που οδηγεί 

στο θάνατο και πρότεινε θεραπείες που βασίζονται στη σωματική άσκηση, τη 

διατροφή και σε κάποιες φαρμακευτικές μεθόδους (Haslam 2007, Papavramidou et 

al. 2004). 

 

2.2. Πριν από τον 20ο αιώνα  

 

Κατά το 17ο αιώνα ο Santorio Sanctorius (1561-1636), Ιταλός ιατρός και καθηγητής, 

μελέτησε αυτό που ονομάζουμε σήμερα «ασυναίσθητη εφίδρωση του σώματος». Για 

πολλά χρόνια ο Santorio παρακολουθούσε τις αλλαγές στο σωματικό του βάρος σε 

σχέση με την τροφή που λάμβανε και την καθημερινή του δραστηριότητα και έπειτα 

εφάρμοσε τη μέθοδο για τη μέτρηση του σωματικού βάρους σε σχέση με την 

πρόσληψη τροφής και τη σωματική δραστηριότητα και στους ασθενείς του. Για αυτές 

τις πρωτοποριακές και λεπτομερείς για την εποχή του μελέτες, ο Santorio θεωρήθηκε 

ο θεμελιωτής των μελετών που αφορούν την ισορροπία του μεταβολισμού (Bray &  

Bouchard 2014). 
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Τον 18ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1727 ανευρίσκεται η πρώτη μονογραφία για 

την παχυσαρκία από τον Thomas Short. Ο Short πίστευε ότι η θεραπεία για την 

παχυσαρκία είναι η απόκτηση της φυσικής σωματικής ισορροπίας και η 

απομάκρυνση των έμμεσων αιτιών που οδηγούν στην παχυσαρκία, όπως η παραμονή 

ή η διαμονή σε περιοχές με υγρασία και μούχλα. Το 1760, ο Malcolm Flemyng 

γράφει τη δεύτερη μονογραφία που αφορά την παχυσαρκία. Ο Flemyng αναφέρει 

τέσσερις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στην παχυσαρκία. Σαν πρώτη αιτία 

αναφέρει τη λήψη μεγάλης ποσότητας φαγητού, ιδιαίτερα φαγητού πλούσιου σε 

λιπαρά, παρόλο που παρατήρησε ότι όλοι οι παχύσαρκοι άνθρωποι δεν 

καταναλώνουν μεγάλες μερίδες φαγητού. Η δεύτερη αιτία αφορά τη χαλαρή υφή της 

κυτταρικής ή λιπαρής μεμβράνης, η οποία επιτρέπει στα κύτταρα ή στις μικρές 

κύστεις να διογκώνονται, ενώ η τρίτη αιτία αναφέρεται στη μη φυσιολογική 

κυκλοφορία του αίματος που διευκολύνει την αποθήκευση του λίπους στις μικρές 

κύστεις του οργανισμού. Η τέταρτη και τελευταία αιτία αναφέρεται στην μη 

φυσιολογική κένωση. Ο Flemyng πίστευε ότι τα γλυκά, τα ούρα και τα κόπρανα 

περιέχουν λιπαρά και επομένως το πρόβλημα της παχυσαρκίας μπορεί να θεραπευτεί 

με τη χρήση διουρητικών και καθαρτικών, τα οποία θα οδηγήσουν στη μείωση αυτών 

των λιπαρών από τον ανθρώπινο οργανισμό (Short 1727, Flemyng 1760).  

Ο Antoine Lavoisier (1743-1794), Γάλλος χημικός, ανέπτυξε τη θεωρία για τη 

σημασία του οξυγόνου στο μεταβολισμό, την οποία πρώτος ανακάλυψε ο Robert 

Boyle (1627-1691). Ο Lavoisier κατέληξε μέσα από την έρευνά του στη «θεωρία για 

το οξυγόνο», με την οποία αποδεικνύει επιστημονικά τη σχέση ανάμεσα στην 

ενεργειακή ισορροπία και την παχυσαρκία. Επιπλέον, διεξήγαγε την πρώτη μέτρηση 

παραγωγής θερμότητας (calorimetry) και αναφέρθηκε στην αναλογική σχέση που 

υπάρχει μεταξύ μεταβολισμού και βραδείας καύσης (Lavoisier 1789). 

Κατά τον 19ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1810, ο William Wadd (1776-1829) 

ολοκλήρωσε τη διατριβή του με θέμα την παχυσαρκία, στην οποία ανέφερε ότι το 

υπερβολικό βάρος εμποδίζει την ελεύθερη και φυσιολογική λειτουργία του 

ανθρώπινου οργανισμού και οδηγεί στη μείωση του προσδόκιμου ζωής των 

παχύσαρκων (Williams & Fruhbeck 1996).   

Σημαντική ήταν η συμβολή του Adolple Quetelet (1796-1874), ο οποίος το 1835 

παρουσίασε τη θεωρία του για το δείκτη μάζας σώματος (body mass index, BMI ή 

Quetelet index, QI), που αποτελούσε ένα μέτρο για την ταξινόμηση των ανθρώπων σε 

σχέση με το βάρος και το ύψος τους. Σύμφωνα με τον Quetelet, το πηλίκο που 
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προκύπτει εάν διαιρεθεί το βάρος ενός ατόμου με το ύψος του υψωμένο στο 

τετράγωνο, συνδέεται με την περιεκτικότητα του λίπους στο σώμα και επομένως 

βοηθάει στη μέτρηση του λίπους και στην πρόληψη των κινδύνων που επιφέρει η 

παχυσαρκία (Quetelet 1835).  

Το 1863, ο William Banting (1796-1878) έγραψε το βιβλίο “Letter on corpulence” 

και αναφέρθηκε σε δίαιτα χαμηλή στην πρόσληψη υδατανθράκων. Το βιβλίο το 

έγραψε ο συγγραφέας με τη μορφή γράμματος, στο οποίο ανέφερε την προσωπική 

του εμπειρία και προσπάθεια να μειώσει το βάρος του, καθώς ήταν υπέρβαρος (Bray 

& Bouchard 2014). 

Σημαντική είναι και η συμβολή του Αμερικάνου χημικού Wilbur Olin Atwater 

(1844-1907), ο οποίος έμεινε γνωστός στην ιστορία για τις μελέτες του σχετικά με τη 

διατροφή και το μεταβολισμό. Το 1896 εφεύρε το θερμιδόμετρο που μετρούσε 

ακριβώς την ενέργεια που παρείχε το κάθε φαγητό και δημιούργησε ένα σύστημα για 

να μετράει αυτή την ενέργεια σε μονάδες, το οποίο σήμερα είναι γνωστό ως 

θερμιδομετρητής. Διεξήγαγε μελέτες που αφορούσαν την αναπνοή και το 

μεταβολισμό σε ζώα και ανθρώπους. Με το θερμιδόμετρο μπορούσε να πιστοποιηθεί 

ο ρυθμός του μεταβολισμού και να μετρηθεί η ισορροπία μεταξύ της τροφής που 

λαμβάνει ένα άτομο και της ενέργειας που καταναλώνει. Η αναφορά του Atwater στη 

μέτρηση των θερμίδων των τροφών αποτελούσε ένα μέτρο για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας μιας δίαιτας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα 

μιας δίαιτας πλούσιας σε πρωτεΐνες, όσπρια και λαχανικά και φτωχής σε 

υδατάνθρακες. Οι καλά σχεδιασμένες μελέτες του έδωσαν τη δυνατότητα σε 

κρατικούς φορείς να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την ανακούφιση του 

παιδικού λιμού (Bray 1993). 

 

2.3. Μετά τον 20ο αιώνα 

 

Τον 20ο αιώνα, μεγάλες τεχνολογικές εφευρέσεις για τη μέτρηση του σωματικού 

βάρους βοήθησαν στο να ορίσουμε επακριβώς την περιεκτικότητα και την κατανομή 

του λίπους στο σώμα, καθώς και τον αντίκτυπο που έχει στο μεταβολισμό το 

επιπλέον σωματικό βάρος. Η εφεύρεση και η ευρέως διαδεδομένη χρήση του 

αξονικού τομογράφου (computed tomography scanning, CT) και της μαγνητικής 

τομογραφίας (magnetic resonance imaging, MRI) οδήγησαν στην απεικόνιση της 
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σύνθεσης του ανθρώπινου σώματος και ιδιαίτερα στην απεικόνιση του σπλαχνικού 

λίπους και της κατανομής και του όγκου των λιποαποθηκών. Η διπλής ενέργειας 

απορροφησιομετρία των ακτίνων Χ (dual-energy x-ray absorptiometry, DXA) 

βοήθησε στην απεικόνιση της πυκνότητας του λίπους στο σώμα. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκαν πολλές τεχνικές για να ταξινομηθεί ο βαθμός που η παχυσαρκία 

επηρεάζει τον μεταβολισμό, καθώς και την αντίσταση της ινσουλίνης (Bray & 

Bouchard 2014). Το 1979, ο Ralph DeFronzo εφεύρε το σφιγκτήρα της ινσουλίνης 

για τη μέτρηση της αντίστασης της ινσουλίνης, ενώ ο Richard Bergman εφεύρε τη 

συσκευή για τη μέτρηση της ενδοφλέβιας ανοχής της γλυκόζης (DeFronzo et al. 

2005). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1901, ο Alfred Frohlich (1871-

1953), Αυστροαμερικάνος φαρμακολόγος και νευρολόγος, περιέγραψε αναλυτικά την 

υποθαλαμική παχυσαρκία, η οποία προκαλείται από όγκους στην υπόφυση. Προς 

τιμή της ανακάλυψης αυτής, η συγκεκριμένη μορφή παχυσαρκίας έμεινε γνωστή ως 

«το σύνδρομο του Frohlich’s» (Frohlich’s syndrome). Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1900, 

ο Joseph Babinski είχε κάνει μια γενική περιγραφή της υποθαλαμικής παχυσαρκίας 

(Frohlich 1901). 

Το 1912, ο Harvey Williams Cushing (1869-1939), Αμερικάνος νευρολόγος, 

περιγράφει μια μορφή παχυσαρκίας που οφείλεται σε ορμονική διαταραχή λόγω 

αυξημένου επιπέδου κορτιζόλης στο αίμα, η οποία είναι γνωστή ως «το σύνδρομο 

του Cushing» (Cushing’s syndrome) (Cushing 1912). Δυο χρόνια αργότερα, το 1914, 

οι Cannon & Carlson προτείνουν ότι η διαδικασία για τη λήψη της τροφής ξεκινάει 

όταν το στομάχι είναι άδειο και ότι στη φάση αυτή τα τοιχώματα του στομαχιού 

τρίβονται μεταξύ τους και παράγουν τους λεγόμενους σπασμούς της πείνας (Williams 

& Fruhbeck 1996).  

Το 1932, ο Άγγλος φυσικός Archidalb Edward Garrod (1857-1936) ήταν ο πρώτος 

που αναφέρθηκε στα έμφυτα (κληρονομικά) χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το 

μεταβολισμό (Bray &  Bouchard 2014). 

Το 1949, ο Fawcett πρώτος περιγράφει το «καφέ λίπος» (brown adipose tissue, 

ΒΑΤ), το οποίο υπάρχει κυρίως στα νεογέννητα και στα ζώα που πέφτουν σε χειμερία 

νάρκη, καθώς αποτελεί έναν φυσιολογικό μηχανισμό άμυνας ενάντια στο κρύο, ενώ 

στους ενήλικες υπάρχει σε μικρότερο ποσοστό. Το καφέ χρώμα οφείλεται στο ότι τα 

λιποκύτταρα περιέχουν μεγάλο αριθμό λιπιδίων και ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό από 
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μιτοχόνδρια. Η μείωση της δραστηριότητας στο θερμογόνο κέντρο του ΒΑΤ μπορεί 

να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας (Fawcett 1949).  

Τον 20ο αιώνα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε μελέτες που αφορούσαν το ρόλο του 

κεντρικού νευρικού συστήματος και ιδιαίτερα του υποθαλάμου, καθώς και στην 

πιστοποίηση των περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με την πρόσληψη τροφής 

και το σωματικό βάρος. Το 1950, ο Eliot Stellar (1919-1993) εξέλιξε την υπόθεση 

του «διπλού κέντρου» και πρότεινε ότι η πρόσληψη της τροφής και το βάρος είναι 

απόρροια της ισορροπίας μεταξύ του πλαγιοκοιλιακού και ενός πλευρικού 

υποθαλαμικού κέντρου που ελέγχει την όρεξη. Σήμερα, η διαδικασία αυτή θεωρείται 

πιο απλή και αναφέρεται ως «παλιά νευροβιολογία» της παχυσαρκίας (Stellar 1954). 

Το 1968, ο Mason παρουσίασε την πρώτη εγχείρηση γαστρικού bypass για τη 

θεραπεία της παχυσαρκίας (Mason & Ito 1996). Σήμερα υπάρχουν πιο καινοτόμες 

μέθοδοι, όπως το «γαστρικό μανίκι» (sleeve gastrectomy) και o «γαστρικός 

επίδεσμος» (gastric banding), καθώς και η υιοθέτηση πολλών βαριατρικών 

επεμβάσεων, οι οποίες και πραγματοποιούνται λαπαροσκοπικά. Η χρήση 

χειρουργικών μεθόδων σε συνδυασμό με την καλύτερη διαχείριση των 

συμπεριφορικών προσδιοριστών οδηγούν τελικά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 

τον 20ο αιώνα. Το 2007, οι Sjostrom et al. βρήκαν ότι οι βαριατρικές επεμβάσεις σε 

παχύσαρκα άτομα αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής (Bray & Bouchard 2014). 

Το 1988, ο διαβητολόγος Gerald Reaven περιέγραψε το «σύνδρομο Χ» ή, αλλιώς, 

«μεταβολικό σύνδρομο» (“insulin resistance syndrome”). Μελέτες που διεξήχθησαν 

τον 20ο αιώνα αποδεικνύουν ότι η παχυσαρκία προδιαθέτει την ανάπτυξη του διαβήτη 

τύπου 2 και μάλιστα αποτελεί την κύρια αιτία για την αύξησή του τα τελευταία 

χρόνια όπου οι άνθρωποι στράφηκαν στην καθιστική ζωή και στην υπερκατανάλωση 

φαγητού (Reaven 1988).   

Το 1994, ο Jeffrey Friedman ανακάλυψε τη λεπτίνη, μια ορμόνη που ρυθμίζει την 

πρόσληψη ενέργειας στον οργανισμό, την όρεξη, την πείνα, τον μεταβολισμό και την 

συμπεριφορά του ατόμου και έτσι επιδρά αποτελεσματικά στη διατήρηση σταθερής 

λιπώδους μάζας. Η ανακάλυψη της λεπτίνης αποτέλεσε σταθμό για την περαιτέρω 

μελέτη του προβλήματος της παχυσαρκίας. Η έλλειψη της λεπτίνης στον οργανισμό 

προκαλεί υπερφαγία, μειωμένη δαπάνη ενέργειας και παχυσαρκία από την παιδική 

ακόμα ηλικία (Zhang et al. 1994).  

Σημαντική για την έρευνα που αφορά τη γενετική ευαισθησία στην κοινή 

ανθρώπινη παχυσαρκία ήταν και η ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας. Πολλά γονίδια 
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μελετήθηκαν και αποδείχτηκε ότι η συμβολή τους στο πρόβλημα της παχυσαρκίας 

είναι υπαρκτή, αλλά περιορισμένη. Η περιορισμένη πρόσληψη τροφής σε συνδυασμό 

με τη φυσική άσκηση αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τον έλεγχο της 

παχυσαρκίας. Μεγάλος αριθμός από δίαιτες, με μεγάλη ποικιλία στην πρόσληψη 

τροφών, επιδιώκουν να συμβάλλουν στη μείωση του προβλήματος του αυξημένου 

σωματικού βάρους. Την ίδια επιδίωξη, μέσω της μείωσης της όρεξης για κατανάλωση 

φαγητού, έχουν και τα φάρμακα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Επιπλέον, η χρήση 

καθαρτικών σε συνδυασμό με την υδροθεραπεία χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς για 

την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η χρήση της αμφεταμίνης, που αρχικά εγκρίθηκε 

από τις ΗΠΑ ως φάρμακο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας το 1947, 

διαπιστώθηκε ότι προκαλεί εθισμό και για το λόγο αυτό μειώθηκε αισθητά η χρήση 

της τη δεκαετία του ’70 (Bray & Bouchard 2014). 

Τα προβλήματα που επιφέρει η παχυσαρκία επιβεβαιώθηκαν από πλήθος μελετών 

που διεξήχθησαν σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 1998 ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) να αναγνωρίσει την παχυσαρκία ως 

παγκόσμια επιδημία και να προβεί σε διεθνή ταξινόμηση των ορίων της παχυσαρκίας 

εξαιτίας του διαρκώς αυξανόμενου δείκτη μάζας σώματος (WHO 2000).  

Τέλος, σημειώνεται ότι προσπάθειες για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του 

προβλήματος της παχυσαρκίας, και από επιστημονική και από κλινική πλευρά, 

λάμβαναν χώρα από τη δεκαετία του ’60. Ο πρώτος οργανισμός για τη διεξαγωγή 

μελετών που αφορούν την παχυσαρκία ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1968. Το 

1973, διεξήχθη ένα συνέδριο στις ΗΠΑ με θέμα την παχυσαρκία, το οποίο 

διοργάνωσε το Παγκόσμιο Κογκρέσο για την Παχυσαρκία (International Congress on 

Obesity, ICO). Το 1982, ιδρύθηκε στη Βόρεια Αμερική οργανισμός για τη μελέτη της 

παχυσαρκίας, ενώ το 1986 ιδρύθηκε διεθνής οργανισμός για τη μελέτη της 

παχυσαρκίας (International Association for the Study of Obesity). Τέλος, το 1976 

εκδόθηκε το πρώτο περιοδικό (International Journal of Obesity) σε διεθνές επίπεδο 

για την παχυσαρκία (Bray 1995).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

3.1. Εισαγωγή  

 

Η επιδημιολογία (epidemiology) ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που μελετά τη 

συχνότητα εμφάνισης των παθήσεων ή των θανάτων (έκβαση), καθώς και τα 

χαρακτηριστικά των ατόμων από τα οποία αυτή εξαρτάται. Tα χαρακτηριστικά αυτά 

φέρονται ως προσδιοριστές (Γαλάνης & Σπάρος 2012). Επομένως, η επιδημιολογία 

της παχυσαρκίας μελετά σχέσεις που συνδέουν τους προσδιοριστές με τη συχνότητα 

εμφάνισης της παχυσαρκίας που αποτελεί τη μελετώμενη έκβαση στις αντίστοιχες 

μελέτες. Επιπλέον, η επιδημιολογία της παχυσαρκίας μελετά και τη σχέση που 

συνδέει την παιδική και εφηβική παχυσαρκία με την εμφάνιση παχυσαρκίας στην 

ενήλικη ζωή, καθώς και τις σχέσεις που συνδέουν την παχυσαρκία με τη συχνότητα 

εμφάνισης ορισμένων παθήσεων, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης 

τύπου 2 (Walter et al. 2002).   

Τα επιδημιολογικά δεδομένα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον επιπολασμό 

της παχυσαρκίας και τους προσδιοριστές που την επηρεάζουν και μπορούν να 

προβλέψουν την πιθανότητα διατήρησης της παιδικής ή εφηβικής παχυσαρκίας και 

στην ενήλικη ζωή. Επιπλέον, συμβάλλουν στην πρόβλεψη της νοσηρότητας και της 

θνητότητας που οφείλεται στην παχυσαρκία. Οι μελέτες που διεξάγονται σε επίπεδο 

πληθυσμού παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς παρέχουν στοιχεία για την 

τάση που δείχνει ο πληθυσμός και συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων για τη μείωση του επιπολασμού της παχυσαρκίας σε 

πληθυσμούς υψηλού κινδύνου. 

 

3.2. Πρακτική εφαρμογή 

 

Η μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται σε κάθε μελέτη που αφορά την παχυσαρκία 

ποικίλει. Επομένως, για την εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από τη μετα-ανάλυση των μελετών για την παχυσαρκία και αφορούν 

τους προσδιοριστές της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας, θα πρέπει στη 

συστηματική ανασκόπηση να επιλέγονται μελέτες που χρησιμοποιούν την ίδια 



[24] 

 

μεθοδολογία, όπως π.χ. μελέτες που για την κατηγοριοποίηση των ατόμων σε 

ελλιποβαρή, φυσιολογικού βάρους, υπέρβαρα και παχύσαρκα χρησιμοποιούν το 

ΔΜΣ. Εξίσου όμως σημαντικό με την προτυποποίηση της μεθοδολογίας είναι και ο 

καθορισμός των ορίων πάνω από τα οποία ένα άτομο θεωρείται παχύσαρκο, καθώς 

και η επιλογή του κατάλληλου μελετώμενου πληθυσμού. Η επιλογή των τριών αυτών 

παραμέτρων κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των μελετών είναι απαραίτητη, 

καθώς οι παράμετροι αυτές χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του επιπολασμού της 

παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας σε παγκόσμιο επίπεδο και τη λήψη μέτρων για τη 

μείωσή της.  

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν τη μεθοδολογία 

των μελετών για τον υπολογισμό του επιπολασμού της παιδικής και εφηβικής 

παχυσαρκίας και οι οποίες περιλαμβάνουν τον ορισμό της παχυσαρκίας, τον τρόπο 

επιλογής των παιδιών, την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, τα χαρακτηριστικά 

του δείγματος, καθώς και τη χρονολογία διεξαγωγής της μελέτης (Lissau 1997).  

 

Πίνακας 3. Οι παράμετροι που επηρεάζουν τη μεθοδολογία των μελετών για τον 

υπολογισμό του επιπολασμού της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας 

Παράμετρος  Ερμηνεία 

Ο ορισμός του υπερβολικού βάρους/παχυσαρκία 

Κριτήρια 

Όρια 

Κατάλληλοι πληθυσμοί 

Η επιλογή των παιδιών 
Τυχαία 

Μη τυχαία 

Η αντιπροσωπευτικότητα 
Τοπικό επίπεδο 

Εθνικό επίπεδο 

Ο μελετώμενος πληθυσμός 

Μέγεθος του δείγματος 

Ηλικιακή ομάδα 

Φύλο  

Η χρονολογία διεξαγωγής της μελέτης 
 

 

Πηγή: Lissau (1997). Prevalence of childhood obesity. The need for new data. International Journal of 

Obesity. 21: S48. 
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3.3. Το μέγεθος του προβλήματος παγκοσμίως  

 

Τα τελευταία 50 χρόνια, ο επιπολασμός της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας 

παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση (Lobstain 2010, Wang & Lobstain 2006). Από το 

1960 και έπειτα ο επιπολασμός της παχυσαρκίας τετραπλασιάστηκε σε πολλές χώρες 

(Wang et al. 2006). Στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρατηρείται θετική σχέση μεταξύ 

παχυσαρκίας, εισοδήματος και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, σε αντίθεση με τις 

αναπτυγμένες χώρες στις οποίες η σχέση αυτή είναι αρνητική. Επιπλέον, ο 

επιπολασμός της παχυσαρκίας στις χώρες με μεγάλες ανισότητες στην κατανομή του 

εισοδήματος είναι αυξημένη (Bray & Bouchard 2014). Η μεγαλύτερη αύξηση του 

επιπολασμού της παχυσαρκίας παρατηρείται στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές 

περιοχές, όπου σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 2011, ο επιπολασμός 

των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 5-17 ετών ήταν 21,4% για τα 

κορίτσια και 22,9% για τα αγόρια. Ο επιπολασμός υπέρβαρων και παχύσαρκων 

παιδιών ποικίλει στις διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ, με τον υψηλότερο να είναι στην 

Ελλάδα (40%) και τον χαμηλότερο να είναι στην Κορέα, την Τουρκία και την Κίνα 

(4,5-16%), (εικόνα 3), (OECD 2011).  

Ο επιπολασμός της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στις χώρες με χαμηλό 

εισόδημα κυμαίνεται σε χαμηλά, αλλά διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά. Η έλλειψη 

μελετών που να ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία σε επίπεδο έθνους δυσκολεύει τη 

σωστή ανάλυση των δεδομένων για τον επιπολασμό της παχυσαρκίας σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Το 2006 πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση από τους Wang 

και Lobstain, οι οποίοι συνέλεξαν δεδομένα για τις 60 από τις 191 χώρες που είναι 

μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αντιπροσωπεύουν το μισό σχεδόν 

παγκόσμιο πληθυσμό και διαπίστωσαν ότι ο επιπολασμός της παχυσαρκίας αυξήθηκε 

σε όλες σχεδόν τις χώρες από τις οποίες αντλήθηκαν τα δεδομένα. Ο επιπολασμός της 

παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας παρουσιάζει μικρότερη αύξηση στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, με εξαίρεση κάποιες βιομηχανικές χώρες, όπως η Βραζιλία, η 

Χιλή, η Αίγυπτος και το Μεξικό, όπου ο επιπολασμός παρουσιάζει την ίδια αυξητική 

τάση με τις χώρες που είναι πλήρως εκβιομηχανισμένες (Bray & Bouchard 2014).   
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Εικόνα 3. Επιπολασμός παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 5-17 ετών σε χώρες του ΟΟΣΑ 

Πηγή: International Association for the Study of Obesity (2011), Health at a Glance 2011: OECD 

Indicators (Last updated: 28-Oct-2011). 

 

Η έλλειψη κριτηρίων για τη διατύπωση ενός σαφούς ορισμού για την παιδική και 

εφηβική παχυσαρκία και τον καθορισμό του κατάλληλου ποσοστού λίπους στα 

παιδιά καθιστά τις μελέτες, στις οποίες η ταξινόμηση των παιδιών γίνεται με βάση το 

βάρος και το ύψος τους πιο εύχρηστες και για κλινικούς και για επιδημιολογικούς 

σκοπούς. Στις περισσότερες μελέτες, χρησιμοποιείται ο ΔΜΣ για την 

κατηγοριοποίηση των παιδιών σε ελλιποβαρή, φυσιολογικού βάρους, υπέρβαρα και 

παχύσαρκα, παρόλο που ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει τη μάζα του σώματος και 

όχι το ποσοστό λίπους στο σώμα. Ο υπολογισμός του ΔΜΣ βασίζεται είτε στη 

μέτρηση του ύψους και του βάρους των παιδιών που συμμετέχουν σε μια μελέτη, είτε 

στην αυτό-αναφορά των παιδιών για το ύψος και το βάρος τους (Burniat et al. 2002). 
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Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα διαφορετικά ποσοστά παχυσαρκίας που 

προκύπτουν από τη μέτρηση του ύψους και του βάρους των παιδιών στις μελέτες και 

από την αυτό-αναφορά των παιδιών για το ύψος και το βάρος τους. Οι μελέτες αυτές 

διεξήχθησαν σε χώρες του ΟΟΣΑ και αφορούν δεδομένα μέχρι και το 2011. 

Στην εικόνα 4 παρουσιάζεται το ποσοστό των παχύσαρκων και υπέρβαρων 

παιδιών ηλικίας 5-17 ετών, το οποίο υπολογίστηκε με μελέτες που διεξήχθησαν σε 

διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ και το ύψος και το βάρος των παιδιών μετρήθηκε κατά τη 

διεξαγωγή της μελέτης. 
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Πίνακας 4. Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 0-19 ετών που προέρχονται 

από μετρήσεις του ύψους και του βάρους και από αυτό-αναφορά των παιδιών, σε 

χώρες του ΟΟΣΑ 

 

Πηγή: For measured data: International Association for the Study of Obesity, 2013, Bös et al. 2004 for 

Luxembourg and KNHANES 2011 for Korea. For reported data: Currie et al. 2012 

Χώρες       Έτος   Ηλικία Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια

Ελλάδα 2010  10 - 12 44 38 28 13

Ιταλία 2007-8  8 - 9 36 34 22 11

Νέα Ζηλανδία 2007  13 - 17 34 34

Σλοβενία 2010  10 - 12 32 23 23 13

Η.Π.Α. 2005-6  5 - 17 30 30 34 27

Μεξικό 2006  5 - 17 28 29

Ουγγαρία 2010  10 - 12 28 23 19 11

Πορτογαλία 2007-8 7 27 29 19 15

Χιλή 2002 6 26 27

Ισπανία 2010  10 - 12 26 24 19 12

Καναδάς 2009-2011  5 - 17 25 24 24 17

Κορέα 2011 5-17 25 20

Ισραήλ 2008-10  16 - 19 24 20

Φιλανδία 2006 12 24 19 17 11

Κίνα 2006-10  0 - 18 24 16

ΟΟΣΑ 23 21 18 11

Ιαπωνία 2007  12 - 14 23 17

Λουξεμβούργο 2004 18 23 22 22 12

Ηνωμένο Βασίλειο 2009  5 - 17 22 26 12 11

Αυστραλία 2007  2 -16 22 24

Ιρλανδία 2007-8 7 21 23 16 12

Ινδία 2007-8  5 - 17 21 19

Ισλανδία 2006  14 - 15 21 13 20 13

Γερμανία 2003-6  5 - 17 20 20 18 10

Ελβετία 2009  6 - 13 19 17 14 7

Αυστρία 2003  8 - 12 18 18 19 11

Ρωσία 2005  7 - 11 17 17 10 6

Ολλανδία 2010  10 - 12 17 15 11 5

Βέλγιο 2010  10 - 12 17 14 15 9

Πολωνία 2000-2  7 - 18 17 11 17 10

Δανία 2007-8  5 - 8 & 14 - 16 16 20 10 8

Σουηδία 2007-8  7 - 8 16 18 17 7

Εσθονία 2007-8 7 16 16 16 9

Τσεχία 2007-8 7 16 15 19 10

Γαλλία 2006  6 - 15 15 15 13 7

Σλοβακία 2006-8  6 - 16 15 15 15 7

Βραζιλία 2004-5  10 - 15 15 15

Νορβηγία 2010  10 - 12 15 14 17 11

Τουρκία 2010-11  11 - 18 13 19 17 6

Νοτία Αφρική 2008  14 - 18 11 29

Ινδονησία 2010  6 - 12 11 8

ΟΟΣΑ 23 21 18 11

%  παχυσαρκίας που προήλθε από 

προσωπική αναφορά των παιδιών 

για το ύψος και το βάρος τους 

ηλικίας 0-19 ετών

%  παχυσαρκίας που προήλθε από τη 

μέτρηση του ύψους και του βάρους 

των παιδιών ηλικίας 0-19 ετών



[29] 

 

 

Εικόνα 4. Επιπολασμός υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 5-17 ετών που 

το ύψος και το βάρος τους μετρήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της μελέτης 

Πηγή: International Association for the Study of Obesity, 2013; Bös et al. (2004) for 

Luxembourg; and KNHANES 2011 for Korea. Published in Obesity Update 2014. 

 

Τα τελευταία 10 χρόνια σε ορισμένες χώρες του ΟΟΣΑ παρατηρείται μικρότερη 

μεταβολή στον επιπολασμό της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας. Για παράδειγμα, 

στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας παραμένει σχεδόν 
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σταθερός για τα κορίτσια ηλικίας 3-17 ετών, ενώ παρουσιάζει μια μικρή άνοδο για τα 

αγόρια της ίδιας ηλικίας στη Γαλλία και μια μικρή μείωση στην Αγγλία και το 

Μεξικό (Πίνακας 5). Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας στις τρεις χώρες του ΟΟΣΑ 

(ΗΠΑ, Γαλλία και Αγγλία) μειώθηκε από 18,1% σε 17,2% για τα αγόρια ηλικίας 3-17 

ετών και από 14,1% σε 13,6% για τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας, μεταξύ 2006 και 

2012 (εικόνα 5). Τονίζεται ότι στην Αγγλία και στις ΗΠΑ, ο ΔΜΣ των παιδιών 

υπολογίστηκε κατόπιν μετρήσεων του ύψους και του βάρους των παιδιών κατά τη 

διεξαγωγή των μελετών, ενώ στη Γαλλία η καταγραφή του ύψους και του βάρους των 

παιδιών προήλθε από αυτό-αναφορά. 

Η σχετική αυτή μείωση του επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας σε ορισμένες 

χώρες δεν θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για τον εφησυχασμό και τη μείωση των 

προσπαθειών που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας, καθώς σε χώρες όπως η 

Ελλάδα, η Ιταλία, η Σλοβενία και οι ΗΠΑ ο επιπολασμός των υπέρβαρων και 

παχύσαρκων αγοριών ξεπερνάει το 30%, ενώ ίδιος είναι και ο επιπολασμός για τα 

κορίτσια στις παραπάνω χώρες εκτός από τη Σλοβενία (OECD, Health at a Glance 

2013). 
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Εικόνα 5. Η μεταβολή του επιπολασμού της παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 3-17 

ετών στην Αγγλία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, στο χρονικό διάστημα 1990-2010 

Πηγή: OECD estimates based on national survey data. Published in Obesity Update 2014. 
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Πίνακας 5. Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 3-17 ετών, στις ΗΠΑ, την Αγγλία και τη Γαλλία 

ΗΠΑ                                   

Αγόρια                 

  1978 1991 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011                 

%   12,81% 17,20% 18,85% 21,46% 17,65% 21,88% 21,56% 18,94%                 

Κορίτσια                 

  1978 1991 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011                 

%   11,49% 16,36% 15,45% 17,42% 17,70% 17,90% 17,12% 19,80%                 

Πηγή: OECD estimates based on NHANES                 

                                    

Αγγλία                                   

Αγόρια 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% 7,39% 7,90% 9,59% 10,07% 11,74% 9,65% 11,44% 12,71% 12,51% 16,09% 13,95% 12,58% 12,41% 12,09% 12,36% 12,48% 11,30% 

Κορίτσια 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% 8,97% 8,77% 8,75% 9,93% 10,70% 9,43% 10,88% 12,79% 11,56% 14,29% 13,51% 10,93% 10,93% 10,53% 10,82% 9,79% 10,61% 

Πηγή: OECD estimates based on Health Survey for England 

                                    

Γαλλία                                   

Αγόρια     

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010     

% 7,29% 7,15% 7,94% 7,65% 6,37% 8,06% 5,81% 7,91% 7,33% 7,58% 6,81% 6,97% 7,26% 7,98% 9,10%     

Κορίτσια     

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010     

% 5,21% 5,80% 4,30% 6,42% 5,72% 5,22% 5,33% 5,38% 5,50% 5,06% 5,79% 4,39% 5,60% 5,54% 5,44%     

Πηγή: OECD estimates based on the French survey Enquete Sante et Protection Sociale     
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3.4. Το μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα 

 

Η παιδική και εφηβική παχυσαρκία αποτελεί ένα διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα 

παγκοσμίως, με το μεγαλύτερο επιπολασμό να εμφανίζεται στις χώρες που 

περιβάλλονται από τη Μεσόγειο θάλασσα (Tzotzas & Krassas 2004, Papandreou et al. 

2008). Η Ελλάδα, η οποία ανήκει στις χώρες αυτές, δεν διαθέτει επαρκή 

επιδημιολογικά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με την παιδική παχυσαρκία. 

Παλαιότερες μελέτες βρήκαν ότι ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας στην 

Ελλάδα είναι υψηλός, ενώ πιο πρόσφατες μελέτες βρήκαν ότι δεν διαφέρει από τις 

υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες του νότου (Mamalakis & Kafatos 1996, Krassas et al. 

2001). Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη χώρα μας προέρχονται από μελέτες που 

διεξάγονται σε τοπικό επίπεδο και όχι σε εθνικό (Tzotzas et al. 2011). Μια πρόσφατη 

συστηματική ανασκόπηση βρήκε ότι η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα 

παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία 30 χρόνια (Roditis et al. 2009). 

Μια μελέτη που διεξήχθη το 1990-91 σε εθνικό επίπεδο, σε παιδιά ηλικίας 6-17 

ετών, βρήκε ότι ο επιπολασμός των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στη χώρα 

μας είναι 17,3% και 3,6% αντίστοιχα και για τα δύο φύλα (Georgiadis & Nassis 

2007). Πιο πρόσφατα δεδομένα, προερχόμενα από μελέτες που διεξήχθησαν μεταξύ 

2000-2004, σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, βρήκαν ότι το ποσοστό των 

υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών είναι 30-40% (Krassas et al. 2001, Magkos et al. 

2006, Janssen et al. 2005, Papadimitriou et al. 2006). 

Μια συγχρονική μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα το 2011, σε εθνικό επίπεδο, με 

παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, βρήκε ότι ο επιπολασμός της παχυσαρκίας για τα αγόρια 

ήταν 31,2%, ενώ για τα κορίτσια ήταν 26,5% (Tzotzas et al. 2011). 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του μελετώμενου πληθυσμού 

και η επίπτωση της παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών από μια μελέτη 

που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο το 2009 (Farajian et al. 2012). 
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Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά του μελετώμενου πληθυσμού και επιπολασμός της 

παχυσαρκίας σύμφωνα με το φύλο 

 

Αγόρια (n=1037) Κορίτσια (n=1278) Σύνολο (n=2315) 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Ηλικία (σε έτη) 10,91 0,75 10,84 0,73 10,87 0,73 

Δείκτης μάζας σώματος (kg/m2) 20,47 3,97 20,18 3,74 20,31 3,85 

 N   % N   % N   % 

Φυσιολογικό βάρος 595 57,4 786 61,5 1381 59,7 

Υπέρβαρα 306 29,5 377 29,5 683 29,5 

Παχύσαρκα 136 13,1 115 9,0 251 10,8 

Πηγή: Farajian et al. 2012. Socio-economic and demographic determinants of childhood obesity 

prevalence in Greece: the Greeco (Greek Childhood Obesity) study. Public Health Nutrition. 16:240-

247.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Προσδιοριστής (determinant) είναι το χαρακτηριστικό (συγγενές, περιβαλλοντικό ή 

συμπεριφοράς) των ατόμων από το οποίο εξαρτάται (σχετίζεται ή συναρτάται) η 

συχνότητα εμφάνισης της μελετώμενης έκβασης (Γαλάνης & Σπάρος 2012). Η 

έκβαση μπορεί να είναι η εμφάνιση μιας πάθησης, η ίαση, ο θάνατος κ.ά.  

Η βιβλιογραφία αναφορικά με τους προσδιοριστές της παχυσαρκίας των παιδιών 

είναι εκτεταμένη, αλλά η διαρκής αύξηση της επίπτωσης και του επιπολασμού της 

παχυσαρκίας απαιτεί τη διεξαγωγή περαιτέρω μελετών. Η γνώση των προσδιοριστών 

αυτών και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη 

μείωση της επίπτωσης και του επιπολασμού της παχυσαρκίας. 

Οι προσδιοριστές που σχετίζονται με τον επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας 

είναι οι εξής: 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

 Παρακολούθηση τηλεόρασης, χρήση υπολογιστή και παιχνιδομηχανών. 

 Διατροφικές συνήθειες. 

 Σωματική άσκηση. 

 Συνήθειες ύπνου. 

 Στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 

4.2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Τα σημαντικότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον επιπολασμό 

της παιδικής παχυσαρκίας είναι ο δείκτης μάζας σώματος των γονέων, το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και η ηλικία της μητέρας. 

Ο δείκτης μάζας σώματος των γονέων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη 

διατήρηση του φυσιολογικού βάρους των παιδιών. Οι παχύσαρκοι γονείς έχουν 

υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους γονείς με 

φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος (Kleiser et al. 2009, Reilly et al. 2005, Farajian et 

al. 2012, Manios et al. 2010, Kunesova et al. 2007, Savva et al 2002, Duran-Tauleria 
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et al. 1995, Wang et al. 2002, Birbilis et al. 2013, Chaput et al. 2006, Krassas et al. 

2001). Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τους Farajian et al. (2012) 

βρέθηκε ότι οι παχύσαρκοι γονείς είχαν 2,66 φορές συχνότερα παχύσαρκα αγόρια και 

4,13 φορές συχνότερα παχύσαρκα κορίτσια σε σχέση με τους γονείς με φυσιολογικό 

δείκτη μάζας σώματος. Τα παιδιά παχύσαρκων γονέων μεγαλώνουν σε ένα 

περιβάλλον που ενθαρρύνει την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε λιπαρά και κατ' 

επέκταση αυξάνει τον κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας (Fisher & Birch 1995, Burniat 

et al. 2002). 

Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων σχετίζεται με τον επιπολασμό της παιδικής 

παχυσαρκίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ του 

μορφωτικού επιπέδου των γονέων και του επιπολασμού των παχύσαρκων παιδιών 

(Fernández-Alvira et al. 2013, Shrewbury & Wardle 2008, Lazzeri et al. 2011, Chaput 

et al. 2006, Krassas et al. 2001). Επομένως, το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 

σχετίζεται με μειωμένη συχνότητα παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία. Η διεξαγωγή 

μελετών για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας 

και της συχνότητας της παχυσαρκίας στα παιδιά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

αύξηση του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας σχετίζεται με μείωση του 

επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας (Abdulrahman et al. 2012, Rona & Chinn 

1987, Ness et al. 2006, Matijasevich et al. 2009, Semmler et al. 2009). Σημειώνεται 

πάντως ότι οι Duran-Tauleria et al. (1995) σε μια μελέτη που διεξήχθη στη Βρετανία 

βρήκαν πως η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας σχετίζεται με αύξηση 

του επιπολασμού της παχυσαρκίας στα παιδιά. Οι Rona & Chinn (1982) βρήκαν ότι 

το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας δεν σχετίζεται με την εμφάνιση παχυσαρκίας στα 

παιδιά. Οι Lien et al. (2007), σε μια μελέτη που διεξήχθη στη Νορβηγία, βρήκαν ότι 

το μορφωτικό επίπεδο των γονέων σχετίζεται αρνητικά με την αύξηση του βάρους 

και την εμφάνιση παχυσαρκίας μόνο στα αγόρια. 

Οι Kromeyer-Hauschild et al. (1999) βρήκαν ότι το επάγγελμα του πατέρα 

σχετίζεται με τη συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς στην περίπτωση 

χειρωνακτικού επαγγέλματος, η συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας ήταν 

αυξημένη. Οι Lien et al. (2007) βρήκαν ότι οι γονείς με χειρωνακτική εργασία είχαν 

συχνότερα υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά από τους γονείς που κατείχαν κάποια 

διοικητική θέση. Οι Gnavi et al. (2000) βρήκαν ότι ο επιπολασμός της παιδικής 

παχυσαρκίας είναι μεγαλύτερος στις οικογένειες όπου οι γονείς είναι άνεργοι ή 

ασχολούνται με χειρωνακτική εργασία. 
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Μελέτες σε οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες βρήκαν ότι ο επιπολασμός της 

παιδικής παχυσαρκίας σε περιοχές με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο είναι 

μεγαλύτερος σε σχέση με τις περιοχές υψηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

(Booth et al. 1999, Jansen & Hazebroek-Kampschreur 1997, Kinra et al. 2000, 

Navalporto et al. 2012, Oliver & Hayes 2005, Sundblom et al. 2008, Wardle et al. 

2006, Lissau-Lund-Sørensen & Srensen 1992, El-Sayed et al. 2012). Οι Kleiser et al. 

(2009) σε μελέτη που διεξήχθη στη Γερμανία βρήκαν ότι η παιδική παχυσαρκία είναι 

συχνότερη σε παιδιά που προέρχονται από περιοχές χαμηλού κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου, ακόμα και όταν οι συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν είναι ευνοϊκές, σε 

σχέση με παιδιά που προέρχονται από περιοχές υψηλού κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου, ακόμα και αν μεγαλώνουν σε μη ιδανικές συνθήκες. Οι Navalporto et al. 

(2012), σε μελέτη που διεξήχθη στην Ισπανία, βρήκαν ότι το κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο σχετίζεται περισσότερο με τον επιπολασμό παχύσαρκων παιδιών από ότι 

υπέρβαρων, συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν και οι Shrewbury & Wardle (2008). 

Οι Sobal & Stunkard (1989) βρήκαν ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και παιδικής παχυσαρκίας στις αναπτυγμένες χώρες. 

Οι Dummer at al. (2005), σε μελέτη που διεξήχθη στο Λίβερπουλ της Αγγλίας 

βρήκαν ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο δεν σχετίζεται με την παιδική 

παχυσαρκία.  

Οι Farajian et al. (2012), σε μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα, βρήκαν ότι η 

μείωση της ηλικίας της μητέρας σχετίζεται με την αύξηση του επιπολασμού της 

παιδικής παχυσαρκίας. Το εύρημα αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

μητέρες μεγαλύτερης ηλικίας είναι περισσότερο συνειδητοποιημένες αναφορικά με 

θέματα που αφορούν την υγεία. Οι μεγαλύτερες ηλικιακά γυναίκες ανταποκρίνονται 

περισσότερο στις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους επιστήμονες υγείας για 

υγιεινή διατροφή και σωματική άσκηση και επομένως επηρεάζουν θετικά τα παιδιά 

για τη διατήρηση του ιδανικού δείκτη μάζας σώματος.  

 

4.3. Παρακολούθηση τηλεόρασης, χρήση υπολογιστή και παιχνιδομηχανών 

 

Μελέτες βρήκαν ότι η αυξημένη παρακολούθηση τηλεόρασης και η αυξημένη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και παιχνιδομηχανών σχετίζονται με αύξηση του 

επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας (Vicente-Rodríguez et al. 2008, Vereecken et 
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al. 2005, Braithwaite et al. 2013, Dietz & Gortmaker 1985, Gordon-Larsen et al. 

2001, Gortmaker et al. 1996, Saelens et al. 2002, Dietz 1990, Stettler et al. 2004, 

Chaput et al. 2006, von Kries et al. 2002, Epstein et al. 2008, Marshall et al. 2004, 

Rey-Lόpez et al. 2007, Manios et al. 2004, Krassas et al. 2001). Οι O’Loughlin et al. 

(2000) βρήκαν ότι η καθημερινή χρήση παιχνιδομηχανών σχετίζεται θετικά με την 

αύξηση του επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας. Οι Utter et al. (2003) και οι 

Kautiainen et al. (2005) βρήκαν ότι αύξηση της παρακολούθησης τηλεόρασης και 

χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σχετίζονται με αύξηση του επιπολασμού της 

παχυσαρκίας μόνο στα κορίτσια. 

Οι Wiecha et al. (2006) βρήκαν ότι η κάθε επιπλέον ώρα που τα παιδιά 

παρακολουθούν τηλεόραση σχετίζεται με αύξηση πρόσληψης θερμίδων, οι οποίες 

είναι πλούσιες σε θερμιδική αξία και φτωχές σε θρεπτική αξία. Στο ίδιο συμπέρασμα 

κατέληξαν και οι Bulck & Mierlo (2004) σε μελέτη που διεξήχθη στο Βέλγιο. Οι 

Woodward et al. (1997) βρήκαν ότι η αυξημένη παρακολούθηση τηλεόρασης οδηγεί 

στην κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών και επομένως και στην αύξηση του 

επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας. 

Οι Eisenmann et al. (2008) βρήκαν ότι η αυξημένη παρακολούθηση τηλεόρασης, 

ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας, σχετίζεται με την αύξηση 

του επιπολασμού των υπέρβαρων και παχύσαρκων κοριτσιών. Η σχέση αυτή ήταν 

ισχυρότερη όταν η αυξημένη παρακολούθηση τηλεόρασης συνυπήρχε με μειωμένη 

φυσική δραστηριότητα. 

 

4.4. Διατροφικές συνήθειες 

 

Μελέτες που διεξήχθησαν για τη διερεύνηση της σχέση μεταξύ της κατανάλωσης 

πρωινού και της παιδικής παχυσαρκίας βρήκαν ότι η παράλειψη του πρωινού 

γεύματος οδηγεί σε αύξηση του επιπολασμού της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας 

(Lippevelde et al. 2013, Haug et al. 2009, Rampersaud et al. 2005, Deshmukh et al. 

2010, Timlin et al. 2008, Niemeier et al. 2006, Siega-Riz et al. 1998, Vereecken et al. 

2009). Οι Panagiotakos et al. (2008) βρήκαν ότι η συχνή κατανάλωση δημητριακών 

στο πρωινό γεύμα, καθώς και η κατανάλωση πρωινού σε καθημερινή βάση 

σχετίζονται αρνητικά με τον επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας. 
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Η συχνότητα των γευμάτων σχετίζεται αρνητικά με τη συχνότητα της παιδικής και 

εφηβικής παχυσαρκίας (Mota et al. 2008, Barba et al. 2006, Kontogianni et al. 2010, 

Lagiou & Parava 2008, Toschke et al. 2009, Cassimos et al. 2011). Οι Fabry et al. 

(1966) ήταν οι πρώτοι που διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ του αριθμού των ημερησίων 

γευμάτων και της συχνότητας εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας και βρήκαν ότι τα 

παιδιά που κατανάλωναν ≤3 γεύματα την ημέρα είχαν αυξημένη τάση να 

αποθηκεύουν λίπος σε σχέση με τα παιδιά που κατανάλωναν 5 ή 7 γεύματα την 

ημέρα, αλλά σε μικρότερη ποσότητα. Οι Kaisari et al. (2013) βρήκαν ότι η συχνότερη 

ημερήσια κατανάλωση γευμάτων σχετίζεται με χαμηλότερο ΔΜΣ στα παιδιά και 

στους εφήβους και κυρίως στα αγόρια. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Kosti 

et al. (2007) σε μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα.  

Οι Hammons & Fiese (2011) βρήκαν ότι η κατανάλωση ≥3 γευμάτων την 

εβδομάδα με την οικογένεια συμβάλλει στη διατήρηση του ιδανικού ΔΜΣ στα παιδιά 

και τους εφήβους. Οι Lehto et al. (2012) βρήκαν ότι η αύξηση της συχνότητας 

κατανάλωσης γευμάτων με την οικογένεια σχετίζεται με τη διατήρηση του 

φυσιολογικού ΔΜΣ των παιδιών ή ακόμη και τη μείωσή του. Ο Sen (2006) βρήκε ότι 

η συχνότητα των γευμάτων με την οικογένεια σχετίζεται αντίστροφα με τον 

επιπολασμό υπέρβαρων εφήβων οι οποίοι είναι λευκοί, ενώ δεν βρήκε σχέση στους 

μαύρους εφήβους. Η συστηματική ανασκόπηση των Valdes et al. (2013), που περιείχε 

άρθρα που δημοσιεύτηκαν από το 2005 έως το 2012 και αφορούσαν τη διερεύνηση 

της σχέσης μεταξύ της συχνότητας κατανάλωσης γευμάτων με την οικογένεια και της 

συχνότητας εμφάνισης της παχυσαρκίας στα παιδιά και τους εφήβους, βρήκε μικρή 

σχέση και περαιτέρω μελέτες πρέπει να διεξαχθούν για την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Taveras et al. (2005) σε 

μελέτη στις ΗΠΑ με παιδιά ηλικίας 9-14 ετών. Οι Roos et al. (2014), σε μελέτη που 

διεξήχθη σε χώρες της Ευρώπης, βρήκαν ότι η κατανάλωση πρωινού ή δείπνου με 

την οικογένεια λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα και η παρακολούθηση 

τηλεόρασης κατά τη διάρκεια του γεύματος αυξάνει τον επιπολασμό της παιδικής και 

εφηβικής παχυσαρκίας σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, ενώ δεν βρήκαν σχέση στις 

χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης. 

Μελέτες βρήκαν ότι η καθημερινή κατανάλωση αφεψημάτων που περιέχουν 

ζάχαρη αυξάνει τον επιπολασμό της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας (Denova-

Gutierrez et al. 2008, Berkey et al. 2004, Ludwig et al. 2001, Mrdjenovic & Levitsky 

2003). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Taveras et al. (2005), οι οποίοι βρήκαν 
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ότι η διατροφή που συμπεριλαμβάνει και αφεψήματα με προσθήκη ζάχαρης οδηγεί 

στην αύξηση του βάρους των παιδιών. Οι Sichieri et al. (2008) βρήκαν ότι η μείωση 

της κατανάλωσης αφεψημάτων που περιέχουν ζάχαρη, συμβάλλει στη μείωση του 

ΔΜΣ ιδιαίτερα στα κορίτσια. Μελέτες που διεξήχθησαν για τη διερεύνηση της 

σχέσης μεταξύ της κατανάλωσης αναψυκτικών και της συχνότητας εμφάνισης της 

παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας βρήκαν ότι η αύξηση της κατανάλωσης των 

αναψυκτικών οδηγεί σε αύξηση του ΔΜΣ (James et al. 2004, Novotny et al. 2004, 

Giammattei et al. 2003). Οι Striegel-Moore et al. (2006), σε μελέτη παρακολούθησης 

διάρκειας 10 ετών με κορίτσια ηλικίας 9-10 ετών βρήκαν ότι μόνο η αύξηση της 

κατανάλωσης αναψυκτικών σχετίζεται με αύξηση του ΔΜΣ. Οι Nicklas et al. (2008) 

βρήκαν ότι η κατανάλωση φυσικών χυμών δεν σχετίζεται με την αύξηση της 

συχνότητας εμφάνισης παχυσαρκίας στα παιδιά.  

 

4.5. Σωματική άσκηση 

 

Μελέτες βρήκαν ότι η έντονη φυσική δραστηριότητα σχετίζεται αρνητικά με τη 

συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας (Wittmeier et al. 2007, Jimenez-Pavon et al. 

2010, Laurson et al. 2008, Trembley & Willms 2003, Fulton et al. 2009, Rauner et al. 

2013, Stallmann-Jorgensen et al. 2007, Prentice-Dunn H. & Prentice-Dunn S. 2012). 

Οι O’Loughlin et al. (2000), σε μελέτη που διεξήχθη στον Καναδά, βρήκαν ότι η μη 

ενασχόληση των παιδιών με φυσική δραστηριότητα εκτός σχολείου αυξάνει τον 

επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας, ενώ η ίδια σχέση βρέθηκε και για τα αγόρια 

που είναι λιγότερο δραστήρια. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η συμμετοχή σε φυσικές 

δραστηριότητες τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα σχετίζεται αρνητικά με τον 

επιπολασμό υπέρβαρων και παχύσαρκων αγοριών (Ara et al. 2004, Ara et al. 2007, 

McMurray et al. 2000). Οι Kimm et al. (2005) και Berkey et al. (2000), σε μελέτες 

που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ, βρήκαν αρνητική σχέση μεταξύ της φυσικής 

δραστηριότητας και του επιπολασμού της παχυσαρκίας μόνο στα κορίτσια. Οι Trost 

et al. (2001) βρήκαν ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας σχετίζεται με τη 

διατήρηση της παχυσαρκίας στα παιδιά και τους έφηβους. Οι Denker et al. (2006), σε 

μελέτη που διεξήχθη στη Σουηδία, βρήκαν ότι μόνο η έντονη φυσική δραστηριότητα 

σχετίζεται αρνητικά με τη συχνότητα εμφάνισης της παιδικής και εφηβικής 

παχυσαρκίας. Οι Must & Tybor (2005) και οι Jimenez-Pavon et al. (2010) βρήκαν ότι 
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το αυξημένο επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας αποτελεί προστατευτικό 

παράγοντα για την εμφάνιση παχυσαρκίας στα παιδιά και τους έφηβους. 

Οι Moore et al. (2003), σε μελέτη παρακολούθησης διάρκειας 8 ετών, βρήκαν ότι 

το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των παιδικών χρόνων 

παίζει καθοριστικό ρόλο στη συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας κατά την 

εφηβεία. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Stevens et al. (2004), οι οποίοι, σε 

μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ με παιδιά Ινδιάνικης καταγωγής, βρήκαν ότι η έντονη 

φυσική δραστηριότητα στα παιδιά αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για την 

εμφάνιση παχυσαρκίας κατά την εφηβεία, σε σχέση με συνομήλικα παιδιά όπου η 

φυσική δραστηριότητα ήταν περιορισμένη. Οι μελέτες αυτές επιβεβαιώνουν 

ουσιαστικά τον προστατευτικό ρόλο της φυσικής δραστηριότητας στη μεταβολή του 

σωματικού λίπους κατά τη μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία.   

Οι Antonogeorgos et al. (2010), σε μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα, βρήκαν ότι 

η αυξημένη φυσική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο, καθώς και η έντονη φυσική 

δραστηριότητα σχετίζεται με τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης υπέρβαρων και 

παχύσαρκων αγοριών, ενώ για τα κορίτσια βρήκαν μικρή σχέση μεταξύ μέτριας 

έντασης φυσική δραστηριότητα και διατήρησης του φυσιολογικού ΔΜΣ.   

Οι Rosenberg et al. (2006) βρήκαν ότι ο επιπολασμός των υπέρβαρων και 

παχύσαρκων αγοριών, τα οποία μετακινούνται στο σχολείο με τα πόδια ή με το 

ποδήλατο είναι μικρότερος σε σχέση με τον επιπολασμό των υπέρβαρων και 

παχύσαρκων αγοριών τα οποία μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι 

Bere et al. (2011) βρήκαν ότι η μετακίνηση στο σχολείο με ποδήλατο σχετίζεται 

αρνητικά με τη συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας στα παιδιά και τους εφήβους. Οι 

Ostergaard et al. (2013) βρήκαν ότι η μετακίνηση στο σχολείο με το ποδήλατο 

πλεονεκτεί έναντι της μετακίνησης με τα πόδια και συμβάλλει στη διατήρηση του 

ιδανικού ΔΜΣ των παιδιών και στη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης. 

 

4.6. Συνήθειες ύπνου 

 

Σύμφωνα με τον National Sleep Foundation, η διάρκεια του ύπνου για τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας θα πρέπει να κυμαίνεται από 10 έως 11 ώρες ημερησίως. Μελέτες 

βρήκαν ότι η μικρότερη διάρκεια ύπνου σχετίζεται με την αύξηση του επιπολασμού 

των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών (Seegers et al. 2011, Patel et al. 2008, 
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Marshall et al. 2008, Van Cauter & Knutson 2008, Lumeng et al. 2007, Nielsen el al. 

2010, Cappucio et al. 2008, Hart et al. 2008, Snell et al. 2007, Chen et al. 2008, 

Seicen et al. 2007, Chaput et al. 2006). Σημειώνεται ότι στις παραπάνω μελέτες η 

καταγραφή της διάρκειας του ύπνου των παιδιών προέρχονταν από αυτοαναφορά των 

γονέων ή των παιδιών. Όμως και οι μελέτες στις οποίες έγινε χρήση ειδικού οργάνου 

για τη μέτρηση της διάρκειας του ύπνου κατέληξαν στην ίδια αρνητική σχέση μεταξύ 

της διάρκειας του ύπνου και της συχνότητας της παιδικής παχυσαρκίας (Wong et al. 

2013, Gupta et al. 2002, Benefice et al. 2004).  

Οι Owens et al. (2010) βρήκαν ότι η διάρκεια του ύπνου των παιδιών αυξάνεται 

κατά 45 λεπτά, όταν το σχολείο αρχίζει 30 λεπτά αργότερα από ότι συνήθως, με 

αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι περισσότερο ικανοποιημένα από τον ύπνο τους, να 

έχουν περισσότερη ενέργεια στη διάρκεια της ημέρας, να αισθάνονται λιγότερη 

κόπωση και να είναι πιο συγκεντρωμένα στη διάρκεια του μαθήματος. Επομένως, η 

μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα στα παιδιά, 

συμπεριλαμβανομένου και της μείωσης της συχνότητας της παιδικής παχυσαρκίας. 

Οι Eisenmann et al. (2006), σε μελέτη που διεξήχθη στην Αυστραλία, βρήκαν ότι η 

μικρότερη διάρκεια ύπνου σχετίζεται με τη συχνότητα της παχυσαρκίας στα αγόρια 

ηλικίας 7-15 ετών, ενώ δεν βρήκαν σχέση μεταξύ  διάρκειας ύπνου και παχυσαρκίας 

για τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας. 

 

4.7. Στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος 

 

Μελέτες βρήκαν ότι η στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος παίζει καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών και στη διατήρηση 

του ιδανικού τους βάρους (Neumark-Sztainer et al. 2011, Golan 2006, Davison & 

Birch 2001). Τα αρνητικά σχόλια μελών της οικογένειας σχετίζονται με αύξηση της 

συχνότητας εμφάνισης διατροφικών διαταραχών στα κορίτσια (Neumark-Sztainer et 

al. 2011, McCabe & Ricciardelli 2005, Hanna & Bond 2006, Keery et al. 2005). Οι 

διατροφικές συνήθειες της μητέρας και όχι και των δύο γονέων, καθώς και η 

συζήτηση με τη μητέρα για θέματα που αφορούν τη δίαιτα και τη διατροφή 

σχετίζονται περισσότερο με τη συχνότητα εμφάνισης διατροφικών διαταραχών στα 

κορίτσια (Keery et al. 2006, Field et al. 2005, Neumark-Sztainer et al. 2011). 
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Οι Fulkerson et al. (2002) βρήκαν ότι τα αγόρια που ενθαρρύνονταν από τις 

μητέρες τους να κάνουν δίαιτα εμφάνιζαν διατροφικές διαταραχές, όπως η 

κατανάλωση υπερβολικού φαγητού, η παράλειψη γευμάτων ή η κατανάλωση 

ελάχιστου φαγητού, ενώ στα κορίτσια δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ της παρότρυνσης 

για δίαιτα από τη μητέρα και της συχνότητας εμφάνισης διατροφικών διαταραχών. Οι 

Dixon et al. (2003) βρήκαν ότι η στάση του πατέρα απέναντι στα κορίτσια σχετικά με 

την εμφάνιση και τον έλεγχο του σωματικού βάρους συμβάλλει καθοριστικά στη 

διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών των κοριτσιών. Οι Field et al. (2005) 

βρήκαν ότι τα παιδιά που αντιλαμβάνονταν ότι η διατήρηση του ιδανικού ΔΜΣ είναι 

σημαντική για τις μητέρες τους είχαν την τάση να κάνουν συχνότερα δίαιτα και να 

επιθυμούν να παραμείνουν αδύνατα.  

Οι Field et al. (2008), σε μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ για τη διερεύνηση του 

βαθμού επίδρασης της οικογένειας στην εμφάνιση διατροφικών διαταραχών στα 

παιδιά, βρήκαν ότι οι προσδιοριστές της συχνότητας εμφάνισης διατροφικών 

διαταραχών για τα κορίτσια ήταν η συχνότητα που έκαναν δίαιτα, η ανησυχία για τη 

διατήρηση του ιδανικού ΔΜΣ και το ιστορικό διατροφικών διαταραχών της μητέρας 

αναφορικά με κορίτσια <14 ετών, ενώ για τα αγόρια ήταν η ανησυχία για τη 

διατήρηση του ιδανικού βάρους, τα σχόλια που έκανε ο πατέρας για το βάρος τους 

και η συχνότητα που έκαναν δίαιτα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1.1. Αντικείμενο  

  

Ο σχεδιασμός της μελέτης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του αντικειμένου (μορφής) 

και τον σχεδιασμό της μεθόδου (περιεχομένου). 

Με τον όρο αντικείμενο (object) νοείται το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης, 

δηλαδή το είδος και η ποσότητα της εμπειρικής πληροφορίας που αυτή παρέχει. Το 

αντικείμενο των μελετών είναι μια συνάρτηση συχνότητας (Γαλάνης & Σπάρος 

2012). Λέγοντας συνάρτηση συχνότητας νοείται η συχνότητα εμφάνισης (επίπτωση-

ποσοστό, επίπτωση-πυκνότητα, επιπολασμός) μιας έκβασης σε σχέση (αιτιακή ή μη) 

μ’ έναν προσδιοριστήi (αιτιακώς) ή ένα σύνολο προσδιοριστών (μη αιτιακώς). 

Στην παρούσα μελέτη, η μελετώμενη έκβαση (outcome) ήταν η συχνότητα της 

παχυσαρκίας σε παιδιά. Το μέτρο συχνότητας που υπολογίστηκε ήταν ο 

επιπολασμόςii της παχυσαρκίας. 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η περιγραφική σχέση της παχυσαρκίας 

με διάφορα χαρακτηριστικά των παιδιών. Μελετήθηκαν δηλαδή χαρακτηριστικά 

                                                 
i Παράγοντας κινδύνου (risk factor) ή έκθεση (exposure) ή προσδιοριστής (determinant), όπως τελικά 

επικράτησε να λέγεται σήμερα, είναι το χαρακτηριστικό των ατόμων από το οποίο εξαρτάται 

(σχετίζεται ή συναρτάται) η συχνότητα της μελετώμενης έκβασης (Γαλάνης & Σπάρος 2012). Ο 

προσδιοριστής της συχνότητας μιας μελετώμενης έκβασης περιλαμβάνει δύο, τουλάχιστον, 

κατηγορίες, την ενδεικτική κατηγορία (index category) και την κατηγορία αναφοράς (reference 

category). Για παράδειγμα, προσδιοριστής της συχνότητας της νεφρικής νόσου δεν είναι η αρτηριακή 

υπέρταση, αλλά η αρτηριακή πίεση. Η αρτηριακή υπέρταση είναι μια κατηγορία και συνήθως η 

ενδεικτική κατηγορία του προσδιοριστή, στην οποία μελετάται η συχνότητα της νεφρικής νόσου, σε 

σχέση πάντοτε με τη συχνότητα της νεφρικής νόσου στην κατηγορία αναφοράς, εν προκειμένω στην 

κατηγορία των ατόμων που δεν έχουν αρτηριακή υπέρταση. 

ii Ο επιπολασμός ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού αντιστοιχεί στο ποσοστό του πληθυσμού που 

έχει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σε ένα ορισμένο σημείο στον χρόνο (Γαλάνης & Σπάρος 2012). 

Είναι ποσοστό, οπότε λαμβάνει τιμές 0-1, ενώ δεν έχει χρονική διάσταση, καθώς αναφέρεται σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, εάν ο πληθυσμός μιας πόλης, την 1η Ιανουαρίου 2000, 

είναι 50.000 και 1000 άτομα αυτού του πληθυσμού πάσχουν, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, από 

υπέρταση, τότε ο επιπολασμός της υπέρτασης, την 1η Ιανουαρίου 2000, στην πόλη αυτή είναι 0,02 

(=1000/50.000). 
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(προσδιοριστές) των παιδιών, τα οποία πιθανολογείται ότι σχετίζονται με την 

παχυσαρκία. Επισημαίνεται ότι η διαπίστωση περιγραφικών σχέσεων δεν υποδηλώνει 

την αιτιολογική τους φύση. Η ανάδειξη μιας περιγραφικής σχέσης σε αιτιακή 

προϋποθέτει την εξουδετέρωση όλων των δυνατών, γνωστών και αγνώστων, 

συγχυτώνiii γεγονός το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο σε μια μη πειραματική μελέτη, 

όπως η παρούσα. Γι’ αυτό οι σχέσεις αυτές δεν έχουν αιτιακή εξηγητική αξία, αλλά 

σημασία ως παράμετροι προβλεπτικής εκτίμησης (predictors). 

Τα συστατικά στοιχεία της μελετώμενης σχέσης ήταν τα εξής: 

(α) Η έκβαση ή, αλλιώς, εξαρτημένη (dependent) μεταβλητή που ήταν η παχυσαρκία.  

(β) Οι προσδιοριστές της έκβασης ή ανεξάρτητες (independents) μεταβλητές που 

ήταν δημογραφικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά που αφορούν την 

παρακολούθηση τηλεόρασης, τη χρήση υπολογιστή και την πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

σωματική άσκηση, διατροφικές συνήθειες, συνήθειες ύπνου και στάσεις αναφορικά 

με θέματα διατροφής. 

 

1.2. Έκβαση 

 

Στην παρούσα μελέτη, η μελετώμενη έκβαση (outcome) ήταν η παχυσαρκία των 

παιδιών. Το μέτρο συχνότητας που υπολογίστηκε, ήταν ο επιπολασμός της 

παχυσαρκίας. Τα παιδιά αυτοεκτίμησαν το βάρος και το ύψος τους και ακολούθως 

υπολογίσαμε τον δείκτη μάζας σώματος με την εξής ισότητα:  

 

 
 




έύύ

άά
ώάί


  

Όπως περιγράφηκε εκτενώς στην ενότητα 1.2.2.4 (γενικό μέρος), τα παιδιά 

ταξινομήθηκαν στις εξής κατηγορίες:  

 Ελλιποβαρή παιδιά: ΔΜΣ < 5 εκατοστημόριο. 

 Φυσιολογικά παιδιά: 5 εκατοστημόριο ≤ ΔΜΣ < 85 εκατοστημόριο. 

 Υπέρβαρα παιδιά: 85 εκατοστημόριο ≤ ΔΜΣ < 95 εκατοστημόριο. 

                                                 
iii Συγχυτής (confounder) είναι το χαρακτηριστικό των ατόμων, το οποίο σχετίζεται τόσο με τη 

μελετώμενη έκβαση, αποτελεί δηλαδή εξωγενή προσδιοριστή της μελετώμενης έκβασης, όσο και με 

τον μελετώμενο προσδιοριστή, ανισοκατανέμεται δηλαδή στις δύο (ή και περισσότερες) κατηγορίες 

του μελετώμενου προσδιοριστή (Γαλάνης & Σπάρος 2012). 
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 Παχύσαρκα παιδιά: ΔΜΣ ≥ 95 εκατοστημόριο. 

    

1.3. Προσδιοριστές 

 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η περιγραφική σχέση της παχυσαρκίας με 

ορισμένα χαρακτηριστικά των παιδιών. Μελετήθηκαν δηλαδή χαρακτηριστικά 

(προσδιοριστές) των παιδιών, τα οποία πιθανολογείται ότι σχετίζονται με την 

παχυσαρκία. Οι μελετώμενοι προσδιοριστές της έκβασης ήταν δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά που αφορούν την παρακολούθηση τηλεόρασης, τη 

χρήση υπολογιστή και την πρόσβαση στο διαδίκτυο, σωματική άσκηση, διατροφικές 

συνήθειες, συνήθειες ύπνου και στάσεις αναφορικά με θέματα διατροφής. Τα 

μελετώμενα χαρακτηριστικά προέκυψαν έπειτα από την κατάλληλη συστηματική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αναλυτικότερα, οι προσδιοριστές που διερευνήθηκαν 

ήταν οι εξής: 

(α) Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Το φύλο. 

 Η ηλικία. 

 Η ηλικία της μητέρας. 

 Η εθνικότητα της μητέρας και του πατέρα. 

 Το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας και του πατέρα. 

 Το επάγγελμα της μητέρας και του πατέρα. 

 Η ιδιόκτητη κατοικία. 

 Το ιδιωτικό αυτοκίνητο. 

 

(β) Χαρακτηριστικά που αφορούν την παρακολούθηση τηλεόρασης, τη χρήση 

υπολογιστή και την πρόσβαση στο διαδίκτυο  

 Η παρακολούθηση τηλεόρασης/DVDs. 

 Η ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο του παιδιού. 

 Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού 

τηλεφώνου/tablets. 

 Η χρήση του διαδικτύου. 
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(γ) Χαρακτηριστικά που αφορούν τη σωματική άσκηση 

 Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, 

κολυμβητήριο, γυμναστήριο, χορός, μπαλέτο κ.ά.) εκτός σχολείου. 

 Η χρήση ποδηλάτου. 

 Το σύνηθες μέσο μεταφοράς στο σχολείο. 

 Η βόλτα με σκύλο. 

 

(δ) Χαρακτηριστικά που αφορούν τις διατροφικές συνήθειες 

 Η κατανάλωση φαγητού εκτός σπιτιού. 

 Η κατανάλωση πρωινού εντός σπιτιού. 

 Η λήψη φαγητού από το σπίτι για το σχολείο. 

 Η κατανάλωση μεσημεριανού φαγητού με τους γονείς. 

 Η κατανάλωση ανθρακούχων αναψυκτικών (π.χ. κόκα κόλα, πορτοκαλάδα 

κ.ά.). 

 

(ε) Συνήθειες ύπνου 

 Η συνήθης βραδινή ώρα ύπνου. 

 Η συνήθης ώρα πρωινού ξυπνήματος  

 Η συνολική διάρκεια του βραδινού ύπνου. 

 

(στ) Στάσεις αναφορικά με θέματα διατροφής 

 Η ύπαρξη μέλους στην οικογένεια που έκανε δίαιτα το προηγούμενο έτος. 

 Η ύπαρξη μέλους στην οικογένεια που πάσχει από διατροφική διαταραχή 

(ανορεξία, βουλιμία κ.ά.). 

 Η συζήτηση με την οικογένεια για θέματα διατροφής. 

 Η συζήτηση με φίλους για θέματα διατροφής. 

 

1.4. Μέθοδος της μελέτης 

  

Με τον όρο μέθοδος νοείται ο τρόπος προσέγγισης του τελικού αποτελέσματος της 

μελέτης, δηλαδή η διεργασία απόκτησης της εμπειρικής πληροφορίας. 
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Ο πληθυσμός-πηγή (source population) ή υποκείμενος πληθυσμός αποτέλεσε την 

πηγή των συμμετεχόντων της μελέτης. Στη μελέτη αυτή, ο πληθυσμός-πηγή ήταν το 

σύνολο των παιδιών (κοριτσιών και αγοριών) ηλικίας 10 έως 15 ετών που φοιτούν σε 

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά, γυμνάσια) του 

Νομού Λάρισας. Ο καθορισμός του πληθυσμού-πηγή είναι καθοριστικής σημασίας 

για τη χάραξη των ορίων των επιτρεπόμενων γενικεύσεων. 

Ο μελετώμενος πληθυσμός (study population) αποτελούνταν από 306 παιδιά που 

φοιτούν σε σχολεία της Λάρισας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 

(www.statistics.gr), ο μόνιμος πληθυσμός της πόλης της Λάρισας ανέρχεται σε 

146.926 κατοίκους, ενώ η πόλη εκτείνεται σε 19km2. Έτσι, η πυκνότητα στην πόλη 

της Λάρισας ανέρχεται σε 7.733 κατοίκους/km2, καθιστώντας την ως αστική περιοχή, 

αναλογιζόμενοι ότι η αντίστοιχη πυκνότητα στην πόλη της Αθήνας ανέρχεται σε 

7.462 κατοίκους/km2.  

 

1.5. Είδος μελέτης  

    

Πρόκειται για συγχρονική μελέτη (cross-sectional study) στην οποία η μέτρηση της 

έκβασης (παχυσαρκία) και των προσδιοριστών πραγματοποιήθηκε σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η λήψη δηλαδή των πληροφοριών για την έκβαση 

πραγματοποιήθηκε την ίδια χρονική στιγμή με τη λήψη των πληροφοριών για τους 

προσδιοριστές. Τονίζεται και πάλι ότι η μελετώμενη έκβαση ήταν η παχυσαρκία των 

παιδιών, ενώ η μελετώμενη συχνότητα ήταν ο επιπολασμός της παχυσαρκίας.  

 

1.6. Χώρος μελέτης  

 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά και γυμνάσια της Λάρισας. Οι Διευθυντές 

των σχολείων, οι γονείς των μαθητών και οι μαθητές ενημερώθηκαν (γραπτώς και 

προφορικώς) για τον σκοπό και τη μεθοδολογία της μελέτης και παρείχαν τη σχετική 

άδεια, για τη διεξαγωγή της. Τα δημοτικά σχολεία από τα οποία προήλθαν τα παιδιά 

που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν το 18ο, το 42ο και το 44ο Δημοτικό σχολείο 

Λάρισας και το 4ο Γυμνάσιο Λάρισας. Η επιλογή των σχολείων πραγματοποιήθηκε με 

τυχαίο τρόπο. Όλα τα παιδιά της πέμπτης και της έκτης τάξης των δημοτικών, καθώς 
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και των τριών τάξεων του γυμνασίου αποτέλεσαν τα υποψήφια παιδιά για συμμετοχή 

στη μελέτη. Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε 352 παιδιά, από τα οποία 

επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 306 ερωτηματολόγια, με το ποσοστό συμμετοχής 

να είναι 86,9% (=306/352). 

 

1.7. Ερωτηματολόγιο 

  

Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τους προσδιοριστές 

της παχυσαρκίας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα Ι), που 

δημιουργήθηκε με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.  

Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στη βάση δεδομένων 

PubMed, χρησιμοποιώντας τις εξής λέξεις-κλειδιά: adolescent(s), child(ren), kid(s), 

girl(s), boy(s), adolescence, school, determinant(s), risk factor(s), exposure(s), 

characteristic(s), body mass index, BMI, obesity, weight, obese, body weight, body, 

overweight. Η αναζήτηση αφορούσε άρθρα δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα έως 

τον Σεπτέμβρη του 2014. 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική μελέτη με τη συμμετοχή 30 παιδιών έτσι 

ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Τα παιδιά δεν συνάντησαν 

δυσκολίες στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και δεν ανέφεραν προβλήματα, 

συντακτικά λάθη ή αδυναμίες κατανόησης των ερωτήσεων γεγονός που δηλώνει την 

εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Σημειώνεται όμως ότι στην πιλοτική μελέτη, ένα 

μεγάλο ποσοστό των παιδιών αρνήθηκαν να μετρηθεί το ύψος και το βάρος τους από 

τους ερευνητές με προτυποποιημένα εργαλεία μέτρησης (ζυγαριά και μηχανική 

ράβδο μέτρησης του ύψους), αλλά δέχθηκαν να αυτοεκτιμήσουν το ύψος και το 

βάρος τους. 

 

1.8. Διαδικασίες και μέθοδος συλλογής δεδομένων 

  

Η λήψη των πληροφοριών πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015 με τη χρήση του 

κατάλληλου ερωτηματολογίου. Τα παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 10 έως 15 

ετών και οι γονείς τους (ή οι κηδεμόνες τους) ενημερώθηκαν προφορικώς και 
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γραπτώς, με τη διανομή του πρωτοκόλλου της μελέτης, για τον σκοπό και τη 

μεθοδολογία της μελέτης 5 ημέρες πριν κληθούν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να αποφασίσουν εάν επιθυμούν ή όχι να συμμετάσχουν 

εθελοντικά στη μελέτη. Προφανώς, δεν ασκήθηκε κανενός είδους πίεση για 

συμμετοχή στη μελέτη. Στη συνέχεια, τα παιδιά κλήθηκαν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο χωρίς να αναφέρουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο), γεγονός 

που διατήρησε την ανωνυμία τους. Δεν υπήρξε χρονικός περιορισμός, έτσι ώστε τα 

παιδιά να μην πιεστούν χρονικά και να μην οδηγηθούν σε βεβιασμένες απαντήσεις. 

Κάθε ερωτηματολόγιο τοποθετήθηκε σε ειδικό αδιαφανή φάκελο στον οποίο είχε 

πρόσβαση μόνο ο ερευνητής. Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων εισήχθησαν, με τη 

χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS 21.0, στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Έτσι, εξασφαλίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (α) η 

πληροφορημένη συναίνεση (informed consent) των παιδιών και των κηδεμόνων τους 

για τη συμμετοχή τους στη μελέτη, (β) η ανωνυμία των συμμετεχόντων και (γ) το 

απόρρητο των πληροφοριών στις οποίες είχε πρόσβαση μόνο ο ερευνητής. 

   

1.9. Ηθικά θέματα 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή μελετών σε παιδιά 

χορήγησε την απαιτούμενη άδεια για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης (βλ. 

παράρτημα ΙΙ). 

Επιπλέον, η παρούσα μελέτη, όπως έχει γίνει κατανοητό από τα παραπάνω, δεν 

περιείχε κινδύνους για την υγεία των παιδιών, τα οποία κλήθηκαν απλώς να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εφόσον, βεβαίως, το επιθυμούσαν και εφόσον 

αρχικώς είχαν ενημερωθεί (προφορικά και γραπτά) για τον σκοπό και τη μεθοδολογία 

της μελέτης. Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίστηκε η πληροφορημένη συναίνεση των 

παιδιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Οι κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες (n) και σχετικές (%) 

συχνότητες, ενώ οι ποσοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέση τιμή, τυπική 

απόκλιση, διάμεσος και εύρος. Ο έλεγχος των Kolmogorov-Smirnov και τα 

διαγράμματα κανονικότητας χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της κανονικής 

κατανομής των ποσοτικών μεταβλητών. Ο δείκτης μάζας σώματος των παιδιών, η 

ηλικία, το βάρος και το ύψος των παιδιών, η ηλικία των μητέρων και η συνολική 

διάρκεια του βραδινού ύπνου ακολουθούσαν την κανονική κατανομή, ενώ οι 

υπόλοιπες ποσοτικές μεταβλητές δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανομή. 

Ο δείκτης μάζας σώματος μετατράπηκε σε διχοτόμος μεταβλητή με τα 

φυσιολογικά παιδιά σύμφωνα με το δείκτη μάζας σώματος να αποτελούν τη μια 

κατηγορία, ενώ τα υπέρβαρα και τα παχύσαρκα παιδιά να αποτελούν τη δεύτερη 

κατηγορία. 

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ δυο κατηγορικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 (chi-square test). Για τη διερεύνηση της ύπαρξης 

σχέσης μεταξύ μιας κατηγορικής μεταβλητής και μιας διατάξιμης μεταβλητής 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 για τάση (chi-square trend test). Για τη διερεύνηση της 

ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής που ακολουθούσε την κανονική 

κατανομή και μιας διχοτόμου μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t (student’s t-

test). Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής που 

δεν ακολουθούσε την κανονική κατανομή και μιας διχοτόμου μεταβλητής 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Mann-Whitney (Mann-Whitney test). 

Η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν διχοτόμος μεταβλητή με δυο κατηγορίες: 

φυσιολογικά παιδιά και υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά ή φυσιολογικά παιδιά και 

ελλιποβαρή παιδιά. Στη διμεταβλητή ανάλυση βρέθηκε ότι >2 ανεξάρτητες 

μεταβλητές ήταν σημαντικές στο επίπεδο του 0,2 (p<0,2). Για τον λόγο αυτόν, 

εφαρμόστηκε πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση (multivariate logistic regression). 

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόστηκε η μέθοδος της πολλαπλής λογιστικής 

παλινδρόμησης με την προς τα πίσω διαγραφή των μεταβλητών (backward stepwise 

linear regression). Αναφορικά με την πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση, 

παρουσιάζονται οι λόγοι των odds (odds ratios), τα αντίστοιχα 95% διαστήματα 

εμπιστοσύνης και οι τιμές p. 
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Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. Η 

ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το IBM SPSS 21.0 (Statistical 

Package for Social Sciences). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1. Μονομεταβλητή ανάλυση 

 

3.1.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 306 παιδιά ηλικίας 10-15 ετών. Στον 

πίνακα 7 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών. 

Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν 12,68 έτη, ενώ των μητέρων ήταν 42,14 έτη. Το 

μέσο ύψος των παιδιών ήταν 1,60 μέτρα και το μέσο βάρος τους ήταν 47,86 κιλά.  

Ο μέσος ΔΜΣ ήταν 18,51, ενώ το ποσοστό των φυσιολογικών παιδιών σύμφωνα 

με τον ΔΜΣ ήταν 77,5%, των υπέρβαρων παιδιών ήταν 12,1%, των ελλιποβαρών 

παιδιών ήταν 10,1% και των παχύσαρκων παιδιών ήταν 0,3%. Το 19,6% των αγοριών 

και το 4,6% των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα, ενώ το 0,6% των κοριτσιών και το 0% 

των αγοριών ήταν παχύσαρκα. 

Το 94,1% των μητέρων είχαν χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους πατέρες ανέρχονταν σε 96,1%. 

Το 54,5% των μητέρων ήταν απόφοιτες ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 

τους πατέρες ήταν 51,3%. Το ποσοστό των εργαζόμενων μητέρων ήταν 76,9%, ενώ 

το αντίστοιχο ποσοστό για τους πατέρες ήταν 82%.  

Το 64,7% των παιδιών διέμεναν σε κατοικία για την οποία οι γονείς τους δεν 

κατέβαλλαν ενοίκιο και στο 98% των παιδιών, οι γονείς τους είχαν ιδιόκτητο 

αυτοκίνητο. 
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Πίνακας 7. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών 

Χαρακτηριστικό   Ν (%) 

Φύλο   

  Κορίτσια  153 (50,0) 

  Αγόρια  153 (50,0) 

Ηλικία παιδιού 12,68 (1,70)α 

Ηλικία μητέρας 42,14 (4,67)α 

Ύψος παιδιού (σε μέτρα) 1,60 (0,12)α 

Βάρος παιδιού (σε κιλά) 47,86 (12,28)α 

Δείκτης μάζας σώματος παιδιού (κιλά/μέτρα2) 18,51 (2,92)α 

Ταξινόμηση των παιδιών σύμφωνα με τον δείκτη μάζας σώματος  

  Ελλιποβαρή 31 (10,1) 

  Φυσιολογικά 237 (77,5) 

  Υπέρβαρα 37 (12,1) 

  Παχύσαρκα 1 (0,3) 

Χώρα καταγωγής μητέρας  

  Ελλάδα  288 (94,1) 

  Αλβανία  5 (1,6) 

  Άλλο 13 (4,2) 

Χώρα καταγωγής πατέρα  

  Ελλάδα  294 (96,1) 

  Αλβανία  5 (1,6) 

  Άλλο 6 (2,0) 

Εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας  

  Απόφοιτες δημοτικού 1 (0,3) 

  Απόφοιτες γυμνασίου 9 (3,0) 

  Απόφοιτες λυκείου 60 (19,8) 

  Απόφοιτες ΤΕΙ/ΑΕΙ 165 (54,5) 

  Κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος 68 (22,4) 

Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα  

  Απόφοιτοι δημοτικού 2 (0,6) 

  Απόφοιτοι γυμνασίου 12 (3,9) 
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  Απόφοιτοι λυκείου 60 (19,7) 

  Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ 156 (51,3) 

  Κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος 74 (24,3) 

Επάγγελμα μητέρας  

  Εργαζόμενες με πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 155 (52,0) 

  Συνταξιούχες 6 (2,0) 

  Άνεργες  18 (6,0) 

  Εργαζόμενες χωρίς πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 30 (10,1) 

  Εργάτριες 9 (3,0) 

  Ελεύθερες επαγγελματίες 44 (14,8) 

  Οικιακά  36 (12,1) 

Επάγγελμα πατέρα  

  Εργαζόμενοι με πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 156 (52,0) 

  Συνταξιούχοι 11 (3,7) 

  Άνεργοι 10 (3,3) 

  Εργαζόμενοι χωρίς πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 46 (15,3) 

  Εργάτες 33 (11,0) 

  Ελεύθεροι επαγγελματίες 44 (14,7) 

Καταβολή ενοικίου    

  Όχι  198 (64,7) 

  Ναι  72 (23,5) 

  Δεν γνωρίζω 36 (11,8) 

Κατοχή ιδιωτικού αυτοκινήτου  

  Όχι  6 (2,0) 

  Ναι  300 (98,0) 

Αριθμός ιδιωτικών αυτοκινήτων 1,68 (0,71)α 

α μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 
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Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται η κατανομή του δείκτη μάζας σώματος σύμφωνα με το 

φύλο των παιδιών. 

 

 

Εικόνα 6. Ιστόγραμμα απόλυτων συχνοτήτων του δείκτη μάζας σώματος σύμφωνα με 

το φύλο των παιδιών 
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Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται η ταξινόμηση των παιδιών σύμφωνα με τον δείκτη 

μάζας σώματος και το φύλο. 

 

 

Εικόνα 7. Ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων της ταξινόμησης των παιδιών σύμφωνα 

με τον δείκτη μάζας σώματος και το φύλο 
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3.1.2. Παρακολούθηση τηλεόρασης, χρήση υπολογιστή και πρόσβαση στο 

διαδίκτυο 

 

Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που αφορούν την παρακολούθηση 

τηλεόρασης, την χρήση υπολογιστή και την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Το 78,8% των παιδιών δεν είχαν τηλεόραση στο δωμάτιό τους. Η μέση διάρκεια 

καθημερινής παρακολούθησης τηλεόρασης/DVDs ήταν 1,77 ώρες, ενώ η μέση 

διάρκεια καθημερινής χρήσης υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού 

τηλεφώνου/tablets ήταν 1,99 ώρες και η μέση διάρκεια καθημερινού 

«σερφαρίσματος» στο διαδίκτυο ήταν 1,34 ώρες. 

 

Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά που αφορούν την παρακολούθηση τηλεόρασης, την 

χρήση υπολογιστή και την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Χαρακτηριστικό   Ν (%) 

Ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο του παιδιού  

  Όχι  241 (78,8) 

  Ναι  65 (21,2) 

Ώρες καθημερινής παρακολούθησης τηλεόρασης/DVDs 1,77 (1,42)α 

Ώρες καθημερινής χρήσης υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablets 1,99 (1,99)α 

Ώρες καθημερινού «σερφαρίσματος» στο διαδίκτυο 1,34 (1,60)α 

α μέση τιμή (τυπική απόκλιση)  
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3.1.3. Σωματική άσκηση 

 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που αφορούν τη σωματική άσκηση 

των παιδιών. 

Το 87,5% των παιδιών ασχολούνταν με αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολείου, 

το 62,7% των παιδιών έκαναν χρήση ποδηλάτου, το 60,2% των παιδιών 

μετακινούνταν με τα πόδια στο σχολείο, ενώ ο μέσος αριθμός ημερών βόλτας με το 

σκύλο ήταν 1,1. 

 

Πίνακας 9. Χαρακτηριστικά που αφορούν τη σωματική άσκηση των παιδιών 

Χαρακτηριστικό   Ν (%) 

Αθλητικές δραστηριότητες  εκτός σχολείου  

  Όχι  38 (12,5) 

  Ναι  265 (87,5) 

Αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολείου σε μια εβδομάδα 3,31 (2,23)α 

Χρήση ποδηλάτου  

  Όχι  112 (37,3) 

  Ναι  188 (62,7) 

Ώρες χρήσης ποδηλάτου σε μια εβδομάδα 2,39 (4,93)α 

Τρόπος μετακίνησης στο σχολείο  

  Με τα πόδια 183 (60,2) 

  Με ποδήλατο 13 (4,3) 

  Με αυτοκίνητο/λεωφορείο 108 (35,5) 

Ημέρες βόλτας με το σκύλο σε μια εβδομάδα 1,10 (2,50)α 

α μέση τιμή (τυπική απόκλιση)  
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3.1.4. Διατροφικές συνήθειες 

 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που αφορούν τις διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών. 

Το 80,6% των παιδιών κατανάλωναν φαγητό εκτός σπιτιού σε μια εβδομάδα, το 

94,1% των παιδιών κατανάλωναν πρωινό εντός σπιτιού >1 ημέρες σε μια εβδομάδα 

και το 71% των παιδιών λάμβαναν φαγητό από το σπίτι για να το καταναλώσουν στο 

σχολείο >1 ημέρες σε μια εβδομάδα. Το 95,4% των παιδιών έτρωγαν μεσημεριανό με 

τους γονείς τους >1 ημέρες σε μια εβδομάδα, ενώ το 60,9% των παιδιών 

κατανάλωναν ανθρακούχο αναψυκτικό >1 ημέρες σε μια εβδομάδα 

 

Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά που αφορούν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών 

Χαρακτηριστικό   Ν (%) 

Κατανάλωση φαγητού εκτός σπιτιού σε μια εβδομάδα  

  Όχι  55 (19,4) 

  Ναι  229 (80,6) 

Φορές κατανάλωσης φαγητού εκτός σπιτιού σε μια εβδομάδα 1,40 (1,41)α 

Ημέρες κατανάλωσης πρωινού εντός σπιτιού σε μια εβδομάδα  

  Καμία ημέρα 18 (5,9) 

  >1 ημέρες 286 (94,1) 

Ημέρες κατανάλωσης πρωινού εντός σπιτιού σε μια εβδομάδα 5,10 (2,47)α 

Ημέρες λήψης φαγητού από το σπίτι για το σχολείο σε μια εβδομάδα  

  Καμία ημέρα 88 (29,0) 

  >1 ημέρες 215 (71,0) 

Ημέρες λήψης φαγητού από το σπίτι για το σχολείο σε μια εβδομάδα 2,66 (2,05)α 

Ημέρες κατανάλωσης μεσημεριανού φαγητού με τους γονείς σε μια εβδομάδα  

  Καμία ημέρα 14 (4,6) 

  >1 ημέρες 290 (95,4) 

Ημέρες κατανάλωσης μεσημεριανού φαγητού με τους γονείς σε μια εβδομάδα 5,18 (2,41)α 

Ημέρες κατανάλωσης ανθρακούχων αναψυκτικών (π.χ. κόκα κόλα, πορτοκαλάδα κ.ά.) σε μια εβδομάδα  

  Καμία ημέρα 118 (39,1) 

  >1 ημέρες 184 (60,9) 

Ημέρες κατανάλωσης ανθρακούχων αναψυκτικών σε μια εβδομάδα 1,25 (1,57)α 

α μέση τιμή (τυπική απόκλιση)  
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3.1.5. Συνήθειες ύπνου 

 

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται οι συνήθειες ύπνου των παιδιών. Η μέση συνολική 

διάρκεια βραδινού ύπνου ήταν 8,33 ώρες, με το 34,5% των παιδιών να κοιμάται από 

τις 22:00 έως τις 23:00 και το 56,9% των παιδιών να ξυπνάει μεταξύ 07:30 και 08:00. 

 

Πίνακας 11. Συνήθειες ύπνου των παιδιών 

Χαρακτηριστικό   Ν (%) 

Συνολική διάρκεια βραδινού ύπνου (σε ώρες) 8,33 (1,09)α 

Συνήθης βραδινή ώρα ύπνου  

  20:00-21:00 2 (0,8) 

  21:00-22:00 30 (9,8) 

  22:00-23:00 106 (34,5) 

  23:00-00:00 97 (31,7) 

  >00:00 71 (23,2) 

Συνήθης ώρα πρωινού ξυπνήματος  

  06:00-07:00 17 (5,6) 

  07:00-07:30 115 (37,5) 

  07:30-08:00 174 (56,9) 

α μέση τιμή (τυπική απόκλιση)  
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3.1.6. Στάσεις αναφορικά με θέματα διατροφής 

 

Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται οι στάσεις των παιδιών και της οικογένειάς τους 

αναφορικά με θέματα διατροφής. 

Το 86,8% των παιδιών δεν είχε κάποιο μέλος στην οικογένειά του με διατροφική 

διαταραχή, ενώ το 55,6% των παιδιών δήλωσαν ότι υπήρξε άτομο στο οικογενειακό 

περιβάλλον που να έκανε δίαιτα τον τελευταίο χρόνο. Το 28,4% των παιδιών 

δήλωσαν ότι συζητούν μερικές φορές για θέματα διατροφής με την οικογένειά τους, 

ενώ το 35,9% των παιδιών δήλωσαν ότι συζητούν λίγες φορές για θέματα διατροφής 

με τους φίλους τους.  

 

Πίνακας 12. Στάσεις των παιδιών και της οικογένειάς τους αναφορικά με θέματα 

διατροφής 

Χαρακτηριστικό   Ν (%) 

Μέλος στο οικογενειακό περιβάλλον με διατροφική διαταραχή (ανορεξία ή βουλιμία)  

  Όχι  264 (86,8) 

  Ναι  10 (3,3) 

  Δεν γνωρίζω 30 (9,9) 

Μέλος στο οικογενειακό περιβάλλον που έκανε δίαιτα τον τελευταίο χρόνο  

  Όχι  97 (31,7) 

  Ναι  170 (55,6) 

  Δεν γνωρίζω 39 (12,7) 

Συχνότητα συζήτησης στο οικογενειακό περιβάλλον για θέματα διατροφής  

  Ποτέ 20 (6,5) 

  Λίγες φορές 74 (24,2) 

  Μερικές φορές 87 (28,4) 

  Αρκετές φορές 72 (23,5) 

  Πολλές φορές 53 (17,3) 

Συχνότητα συζήτησης στο φιλικό περιβάλλον για θέματα διατροφής  

  Ποτέ 102 (33,3) 

  Λίγες φορές 110 (35,9) 

  Μερικές φορές 56 (18,3) 

  Αρκετές φορές 29 (9,5) 

  Πολλές φορές 9 (2,9) 
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3.2. Διμεταβλητή ανάλυση: υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά 

 

Αναφορικά με τον δείκτη μάζας σώματος, τα φυσιολογικά παιδιά αποτέλεσαν μια 

κατηγορία, ενώ τα υπέρβαρα και τα παχύσαρκα παιδιά αποτέλεσαν τη δεύτερη 

κατηγορία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια διχοτόμος μεταβλητή. 

Στον πίνακα 13 παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και τη συχνότητα υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών. 

 

Πίνακας 13. Σχέσεις ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τη συχνότητα 

υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών 

Χαρακτηριστικό   
Παιδιά σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

Τιμή p 
Φυσιολογικά  Υπέρβαρα/παχύσαρκα 

Φύλο    <0,001α 

  Κορίτσια  125 (94,0) 8 (6,0)  

  Αγόρια  112 (78,9) 30 (21,1)  

Ηλικία παιδιού 12,62 (1,71)β 13,11 (1,62)β 0,10γ 

Ηλικία μητέρας 41,91 (4,67)β 43,84 (4,32)β 0,02γ 

Χώρα καταγωγής μητέρας   0,56α 

  Ελλάδα  223 (86,8) 34 (13,2)  

  Αλβανία  4 (80,0) 1 (20,0)  

  Άλλο 10 (76,9) 3 (23,1)  

Χώρα καταγωγής πατέρα   0,62α 

  Ελλάδα  227 (86,0) 37 (14,0)  

  Αλβανία  4 (80,0) 1 (20,0)  

  Άλλο 5 (100,0) 0 (0,0)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας   0,80δ 

  Απόφοιτες δημοτικού 1 (100,0) 0 (0,0)  

  Απόφοιτες γυμνασίου 7 (77,8) 2 (22,2)  

  Απόφοιτες λυκείου 50 (90,9) 5 (9,1)  

  Απόφοιτες ΤΕΙ/ΑΕΙ 127 (85,8) 21 (14,2)  

  Κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος 52 (86,7) 8 (13,3)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα   0,82δ 

  Απόφοιτοι δημοτικού 1 (100,0) 0 (0,0)  

  Απόφοιτοι γυμνασίου 10 (90,9) 1 (9,1)  

  Απόφοιτοι λυκείου 45 (83,3) 9 (16,7)  

  Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ 126 (88,1) 17 (11,9)  
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  Κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος 54 (84,4) 10 (15,6)  

Επάγγελμα μητέρας   0,89α 

  Εργαζόμενες με πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 116 (84,1) 22 (15,9)  

  Συνταξιούχες 4 (80,0) 1 (20,0)  

  Άνεργες  13 (86,7) 2 (13,3)  

  Εργαζόμενες χωρίς πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 24 (88,9) 3 (11,1)  

  Εργάτριες 8 (100,0) 0 (0,0)  

  Ελεύθερες επαγγελματίες 37 (88,1) 5 (11,9)  

  Οικιακά  29 (87,9) 4 (12,1)  

Επάγγελμα πατέρα   0,30α 

  Εργαζόμενοι με πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 115 (83,9) 22 (16,1)  

  Συνταξιούχοι 8 (72,7) 3 (27,3)  

  Άνεργοι 9 (90,0) 1 (10,0)  

  Εργαζόμενοι χωρίς πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 37 (94,9) 2 (5,1)  

  Εργάτες 25 (80,6) 6 (19,4)  

  Ελεύθεροι επαγγελματίες 37 (90,2) 4 (9,8)  

Καταβολή ενοικίου     0,22α 

  Όχι  157 (89,2) 19 (10,8)  

  Ναι  55 (83,3) 11 (16,7)  

Κατοχή ιδιωτικού αυτοκινήτου   0,21α 

  Όχι  3 (50,0) 3 (50,0)  

  Ναι  234 (87,0) 35 (13,0)  

Αριθμός ιδιωτικών αυτοκινήτων 1,66 (0,68)β 1,63 (0,85)β 0,83γ 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος x2 

β μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

γ έλεγχος t 

δ έλεγχος x2 για τάση 
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Στον πίνακα 14 παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που 

αφορούν την παρακολούθηση τηλεόρασης, την χρήση υπολογιστή και την πρόσβαση 

στο διαδίκτυο και τη συχνότητα υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών. 

 

Πίνακας 14. Σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που αφορούν την παρακολούθηση 

τηλεόρασης, την χρήση υπολογιστή και την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη 

συχνότητα υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών 

Χαρακτηριστικό   
Παιδιά σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

Τιμή p 
Φυσιολογικά  Υπέρβαρα/παχύσαρκα 

Ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο του παιδιού   0,005α 

  Όχι  192 (89,3) 23 (10,7)  

  Ναι  45 (75,0) 15 (25,0)  

Ώρες καθημερινής τηλεθέασης τηλεόρασης/DVDs 2 (7)β 2 (10)β 0,72γ 

Ώρες καθημερινής χρήσης υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/ 

κινητού τηλεφώνου/tablets 

1,3 (11)β 2 (11)β 0,09γ 

Ώρες καθημερινού «σερφαρίσματος» στο διαδίκτυο 1 (12)β 1 (6)β 0,21γ 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος x2 

β διάμεσος (εύρος) 

γ έλεγχος Mann-Whitney 
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Στον πίνακα 15 παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη σωματική άσκηση και τις συνήθειες ύπνου των παιδιών και τη συχνότητα 

υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών. 

 

Πίνακας 15. Σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που αφορούν τη σωματική 

άσκηση και τις συνήθειες ύπνου των παιδιών και τη συχνότητα 

υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών 

Χαρακτηριστικό   
Παιδιά σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

Τιμή p 
Φυσιολογικά  Υπέρβαρα/παχύσαρκα 

Αθλητικές δραστηριότητες  εκτός σχολείου   0,78α 

  Όχι  28 (84,8) 5 (15,2)  

  Ναι  207 (86,6) 32 (13,4)  

Αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολείου σε μια εβδομάδα 3 (13)β 3,4 (9)β 0,55γ 

Χρήση ποδηλάτου   0,77α 

  Όχι  87 (87,0) 13 (13,0)  

  Ναι  145 (85,8) 24 (14,2)  

Ώρες χρήσης ποδηλάτου σε μια εβδομάδα 1 (60)β 1 (10)β 0,69γ 

Τρόπος μετακίνησης στο σχολείο   0,42α 

  Με τα πόδια 147 (87,0) 22 (13,0)  

  Με ποδήλατο 8 (72,7) 3 (27,3)  

  Με αυτοκίνητο/λεωφορείο 81 (86,2) 13 (13,8)  

Ημέρες βόλτας με το σκύλο σε μια εβδομάδα 0 (21)β 0 (7)β 0,10γ 

Συνολική διάρκεια νυχτερινού ύπνου (σε ώρες) 8,36 (1,05)δ 8,40 (0,82)δ 0,87ε 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος x2 

β διάμεσος (εύρος) 

γ έλεγχος Mann-Whitney 

δ μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

ε έλεγχος t 
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Στον πίνακα 16 παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που 

αφορούν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και τη συχνότητα 

υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών. 

 

Πίνακας 16. Σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που αφορούν τις διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών και τη συχνότητα υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών 

Χαρακτηριστικό   
Παιδιά σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

Τιμή p 
Φυσιολογικά  Υπέρβαρα/παχύσαρκα 

Κατανάλωση φαγητού εκτός σπιτιού σε μια εβδομάδα   0,92α 

  Όχι  43 (86,0) 7 (14,0)  

  Ναι  176 (85,4) 30 (14,6)  

Φορές κατανάλωσης φαγητού εκτός σπιτιού σε μια εβδομάδα 1 (10)β 1 (4)β 0,55γ 

Ημέρες κατανάλωσης πρωινού εντός σπιτιού σε μια εβδομάδα   0,51α 

  Καμία ημέρα 12 (92,3) 1 (7,7)  

  >1 ημέρες 224 (85,8) 37 (14,2)  

Ημέρες κατανάλωσης πρωινού εντός σπιτιού σε μια εβδομάδα 7 (7)β 6 (7)β 0,47γ 

Ημέρες λήψης φαγητού από το σπίτι για το σχολείο σε μια εβδομάδα   0,23α 

  Καμία ημέρα 64 (82,1) 14 (17,9)  

  >1 ημέρες 170 (87,6) 24 (12,4)  

Ημέρες λήψης φαγητού από το σπίτι για το σχολείο σε μια εβδομάδα 3 (5)β 2 (5)β 0,08γ 

Ημέρες κατανάλωσης μεσημεριανού φαγητού με τους γονείς σε μια 

εβδομάδα 

  0,37α 

  Καμία ημέρα 11 (100,0) 0 (0,0)  

  >1 ημέρες 225 (85,6) 38 (14,4)  

Ημέρες κατανάλωσης μεσημεριανού φαγητού με τους γονείς σε μια 

εβδομάδα 

7 (7)β 7 (5)β 0,43γ 

Ημέρες κατανάλωσης ανθρακούχων αναψυκτικών (π.χ. κόκα κόλα, 

πορτοκαλάδα κ.ά.) σε μια εβδομάδα 

  0,05α 

  Καμία ημέρα 94 (91,3) 9 (8,7)  

  >1 ημέρες 139 (82,7) 29 (17,3)  

Ημέρες κατανάλωσης ανθρακούχων αναψυκτικών σε μια εβδομάδα 1 (7)β 1 (7)β 0,06γ 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος x2 

β διάμεσος (εύρος) 

γ έλεγχος Mann-Whitney 
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Στον πίνακα 17 παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στις στάσεις των παιδιών και 

της οικογένειάς τους αναφορικά με θέματα διατροφής και τη συχνότητα 

υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών. 

 

Πίνακας 17. Σχέσεις ανάμεσα στις στάσεις των παιδιών και της οικογένειάς τους 

αναφορικά με θέματα διατροφής και τη συχνότητα υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών 

Χαρακτηριστικό   
Παιδιά σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

Τιμή p 
Φυσιολογικά Υπέρβαρα/παχύσαρκα 

Μέλος στο οικογενειακό περιβάλλον με διατροφική 

διαταραχή (ανορεξία ή βουλιμία) 

  0,99α 

  Όχι  204 (86,4) 32 (13,6)  

  Ναι  8 (88,9) 1 (11,1)  

Μέλος στο οικογενειακό περιβάλλον που έκανε δίαιτα τον 

τελευταίο χρόνο 

  0,08α 

  Όχι  73 (92,4) 6 (7,6)  

  Ναι  133 (84,2) 25 (15,8)  

Συχνότητα συζήτησης στο οικογενειακό περιβάλλον για 

θέματα διατροφής 

  0,83β 

  Ποτέ 18 (94,7) 1 (5,3)  

  Λίγες φορές 51 (82,3) 11 (17,7)  

  Μερικές φορές 67 (82,7) 14 (17,3)  

  Αρκετές φορές 61 (93,8) 4 (6,2)  

  Πολλές φορές 40 (83,3) 8 (16,7)  

Συχνότητα συζήτησης στο φιλικό περιβάλλον για θέματα 

διατροφής 

  0,72β 

  Ποτέ 79 (89,8) 9 (10,2)  

  Λίγες φορές 80 (80,8) 19 (19,2)  

  Μερικές φορές 45 (86,5) 7 (13,5)  

  Αρκετές φορές 24 (88,9) 3 (11,1)  

  Πολλές φορές 9 (100,0) 0 (0,0)  

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος x2 

β έλεγχος x2 για τάση 
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3.3. Πολυμεταβλητή ανάλυση: υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά 

 

Έπειτα από τη διμεταβλητή ανάλυση προέκυψε στατιστική σχέση στο επίπεδο του 

0,20 (p<0,20) μεταξύ της συχνότητας υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών και των εξής 

χαρακτηριστικών: 

 Φύλο.  

 Ηλικία παιδιού. 

 Ηλικία μητέρας. 

 Ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο του παιδιού. 

 Ώρες καθημερινής χρήσης υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού 

τηλεφώνου/tablets. 

 Ημέρες βόλτας με το σκύλο σε μια εβδομάδα. 

 Ημέρες λήψης φαγητού από το σπίτι για το σχολείο σε μια εβδομάδα. 

 Ημέρες κατανάλωσης ανθρακούχων αναψυκτικών σε μια εβδομάδα. 

 Μέλος στο οικογενειακό περιβάλλον που έκανε δίαιτα τον τελευταίο χρόνο. 

Για τον λόγο αυτόν, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση, τα 

αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στον πίνακα 18. 

 

Πίνακας 18. Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη 

συχνότητα υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών (φυσιολογικά παιδιά = κατηγορία 

αναφοράς) 

Χαρακτηριστικό Λόγος των odds 95% διάστημα εμπιστοσύνης  

για τον λόγο των odds 

Τιμή p 

Αγόρια σε σχέση με κορίτσια 3,54 1,51 έως 8,31 0,004 

Ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο του παιδιού σε σχέση με 

απουσία τηλεόρασης 

2,73 1,26 έως 5,92 0,011 

Καθημερινή χρήση υπολογιστή/ παιχνιδομηχανών/κινητού 

τηλεφώνου/tablets ≥1,3 ώρες σε σχέση με χρήση <1,3 ώρες 

(1,3 ώρες = διάμεση διάρκεια χρήσης) 

3,24 1,42 έως 7,37 0,005 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής λογιστικής παλινδρόμησης, 

προκύπτουν τα εξής: 

 Τα αγόρια ήταν συχνότερα υπέρβαρα/παχύσαρκα σε σχέση με τα κορίτσια. 

 Τα παιδιά που είχαν τηλεόραση στο δωμάτιο τους ήταν συχνότερα 

υπέρβαρα/παχύσαρκα σε σχέση με τα παιδιά που δεν είχαν τηλεόραση στο 

δωμάτιο τους. 

 Τα παιδιά με μεγαλύτερη καθημερινή χρήση 

υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablets ήταν συχνότερα 

υπέρβαρα/παχύσαρκα σε σχέση με τα παιδιά με μικρότερη καθημερινή χρήση. 

 Οι παραπάνω μεταβλητές ερμηνεύουν το 20% της μεταβλητότητας της 

συχνότητας υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών. 
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3.4. Διμεταβλητή ανάλυση: ελλιποβαρή παιδιά 

 

Αναφορικά με τον δείκτη μάζας σώματος, τα φυσιολογικά παιδιά αποτέλεσαν μια 

κατηγορία, ενώ τα ελλιποβαρή παιδιά αποτέλεσαν τη δεύτερη κατηγορία, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια διχοτόμος μεταβλητή. 

Στον πίνακα 19 παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και τη συχνότητα ελλιποβαρών παιδιών. 

 

Πίνακας 19. Σχέσεις ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τη συχνότητα 

ελλιποβαρών παιδιών 

Χαρακτηριστικό   
Παιδιά σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

Τιμή p 
Φυσιολογικά  Ελλιποβαρή  

Φύλο    0,2α 

  Κορίτσια  125 (86,2) 20 (13,8)  

  Αγόρια  112 (91,1) 11 (8,9)  

Ηλικία παιδιού 12,62 (1,71)β 12,39 (1,65)β 0,43γ 

Ηλικία μητέρας 41,91 (4,67)β 42,24 (4,44)β 0,68γ 

Χώρα καταγωγής μητέρας   0,38α 

  Ελλάδα  223 (87,8) 31 (12,2)  

  Αλβανία  4 (100,0) 0 (0,0)  

  Άλλο 10 (100,0) 0 (0,0)  

Χώρα καταγωγής πατέρα   0,71α 

  Ελλάδα  227 (88,3) 30 (11,7)  

  Αλβανία  4 (100,0) 0 (0,0)  

  Άλλο 5 (83,3) 1 (16,7)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας   0,26δ 

  Απόφοιτες δημοτικού 1 (100,0) 0 (0,0)  

  Απόφοιτες γυμνασίου 7 (100,0) 0 (0,0)  

  Απόφοιτες λυκείου 50 (90,9) 5 (9,1)  

  Απόφοιτες ΤΕΙ/ΑΕΙ 127 (88,2) 17 (11,8)  

  Κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος 52 (86,7) 8 (13,3)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα   0,97δ 

  Απόφοιτοι δημοτικού 1 (50,0) 1 (50,0)  

  Απόφοιτοι γυμνασίου 10 (90,9) 1 (9,1)  

  Απόφοιτοι λυκείου 45 (88,2) 6 (11,8)  

  Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ 126 (90,6) 13 (9,4)  
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  Κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος 54 (84,4) 10 (15,6)  

Επάγγελμα μητέρας   0,80α 

  Εργαζόμενες με πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 116 (87,2) 17 (12,8)  

  Συνταξιούχες 4 (80,0) 1 (20,0)  

  Άνεργες  13 (81,3) 3 (18,8)  

  Εργαζόμενες χωρίς πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 24 (88,9) 3 (11,1)  

  Εργάτριες 8 (88,9) 1 (11,1)  

  Ελεύθερες επαγγελματίες 37 (94,9) 2 (5,1)  

  Οικιακά  29 (90,6) 3 (9,4)  

Επάγγελμα πατέρα   0,43α 

  Εργαζόμενοι με πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 115 (85,8) 19 (14,2)  

  Συνταξιούχοι 8 (100,0) 0 (0,0)  

  Άνεργοι 9 (100,0) 0 (0,0)  

  Εργαζόμενοι χωρίς πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 37 (84,1) 7 (15,9)  

  Εργάτες 25 (92,6) 2 (7,4)  

  Ελεύθεροι επαγγελματίες 37 (92,5) 3 (7,5)  

Καταβολή ενοικίου     0,61α 

  Όχι  157 (87,7) 22 (12,3)  

  Ναι  55 (90,2) 6 (9,8)  

Κατοχή ιδιωτικού αυτοκινήτου   0,99α 

  Όχι  3 (100,0) 0 (0,0)  

  Ναι  234 (88,3) 31 (11,7)  

Αριθμός ιδιωτικών αυτοκινήτων 1,66 (0,68)β 1,87 (0,67)β 0,21γ 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος x2 

β μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

γ έλεγχος t 

δ έλεγχος x2 για τάση 
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Στον πίνακα 20 παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που 

αφορούν την παρακολούθηση τηλεόρασης, την χρήση υπολογιστή και την πρόσβαση 

στο διαδίκτυο και τη συχνότητα ελλιποβαρών παιδιών. 

 

Πίνακας 20. Σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που αφορούν την παρακολούθηση 

τηλεόρασης, την χρήση υπολογιστή και την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη 

συχνότητα ελλιποβαρών παιδιών 

Χαρακτηριστικό   
Παιδιά σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

Τιμή p 
Φυσιολογικά  Ελλιποβαρή 

Ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο του παιδιού   0,70α 

  Όχι  192 (88,1) 26 (11,9)  

  Ναι  45 (90,0) 5 (10,0)  

Ώρες καθημερινής τηλεθέασης τηλεόρασης/DVDs 2 (7)β 1 (5)β 0,09γ 

Ώρες καθημερινής χρήσης υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού 

τηλεφώνου/tablets 

1,3 (11)β 1,3 (10)β 0,76γ 

Ώρες καθημερινού «σερφαρίσματος» στο διαδίκτυο 1 (12)β 1 (7)β 0,17γ 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος x2 

β διάμεσος (εύρος) 

γ έλεγχος Mann-Whitney 
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Στον πίνακα 21 παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη σωματική άσκηση και τις συνήθειες ύπνου των παιδιών και τη συχνότητα 

ελλιποβαρών παιδιών. 

 

Πίνακας 21. Σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που αφορούν τη σωματική 

άσκηση και τις συνήθειες ύπνου των παιδιών και τη συχνότητα ελλιποβαρών παιδιών 

Χαρακτηριστικό   
Παιδιά σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

Τιμή p 
Φυσιολογικά  Ελλιποβαρή 

Αθλητικές δραστηριότητες  εκτός σχολείου   0,56α 

  Όχι  28 (84,8) 5 (15,2)  

  Ναι  207 (88,8) 26 (11,2)  

Αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολείου σε μια εβδομάδα 3 (13)β 3 (7)β 0,15γ 

Χρήση ποδηλάτου   0,89α 

  Όχι  87 (87,9) 12 (12,1)  

  Ναι  145 (88,4) 19 (11,6)  

Ώρες χρήσης ποδηλάτου σε μια εβδομάδα 1 (60)β 1 (7)β 0,80γ 

Τρόπος μετακίνησης στο σχολείο   0,13α 

  Με τα πόδια 147 (91,3) 14 (8,7)  

  Με ποδήλατο 8 (80,0) 2 (20,0)  

  Με αυτοκίνητο/λεωφορείο 81 (85,3) 14 (14,7)  

Ημέρες βόλτας με το σκύλο σε μια εβδομάδα 0 (21)β 0 (7)β 0,93γ 

Συνολική διάρκεια νυχτερινού ύπνου (σε ώρες) 8,36 (1,05)δ 8,05 (1,58)δ 0,16ε 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος x2 

β διάμεσος (εύρος) 

γ έλεγχος Mann-Whitney 

δ μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

ε έλεγχος t 
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Στον πίνακα 22 παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που 

αφορούν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και τη συχνότητα ελλιποβαρών 

παιδιών. 

 

Πίνακας 22. Σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που αφορούν τις διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών και τη συχνότητα ελλιποβαρών παιδιών 

Χαρακτηριστικό   
Παιδιά σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

Τιμή p 
Φυσιολογικά  Ελλιποβαρή 

Κατανάλωση φαγητού εκτός σπιτιού σε μια εβδομάδα   0,83α 

  Όχι  43 (89,6) 5 (10,4)  

  Ναι  176 (88,4) 23 (11,6)  

Φορές κατανάλωσης φαγητού εκτός σπιτιού σε μια εβδομάδα 1 (10)β 1 (7)β 0,72γ 

Ημέρες κατανάλωσης πρωινού εντός σπιτιού σε μια εβδομάδα   0,03α 

  Καμία ημέρα 12 (70,6) 5 (29,4)  

  >1 ημέρες 224 (90,0) 25 (10,0)  

Ημέρες κατανάλωσης πρωινού εντός σπιτιού σε μια εβδομάδα 7 (7)β 7 (7)β 0,40γ 

Ημέρες λήψης φαγητού από το σπίτι για το σχολείο σε μια εβδομάδα   0,57α 

  Καμία ημέρα 64 (86,5) 10 (13,5)  

  >1 ημέρες 170 (89,0) 21 (11,0)  

Ημέρες λήψης φαγητού από το σπίτι για το σχολείο σε μια εβδομάδα 3 (5)β 3 (5)β 0,95γ 

Ημέρες κατανάλωσης μεσημεριανού φαγητού με τους γονείς σε μια 

εβδομάδα 

  0,2α 

  Καμία ημέρα 11 (78,6) 3 (21,4)  

  >1 ημέρες 225 (89,3) 27 (10,7)  

Ημέρες κατανάλωσης μεσημεριανού φαγητού με τους γονείς σε μια 

εβδομάδα 

7 (7)β 7 (7)β 0,56γ 

Ημέρες κατανάλωσης ανθρακούχων αναψυκτικών (π.χ. κόκα κόλα, 

πορτοκαλάδα κ.ά.) σε μια εβδομάδα 

  0,66α 

  Καμία ημέρα 103 (87,3) 15 (12,7)  

  >1 ημέρες 130 (89,0) 16 (11,0)  

Ημέρες κατανάλωσης ανθρακούχων αναψυκτικών σε μια εβδομάδα 1 (7)β 0 (7)β 0,94γ 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος x2 

β διάμεσος (εύρος) 

γ έλεγχος Mann-Whitney 
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Στον πίνακα 23 παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στις στάσεις των παιδιών και 

της οικογένειάς τους αναφορικά με θέματα διατροφής και τη συχνότητα ελλιποβαρών 

παιδιών. 

 

Πίνακας 23. Σχέσεις ανάμεσα στις στάσεις των παιδιών και της οικογένειάς τους 

αναφορικά με θέματα διατροφής και τη συχνότητα ελλιποβαρών παιδιών 

Χαρακτηριστικό   
Παιδιά σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

Τιμή p 
Φυσιολογικά Ελλιποβαρή 

Μέλος στο οικογενειακό περιβάλλον με διατροφική διαταραχή (ανορεξία ή βουλιμία)   0,93α 

  Όχι  204 (87,9) 28 (12,1)  

  Ναι  8 (88,9) 1 (11,1)  

Μέλος στο οικογενειακό περιβάλλον που έκανε δίαιτα τον τελευταίο χρόνο   0,01α 

  Όχι  73 (80,2) 18 (19,8)  

  Ναι  133 (91,7) 12 (8,3)  

Συχνότητα συζήτησης στο οικογενειακό περιβάλλον για θέματα διατροφής   0,56β 

  Ποτέ 18 (94,7) 1 (5,3)  

  Λίγες φορές 51 (81,0) 12 (19,0)  

  Μερικές φορές 67 (91,8) 6 (8,2)  

  Αρκετές φορές 61 (89,7) 7 (10,3)  

  Πολλές φορές 40 (88,9) 5 (11,1)  

Συχνότητα συζήτησης στο φιλικό περιβάλλον για θέματα διατροφής   0,08β 

  Ποτέ 79 (84,9) 14 (15,1)  

  Λίγες φορές 80 (87,9) 11 (12,1)  

  Μερικές φορές 45 (91,8) 4 (8,2)  

  Αρκετές φορές 24 (92,3) 2 (7,7)  

  Πολλές φορές 9 (100,0) 0 (0,0)  

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος x2 

β έλεγχος x2 για τάση 
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3.5. Πολυμεταβλητή ανάλυση: ελλιποβαρή παιδιά 

 

Έπειτα από τη διμεταβλητή ανάλυση προέκυψε στατιστική σχέση στο επίπεδο του 

0,20 (p<0,20) μεταξύ της συχνότητας ελλιποβαρών παιδιών και των εξής 

χαρακτηριστικών: 

 Φύλο.  

 Ώρες καθημερινής τηλεθέασης τηλεόρασης/DVDs. 

 Ώρες καθημερινού «σερφαρίσματος» στο διαδίκτυο. 

 Αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολείου σε μια εβδομάδα. 

 Τρόπος μετακίνησης στο σχολείο. 

 Συνολική διάρκεια νυχτερινού ύπνου (σε ώρες). 

 Ημέρες κατανάλωσης πρωινού εντός σπιτιού σε μια εβδομάδα. 

 Ημέρες κατανάλωσης μεσημεριανού φαγητού με τους γονείς σε μια 

εβδομάδα. 

 Μέλος στο οικογενειακό περιβάλλον που έκανε δίαιτα τον τελευταίο χρόνο. 

 Συχνότητα συζήτησης στο φιλικό περιβάλλον για θέματα διατροφής. 

Για τον λόγο αυτόν, εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση, τα 

αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στον πίνακα 24. 

 

Πίνακας 24. Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη 

συχνότητα ελλιποβαρών παιδιών (φυσιολογικά παιδιά = κατηγορία αναφοράς) 

Χαρακτηριστικό Λόγος των odds 95% διάστημα εμπιστοσύνης  

για τον λόγο των odds 

Τιμή p 

Καμία ημέρα κατανάλωσης πρωινού εντός σπιτιού σε μια 

εβδομάδα σε σχέση με >1 ημέρες 

3,83 1,22 έως 11,97 0,02 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής λογιστικής παλινδρόμησης, 

προκύπτουν τα εξής: 

 Τα παιδιά που δεν κατανάλωναν καμία ημέρα πρωινό εντός σπιτιού ήταν 

συχνότερα ελλιποβαρή σε σχέση με τα παιδιά που κατανάλωναν >1 ημέρες 

πρωινό εντός σπιτιού. 

 Η παραπάνω μεταβλητή ερμηνεύει το 6% της μεταβλητότητας της συχνότητας 

ελλιποβαρών παιδιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Στην παρούσα μελέτη, o επιπολασμός των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών 

ηλικίας 10-15 ετών ήταν 12,4%. Ο επιπολασμός για τα υπέρβαρα και παχύσαρκα 

αγόρια ήταν 19,6%, ενώ για τα κορίτσια ήταν 5,2%. Στη μελέτη των Krassa et al. 

(2001), στη Θεσσαλονίκη, ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από παιδιά 

ηλικίας 11-17 ετών και ο επιπολασμός των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ήταν 

10,8%. Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (2003) σε πανελλαδική μελέτη με 

18.045 παιδιά ηλικίας 2-19 βρήκε ότι ο επιπολασμός των υπέρβαρων και 

παχύσαρκων αγοριών ηλικίας 7-12 ετών ήταν 22,7%, ενώ για τα κορίτσια ήταν 

18,3%. Στις ηλικίες 13-19 ετών ο αντίστοιχος επιπολασμός ήταν 29,6% για τα αγόρια 

και 16,15% για τα κορίτσια. Οι Karayiannis et al. (2003), σε πανελλαδική μελέτη με 

4.299 παιδιά ηλικίας 11-16 ετών, βρήκαν ότι ο επιπολασμός των υπέρβαρων και 

παχύσαρκων παιδιών ήταν 17,3%. Ο επιπολασμός αυτός για τα αγόρια και τα 

κορίτσια ήταν 24,2% και 10,3% αντίστοιχα. Οι Georgiadis & Nassis (2007) σε 

πανελλαδική μελέτη με παιδιά ηλικίας 6-17 ετών βρήκαν ότι ο επιπολασμός των 

υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ήταν 19,2%, ενώ πιο συγκεκριμένα στα 

κορίτσια ήταν 16,4% και στα αγόρια ήταν 22%. Οι Farajian et al. (2012), σε μελέτη 

που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο και ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 

4.786 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, βρήκαν ότι ο επιπολασμός των υπέρβαρων και 

παχύσαρκων παιδιών ήταν 40,3%. Ο επιπολασμός αυτός για τα αγόρια και τα 

κορίτσια ήταν 42,6% και 38,5% αντίστοιχα. 

 Πρόσφατες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες της Ευρώπης μετά το 2000 

βρήκαν ότι ο επιπολασμός των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στην Αυστρία 

ήταν 26,8%, στο Βέλγιο 8,9%, στη Βουλγαρία 18%, στην Κύπρο 32,1%, στην Τσεχία 

17%, στη Δανία 10%, στη Γαλλία 15,7%, στη Γερμανία 26,6%, στην Ουγγαρία 

21,3%, στην Ιταλία 29,3%, στη Μάλτα 35%, στην Πορτογαλία 31,3%, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο 31,1%, στην Ισπανία 32,6%, στη Σουηδία 14,7%, στην Ελβετία 21,7% και 

στην Τουρκία 18,5% (Moreno et al. 2011). Επιπλέον, στην Αυστραλία ο επιπολασμός 

των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών το 2008 ήταν 27%, στη Νέα Ζηλανδία το 

2007 ήταν 30% και στις ΗΠΑ το 2012 ήταν 20,5% (Moreno et al. 2011, Ogden et al. 

2014). 
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 Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι ο επιπολασμός των υπέρβαρων και 

παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 10-15 ετών ήταν μεγαλύτερος στα αγόρια από ότι στα 

κορίτσια. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες που διεξήχθησαν 

στην Ελλάδα (Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας 2003, Karayiannis et al. 

2003, Manios et al. 2005, Hassapidou et al. 2006, Georgiadis & Nassis 2007, Farajian 

et al. 2012, Birbilis et al. 2013), αλλά και διεθνώς (Kautiainen et al. 2005, Savva et al. 

2008, Lazzeri et al. 2014, Fernández-Alvira et al. 2013, Ortega et al. 2007). Η 

διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το οικογενειακό περιβάλλον και 

ιδιαίτερα οι μητέρες ενθαρρύνουν κυρίως τα κορίτσια να ακολουθούν μια σωστή 

διατροφή ώστε να διατηρούν το ιδανικό τους βάρος (Schreiber et al. 2014, Wertheim 

et al. 2002, Blissett et al. 2006, Rodgers et al. 2009). Επιπλέον, τα κορίτσια 

επηρεάζονται περισσότερο από τα πρότυπα που προβάλλουν τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και επιθυμούν να έχουν ένα καλλίγραμμο σώμα προκείμενου να 

μοιάζουν περισσότερο στα πρότυπά τους. Ο δυτικός τρόπος ζωής, εξάλλου, δίνει 

μεγάλη έμφαση στην εικόνα του γυναικείου σώματος και δημιουργεί ένα περιβάλλον 

όπου η απόκλιση από τα συνηθισμένα μπορεί να θεωρηθεί ως προσωπική αποτυχία 

των κοριτσιών και να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία τους. Οι μητέρες κάνουν 

συχνότερα δίαιτα και προσπαθούν περισσότερο από τους πατέρες να διατηρήσουν το 

ιδανικό τους βάρος γεγονός που επηρεάζει ψυχολογικά περισσότερο τα κορίτσια από 

ότι τα αγόρια στο να ακολουθήσουν αυστηρές δίαιτες. Τα κορίτσια, εξάλλου, είναι 

πιο ευαισθητοποιημένα από τα αγόρια σε θέματα που σχετίζονται με το σωματικό 

τους βάρος και την εξωτερική τους εμφάνιση, καθώς δίνουν περισσότερη σημασία 

στην αποδοχή που θα έχουν εξαιτίας της εικόνας τους από το οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον από ότι τα αγόρια. 

Επιπλέον, βρήκαμε ότι η ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο του παιδιού αυξάνει 

τον επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας. Οι Adachi-Mejia et al. (2007) κατέληξαν 

σε παρόμοιο συμπέρασμα, βρίσκοντας ότι τα παιδιά με τηλεόραση στο δωμάτιο τους 

ήταν 1,32 φορές συχνότερα υπέρβαρα σε σχέση με τα παιδιά χωρίς τηλεόραση στο 

δωμάτιο τους. Επιπλέον, οι Barr-Anderson et al. (2008) βρήκαν ότι η ύπαρξη 

τηλεόρασης στο δωμάτιο του παιδιού σχετίζεται με την αύξηση του χρόνου 

παρακολούθησης τηλεόρασης. Μελέτες έδειξαν ότι η αύξηση του χρόνου που 

αφιερώνουν τα παιδιά για να παρακολουθήσουν τηλεόραση σχετίζεται με την αύξηση 

του επιπολασμού των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών (Vicente-Rodríguez et al. 
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2008, Vereecken et al. 2005, Braithwaite et al. 2013, Dietz & Gortmaker 1985, 

Gordon-Larsen et al. 2001, Gortmaker et al. 1996, Saelens et al. 2002, Dietz 1990). 

Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την παρακολούθηση 

τηλεόρασης, τα παιδιά καταναλώνουν τροφές υψηλής θερμιδικής και χαμηλής 

θρεπτικής αξίας. Μελέτες βρήκαν ότι κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, τα 

παιδιά τείνουν να καταναλώνουν πιο ανθυγιεινές τροφές, όπως τα αφεψήματα που 

περιέχουν ζάχαρη, τα γλυκά, τα πατατάκια, τα μπισκότα κ.ά. και να μειώνουν την 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (Wiecha et al. 2006, Woodward et al. 1997, 

Vereecken et al. 2005). Επιπλέον, τα παιδιά επηρεάζονται από τις διαφημίσεις που 

βλέπουν στην τηλεόραση, οι οποίες προβάλουν και παράλληλα προτρέπουν την 

κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών, πλούσιων σε λιπαρά και θερμίδες. Η καθημερινή 

πρόσληψη θερμίδων αυξάνεται και όταν τα παιδιά, καθώς παρακολουθούν 

τηλεόραση, καταναλώνουν διάφορα μικρογεύματα που σε διαφορετική περίπτωση 

δεν θα κατανάλωναν. Η αύξηση του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης 

ενδεχομένως να αντικαθιστά το χρόνο που θα αφιέρωναν τα παιδιά σε φυσικές 

δραστηριότητες, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση της καθιστικής ζωής, στη μείωση 

κατανάλωσης ενέργειας και στην επιβράδυνση της λειτουργίας του μεταβολισμού. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο των παιδιών μπορεί να 

οδηγήσει στη μείωση της διάρκειας του ύπνου, καθώς τα παιδιά έχουν πιο άμεση 

πρόσβαση σε αυτή και μπορούν πιο εύκολα να παρασυρθούν και να παρακολουθούν 

τηλεόραση χωρίς να υπάρχει γονική επιτήρηση και χρονικός περιορισμός. Μελέτες 

βρήκαν ότι η μείωση της διάρκειας του ύπνου αυξάνει τον επιπολασμό της παιδικής 

παχυσαρκίας (Seegers et al. 2011, Patel et al. 2008, Marshall et al. 2008, Van Cauter 

& Knutson 2008, Lumeng et al. 2007, Nielsen el al. 2010, Cappucio et al. 2008, Hart 

et al. 2008, Snell et al. 2007, Chen et al. 2008, Seicen et al. 2007, Chaput et al. 2006). 

Η διεξαγωγή περαιτέρω μελετών για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

παρακολούθησης τηλεόρασης και της παιδικής παχυσαρκίας είναι απαραίτητη για τη 

διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, καθώς στις περισσότερες μελέτες η 

καταγραφή της διάρκειας παρακολούθησης τηλεόρασης προέρχεται από προσωπική 

αναφορά είτε των γονέων είτε των παιδιών, γεγονός που εισάγει συστηματικό 

σφάλμα. 

Ακόμη βρήκαμε ότι η μεγαλύτερη καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablet σχετίζεται με αυξημένο 
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επιπολασμό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών. Το εύρημα αυτό, όσον αφορά τη 

χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες (Stettler et al. 

2004, Chaput et al. 2006, von Kries et al. 2002, Wardle et al. 2001, Attewell et al. 

2003, Epstein et al. 2008, Marshall et al. 2003). Οι O’Loughlin et al. (2000) βρήκαν 

ότι η καθημερινή χρήση παιχνιδομηχανών σχετίζεται με την αύξηση του 

επιπολασμού των υπέρβαρων και παχύσαρκων κοριτσιών. Οι Kautiainen et al. (2005) 

βρήκαν ότι η αυξημένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σχετίζεται με αύξηση του 

επιπολασμού της παχυσαρκίας στα κορίτσια. Οι Vicente-Rodríguez et al. (2008) 

βρήκαν ότι η αύξηση της χρήσης παιχνιδομηχανών στη διάρκεια του 

Σαββατοκύριακου αυξάνει τον επιπολασμό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών. 

Σημειώνεται ότι το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα άλλων μελετών, 

όπου η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και παιχνιδομηχανών δεν σχετίζεται με την 

αύξηση του επιπολασμού των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών (Rey-López et al. 

2007, te Velde et al. 2007, Hermandez et al. 1999). Το αποτέλεσμα της παρούσας 

μελέτης ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση του υπολογιστή, των 

παιχνιδομηχανών, του κινητού τηλεφώνου και των tablets δεν υπολογίστηκε ως 

τέσσερις ξεχωριστές μεταβλητές, αλλά ως μια μεταβλητή και επομένως, ο χρόνος που 

αφιερώνουν τα παιδιά στην καθημερινή τους ενασχόληση με τις παραπάνω 

δραστηριότητες είναι αθροιστικά μεγαλύτερος σε σχέση με το αν εξετάζαμε 

ξεχωριστά κάθε μια από τις δραστηριότητες αυτές. Επιπλέον, ο τρόπος μέτρησης των 

παραπάνω μεταβλητών διαφοροποιείται στις μελέτες, καθώς σε ορισμένες η διάρκεια 

χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablet 

βασίζεται σε αυτοαναφορά των παιδιών ή των γονιών, ενώ σε άλλες βασίζεται σε πιο 

έγκυρες μετρήσεις με ειδικά εργαλεία μέτρησης. Πιθανολογείται ότι η αυξημένη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablets οδηγεί 

σε αύξηση της καθιστικής ζωής των παιδιών και στη μείωση των φυσικών 

δραστηριοτήτων τους, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση του φυσιολογικού 

βάρους. Επιπλέον, τα παιδιά για να αυξήσουν τις ώρες χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablets ενδεχομένως να μειώνουν 

τη διάρκεια του ύπνου τους, γεγονός που σχετίζεται με την αύξηση του επιπολασμού 

των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της 

παρακολούθησης τηλεόρασης που προαναφέρθηκε. Επιπλέον μελέτες πρέπει να 

διεξαχθούν για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της χρήσης ηλεκτρονικού 
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υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablets και της παιδικής 

παχυσαρκίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Στην παρούσα μελέτη υπήρχαν ορισμένοι περιορισμοί. Καταρχήν, πρόκειται για μια 

συγχρονική μελέτη στην οποία δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ προσδιοριστών και έκβασης εξαιτίας 

της φύσης του σχεδιασμού των συγχρονικών μελετών, καθώς δεν είναι γνωστό εάν οι 

προσδιοριστές προηγούνται της έκβασης ή εάν συμβαίνει το αντίστροφο. Για 

παράδειγμα, στην παρούσα συγχρονική μελέτη δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί εάν 

η αυξημένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή προηγήθηκε ή όχι της εμφάνισης 

υπερβαρίας/παχυσαρκίας. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί το σφάλμα αυτό είναι 

να διεξαχθούν μελέτες κοόρτης με παιδιά με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος 

στην αρχή της περιόδου παρακολούθησης. Είναι σαφές όμως ότι οι μελέτες κοόρτης 

έχουν υψηλότερο κόστος και απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διεξαγωγής σε σχέση με τις συγχρονικές μελέτες. 

Επιπλέον, μολονότι διερευνήσαμε έναν σημαντικό αριθμό προσδιοριστών της 

παιδικής παχυσαρκίας είναι σαφές πως το ερευνητικό αυτό ερώτημα δεν εξαντλείται 

με μια και μόνο μελέτη. Είναι απαραίτητη η διεξαγωγή παρόμοιων μελετών για τη 

διερεύνηση προσδιοριστών που δεν ήταν δυνατόν να μετρηθούν στη μελέτη μας. Για 

παράδειγμα, η διερεύνηση ψυχολογικών και γενετικών προσδιοριστών μπορεί να 

προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και να αυξήσει σημαντικά τις γνώσεις μας στο 

συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο.  

Η μελέτη μας για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε σε 

σχολεία της Λάρισας, σε μια συγκεκριμένη δηλαδή αστική περιοχή της Ελλάδας. Η 

γενίκευση των συμπερασμάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο μελετώμενος 

πληθυσμός σίγουρα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα των παιδιών σε όλα τα 

σχολεία της Ελλάδας. Σημειώνεται πάντως ότι η επιλογή των σχολείων στο Νομό της 

Λάρισας πραγματοποιήθηκε με τυχαίο τρόπο και επιπλέον το ποσοστό συμμετοχής 

ήταν εξαιρετικά υψηλό γεγονός που περιορίζει το συστηματικό σφάλμα επιλογής. 

Στην παρούσα μελέτη, τα παιδιά αυτοεκτίμησαν το βάρος και το ύψος τους 

γεγονός που εισάγει συστηματικό σφάλμα πληροφορίας αναφορικά με την 

μελετώμενη έκβαση, αναφορικά δηλαδή με τη συχνότητα της παχυσαρκίας. Τα 
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παιδιά τείνουν να υπερεκτιμούν το ύψος τους και να υποεκτιμούν το βάρος τους 

γεγονός που οδηγεί σε μειωμένο δείκτη μάζας σώματος και κατ' επέκταση και σε 

μειωμένο επιπολασμό της παχυσαρκίας. Εντούτοις, το συστηματικό αυτό σφάλμα 

πληροφορίας δεν επηρεάζει τη σχέση μεταξύ προσδιοριστών και συχνότητας της 

παχυσαρκίας. Ο ιδανικός σχεδιασμός θα περιλάμβανε τη μέτρηση του ύψους και του 

βάρους των παιδιών από τους ερευνητές με προτυποποιημένα εργαλεία μέτρησης 

(ζυγαριά και μηχανική ράβδο μέτρησης του ύψους), τα οποία όμως δεν μπόρεσαν να 

χρησιμοποιηθούν στη μελέτη μας διότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών στην 

πιλοτική μελέτη αρνήθηκαν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία μέτρησης αλλά δέχθηκαν 

να αυτοεκτιμήσουν το ύψος και το βάρος τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη είναι ότι τα αγόρια, τα 

παιδιά που είχαν τηλεόραση στο δωμάτιο τους και τα παιδιά με μεγαλύτερη 

καθημερινή χρήση υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablets ήταν 

συχνότερα υπέρβαρα/παχύσαρκα.  

Η σπουδαιότητα της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι η εύρεση των 

προσδιοριστών της παχυσαρκίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση 

και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών υγείας. Με τον τρόπο αυτόν θα δοθεί η 

δυνατότητα στα παιδιά, στο οικογενειακό περιβάλλον και στους αρμόδιους φορείς, 

όπως είναι το σχολείο, η διαφημιστική βιομηχανία κ.ά. να κατανοήσουν βαθύτερα 

την παιδική παχυσαρκία, να διαμορφώσουν κατάλληλες συμπεριφορές και να λάβουν 

τα απαιτούμενα μέτρα για την ορθή αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα σημερινά 

προβλήματα υγείας. 

Το οικογενειακό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν στη 

μείωση της συχνότητας των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών. Η διατροφή των 

γονέων, ο έλεγχος των τροφών που καταναλώνουν τα παιδιά εντός και εκτός σπιτιού 

και η προτροπή για σωματική άσκηση και φυσικές δραστηριότητες αποτελούν 

παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τα παιδιά στη διατήρηση του ιδανικού δείκτη 

μάζας σώματος. Επιπλέον, ο περιορισμός της παρακολούθησης τηλεόρασης και της 

χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablet μπορεί 

να συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση των ωρών απασχόλησης του παιδιού με 

καθιστικές δραστηριότητες και στον περιορισμό συνηθειών, όπως η κατανάλωση 

ανθυγιεινών τροφών πλούσιων σε θερμιδική αξία, που συχνά συνοδεύουν τις 

παραπάνω δραστηριότητες και αυξάνουν τη συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας. Οι 

γονείς, εξάλλου, θα πρέπει να συζητάνε με τα παιδιά για θέματα που αφορούν το 

σωματικό βάρος και να τα ενημερώνουν για τις επιπτώσεις της υπερβολικής αύξησης 

του δείκτη μάζας σώματος στη σωματική και ψυχική τους υγεία. 

Τέλος, το σχολείο επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά των παιδιών. Για τον 

λόγο αυτόν, η προτροπή των παιδιών να ασχοληθούν με κάποια δραστηριότητα, η 

οποία ξεκινάει από το σχολείο και επεκτείνεται και σε ώρες εκτός σχολείου, 

συμβάλλει στην αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών και ενδεχομένως 

μειώνει και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών για την ενασχόλησή τους με καθιστικές 
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δραστηριότητες όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, οι παιχνιδομηχανές, το κινητό 

τηλέφωνο και το tablet. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλων 

προγραμμάτων αγωγής υγείας αναφορικά με την παχυσαρκία και τα διατροφικά 

θέματα είναι απαραίτητη προϋπόθεση στα σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά να 

αντιληφθούν τη σοβαρότητα του θέματος και να υιοθετήσουν υγιείς συμπεριφορές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

«Διοίκηση της Υγείας» 

 

Μελέτη 

Προσδιοριστές της παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 10-15 ετών 

 

Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς 

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση της Υγείας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

διεξάγει μια μελέτη για τη διερεύνηση των προσδιοριστών της παιδικής παχυσαρκίας 

σε παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών. Η μελέτη αυτή αφορά παιδιά που φοιτούν σε 

δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της Λάρισας. Το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που 

είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή μελετών σε παιδιά έχει χορηγήσει την απαιτούμενη 

άδεια για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης. Η συμμετοχή σας είναι 

εθελοντική. Δεν θα αναφέρετε προσωπικά σας στοιχεία στο ερωτηματολόγιο και οι 

απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές, δεν θα δημοσιοποιηθούν και θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμμετοχή σας είναι 

απαραίτητη για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης. Ο χρόνος 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 15 λεπτά. Σημειώστε με Χ στα 

κενά τετράγωνα που δηλώνουν την απάντησή σας σε κάθε ερώτηση. Σας 

ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και το διαθέσιμο χρόνο σας. 

Ονομάζομαι Δέσποινα Φράγκου και είμαι υπεύθυνη για τη συλλογή των 

ερωτηματολογίων που αφορούν τη μελέτη αυτή. Το όνομα, το τηλέφωνο και η 

ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του ερευνητή με τον οποίο μπορείτε να 

επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία είναι τα εξής: Δέσποινα 

Φράγκου, 2107461471, dfragou@hotmail.com. 
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1. Ποιο είναι το φύλο σου; 

Κορίτσι    Αγόρι   

 

2. Ποια είναι η ηλικία σου;..................................................... 

 

3. Ποια είναι η ηλικία της μητέρας σου;................................. 

 

4. Ποιο είναι το ύψος σου;....................................... 

 

5. Ποιο είναι το βάρος σου; (σε κιλά).................................... 

 

6. Ποια είναι η χώρα καταγωγής των γονιών σου; 

 Μητέρα Πατέρας 

Ελλάδα    

Αλβανία    

Άλλη    

 

7. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας σου; 

Δεν ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο  

Απόφοιτη δημοτικού  

Απόφοιτη γυμνασίου  

Απόφοιτη λυκείου  

Απόφοιτη ΤΕΙ/ΑΕΙ  

Κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος  

 

8. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα σου; 

Δεν ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο  

Απόφοιτος δημοτικού  

Απόφοιτος γυμνασίου  

Απόφοιτος λυκείου  

Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ  

Κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος  

9. Ποιο είναι το επάγγελμα της μητέρας σου;............................................ 

 

 Σε παρακαλώ πολύ, συμπλήρωσε και την επόμενη σελίδα 
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10. Ποιο είναι το επάγγελμα του πατέρα σου;........................................... 

 

11. Πληρώνετε ενοίκιο για το σπίτι στο οποίο μένετε; 

Όχι     Ναι    Δεν γνωρίζω  

 

12. Πόσα αυτοκίνητα έχουν οι γονείς σου;............ 

 

13. Πόσες ώρες περίπου είδες χθες τηλεόραση/DVDs;……….... 

 

14. Έχεις τηλεόραση στο δωμάτιο σου; 

Όχι     Ναι    

 

15. Πόσες ώρες περίπου χρησιμοποίησες χθες υπολογιστή/παιχνιδομηχανές/κινητό 

τηλέφωνο/tablets;……….... 

 

16. Πόσες ώρες περίπου «σερφάρισες» χθες στο διαδίκτυο (internet);……….... 

 

17. Πόσες φορές περίπου σε μια εβδομάδα συμμετέχεις σε αθλητικές 

δραστηριότητες (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολυμβητήριο, γυμναστήριο, χορός, 

μπαλέτο) εκτός σχολείου;……….... 

 

18. Πόσες ώρες περίπου σε μια εβδομάδα χρησιμοποιείς ποδήλατο;……….... 

 

19. Πως πηγαίνεις συνήθως στο σχολείο; 

Με τα πόδια      Με ποδήλατο   Με αυτοκίνητο/λεωφορείο  

 

20. Πόσες φορές περίπου σε μια εβδομάδα καταναλώνεις φαγητό εκτός σπιτιού;…... 

 

21. Πόσο ημέρες μέσα σε μια εβδομάδα τρως πρωινό στο σπίτι σου (π.χ. 

δημητριακά, γάλα, φρυγανιές, μαρμελάδα, μέλι);..................... 

 

22. Πόσες ημέρες μέσα σε μια εβδομάδα παίρνεις φαγητό από το σπίτι σου για να το 

φας στο σχολείο;……………… 

Σε παρακαλώ πολύ, συμπλήρωσε και την επόμενη σελίδα 
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23. Πόσες ημέρες μέσα σε μια εβδομάδα τρως μεσημεριανό φαγητό μαζί με τους 

γονείς σου;……………… 

 

24. Πόσες ημέρες μέσα σε μια εβδομάδα πίνεις ανθρακούχα αναψυκτικά (π.χ. κόκα 

κόλα, πορτοκαλάδα κ.ά.);…………… 

 

25. Τι ώρα κοιμάσαι συνήθως το βράδυ;……………. 

 

26. Τι ώρα ξυπνάς συνήθως το πρωί;……………… 

 

27. Εάν έχεις σκύλο στην οικογένειά σου, πόσες ημέρες μέσα σε μια εβδομάδα τον 

βγάζεις βόλτα;…………….. 

 

28. Υπάρχει μέλος στο οικογενειακό σου περιβάλλον με διατροφική διαταραχή 

(ανορεξία ή βουλιμία); 

Όχι     Ναι    Δεν γνωρίζω  

 

29. Υπήρξε μέλος στο οικογενειακό σου περιβάλλον που έκανε δίαιτα τον τελευταίο 

χρόνο; 

Όχι     Ναι    Δεν γνωρίζω  

 

30. Πόσο συχνά συζητάς με την οικογένειά σου (γονείς ή/και αδέρφια) για θέματα 

διατροφής; 

Ποτέ Λίγες φορές Μερικές φορές Αρκετές φορές Πολλές φορές 

     

 

31. Πόσο συχνά συζητάς με τους φίλους σου για θέματα διατροφής; 

Ποτέ Λίγες φορές Μερικές φορές Αρκετές φορές Πολλές φορές 

     

 

Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου και τη βοήθειά σου!!! 
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