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Ιηα θαηάζηαζε θαηά ηεκ μπμία 

παναηενείηαη ζοζζώνεοζε 

ιίπμοξ ζε ηέημημ βαζμό ώζηε 

κα επενεάδεηαη δοζμεκώξ ε 

ογεία ημο αηόμμο.
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global epidemic:Report a WHO 
consultation.World Health Organ Tech Rep 
Series,2000;894:1-253



Ε παποζανθία έπεη ανπίζεη κα ακηηθαζηζηά ημκ οπμζηηηζμό θαη 
ηηξ ιμημώλεηξ ςξ ηε βαζηθή αηηία πμιιαπιώκ πνμβιεμάηςκ 
ογείαξ ημο ζύγπνμκμο ακζνώπμο.

Θα απμηειέζεη ηεκ πημ δηαδεδμμέκε με μεηαδμηηθή κόζμ 
ημο 21μο αηώκα.



 Ηίκδοκμξ κα ακηηζηναθεί ζηε επόμεκε γεκηά ε μείςζε ηεξ 

ζκεζημόηεηαξ από ηα θανδηαγγεηαθά κμζήμαηα πμο έπεη 

επηηεοπζεί μέπνη ζήμενα

 Από ηεκ ΠΟΤ οπμιμγίδεηαη μείςζε θαηά 5 πνόκηα ημο 

πνμζδόθημμο επηβίςζεξ ημ 2050 ακ ζοκεπηζηεί μ νοζμόξ 

αύλεζεξ ηςκ παπύζανθςκ



 Τπενβμιηθή πνόζιερε ζενμίδςκ
 Ιεηςμέκε θαηακάιςζε ζενμίδςκ 
 Ιεηαβμιηζμόξ(νοζμηζηηθμί μεπακηζμμί-κεονηθά    

ενζίζμαηα,μνμόκεξ,ζνεπηηθά ζοζηαηηθά)



«GLOBESITY”: 
Η ΠΟΤ παναθηήνηζε 

ηεκ παποζανθία από ημ 
1996 επίζεμα ςξ επηδεμία

ΠΟΤ(2010)

Σμ 35-65% ημο Γονςπαηθμύ πιεζοζμμύ

80% ημο πιεζοζμμύ ζηηξ ΗΠΑ 

ζα είκαη οπένβανμη ή παπύζανθμη ημ 2030

43 εθαημμμύνηα παηδηά <5 εηώκ 

παπύζανθα ή οπένβανα

Παηδηθή παποζανθία :δηπιάζηα επίπηςζε 

ζηηξ ανεπστγμένερ φώπερ



 Τπένηαζε (παπύζανθα παηδηά:RR 3,26)

 Δοζιηπηδαημία(    HDL-πμιεζηενόιε:12-17%ηςκ οπένβανςκ-

παπύζανθςκ παηδηώκ)

 αθπανώδεξ δηαβήηεξ ηύπμο 2(Σμ 20% πενηπηώζεςκ Δ είκαη 

ηύπμο 2)

 Ιεηαβμιηθό ζύκδνμμμ(4,2% ζηηξ ειηθίεξ 12-19 εηώκ θαη 50% ζε 

εθήβμοξ με ζμβανή παποζανθία)

 ύκδνμμμ πμιοθοζηηθώκ ςμζεθώκ

 Ηανδηαγγεηαθά κμζήμαηα (RR:1,6-1,17 γηα ΒΙΖ >88εΓΘ)

 Θηπώδεξ δηήζεζε ήπαημξ(10-25% ηςκ παπύζανθςκ:αολεμέκε ΑLT)

 Ηαηάγμαηα

 Ηαηάζιηρε



 Δείθηεξ μάδαξ ζώμαημξ (ΔΜ-ΒΜΙ):
Βάνμξ(Kg) / (Όρμξ)2 (m)

Γίκαη ακηηπνμζςπεοηηθό μέηνμ ηεξ άζνμηζεξ ιίπμοξ.

ηα παηδηά μ ΔΜ δεκ αολάκεηαη ζηαζενά με ηεκ ειηθία.

 Αολάκεηαη θαηά ηε δηάνθεηα ημο 1μο έημοξ δςήξ, 

 Ιεηώκεηαη ζηε ζοκέπεηα θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ πνμζπμιηθήξ ειηθίαξ θαη 

 Αολάκεηαη λακά ζηεκ εθεβεία.

Αμενηθακηθή Παηδηαηνηθή εηαηνεία:

ΔΙ ≥ 85Ε – 94Ε ΓΘ: Τπένβανα

ΔΙ ≥ 95Ε ΓΘ:Παπύζανθα

ΔΙ >120% Σεξ 95Εξ ΓΘ Ή BMI>35kg/m2:ζμβανά 

παπύζανθα

Κμζμγόκμξ παποζανθία ≠ ζμβανή παποζανθία                  



Καμπύιεξ  ΒΜΙ CDC γηα αγόνηα

Ηιηθίαξ >2 εηώκ
Καμπύιεξ  ΒΜΙ CDC γηα 
θμνίηζηα ειηθίαξ>2 εηώκ



AΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ

Τπένβανμξ Παπύζανθμξ

7,5 εηώκ 18,2 21,1

11,5 
εηώκ

20,9 25,6

16 εηώκ 23,9 29,4

Τπένβανε Παπύζανθε

7,5 εηώκ 18 21

11,5 
εηώκ

21,2 26,1

16 εηώκ 24,4 29,4





 -Ο ΔΙ(ΒΙΖ) δε μεηνά άμεζα ημ ζςμαηηθό ιίπμξ μπμνεί κα 

οπενεθηημά ηεκ παποζανθία ζε έκα παηδί με αολεμέκε μοσθή 

μάδα(αζιεηήξ) ή κα οπμεθηημά ηε ζοζζώνεοζή ημο ζε έκα 

παηδί με μεηςμέκε μοσθή μάδα.

 πέζε βάνμοξ με ύρμξ

 -Πενίμεηνμξ μέζεξ –πενίμεηνμξ γιμοηώκ

 -Πάπμξ δενμαηηθήξ πηοπήξ(ηνηθέθαιμο, θάης από ηεκ 

ςμμπιάηε, δηθέθαιμο, θμηιηαθμύ)

 -Δύγηζμα μέζα ζημ κενό

 -DEXA

 -Βημειεθηνηθή ακάιοζε(Bioelectrical impendance analysis)

 -Πιεζοζμμγναθία αένα



Πνμζπμιηθή 
ειηθία

πμιηθή ειηθία Γθεβεία

Τπένβανα 22,8% 34,2% 34,5%

Παπύζανθα 8,4% 17,7% 20,5%

μβανή 
παποζανθία

1,7% 6,8% 7,7%

Πενίπμο ημ 1/3 ηςκ παηδηώκ ζηηξ ΕΠΑ είκαη οπένβανα ή παπύζανθα

Ε επίπηςζή ηεξ ζηα παηδηά λεπενκά ημ 30% ζε πμιιέξ πώνεξ ηεξ Γονώπεξ 
ζομπενηιαμβακμμέκεξ θαη ηεξ Γιιάδαξ.
Σάζε ζηαζενμπμίεζεξ ή  μείςζεξ ημο πμζμζημύ ηεκ ηειεοηαία πεκηαεηία

Αύλεζε ηεξ επίπηςζεξ ηεξ ζμβανήξ παποζανθίαξ
1976-1980:1,2%
1999-2004:4,9%



Ηνίζημεξ ειηθίεξ γηα αύλεζε ηεξ ζοπκόηεηαξ ηεξ 
παποζανθίαξ :

- εμβνοσθή ειηθία

-1μ έημξ δςήξ

- ειηθία 5-7 εηώκ 

- εθεβεία.



 -Ε παποζανθία ζηεκ εκήιηθε δςή λεθηκάεη από ηεκ παηδηθή ειηθία ή ημ 

βάνμξ ζηεκ παηδηθή ειηθία δεκ ζπεηίδεηαη με ημ βάνμξ ζηεκ εκήιηθή 

δςή;

 -Πμημη πανάγμκηεξ θηκδύκμο ζηεκ παηδηθή ειηθία ζπεηίδμκηαη με 

αολεμέκε πηζακόηεηα εμθάκηζεξ παποζανθίαξ ζηεκ εκήιηθε δςή;

 -Πμημί είκαη μη πνμδηαζεζηθμί πανάγμκηεξ εμθάκηζεξ παποζανθίαξ ζηε 

παηδηθή ειηθία;

 -Ιέηνα πνόιερεξ παηδηθήξ παποζανθίαξ

 -Θεναπεία παηδηθήξ παποζανθίαξ



ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ

Υιςνίδα 
εκηένμο

Ιμγεκείξ 
ιμημώλεηρ

Μetabolic
programming

Διασπουή

Πενηβάιιμκ
Σνόπμξ 
δςήξ

Γεκεηηθμί 
πανάγμκηεξ

Γκδμθνηκμιμ
γηθά 

κμζήμαηα

Φάνμαθα



 Σα πενηζζόηενα παπύζανθα παηδηά ζα γίκμοκ παπύζανθμη εκήιηθεξ.

Am Journal of Clinical Nutrition1997;66(5):1094

 Ε πηζακόηεηα πμο έπεη έκα παηδί με παποζανθία αοηή κα ημ αθμιμοζήζεη 

θαη ζηεκ εκήιηθμ δςή(“tracking”)ελανηάηαη από :

Σεκ ειηθία εμθάκηζεξ ηεξ παποζανθίαξ ημο

Σεκ βανύηεηα ηεξ παποζανθίαξ ημο

Σεκ παποζανθία ηςκ γμκηώκ ημο

Γηα ημ ιόγμ αοηό πνεηάδεηαη κςνίξ κα ιαμβάκμκηαη μέηνα γηα ηεκ πνόιερε θαη 

ζεναπεία ηεξ παηδηθήξ παποζανθίαξ.



 Πνμδνμμηθέξ μειέηεξ δείπκμοκ όηη έκα ζεμακηηθό πμζμζηό 

παποζανθίαξ ζηεκ εκήιηθε δςή εγθαζίζηαηαη πνηκ από ηεκ ειηθία ηςκ 

5 εηώκ.

 ε μεγάιε πνμδνμμηθή μειέηε ζηηξ ΕΠΑ δηαπηζηώζεθε όηη παηδηά πμο 

ήηακ οπένβανα όηακ λεθηκμύζακ ημκ παηδηθό ζηαζμό είπακ 

ηεηναπιάζηεξ πηζακόηεηεξ κα είκαη παπύζανθα ζηε 2α Γομκαζίμο 

ζογθνηηηθά με αοηά πμο είπακ θοζημιμγηθό βάνμξ.

 Σμ 80% ηςκ παηδηώκ πμο ήηακ οπένβανα ζημ Κεπηαγςγείμ  ήηακ 

οπένβανα θαη ζηεκ ειηθία ηςκ 12 εηώκ.

Atherosclerosis 2006;185:388-393

Journal of clinical nutrition1997;66(5):1094



 Γπηπνόζζεηα ζεμακηηθόξ πανάγμκηαξ ήηακ ε ζμβανόηεηα ηεξ παποζανθίαξ;

Από aοηά με ήπηα παποζανθία ζηεκ πνμζπμιηθή ειηθία ημ 47% πανέμεκε 

παπύζανθμ ζηεκ 2α γομκαζίμο εκώ από αοηά με ζμβανή παποζανθία ημ 70% 

πανέμεκε παπύζανθμ ζηεκ 2α Γομκαζίμο.

 Ακάμεζα ζηα οπένβανα /παπύζανθα παηδηά > 3 εηώκ μ θίκδοκμξ εμθάκηζεξ 

παποζανθίαξ ζηεκ εκήιηθε δςή είκαη ηνηπιάζημξ ακελάνηεηα ημο βάνμοξ ηςκ γμκηώκ 

ημοξ.

Ο θίκδοκμξ εμθάκηζεξ παποζανθίαξ ζηεκ εκήιηθε δςή είκαη ηεηναπιάζημξ ζημοξ 

οπένβανμοξ/παπύζανθμοξ εθήβμοξ.

N Engl J Med 2014;370:403



Η ζμβανόηεηα ηεξ παποζανθίαξ ζηεκ εθεβεία είκαη ζεμακηηθόξ 

πνμγκςζηηθόξ πανάγμκηαξ παναμμκήξ ηεξ παποζανθίαξ ζηεκ εκήιηθε δςή:

 Σμ 75% ηςκ εθήβςκ με ζμβανή παποζανθία παναμέκμοκ ζμβανά 

παπύζανθμη εκήιηθεξ.

 Σμ 8% ηςκ εθήΒςκ με μέηνηα παποζανθία ακαπηύζζμοκ ζμβανή 

παποζανθία ζηεκ εκήιηθε δςή.

Γεκηθά με βάζε ηηξ θαμπύιεξ πηζηεύεηαη όηη >80% ημο ζοκόιμο παπύζανθςκ 

παηδηώκ (>6,5 εηώκ- δηεζκήξ πμιοθεκηνηθή μειέηε) έπμοκ πηζακόηεηεξ κα 

γίκμοκ παπύζανθμη εκήιηθεξ εκώ πμζμζηό 75% ηςκ παπύζανθςκ εκειίθςκ 

είπε θοζημιμγηθό ΔΙ ζηε Παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία.

N Engl J Med 2011;365:1876-85



Ε παποζανθία ζηε παηδηθή ειηθία θαη θονίςξ ε γνήγμνε πνόζιερε 

ζςμαηηθμύ βάνμοξ ζηε πνμεθεβεία θαη εθεβεία ζπεηίδεηαη με:

 Παποζανθία ζηε εκήιηθε δςή

 Γμθάκηζε ζαθπανώδε δηαβήηε ηύπμο 2 ζηε εκήιηθμ δςή(εκήιηθεξ με Δ 

ηύπμο 2 ζηε εκήιηθε δςή είπακ ορειόηενμ ΔΙ ζηεκ ειηθία ηςκ 9 εηώκ 

ζογθνηηηθά με αοημύξ πμο δεκ έπμοκ Δ).

 Ιηθνόηενε ζοζπέηηζε με ηεκ οπένηαζε θαη ηε οπενιηπηδαημία

 Αολεμέκμ θίκδοκμ εμθάκηζεξ θανδηαγγεηαθώκ κμζεμάηςκ

 Ο θίκδοκμξ εθιείπεη ακ μ ΔΙ επηζηνέρεη ζημ θοζημιμγηθό ζηεκ εκήιηθε 

δςή, αιιά παναμέκεη ορειόηενμξ ζογθνηηηθά με αοημύξ πμο είπακ 

θοζημιμγηθό ΒΜΙ ζηεκ παηδηθή ειηθία.

 Παναμέκεη μόκμ μηα μηθνή ζοζπέηηζε με ηεκ οπένηαζε αθόμα θαη μεηά ηεκ 

μμαιμπμίεζε ημο ΔΙ.



 Από ηα παπύζανθα  παηδηά ειηθίαξ 6 εηώκ με έκα γμκέα παπύζανθμ  

ημ  50% ζα παναμείκεη παπύζανθμ θαη ζηεκ εκήιηθε δςή.

 Ακάμεζα ζηα παπύζανθα παηδηά ειηθίαξ 10-14 εηώκ με έκα γμκέα 

παπύζανθμ ημ 80% ζα είκαη παπύζανθμ θαη ζηεκ εκήιηθε δςή.

N Engl J Med 1997;337(13):869



Πηζακή ελήγεζε γηα ηεκ εμθάκηζε παποζανθίαξ είκαη oη αιιειεπηδνάζεηξ 

ακάμεζα :

 ηεκ πνόζιερε ηνμθήξ

 Φοζηθή δναζηενηόηεηα 

 Γεκεηηθή πνμδηάζεζε γηα οπενβμιηθή πνόζιερε βάνμοξ

 Ε ακηαπόθνηζε ζε μπμηαδήπμηε πανεμβμιή ζημ πενηβάιιμκ ελανηάηαη 

θαηά πμιύ από ηε γεκεηηθή πνμδηάζεζε ημο θάζε αηόμμο γηα πνόζιερε 

ή απώιεηα βάνμοξ.

Eur J Epidemiol 2012;27:247-253





ήμενα μη ζοκζήθεξ πμο επηθναημύκ είκαη εοκμσθέξ γηα ηεκ ακάπηολε ηεξ παποζανθίαξ: 

 άθζμκε ηνμθή,

 Σνμθέξ με αολεμέκμ γιοθαημηθό δείθηε

 Γπελενγαζμέκεξ ηνμθέξ

 Δίαηηα θηςπή ζε θνμύηα θαη ιαπακηθά 

 εύθμια πνμζπμνίζημε, 

 Υομμί με πνμζζήθε δάπανεξ 

 εύγεζηε θαη πιμύζηα ζε εκένγεηα.

 Fast foods

Ιηθνέξ θαζεμενηκέξ 

οπενβάζεηξ θαηαιήγμοκ αζνμηζηηθά

ζηεκ εμθάκηζε  παποζανθίαξ.



 Ε ειάηηςζε ηεξ θοζηθήξ δναζηενηόηεηαξ 

ζεςνείηαη ζεμακηηθόηενμξ πανάγμκηαξ 

εμθάκηζεξ παποζανθίαξ ζογθνηηηθά με ηηξ 

δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ.



οζπέηηζε πνόκμο ηειεζέαζεξ θαη παποζανθίαξ;

 Ίζςξ είκαη ε θαιύηενα ηεθμενηςμέκε επίδναζε πενηβάιιμκημξ ζηε παποζανθία ζηα 

παηδηά

 Ο πνόκμξ ηειεζέαζεξ ή ε πανμοζία ηειεόναζεξ ζημ δςμάηημ ημο παηδημύ ζπεηίδεηαη άμεζα με 

ηεκ επίπηςζε ηεξ παποζανθίαξ ζε παηδηά θαη εθήβμοξ

 Ε επίδναζε μπμνεί κα παναμέκεη μέπνη ηεκ εκήιηθε δςή

Πςξ επηδνά:

 Ακηηθαζηζηά ηε θοζηθή δναζηενηόηεηα

 Γιάηηςζε ημο νοζμμύ ημο μεηαβμιηζμμύ

 Ανκεηηθέξ επηπηώζεηξ ζηεκ πμηόηεηα ηεξ ηνμθήξ

 Γπηδνά ζημκ ύπκμ(Γιάηηςζε ημο ύπκμο ζπεηίδεηαη με αολεμέκε πνόζιερε ηνμθήξ, αύλεζε 

ζςμαηηθμύ βάνμοξ θαη ορειόηενα επίπεδα ιεπηίκεξ)

Pediatrics 2011;128(1):e93

Arch Pediatr Adolesc Med.2012 May;16695):465-72  

Υνήζε ειεθηνμκηθώκ οπμιμγηζηώκ θαη παηπκηδηώκ:Γπίζεξ ζπεηίδμκηαη με ηεκ 

εμθάκηζε  παποζανθίαξ ζηα παηδηά.



 Οη γεκεηηθμί πανάγμκηεξ έπμοκ ανθεηά ζεμακηηθό νόιμ θαη αιιειεπηδνμύκ με ημ 

πενηβάιιμκ μδεγώκηαξ ζε παποζανθία.

 Δηαθμνεηηθά γμκίδηα εοζύκμκηαη γηα ηεκ εμθάκηζε παποζανθίαξ ζε δηαθμνεηηθέξ 

πνμκηθέξ πενηόδμοξ ηεξ δςήξ.

 Από μειέηεξ πνμθύπηεη όηη ημ πμζμζηό ηεξ παποζανθίαξ πμο μπμνεί κα απμδμζεί 

ζε γεκεηηθμύξ πανάγμκηεξ πμηθίιεη ακαιόγςξ με ημκ ελεηαδόμεκμ πιεζοζμό από 30-

50% αιιά αθόμα μη πενηζζόηενμη οπμθείμεκμη γεκεηηθμί πμιομμνθηζμμί δεκ έπμοκ 

απμμμκςζεί.

 ογθεθνημέκα ζπάκηα ζύκδνμμα (πνςμμζςμηθέξ ακςμαιίεξ-έιιεηρε γμκηδίςκ) 

ζπεηίδμκηαη με παποζανθία θαη εοζύκμκηαη γηα <2% πενηπηώζεςκ παποζανθίαξ ζηα 

παηδηά.



 Από μεηα-ακάιοζε  ζε δεύγε μμκμδογςηηθώκ θαη δηδογςηηθώκ δηδύμςκ 

πνμθύπηεη:

 H θιενμκμμηθόηεηα ημο ΔΙ: ηζπονή ζε δηάθμνεξ ειηθηαθέξ θαηεγμνίεξ 

 Ε θιενμκμμηθή πνμδηάζεζε γηα παποζανθία θαίκεηαη όηη αολάκεηαη από ηεκ 

πνμεθεβεία μέπνη ηα πνώηα κεακηθά πνόκηα, εκώ θαίκεηαη κα ειαηηώκεηαη 

μεηά ηα πνώηα κεακηθά πνόκηα.

 Ίζςξ οπάνπεη δηαθμνά ζηε γεκεηηθή πνμδηάζεζε ζηα δύμ θύια 

(γοκαίθεξ>άκδνεξ)

Eur J Epidemiol 2012;27:247-253



 ύκδνμμμ Cushing

 ύκδνμμα (Prader-Will, Turner, πμιοθοζηηθώκ κεθνώκ) 

 Τπμζονεμεηδηζμόξ

 Ακεπάνθεηα αολεηηθήξ μνμόκεξ

 Τπενηκζμοιηκηζμόξ

 Τπμζαιαμηθή δοζιεηημονγία





 Ο ζοκηειεζηήξ ζοζπέηηζεξ ακάμεζα ζημ ΔΙ ηςκ γμκέςκ θαη ζηεκ 

εμθάκηζε παποζανθίαξ ζηα παηδηά θομαίκεηαη από 0,15-0,25.

 Ε παποζανθία ηςκ γμκηώκ είκαη μ ζεμακηηθόηενμξ θαζμνηζηήξ ηεξ 

παποζανθίαξ ηςκ παηδηώκ 

 Ε ζπέζε ημο ΔΙ ηςκ γμκηώκ θαη εμθάκηζεξ παποζανθίαξ ζηα 

παηδηά μπμνεί κα ελεγεζεί :

◦ Ιέζς γεκεηηθήξ πνμδηάζεζεξ

◦ Ιέζς θμηκμύ πενηβάιιμκημξ( θμηκςκηθμμηθμκμμηθή ζέζε, 

δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ, θοζηθή δναζηενηόηεηα, άιιμοξ 

πανάγμκηεξ ηνόπμο δςήξ)

◦ οκδοαζμόξ ηςκ ακςηένς δύμ



 Παναθμιμύζεζε θαη ζύγθνηζε ημο ΔΙ από ηε γέκκεζε ςξ ηεκ 

εκήιηθε δςή ζε δύμ ζοκεπόμεκεξ γεκεέξ.

 17.000 γεκκήζεηξ ζε μηα εβδμμάδα ημκ Ιάνηημ ημο 1958 πμο 

παναθμιμοζήζεθακ  γηα 45 έηε

 Σμ 1991 :4.300 παηδηά αηόμςκ αοημύ ημο δείγμαημξ ειηθίαξ >4 

εηώκ(4-18) πμο παναθμιμοζήζεθακ

 Ζζπύξ ηεξ επίδναζεξ ημο ΔΙ ηςκ γμκηώκ ζημ ΔΙ ηςκ παηδηώκ 

ζε δηαθμνεηηθέξ ειηθίεξ.



 Ο ΔΙ ηςκ παηδηώκ έπεη αολεζεί ακάμεζα ζε 2 γεκηέξ

Ηαηά ζοκέπεηα :αύλεζε ημο πμζμζημύ ηςκ παπύζανθςκ παηδηώκ

 -Ο ΔΙ ηςκ γμκηώκ ζε όιεξ ηηξ ειηθίεξ( από ηεκ παηδηθή ειηθία ςξ ηεκ 

εκήιηθε δςή) έπεη ηζπονή ζοζπέηηζε με ημ ΔΙ ημο παηδημύ ημοξ

 Ο Τρειόξ ΔΙ ημο γμκέα θαη 

 ε μεγάιε αύλεζε ημο ΔΙ 

ηόζμ ζηε παηδηθή ειηθία όζμ θαη ζηεκ εκήιηθε δςή ζπεηίδμκηαη με 

ορειόηενμ ΔΙ θαη αολεμέκμ θίκδοκμ γηα οπένβανμ/παπύζανθμ παηδί 

θαη ε ζοζπέηηζε αοηή είκαη ακελάνηεηε ζηηξ δύμ ειηθίεξ.



Ο ορειόξ ΔΙ ηςκ γμκηώκ ζηεκ εκήιηθε δςή –ακελάνηεηα από ημ ΔΙ 

ημοξ ζηεκ παηδηθή ειηθία-ζπεηίδεηαη με αολεμέκμ ΔΙ ζημ παηδί ημοξ: 

επίδναζε ημο θμηκμύ πενηβάιιμκημξ:θμηκςκηθό, ηνόπμξ δςήξ, δίαηηα 

θαη επίπεδμ θοζηθήξ δναζηενηόηεηαξ πμο μμηνάδμκηαη μη μηθμγέκεηεξ.

O ορειόξ ΔΙ ημο γμκέα θαη ε ελεδεηεμέκε πνόζιερε βάνμοξ ημο γμκέα 

ζηεκ παηδηθή ειηθία –ακελάνηεηα από ημ ΔΙ ζηεκ εκήιηθε δςή-

ζπεηίδεηαη με αολεμέκμ θίκδοκμ θαη πνώημε ακάπηολε παποζανθίαξ ζημ 

παηδί ημο: γεκεηηθέξ επηδνάζεηξ ή πνώημε εγθαζίδνοζε ζοκεζεηώκ 

δςήξ πμο δηαηενμύκηαη ζηεκ εκήιηθε δςή θαη μεηαθένμκηαη ζηα παηδηά 

ή θαη ηα δύμ)

American Journal of Clinical Nutrition 2009;89:551-7



Σμ εκδεπόμεκμ απόθηεζεξ παπύζανθμο παηδημύ είκαη

 6-10% όηακ θαη μη 2 γμκείξ δεκ είκαη παπύζανθμη
 25-50% όηακ μ 1 γμκηόξ είκαη παπύζανθμξ θαη

 30-65% όηακ θαη μη 2 γμκείξ  είκαη  παπύζανθμη

 ε μηθμγέκεηα με έκα παπύζανθμ παηδί έπεη πηζακόηεηα 40-
80% κα απμθηήζεη θαη δεύηενμ παπύζανθμ. 

 Ο νόιμξ ηεξ θιενμκμμηθόηεηαξ θομαίκεηαη ζημ 40% θαη 
έπμοκ ηαοημπμηεζεί 40 γμκίδηα.



Οιμέκα θαη πενηζζόηενεξ εκδείλεηξ οπμδεηθκύμοκ όηη 

μη πενηβαιιμκηηθέξ θαη δηαηνμθηθέξ επηδνάζεηξ ζε 

θνίζημεξ πενηόδμοξ ηεξ ακάπηολεξ μπμνεί κα έπμοκ 

μόκημα απμηειέζμαηα ζηεκ εμθάκηζε πνμδηάζεζεξ ημο 

αηόμμο γηα παποζανθία θαη ακάπηολε μεηαβμιηθμύ 

ζοκδνόμμο.

N Engl J Med .2013;369(23):2173



 Θίγεξ μειέηεξ

 Ηίκδοκμξ εμθάκηζεξ παποζανθίαξ ζε ειηθία 19 εηώκ ήηακ : ζεμακηηθά μεγαιύηενμξ ζε παηδηά πμο μη 

μεηένεξ ημοξ ήηακ ζε θαηάζηαζε οπμζνερίαξ θαηά ημ 1μ ήμηζο ηεξ θύεζεξ 

 Υαμειόηενμξ είκαη μ θίκδοκμξ ακ αοηή ε οπμζνερία αθμνά ζημ 2μ ήμηζο ή ηεκ 1ε πενηγεκκεηηθή πενίμδμ

 Ε οπμζνερία θαηά ηε θύεζε γεκηθά ζπεηίδεηαη με ορειόηενμ βάνμξ θαη αολεμέκε εκαπόζεζε ιίπμοξ ζε 

γοκαίθεξ ανγά ζηε εκήιηθε δςή ηδίςξ ακ ε οπμζνερία αθμνά ηεκ πενίμδμ πενί ηεκ 20ε

εβδμμάδα.(αθόμα θαη μεηά από δηόνζςζε γηα γεκεηηθμύξ θαη πενηβαιιμκηηθμύξ πανάγμκηεξ)

 εμακηηθόξ μ ΔΙ ηεξ γοκαίθαξ πνηκ από ηε ζύιιερε 

 Ε πνμεθιαμρία ηεξ μεηέναξ ζπεηίδεηαη με αολεμέκμ ΒΙΖ ημο παηδημύ ζηεκ εθεβεία.

 Παηδηά μεηένςκ με Δ θύεζεξ:αολεμέκμ θίκδοκμξ εμθάκηζεξ παποζανθίαξ

The American journal of clinical Nutrition 1999;70:811-816



 Ε πνόζιερε επανθμύξ πμζόηεηαξ ζενμίδςκ θαη πνςηεσκώκ 

θαηά ηε θύεζε θαη ηε γαιμοπία ζπεηίδεηαη με :

◦ Τρειόηενμ ΔΙ θαηά ηε γέκκεζε

◦ Ηενδίδμοκ πενηζζόηενμ ύρμξ

◦ Υαμειόηενα επίπεδα γιοθόδεξ (ζογθνηηηθά με άημμα παμειήξ 

πνόζιερεξ ζε πνςηεΐκεξ ζηηξ ακηίζημηπεξ πενηόδμοξ ηεξ 

δςήξ)

Obstetrics and Gynecology Clinics of North America 2009;36:361-377,ix-x.



 Υαμειό θαη ορειό βάνμξ γέκκεζεξ ζπεηίδμκηαη:

◦ Τρειόηενμ θίκδοκμξ εμθάκηζεξ θεκηνηθμύ ηύπμο παποζανθίαξ 

ζηεκ εκήιηθε δςή

◦ Ιεηαβμιηθμύ ζοκδνόμμο –ακηίζηαζε ζηεκ  ηκζμοιίκε ζηεκ  

εκήιηθε δςή

Σμ παμειό βάνμξ γέκκεζεξ ζπεηίδεηαη με :

◦ Πενηγεκκεηηθό catch-up growth

◦ Ακηίζηνμθα με ημ μιηθό ιίπμξ ζώμαημξ μεηά από δηόνζςζε γηα 

ειηθία, θύιμ ύρμξ θαη βάνμξ(Gale 2001).

BMJ (Clinical Research Ed) 2000;320:967-971

Pediatric Nephrology(Berlin) 2010;25:669-677

The Journal of Clinical Endocrionology and metabolism 2001;86:267-272



 Ο μεηνηθόξ ζειαζμόξ πνμζηαηεύεη από ηεκ εμθάκηζε παποζανθίαξ ζηε παηδηθή ειηθία.

The American Journal of Clinical Nutrition 2009;89:1502S-1508S

 Ο ΔΙ ήηακ παμειόηενμξ ζηα ζειάδμκηα βνέθε ζογθνηηηθά με αοηά πμο 

έιαβακ ηνμπμπμηεμέκμ γάια αγειάδαξ ζε ειηθία 2 εηώκ αθόμα θαη μεηά από 

δηόνζςζε γηα θμηκςκηθμμηθμκμμηθή θαηάζηαζε θαη ζςμαημμεηνηθά ζημηπεία 

γμκηώκ

Systematic Review and meta-Analyses WHO 2007

 Πνμζηαηεοηηθή δνάζε ημο ζειαζμμύ: ελανηάηαη από ηε δηάνθεηα ημο

 Ο ζειαζμόξ πνμζηαηεύεη από ηεκ εμθάκηζε παποζανθίαξ θαη ζηεκ εκήιηθμ 

δςή(OR:0,87).αθόμα θαη μεηά από δηόνζςζε γηα ζογποηηθμύξ πανάγμκηεξ

 Ανκεηηθή ζοζπέηηζε ακάμεζα ζε απμθιεηζηηθό ζειαζμό >4 μήκεξ θαη ζηε 

γνήγμνε αύλεζε Β θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ 2 πνώηςκ εηώκ

Pediatrics 2005 ;115:1367-1377



 Γλεγήζεηξ γηα πνμζηαηεοηηθή δνάζε:

Φεοδήξ ζπέζε θαη μθείιεηαη ζε ζογποηηθμύξ πανάγμκηεξ;

Σμ βνέθμξ νοζμίδεη μόκμ ημο ημ πμζό ημο γάιαθημξ πμο 

ηνώεη θαη ζοκεζίδεη ζηεκ αοημνύζμηζε ηεξ ηνμθήξ

Όπανλε βημιμγηθήξ βάζεξ(πενηεθηηθόηεηα ζε πνςηεΐκε 

ημο μεηνηθμύ γάιαθημξ, ακηίζηαζε ζηε ιεπηίκε,  

ακηηπμθίκεξ)μη μπμίεξ νοζμίδμοκ ηεκ εκενγεηαθή 

πνόζιερε,ηεκ θαηακάιςζε εκενγεηαθώκ οπμζηνςμάηςκ 

θαη ηεκ πεμεία ηςκ θοηηάνςκ(Gillman and Mantzoros

2007).
International Journal of Pediatric Obesity 2009;4:196-204

Epidemiology 2007;18:730-732



 Ακηηθαημπηνίδεη ηεκ θαηάζηαζε ζνέρεξ ηςκ βνεθώκ θαη κεπίςκ 

θαη είκαη απόννμηα ημο ζειαζμμύ θαη ηεξ ζομπιενςμαηηθήξ 

ζίηηζεξ

Από ημ 1970 έπεη θακεί όηη;

 Ε γνήγμνε αύλεζε ημο βάνμοξ(>90ε ΓΘ)θαηά ημκ 1μ πνόκμ δςήξ 

ζπεηίδεηαη με αολεμέκμ θίκδοκμ εμθάκηζεξ παποζανθίαξ ζε 

ειηθία 6-8 εηώκ.
British Medical Journal (Clinical Research Ed) 1970;2:74-76

 ε πμιοθεκηνηθή  μειέηε ζηηξ ΕΠΑ : ε γνήγμνε αύλεζε βάνμοξ 

θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ 4 πνώηςκ μεκώκ ζπεηίδεηαη με 

παποζανθία ζηε ειηθία ηςκ 7 εηώκ θαη ζηεκ ειηθία ηςκ 20εηώκ 

εύνεμα πμο επηβεβαηώζεθε θαη πημ πνόζθαηα

Pediatrics 2002;109:194-199



 Ο ΔΙ ζηε παηδηθή ειηθία

 οζημιηθή ανηενηαθή πίεζε

 Ιεηνηθόξ θαη παηνηθόξ ΔΙ

 Βάνμξ γέκκεζεξ

 Γζςζηνεθήξ  ζομπενηθμνά

J Clin Endocrinol Metab 2011;96(9):e1542

Ή παφτςαπκία σηρ μησέπαρ 

Η παφτςαπκία σοτ πασέπα 

Αύξηςη βάποτρ κασά σην εγκτμοςύνη 

Το βάπορ κασά σον 6ο μήνα σηρ ζωήρ 

Το κάπνιςμα κασά ση διάπκεια σηρ εγκτμοςύνηρ

Γζκηθό ζπέδημ δνάζεξ γηα ηε 
δεμόζηα ογεία: απμηύπςζε, 
πνόιερε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ 
παηδηθήξ παποζανθίαξ δνάζεηξ 
γηα ηεκ άζθεζε θαη ηεκ ογηεηκή 
δηαηνμθή (mis301205)



 Αολεμέκε ηημή HDL πμιεζηενίκεξ

 Γηζόδεμα ηεξ μηθμγέκεηαξ

 Γθπαίδεοζε ηςκ γμκηώκ
J Clin Endocrinol Metab 2011;96(9):e1542

Η εκπαίδετςη σηρ μησέπαρ 

Η εκπαίδετςη σοτ πασέπα 

Οι ώπερ σοτ ελεύθεποτ φπόνοτ

Υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
Γζκηθό ζπέδημ δνάζεξ γηα ηε 
δεμόζηα ογεία: απμηύπςζε, 
πνόιερε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ 
παηδηθήξ παποζανθίαξ δνάζεηξ 
γηα ηεκ άζθεζε θαη ηεκ ογηεηκή 
δηαηνμθή (mis301205)



 ηόπμξ: ΌΛΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ

 Υνόκμξ έκανλεξ: Γέκκεζε

 Οηθμγεκεηαθό ηζημνηθό παποζανθίαξ, θμηκςκηθέξ θαη 

ζομπενηθενημιμγηθέξ αιιειεπηδνάζεηξ

 Παηδηά αολεμέκμο θηκδύκμο:

◦ Ιε γμκείξ παπύζανθμοξ

◦ Ιε μεηένα με Δ θύεζεξ



Γκημπηζμόξ ημο παηδημύ θαη εθήβμο  πμο βνίζθεηαη ζε θίκδοκμ γηα 
ακάπηολε παποζανθίαξ θαη έγθαηνε δνάζε 

 Ηαζηένςζε μεηνηθμύ ζειαζμμύ ςξ ημκ 6μ μήκα απμθιεηζηηθά θαη ςξ ημ 12 μήκα 

μαδί με ηηξ ζηενεέξ ηνμθέξ

 Απμθογή οπενζίηηζεξ ημο βνέθμοξ

 Δηαμόνθςζε ογηεηκμύ δηαηημιμγίμο ζημ παηδί θαη ημκ έθεβμ

 Σαθηηθή παναθμιμύζεζε θαη θαηαγναθή ηςκ ζςμαημμεηνηθώκ ζημηπείςκ (θαη 

ημο ΔΙ) ηςκ παηδηώκ από ημκ παηδίαηνμ

 Δεμημονγία πώνςκ άζιεζεξ-παναθίκεζε ζε αζιμπαηδηέξ

 Οοζηαζηηθή πανέμβαζε γηα δηάζεζε ογηεηκώκ ηνμθίμςκ

 Γκεμένςζε από ηα ΙΙΓ

 Απμθογή δηαθεμίζεςκ ηνμθώκ με ορειό γιοθαημηθό δείθηε .



 Πενημνηζμέκε θαηακάιςζε ακαροθηηθώκ

 Γκζάννοκζε γηα θαηακάιςζε ηεξ ζοκηζηώμεκεξ πμζόηεηαξ ιαπακηθώκ θαη θνμύηςκ

 Πενημνηζμόξ ζηε ηειεζέαζε:

◦ Ηαζόιμο ηειεόναζε γηα παηδηά ειηθίαξ<2 εηώκ

◦ πη >2 ώνεξ εμενεζίςξ γηα παηδηά ειηθίαξ>2 εηώκ

◦ Απμμάθνοκζε ζηεξ ηειεόναζεξ από ημ δςμάηημ ημο παηδημύ

 Ηαζεμενηκή πνόζιερε πνςηκμύ

 Πενημνηζμόξ ζημ θαγεηό έλς από ημ ζπίηη

 Γκζάννοκζε κα ηνώεη όιε ε μηθμγέκεηα μαδί

 Γιάηηςζε ημο μεγέζμοξ ηεξ μενίδαξ

 Πνόζιερε ηνμθώκ πιμύζηώκ ζε Ca ,ζε θοηηθέξ ίκεξ θαη μαθνμζοζηαηηθά

 Ιέηνηα ςξ έκημκε θοζηθή δναζηενηόηεηα γηα ημοιάπηζημκ 60΄εμεεζίςξ(γηα ηα πμιύ 

μηθνά παηδηά αοηό μπμνεί κα είκαη ειεύζενμ παηπκίδη)

 Πενημνηζμόξ ηςκ παποκηηθώκ ηνμθώκ



 ομπενημθενημιμγηθέξ αιιαγέξ ζηηξ δηαηνμθηθέξ 

ζοκήζεηεξ θαη ζημ ηνόπμ δςήξ ηςκ γμκηώκ

 Τημζέηεζε μέηνςκ γηa πνόιερε παποζανθίαξ ζημ 

ζπμιείμ θαη ζηε θμηκόηεηα:

◦ ογθεθνημέκα θαη ογηεηκά θαγεηά ζηε θακηίκα ημο ζπμιείμο

◦ Φοζηθή δναζηενηόηεηα

◦ Αζθαιή πάνθα

◦ Αζθαιείξ πώνμη ροπαγςγίαξ

◦ Τγηεηκά ηνόθημα παμειμύ θόζημοξ ζηα πακημπςιεία



 Ακ ΔΙ>85ε ΓΘ θαη <94ε Γζ (Τπένβανμ) θαη 

 Ακ ΔΙ ≥ 95ε ΓΘ (Παπύζανθμ): 

 Γθηίμεζε ηαηνηθώκ θηκδύκςκ θαη θηκδύκςκ ζομπενηθμνάξ

 Ζαηνηθμί θίκδοκμη:

◦ Ηίκδοκμξ εμθάκηζεξ παποζανθίαξ ζημ μέιιμκ

◦ Ηίκδοκμξ γηα ηαηνηθά πνμβιήμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με παποζανθία

◦ Ακαγκώνηζε οπανπόκηςκ πνμβιεμάηςκ πμο ζπεηίδμκηαη με παποζανθία

Όπανλε πνμδηαζεζηθώκ παναγόκηςκ:

Παποζανθία γμκέςκ

 πνμβιήμαηα ογείαξ ηςκ γμκέςκ πμο είκαη μηθμγεκή θαη ζπεηίδμκηαη με παποζανθία

 Έιεγπμξ γηα ζομπηώμαηα από άιια ζοζηήμαηα :

 Άπκμηεξ ζημκ ύπκμ, οπένηαζε , μειακίδμοζα αθάκζςζε, θεθαιαιγία, θαηάζιηρε 

βνμγπόζπαζμμξ, πνόςνε ήβε



 Θηπίδηα κεζηείαξ(Σνηγιοθενίδηα, μιηθή πμιεζηενόιε,LDL,HDL)

 Γιοθόδε κεζηείαξ-Ηαμπύιε ακμπήξ γιοθόδεξ(ζε όια ηα παηδηά 

ειηθίαξ >10 εηώκ πμο είκαη οπένβανα ή παπύζανθα ΗΑΖ έπμοκ 

δύμ(2) ή πενηζζόηενμοξ πανάγμκηεξ θηκδύκμο:

◦ Οηθμγεκεηαθό ηζημνηθό Δ ηύπμο 2

◦ Ακήθμοκ ζε εζκηθόηεηα ορειμύ θηκδύκμο

◦ Έπμοκ μειακίδμοζα αθάκζςζε

◦ Πμιοθοζηηθέξ ςμζήθεξ

 Σνακζαμηκάζεξ

 CRP

 Γπίπεδα βηηαμίκεξ D

 Έιεγπμξ ζονεμεηδηθήξ ιεηημονγίαξ



 Δίαηηα (ηζμννμπεμέκε δηαηνμθή)

 Άζθεζε
 Φοπμιμγηθή οπμζηήνηλε
 Ακηημεηώπηζε εηδηθώκ παζμιμγηθώκ θαηαζηάζεςκ
 Φανμαθεοηηθή αγςγή;
 Υεηνμονγηθή ακηημεηώπηζε;



 Ιέηνημξ πενημνηζμόξ ζενμίδςκ θαη θαηάιιειε 
θαηακμμή 24ςνμο

(ειάηηςζε θαηά 1/3 ηεξ ζοκήζμοξ δηαηνμθήξ - 5 γεύμαηα)

 Πιμύζηα ζε ζύκζεημοξ οδαηάκζναθεξ (50-55%)

 Ανθεηή πνςηεΐκε (20-25%)

ΠΡΟΟΥΕ: ε απώιεηα βάνμοξ ζηεκ παηδηθή ειηθία δεκ πνέπεη 
κα λεπενκά ηα 1-2 kg ημ μήκα.



μηθνά-ζοπκά γεύμαηα, πμηθηιία ηνμθώκ, θοζηθμί πομμί θαη 
ιαπακηθά, μηθνό νεπό πηάημ, ζπεηηθά μηθνό θμοηάιη ή 
πηνμύκη, ανγέξ θηκήζεηξ, θαιό μάζεμα, άθζμκμ κενό, όπη ιάδη 
με ημ μπμοθάιη, ρςμί μιηθήξ αιέζεςξ.

ΠΡΟΟΥΕ ζηα ηνόθημα με ηηξ θνομμέκεξ ζενμίδεξ

(snacks,ακαροθηηθά, ιηπμοδηέξ). 

Σα ζαθπανμύπα πμηά απμννμθώκηαη γνήγμνα, εηζένπμκηαη 
ζηεκ θοθιμθμνία θαη πνμθαιμύκ άμεζε έθθνηζε ηκζμοιίκεξ 
πμο έπεη ηεκ ηδηόηεηα κα εκαπμζεθεύεη ιίπε θαη 
οδαηάκζναθεξ.



 30 ιεπηά μέηνηαξ έκηαζεξ άζθεζε θαζεμενηκά

 ζηαδηαθή αύλεζε

 ημ βάδηζμα θαη ημ θμιύμπη ζε πνμηίμεζε



 ημ παηδί θαη μ έθεβμξ πνεηάδεηαη ροπμιμγηθή οπμζηήνηλε γηα κα 

απμθηήζεη αοημπεπμίζεζε.

 ακ αοηό δεκ είκαη δοκαηό ημ ιόγμ έπεη μ εηδηθόξ: εθπαηδεύεηαη κα μεκ 

πνεζημμπμηεί ημ θαγεηό ςξ δηαθογή, όηακ πηέδεηαη ροπμιμγηθά.



ηα παηδηά θαη ζημοξ έθεβμοξ ζπακηόηαηα 
πνεζημμπμηείηαη θανμαθεοηηθή αγςγή

Τπένηαζε
Δοζιηπηδαημία
Τπενηνηγιοθενηδαημία
Άπκμηεξ



 Ακαζηέιιμοκ ηεκ όνελε ( ζημπμοηναμίκε: Reductil 10 θαη 15mg) Ηαιά 

απμηειέζμαηα ζε εθήβμοξ –παναθμιμύζεζε θανδηαθμύ νοζμμύ θαη ανηενηαθήξ 

πίεζεξ

 Γμπμδίδμοκ ηεκ απμννόθεζε από ημ πεπηηθό (μνιηζηάηε: Xenical 120mg)

 Σνμπμπμημύκ ημκ μεηαβμιηζμό( ακαζηέιιμοκ ηε μεηαηνμπή ηςκ οδαηακζνάθςκ 

ζε ιίπμξ „μεηθμνμίκε‟, ή ηεκ απμζήθεοζε  ημο ιίπμοξ .Ηαιά απμηειέζμαηα ζε 

παηδηά θαη εθήβμοξ με παποζανθία ςξ απμηέιεζμα ιήρεξ ροπμηνόπςκ 

θανμάθςκ.

 Ιεηώκμοκ ηεκ παναγςγή ηεξ ηκζμοιίκεξ (μθηνεμηίδε)

 Αολάκμοκ ηεκ θαηακαιηζθόμεκε εκένγεηα από ημκ μνγακηζμό με αύλεζε ηεξ 

ζενμμγέκεζεξ(μαδηκδόιε)



 Με απώιεηα βάνμοξ πανά ηε ζοκεπή θαη εκηαηηθή πνμζπάζεηα 

γηα 6 μήκεξ

 ΔΜ>40 με ζοκμδό πάζεζε(ζαθπανώδεξ δηαβήηεξ, απμθναθηηθή 

άπκμηα)

 ΔΜ>50

αζοκήζεξ γηα παηδηά θαη έθεβμοξ

γαζηρική παράκαμψη
γαζηρικός δακηύλιοςενδογαζηρικό μπαλόνι



«Η παφτςαπκία δεν είναι απλά μια αςθένεια αλλά 

είναι ο πποάγγελορ άλλων αςθενειών»

Ιπποκπάσηρ 




