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Ἡ παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ παχυσαρκία ἀποτελοῦν
παγκόσμιο πρόβλημα, τὸ ποσοστὸ ἐμφάνισης εἶναι
ἐξαιρετικὰ ὑψηλό, σὲ παγκόσμια κλίμακα ἀνέρχεται πάνω
ἀπὸ 40%. Στὴν Ἑλλάδα, ἡ παιδικὴ παχυσαρκία ἀποτελεῖ
ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ βασικὰ προβλήματα μὲ σημαντικὸ ἀντίκτυπο
στὴ Δημόσια Ὑγεία. Στὴ μελέτη GRECO διαπιστώθηκε ὅτι
σὲ παιδιὰ ἡλικίας 10 ἕως 12 ἐτῶν, 30% εἶναι ὑπέρβαρα
καὶ 12% εἶναι παχύσαρκα. Μὲ τὸ ποσοστὸ αὐτὸ ἡ Ἑλλάδα
βρίσκεται ἀνάμεσα στὶς πρῶτες στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ
παγκοσμίως.
Πολλὲς μελέτες ἔχουν διεξαχθεῖ γιὰ νὰ βρεθοῦν
τὰ πιθανὰ αἴτια γι’ αὐτὴ τὴν «ἐπιδημία» τῆς παιδικῆς
παχυσαρκίας σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ στὴν Ἑλλάδα.
Μελέτες, μὲ στόχο τὴν κατανόηση καὶ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς παιδικῆς παχυσαρκίας, ἐπισημαίνουν πὼς ἡ διατροφὴ
καὶ ἡ ἄσκηση εἶναι οἱ σημαντικότεροι παράγοντες,
ξεπερνώντας τὴ γενετικὴ προδιάθεση ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει
τὸ παιδί. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἐξετάζεται καὶ ὁ πιθανὸς
συσχετισμὸς τῆς παιδικῆς παχυσαρκίας μὲ τὸ εἶδος καὶ
τὴν ποσότητα τῆς διατροφῆς, καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ ἄλλες
συνήθειες.
Ἡ μελέτη GRECO εἶναι πανελλήνια ἔρευνα, ποὺ
διεξήχθη σὲ ἀντιπροσωπευτικὸ πανελλαδικὸ δεῖγμα
μαθητῶν δημοτικοῦ σχολείου, ἡλικίας 10-12 ἐτῶν.
Ἐξετάστηκαν περίπου 5.000 παιδιὰ γιὰ νὰ βρεθοῦν
παράγοντες, ποὺ συντελοῦν στὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ παιδικῆς
παχυσαρκίας στὴν Ἑλλάδα. Ἐν προκειμένῳ, μελετήθηκαν
ἡ διατροφὴ καὶ οἱ συνήθειες στὸ φαγητό, ὁ τρόπος ζωῆς,
καθὼς καὶ οἱ συνήθειες καὶ πεποιθήσεις τῆς οἰκογένειας.
Ἡ ἐπιλογὴ καὶ ἡ συχνότητα πρόσληψης διαφόρων
τροφίμων, καθὼς καὶ τὸ σύνολο τῶν θρεπτικῶν
συστατικῶν, δηλαδὴ ἡ ποσότητα τῶν ὑδατανθράκων, τῆς
ζάχαρης, τῶν λιπαρῶν καὶ τὸ εἶδος αὐτῶν, καθὼς καὶ
τῶν πρωτεϊνῶν, ποὺ καταναλώνουν τὰ παιδιά, ἀποτέλεσε
τὸν ὁδηγὸ τῆς διατροφικῆς ἀνάλυσης. Τὰ ἀποτελέσματα
αὐτῆς τῆς ἀνάλυσης, ἀπὸ τὴν ἔρευνα GRECO, ἔδειξαν
πὼς τὰ παιδιὰ σχολικῆς ἡλικίας τρῶνε 9% περισσότερους
ὑδατάνθρακες καὶ ἀμυλοῦχα, ἀλλὰ καὶ 11% περισσότερη
ζάχαρη ἀπὸ τὶς συνιστώμενες μερίδες. Ἐπίσης τὸ ποσοστὸ
τῶν ζωικῶν-κεκορεσμένων λιπαρῶν καταναλώνονται
παραπάνω, ἐνῶ τὰ πολυ-ακόρεστα λιπαρὰ λιγότερο. Οἱ

ἕξι (6) κυριότερες πηγὲς κεκορεσμένων λιπαρῶν, ποὺ
βρέθηκαν στὴ μελέτη, εἶναι τὸ λευκὸ καὶ κίτρινο τυρί, τὸ
γάλα, τὸ παγωτό, ἡ σοκολάτα καὶ τὸ κρέας. Στὸν ὀργανισμό
μας τὰ κεκορεσμένα λιπαρὰ εὐθύνονται γιὰ τὴν αὔξηση
τῶν λιπιδίων στὸ αἷμα καί, φυσικά, γιὰ καρδιαγγειακὲς
παθήσεις στὴν ἐνήλικη ζωή. Ἐπίσης, ἡ παχυσαρκία
φαίνεται νὰ συσχετίζεται κυρίως μὲ τὸ σύνολο τῶν
διατροφικῶν συνηθειῶν ἢ καὶ μὲ συγκεκριμένο πρότυπο
διατροφῆς. Οἱ τροφὲς καὶ τὰ θρεπτικὰ στοιχεῖα μποροῦν
νὰ ἀλληλεπιδροῦν πρὸς συγκεκριμένο ἀποτέλεσμα καὶ
γιὰ ὅλα αὐτὰ ἔχουμε τὴ λογικὴ τοῦ Διατροφικοῦ Δείκτη
(ΔΔ). Ὁ δείκτης αὐτὸς ἀποτελεῖ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἀκριβῆ
μέτρηση ἑνὸς διατροφικοῦ προτύπου καὶ στὴν ἀξιολόγηση
τῆς συνολικῆς δράσης τῆς τροφῆς.
Μὲ τὰ δεδομένα τῆς GRECO, σχεδιάστηκε διατ
ροφικὸς δείκτης εἰδικὸς γιὰ παιδιά, μὲ στόχο τὸν ἔγκυρο
ἐντοπισμὸ καὶ τὴν πρόληψη τῆς παιδικῆς παχυσαρκίας.
Στὸν δείκτη συμπεριλήφθηκαν τροφές προστατευτικές,
ὅπως φροῦτα, λαχανικά, σιτηρὰ ὁλικῆς ἄλεσης, γιαούρτι,
ξηροὶ καρποί, ὄσπρια, ψάρι, ἀλλὰ καὶ ἐπιβλαβεῖς τροφές,
στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται χυμοὶ μὲ ἐπιπρόσθετη ζάχαρη
καὶ ἀναψυκτικά, τυποποιημένες τροφὲς καὶ ἀλλαντικά,
φαστ-φούντ, κ.ἄ. Τὰ ἀποτελέσματα ἔδειξαν πὼς παιδιὰ μὲ
χαμηλὸ διατροφικὸ δείκτη ἔχουν μεγαλύτερη πιθανότητα
νὰ εἶναι ὑπέρβαρα ἢ παχύσαρκα.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ συχνότητα κατανάλωσης τροφῶν
καὶ τὸ διατροφικὸ πρότυπο τῶν παιδιῶν, οἱ συνήθειες
φαγητού ἀποτελοῦν ἄλλον ἕνα σημαντικὸ παράγοντα,
ποὺ συσχετίζεται μὲ τὴν παιδικὴ παχυσαρκία. Παιδιὰ
μὲ αὐξημένο βάρος εἶχαν τηλεόραση ἢ ὑπολογιστὴ στὸ
δωμάτιό τους καὶ ἔτειναν νὰ τρῶνε πιὸ συχνὰ βλέποντας
τηλεόραση, δὲν κατανάλωναν πρωινὸ καὶ ἔτρωγαν πιὸ
συχνὰ ἐκτὸς σπιτιοῦ ἢ παράγγελναν φαγητὸ στὸ σπίτι.
Στὴ μελέτη GRECO ἐξετάστηκε καὶ ἡ ἐπίδραση ποὺ
ἔχουν οἱ πεποιθήσεις καὶ οἱ οἰκογενειακὲς συνήθειες
στὴν πιθανὴ αὔξηση τοῦ βάρους τῶν παιδιῶν. Ἰδιαίτερη
ἐντύπωση ἔκανε τὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ γονεῖς δὲν ἀντι
λαμβάνοντο ὅτι εἶχαν παιδὶ μὲ αὐξημένο βάρος καὶ τὸ
θεωροῦσαν φυσιολογικὸ ἢ ἀκόμα καὶ χαμηλοῦ σωματικοῦ
βάρους.
Ἄμεση ἐπίδραση στὴν αὔξηση βάρους εἶχε καὶ ἡ
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καθημερινότητα ἢ ἀλλιῶς ὁ τρόπος ζωῆς τῶν παιδιῶν,
ὅπως ἔχουν δείξει καὶ μελέτες σὲ ἄλλα κράτη τῆς
Εὐρώπης. Φαίνεται νὰ ἐπηρεάζει τὸ ποσοστὸ λίπους καὶ
συνολικὰ τὸ βάρος τῶν
παιδιῶν ὁ τρόπος ζωῆς τους,
ποὺ συμπεριλαμβάνει: α)
ἄσκηση καὶ γενικότερα κί
νηση, β) ὧρες ποὺ βλέπουν
τηλεόραση, γ) ὧρες ποὺ
βρίσκονται μπροστά σε
κάποια ὀθόνη ὑπολογιστὴ
καὶ ἄλλων media/games, δ)
συνολικὲς ὧρες διαβάσματος
καὶ ε) ὧρες ὕπνου. Βέβαια
κάθε ἕνας παράγων ἔχει
τὴν εὐθύνη ἀπὸ μόνος του,
ἀλλὰ καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ
τοὺς ἄλλους παράγοντες γιὰ
τὰ ὑπέρβαρα καὶ παχύσαρκα
παιδιά.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρόβλημα
τῆς παιδικῆς παχυσαρκίας,
ἡ κατανάλωση ἁλατιοῦ
ξεπερνοῦσε τὶς συστάσεις.
Οἱ κύριες πηγὲς ἅλατος
εἶναι ἡ πίτσα, οἱ πατάτες
τηγανιτές, τὸ σουβλάκι, τὰ
χάμπουργκερ, χωρὶς νὰ ὑπολογίζεται αὐτὸ ποὺ προστίθεται
στὸ φαγητὸ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μαγειρέματος. Ὅμως,
στὴν αὐξημένη κατανάλωση ἅλατος συντελοῦν τὸ ψωμί,
τὰ τυποποιημένα δημητριακὰ πρωινοῦ καὶ τὸ τυρὶ (λευκὸ
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καὶ κίτρινο).
Τὸ ἐπιπρόσθετο βάρος, καθὼς καὶ ἡ αὐξημένη
πρόσληψη ἅλατος συμβάλλουν καὶ στὴν αὔξηση τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης, ὅπως
ἔχουν δείξει πολλαπλὲς
ἔρευνες, μία ἀπὸ αὐτὲς καὶ
ἡ GRECO. Ἔχει δημοσιευτεῖ
ἔρευνα, στὴν ὁποία ἡ μείωση
πρόσληψης ἅλατος κατὰ
42%, σὲ παιδιὰ καὶ ἐφήβους,
προκαλεῖ ἐλάττωση τῆς
συστολικῆς πίεσης κατὰ 1,2
mmHg καὶ τῆς διαστολικῆς
πίεσης κατὰ 1,3 mmHg.
Ἡ παιδικὴ παχυσαρκία,
λοιπόν, ποὺ συσχετίζεται μὲ
πολλαπλᾶ νοσήματα καὶ
ἐπιπλοκές, βραχυπρόθεσμες
καὶ μακροπρόθεσμες, μπορεῖ
νὰ ἐλεγχθεῖ μὲ κατάλληλη
ἀγωγή. Προσέχουμε τὴ
διατροφικὴ πρόσληψη, τὶς
διατροφικὲς συνήθειες καὶ
τὴ συμπεριφορὰ τῶν παιδιῶν
στὴν καθημερινή τους ζωή.
Ἐπίσης, βοηθάει πολὺ ἡ
μείωση τῶν τροφῶν ποὺ
εἶναι πλούσιες σὲ ἁλάτι καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει
βασικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ὑγεία. Βεβαίως τὸ καλύτερο, τὸ
πρῶτον στοὺς στόχους μας εἶναι ἡ πρόληψη, πρὶν τὸ παιδὶ
ἐξελιχθεῖ σὲ ὑπέρβαρο. 

