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▪ Τέως Υπεύθυνη της Μονάδας Διαταραχών των Λιπιδίων (2006-2022), στη

Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική 

▪ Συντονίστρια για την καταγραφή των παιδιών & εφήβων με FH, στο Ν. Παίδων 

«Π. & Α. Κυριακού», στα πλαίσια του προγράμματος Hellas FH- Registry από την 

Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης (EAS)
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Δήλωση Συμφερόντων

Δεν διατηρώ εγώ ή μέλος της οικογένειας
μου οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος
από φαρμακευτική ή άλλη εταιρεία



Παχυσαρκία: Ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας 

▪ Πολύπλοκη πολυπαραγοντική νόσος

▪ Τελευταίες δεκαετίες → επιδημικές διαστάσεις

▪ Σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας

▪ Σημαντικός παράγοντας αναπηρίας & θνησιμότητας



Ευρώπη → «παχυσαρκικό» περιβάλλον: κοινωνικό, πολιτιστικό &

οικονομικό πλαίσιο, που ευνοεί την ανάπτυξη παχυσαρκίας σε παιδιά &

ενήλικες (WHO EUROPE REPORT 2022)

Μορφωτικό επίπεδο: όσο υψηλότερο, τόσο μικρότερη η πιθανότητα

παχυσαρκίας με εξαίρεση τους άνδρες 2 χωρών (Εσθονία & Λετονία)
(EUROSTAT 2019)



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία: 

Ένας δια βίου κίνδυνος για την υγεία

Αντιπροσωπεύουν ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα 
του 21ου αιώνα

Μείζον μέλημα υγείας για τους γιατρούς, τους γονείς και 
τις υπηρεσίες υγείας, παγκοσμίως

Παχύσαρκα παιδιά & έφηβοι → αυξημένο κίνδυνο για 
κακή υγεία & κακή ποιότητα ζωής 



O φαύλος κύκλος της παιδικής παχυσαρκίας

↑ ΒΣ στην παιδική &

εφηβική ηλικία →

↑ κίνδυνο 

νοσηρότητας & 

θνησιμότητας 

στην ενήλικη ζωή 

Ο παχύσαρκος 

έφηβος 

έχει 75% 

πιθανότητα

να γίνει 

παχύσαρκος 

ενήλικας 



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία: 

Ένας δια βίου κίνδυνος για την υγεία

Η Ευρωπαϊκή επιδημία παχυσαρκίας δεν φείδεται των νεότερων γενεών

(WHO Europe 2022 report):

Υπέρβαρα ή Παχύσαρκα είναι:

▪ < 5 ετών → 4,4 εκ. παιδιά (7,9% του συνόλου των παιδιών αυτής της

ηλικιακής ομάδας)

▪ 5-9 ετών → 1:3 παιδιά, με 1:8 (11,6%) → νοσογόνος παχυσαρκία

▪ 10-19 ετών → η επίπτωση σταδιακά μειώνεται σε 1:4 (24,9%) με το 7,1%

→ παχύσαρκα



Επιπολασμός παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη

Martin Armstrong, Apr 29, 2019

Ελλάδα (2015-2017)

Παιδιά 6-9 ετών →

Αγόρια: 3η & Κορίτσια 4η

υψηλότερη θέση

( 12 χώρες της ΕΕ )

Σε όλες τις χώρες,

με εξαίρεση την Πορτογαλία

→ συχνότερη στα αγόρια
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Πολωνία, Ιταλία & Ελλάδα: υπέρβαρα & παχύσαρκα αγόρια →

υπερδιπλάσια των υπέρβαρων & παχύσαρκων κοριτσιών

Η διαφορά αυτή αποδίδεται σε βιολογικούς, κοινωνικούς & 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία & Πανδημία Covid-19

Προ - πανδημίας:

▪ Στις υψηλού εισοδήματος χώρες →

παιδική & εφηβική παχυσαρκία είχαν κάνει ένα πλατό

Στη διάρκεια της πανδημίας:

▪ Μελέτες από Ευρώπη, ΗΠΑ & Κίνα → σημαντική ↑ ΒΣ →

αποδόθηκε σε πολλούς παράγοντες όπως μειωμένη φυσική

δραστηριότητα, αυξημένος χρόνος οθόνης, αλλαγές στο διαιτολόγιο &

αυξημένο οικογενειακό και ατομικό στρες



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία: Παράγοντες κινδύνου

Περιβαλλοντικοί & γενετικοί παράγοντες 

▪ Υπεύθυνοι για την ανάπτυξη & επιδείνωση της

παχυσαρκίας

▪ Σοβαρή παχυσαρκία που εγκαθίσταται ενωρίς στην

παιδική ηλικία μπορεί να οφείλεται σε μεταλλάξεις

γονιδίων π.χ. υποδοχέα της λεπτίνης



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία: Παράγοντες κινδύνου

Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

▪ Περιλαμβάνουν κυρίως βασικούς τρόπους ζωής &

συμπεριφορές όπως:

✓ Ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες,

✓ Απουσία φυσικής δραστηριότητας,

✓ Καθιστικές συμπεριφορές

✓ Αυξημένος Χρόνος οθόνης και

✓ Μικρή διάρκεια ύπνου

➢ Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είναι τροποποιήσιμοι



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία: Παράγοντες κινδύνου

Διατροφικές Συνήθειες 

Κατέχουν εξέχουσα θέση μεταξύ των παραγόντων που ευθύνονται για την

παιδική & εφηβική παχυσαρκία

▪ Υπερκατανάλωση υπερθερμιδικών τροφών & υπερ-επεξεργασμένων

προϊόντων πλούσιων, σε λιπαρά, ζάχαρη & αλάτι - πτωχών σε

μικροθρεπτικά συστατικά

▪ Αναψυκτικών και σνακς

✓ Απουσία οικογενειακών γευμάτων & Παράλειψη γευμάτων, ιδιαίτερα του

πρωϊνού

συνήθεις στις σύγχρονες κοινωνίες → ευνοούν την εμφάνιση παχυσαρκίας



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία: Παράγοντες κινδύνου

Διατροφικές Συνήθειες 

▪ Τα παιδιά, στην καθημερινή τους ζωή,

πολιορκούνται από παντού π.χ. τηλεόραση,

διαδίκτυο, σούπερ μάρκετ, σχολείο, ακόμη και σε

αθλητικές εγκαταστάσεις, με διαφημίσεις

παχυντικών ανθυγιεινών τροφών

▪ 2020: οι βιομηχανίες τροφίμων & αναψυκτικών

ξόδεψαν >3,3 εκ. δολάρια για διαφήμιση των

προϊόντων τους παγκοσμίως.



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία: Παράγοντες κινδύνου

Μειωμένη Φυσική Δραστηριότητα

▪ Συμβάλλει στην ανάπτυξη παχυσαρκίας

▪ Παχύσαρκα παιδιά: ↓ δραστηριότητα σε σύγκριση με τα λεπτόσωμα

Αυξημένος Χρόνος Οθόνης

Σημαντική συσχέτιση με την ανάπτυξη παχυσαρκίας

▪ ↓ χρόνου για δραστηριότητες & ενίσχυση της καθιστικής συμπεριφοράς

▪ κατανάλωση τροφών στη διάρκεια παρακολούθησης της οθόνης

▪ ↑ έκθεση σε διαφημίσεις τροφίμων & ποτών

▪ ↓ διάρκεια ύπνου



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία: Παράγοντες κινδύνου

▪ Χρόνος & Ποιότητα ύπνου → σημαντικό ρόλο στην ↑ ΒΣ

✓ Παιδιά προσχολικής ηλικίας που κοιμούνται αργά έχουν,

διαχρονικά, μεγαλύτερη πιθανότητα να αυξήσουν το βάρος

τους

✓ Σύντομη διάρκεια & κακή ποιότητα ύπνου → αλλαγές στα

επίπεδα γκρελίνης & λεπτίνης και αντίσταση στην ινσουλίνη



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία: Παράγοντες κινδύνου

Παιδιά που:

▪ Γεννήθηκαν με μεγάλο βάρος, είχαν μητέρες με διαβήτη κύησης,

παχυσαρκία πριν ή κατά την κύηση ή κάπνιζαν στην κύηση

▪ Εκτέθηκαν νωρίς στη ζωή τους σε καπνό ή ατμοσφαιρική ρύπανση

▪ Έπαιρναν συχνά αντιβιοτικά στη βρεφική ηλικία

▪ Προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες, παραμελημένα ή

κακοποιημένα, ιδιαίτερα σωματικά

▪ Δεν θήλασαν → αυξημένος κίνδυνος παχυσαρκίας κατά την

εφηβεία.



Παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία: Άλλες αιτίες

Η παχυσαρκία μπορεί να είναι δευτεροπαθής σε άλλες

καταστάσεις όπως σε:

▪ Υποθυρεοειδισμό,

▪ Υπερκορτιζολαιμία,

▪ Ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης

▪ Βλάβη κεντρικού νευρικού συστήματος.



Συνέπειες της παχυσαρκίας στην υγεία των παιδιών 

και των εφήβων

▪ Οι επιπλοκές της παχυσαρκίας στην υγεία μπορεί να αφορούν σε όλα

τα συστήματα του σώματος και φέρονται ως «συν-νοσηρότητες»

✓ Μπορεί να εμφανιστούν από την παιδική έως την ενήλικη ζωή

✓ Μερικές από αυτές μπορεί να είναι οξείες, ενώ άλλες χρόνιες που

μπορεί να γίνουν ισόβιες

✓ Η εκδήλωση και η βαρύτητά τους εξαρτώνται από την ηλικία

εγκατάστασης, τη χρονική διάρκεια και το βαθμός της παχυσαρκίας



Συν-νοσηρότητες                                   παχυσαρκίας 
χρόνια αναπνευστικά 

προβλήματα π.χ. 

άσθμα, αποφρακτικές 

άπνοιες ύπνου

καρδιολογικά προβλήματα π.χ. 

υπέρταση, υπερτροφία 

αριστερής κοιλίας, 

αθηροσκλήρωση, ενδοθηλιακή 

δυσλειτουργία

μεταβολικές και ενδοκρινικές διαταραχές π.χ. ΜΣ,  IR, 

ΣΔ2, δυσλιπιδαιμία, υπερουριχαιμία, PCOS,

υπογοναδισμός, 

μη αλκοολική λιπώδης νόσος 

ήπατος, στεατοηπατίτιδα, 

κίρρωση

χρόνια νεφρική νόσος, 

σπειραματοπάθεια

ενδοκράνια υπέρταση 

και ημικρανία

σκελετικά προβλήματα 

π.χ. βλαισά γόνατα, 

οστεοπόρωση



▪ τα παχύσαρκα παιδιά έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, βιώνουν

κοινωνική απομόνωση, υφίστανται bulling και πέφτουν

θύματα εκβιασμών & πειραγμάτων, μπορεί να

αυτοτραυματιστούν ή να οδηγηθούν σε αυτοκτονία

▪ Τέλος, τα παχύσαρκα άτομα είναι σε αυξημένο κίνδυνο για

την εκδήλωση 13 τύπων καρκίνου

Συνέπειες της παχυσαρκίας στην υγεία των παιδιών 

και των εφήβων



▪ Χρόνια φλεγμονώδης διεργασία και αποτελεί

απάντηση στην ενδοθηλιακή βλάβη.

▪ Σε άτομα με γενετικούς ή περιβαλλοντικούς

παράγοντες κινδύνου, μπορεί να αρχίσει από πολύ

ενωρίς στη ζωή, ακόμη και από τη βρεφική ηλικία.

Αθηροσκληρωτική Νόσος σε παιδιά & εφήβους:



Αθηροσκληρωτική Νόσος σε παιδιά & εφήβους:

Παράγοντες κινδύνου (CVRFs)

✓ Δυσλιπιδαιμία,

✓ Υπέρταση

✓ Παχυσαρκία

✓ Ανθυγιεινή διατροφή

✓ Απουσία άσκησης

✓ Αυξημένος χρόνος οθόνης

✓ Ενεργητικό ή παθητικό

κάπνισμα

Μερικοί από τους παράγοντες που ↑ τον κίνδυνο εγκατάστασης &

εξέλιξης της αθηροσκληρωτικής νόσου, καθώς και τον κίνδυνο

επακόλουθης καρδιαγγειακής νόσου, αργότερα στη ζωή τους είναι:

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες μπορεί να περάσουν από την 

παιδική & εφηβική ηλικία στην ενήλικη ζωή 



▪ Αυτοψίες σε παιδιά, εφήβους & νεαρούς ενήλικες, που

κατέληξαν σε ατυχήματα ή αυτοκτόνησαν, έδειξαν:

✓ (+) συσχέτιση των αθηροσκληρωτικών βλαβών των

στεφανιαίων & της κοιλιακής αορτής με τα ↑ επίπεδα των

LDL-C & Non-HDL-C, την υπέρταση, την ↓ ανοχή γλυκόζης και

την παχυσαρκία

✓ (-) συσχέτιση με τα επίπεδα της HDL-C

▪ Ο αριθμός & η βαρύτητα των RFs σχετίζονται με την έκταση & τη

βαρύτητα της αθηροσκλήρωσης

Αθηροσκληρωτική Νόσος σε παιδιά & εφήβους:

Παράγοντες κινδύνου (CVRFs)



Υπερηχογραφικοί μέθοδοι που ελέγχουν τη δομή & τη λειτουργία των 

αγγείων

1. Πάχος μέσου - έσω χιτώνα του τοιχώματος των καρωτίδων (carotid

Intima – Media Thickness, cIMT) ← Η πλέον χρησιμοποιούμενη

μέθοδος (απλή, φθηνή, εύκολα προσβάσιμη & αναπαραγώγιμη)

2. Διάταση βραχιονίου αρτηρίας, που ελέγχεται από τη ροή (Flow

Mediated Dilatation, FMD) → έλεγχος ενδοθηλιακής λειτουργίας

3. Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV) →

Έλεγχος ελαστικότητας των αρτηριών

Διάγνωση υποκλινικής αθηροσκληρωτικής νόσου σε 

παιδιά & εφήβους:



▪ ↑ ΒΣ παιδιών (και ενηλίκων): Επιταχύνει την εγκατάσταση &

εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης

▪ Θετική συσχέτιση μεταξύ ↑ ΒΜΙ της παιδικής ηλικίας & κινδύνου

καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ) στην ενήλικη ζωή, έχει αναφερθεί

▪ Παθοφυσιολογικές αλλαγές στα αγγεία των παχύσαρκων

παιδιών & εφήβων → εντυπωσιακές ομοιότητες με αυτές που

παρατηρούνται στο γήρας → η παχυσαρκία προκαλεί «πρόωρη

αγγειακή γήρανση»

Παχυσαρκία & Αθηροσκληρωτική Νόσος



▪ Δυσμενής επίδραση της παχυσαρκίας στα αγγεία → άμεση ή

διαμεσολαβούμενη από τις συν-νοσηρότητες

▪ Παλαιότερη αντίληψη → ο λιπώδης ιστός είναι μόνο μια αποθηκευτική

θέση των λιπαρών οξέων

▪ Τελευταίες 10ετίες → ο λιπώδης ιστός δρα σαν ένα ενεργό ενδοκρινικό

όργανο, που εμπλέκεται στενά στην παραγωγή των προ- αθηρογόνων

λιποκινών, του οξειδωτικού στρες και της χρόνιας φλεγμονής

▪ Υπό φυσιολογικές συνθήκες: Ισορροπία μεταξύ αγγειο-διασταλτών (π.χ.

ΝΟ, προστακυκλίνη) και αγγειο-συσταλτών (π.χ. προσταγλανδίνη,

ενδοθηλίνη-1, αγγειοτενσίνη)

Παχυσαρκία & Αθηροσκληρωτική Νόσος



▪ Παχυσαρκία: Η λεπτή αυτή ισορροπία διαταράσσεται ← αποτέλεσμα

της απελευθέρωσης από το λιπώδη ιστό ενός πλήθους πολύ ενεργών

μορίων π.χ. TGF-β, IL-6, IL-4, IL-β, PAI-1, MCP-1, TNF-a, λεπτίνη,

ρεζιστίνη κ.ά.

▪ Τα ενεργά αυτά μόρια → ενεργοποίηση φλεγμονής & αιμοπεταλίων,

αντίσταση στην ινσουλίνη, αγγειοσύσπαση, αναδιαμόρφωση του

αγγειακού τοιχώματος → αγγειακή νόσο

▪ Παχυσαρκία: ↓ επίπεδα αδιπονεκτίνης & γκρελίνης → ↓ παραγωγή

ΝΟ & άλλες διαταραχές που προάγουν την αθηροσκληρωτική

διεργασία

Παχυσαρκία & Αθηροσκληρωτική Νόσος



Παχύσαρκοι: ανάλογα με την παρουσία ή μη συνοδών μεταβολικών

διαταραχών, διακρίνονται σε:

▪ Μεταβολικά παθολογικούς (μεταβολική επιβάρυνση)

▪ Μεταβολικά υγιείς:

➢ χαμηλότερο κίνδυνο ΚΑΝ

➢ ↑ κίνδυνο ΚΑΝ & θνησιμότητας από τα φυσιολογικού ΒΣ μεταβολικά

υγιή άτομα → ενδεικτικό ότι η παχυσαρκία από μόνη της επιβαρύνει

σημαντικά το καρδιαγγειακό σύστημα και γενικά την υγεία.

➢ κατά την μετάβαση από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή τείνουν να

γίνουν μεταβολικά παθολογικοί

Παχυσαρκία & Αθηροσκληρωτική Νόσος



Κυριότεροι παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με την παιδική 

παχυσαρκία, που οδηγούν σε αθηροσκλήρωση & ↑ cIMT, είναι:



▪ Μεγάλη εξάπλωση του λιπώδους ιστού, ιδιαίτερα του σπλαχνικού →

απορρύθμιση των λιποκυττάρων, πυροδότηση μιας χρόνιας χαμηλού

βαθμού φλεγμονής & αλλαγή της ομοιοστασίας των λιπιδίων

▪ Στην εκδήλωση δυσλιπιδαιμίας συμβάλουν οι: αντίσταση στην

ινσουλίνη, αλλαγές των λιποκινών (αδιποκινών), επίπεδα της TSH

(υψηλότερα στην παχυσαρκία)

▪ Bogalusa Heart Study → υπέρβαρα παιδιά σχολικής ηλικίας είχαν έως

και 7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν ↑ επίπεδα LDL-C και TGs

σε σύγκριση με τα λεπτόσωμα παιδιά

Παχυσαρκία, Δυσλιπιδαιμία & Αθηροσκληρωτική Νόσος



Πρόσφατες μελέτες → δυσλιπιδαιμία –σχετιζόμενη με παχυσαρκία →

ξεχωριστή υπο-κατηγορία → «Μεταβολική δυσλιπιδαιμία» (ΜΔ)

▪ Απαντάται κυρίως σε σπλαχνική παχυσαρκία & επιδεινώνεται με τις

αλλαγές των λιποκινών

▪ Χαρακτηρίζεται από: ↑ TGs & ↓ HDL-C συχνά <35mg/dl, LDL-C

συνήθως μέτρια ↑, με επικράτηση των μικρών και πυκνών μορίων της

(sdLDL).

✓ ↑ LDL-C > 160mg/dl → 2,5-3 φορές συχνότερα στα παχύσαρκα

παιδιά

➢ ~ 50% παχύσαρκων παιδιών → 1 ή > διαταραχές λιπιδίων-

λιποπρωτεϊνών.

Παχυσαρκία, Δυσλιπιδαιμία & Αθηροσκληρωτική Νόσος



Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες για έναρξη στατίνης σε

παιδιά με Δυσλιπιδαιμία, λαμβάνονται υπόψη:

1. Επίπεδα LDL

2. Οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου

3. Παρουσία προσωπικών παραγόντων κινδύνου

✓ Σοβαρή παχυσαρκία (ΒΜΙ ≥97η ΕΘ) ←Παράγων υψηλού κινδύνου

✓ Παχυσαρκία (ΒΜΙ: 95η -97η ΕΘ) ←Παράγων μέτριου κινδύνου

Παχυσαρκία, Δυσλιπιδαιμία & Αθηροσκληρωτική Νόσος



▪ ↑ αριθμού παχύσαρκων παιδιών, τις τελευταίες 10ετίες

→ ↑ ιδιοπαθούς υπέρτασης & ↑ αριθμού υπερτασικών

ενηλίκων

▪ Έφηβοι με ΒΜΙ>90ή ΕΘ → 9-10 φορές συχνότερα αυξημένη

πίεση

▪ Ενήλικες → παχύσαρκοι το 60-70% των υπερτασικών

Παχυσαρκία, Υπέρταση & Αθηροσκληρωτική Νόσος



Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για υπέρταση - σχετιζόμενη με

παχυσαρκία:

▪ Παχυσαρκία → Φλεγμονή, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία &

οξειδωτικό στρες → Αγγειακή βλάβη

▪ Παχυσαρκία → Αυξημένη λεπτίνη & ινσουλίνη → Ενεργοποίηση

του συμπαθητικού νευρικού συστήματος

▪ Παχυσαρκία → Ενεργοποίηση συστήματος ρενίνης –

αγγειοτενσίνης - αλδοστερόνης → αγγειοσύσπαση, κατακράτηση

νατρίου & υγρών

Παχυσαρκία, Υπέρταση & Αθηροσκληρωτική Νόσος



Υπερινσουλιναιμία,  Αντίσταση στην ινσουλίνη (IR) & ΣΔ2

▪ Υπερινσουλιναιμία: Σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας ανάπτυξη

ΣΔ2 και μεταβολικού συνδρόμου

▪ Παχύσαρκοι έφηβοι: 12,6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ↑ ινσουλίνης

▪ Παιδιά & έφηβοι με ΣΔ2: >90% παχύσαρκοι

▪ HbA1c >5,8% → ενδεικτική αυξημένου κίνδυνου εμφάνισης ΣΔ2

▪ Υπερινσουλιναιμία & IR στην προεφηβική ηλικία: Συνδέεται με

καρδιαγγειακό κίνδυνο & δείκτες αθηροσκλήρωσης στην ενήλικη ζωή

Παχυσαρκία, Δυσγλυκαιμία & Αθηροσκληρωτική Νόσος



Παχυσαρκία, Δυσγλυκαιμία & Αθηροσκληρωτική Νόσος

1) Το ↑ λίπος, ιδίως το σπλαχνικόΤι ευθύνεται για την IR

2) Το ↑ λίπος →

ενεργοποίηση φλεγμονής, σε

αγγειακό τοίχωμα & λιπώδη

ιστό → κίνδυνος IR & ΣΔ2

Τι προκαλεί η αντίσταση στην ινσουλίνη

→ χρόνια υπεργλυκαιμία → πυροδότηση

οξειδωτικού στρες → φλεγμονώδη βλάβη

→ «μεταβολική δυσλιπιδαιμία»

→ άθροισμα παραγόντων κινδύνου ΚΑΝ →

«καρδιομεταβολικό σύνδρομο» →

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία



Παχυσαρκία, Φλεγμονή & Αθηροσκληρωτική Νόσος

Luo et al

Υπερπλασία & υπερτροφία

λιπώδους ιστού →

↑ αρκετών φλεγμονωδών

δεικτών → χρόνια φλεγμονή

→ οξειδωτικό στρες &

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

→ γενικευμένη βλάβη

αγγειακού δικτύου



Παχυσαρκία, Μη αλκοολική λιπώδης ηπατική νόσος

(NAFLD) & Αθηροσκληρωτική Νόσος

Παιδιά με NAFLD

Σχεδόν όλα τα παιδιά με NFLAD → ↑ ΒΣ

Μελέτες → (+) συσχέτιση NAFLD με δείκτες αθηροσκλήρωσης &

Καρδιακής δυσλειτουργίας π.χ. ↑ cΙΜΤ, ↑ μάζα αριστερής κοιλίας

Μελέτες → Καμία συσχέτιση NAFLD με cIMT ή FMD



▪ Παχύσαρκα παιδιά με αποφρακτικές άπνοιες ύπνου → μεγαλύτερο

καρδιομεταβολικό κίνδυνο από τα παχύσαρκα παιδιά χωρίς άπνοιες

▪ Υπερομοκυστεϊναιμία: ↑ επίπεδα ομοκυστεΐνης, σε συνδυασμό με

↑ αρτηριακή πίεση & δυσλιπιδαιμία → υψηλό κίνδυνο

αθηροσκληρωτικής νόσου

▪ Υποβιταμίνωση D → υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης IR, υπέρτασης,

ΚΑΝ & θνησιμότητας

➢ Ανεπάρκεια βιταμίνης D: συχνότερη σε παχύσαρκα παιδιά &

εφήβους και σοβαρότερη σε αυτά με ηπατική στεάτωση

Άλλοι παράγοντες κινδύνου - σχετιζόμενοι με 

παχυσαρκία & Αθηροσκληρωτική Νόσος



Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ)

▪ Παχυσαρκία: το ↑ ΒΣ, λόγω των υψηλών μεταβολικών απαιτήσεων →

αντισταθμιστική υπερδιήθηση, αυξημένη ενδοσπειραματική πίεση και

τελικά νεφρική βλάβη

▪ Παχυσαρκία → ↑ λιποκίνες & συν-νοσηρότητες π.χ. υπέρταση, IR &

δυσλιπιδαιμία → Ανάπτυξη ΧΝΝ

▪ ΧΝΝ → Παράγοντας κινδύνου για ΚΑΝ

▪ Λευκωματουρία: Πιο πρώιμο εύρημα νεφρικής βλάβης –σχετιζόμενης

με την παχυσαρκία. Έχει (+) συσχέτιση με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Άλλοι παράγοντες κινδύνου - σχετιζόμενοι με 

παχυσαρκία & Αθηροσκληρωτική Νόσος



▪ Παιδική παχυσαρκία οδηγεί σε: ↑ στρες & αντισταθμιστική LVH,

διαστολική δυσλειτουργία ← αποδίδονται κυρίως στις συν-

νοσηρότητες της παχυσαρκίας π.χ. υπέρταση

➢ Πρόσφατη μελέτη → παχυσαρκία & υπέρταση δρουν ανεξάρτητα

και διαφορετικά στην καρδιακή λειτουργία

✓ Παχυσαρκία: Χειροτέρευση διαστολικής λειτουργίας

✓ Υπέρταση: Υπερτροφική ομόκεντρη αναδιαμόρφωση της

αριστερής κοιλίας

Επομένως, η παχυσαρκία από μόνη της μπορεί να προσβάλλει

την καρδιακή λειτουργία

Παχυσαρκία & Καρδιακή δυσλειτουργία



Παχυσαρκία & Καρδιακή Νόσος

Όσο μεγαλύτερη η χρονική

διάρκεια της παχυσαρκίας →

τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος

εμφάνισης & η βαρύτητα των

επιπλοκών της

Καθώς η παχυσαρκία περνά 

από την παιδική στην ενήλικη 

ζωή, ο αριθμός των 

παραγόντων κινδύνου, 

προϊόντος του χρόνου, 

αυξάνεται

Μελέτες → για κάθε 10 χρόνια που ένα

άτομο είναι παχύσαρκο, ο κίνδυνος

καρδιακής βλάβης ↑ κατά 1,25 φορές



▪ Αναζήτηση της αιτίας της παχυσαρκίας  & των συνεπειών της 

▪ Αναζήτηση άλλων παραγόντων ή καταστάσεων κινδύνου που τυχόν

συνυπάρχουν

▪ Εκτίμηση του κινδύνου μελλοντικής νόσου

Αξιολόγηση παιδιού & εφήβου, με αυξημένο ΒΣ

Αναλυτικό Ατομικό & Οικογενειακό ιστορικό 

Λεπτομερής κλινική εξέταση 

Εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος

Στόχοι



Ατομικό & Οικογενειακό ιστορικό

▪ Αναλυτική καταγραφή συνηθειών & συμπεριφορών: Διατροφή,

Φυσική δραστηριότητα, Καθιστικές συμπεριφορές, Έκθεση σε καπνό,

Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή φαρμάκων, Χρόνος οθόνης,

Διάρκεια ύπνου, Ψυχολογική κατάσταση

▪ Οικογενειακό ιστορικό → εστιάζει στην παρουσία παραγόντων

κινδύνου ΚΑΝ, τουλάχιστον, σε 1ου και 2ου βαθμού συγγενείς

Αξιολόγηση παιδιού & εφήβου, με αυξημένο ΒΣ



Λεπτομερής κλινική εξέταση

+ Μέτρηση των ανθρωπομετρικών παραμέτρων

▪ Η περίμετρος μέσης (ΠΜ) και η σχέση ΠΜ/Ύψος → εκτίμηση τύπου

παχυσαρκίας ← η κεντρική ή κοιλιακή συσσώρευση λιπώδους ιστού

αυξάνει τον κίνδυνο καρδιομεταβολικών νόσων σε σύγκριση με την

περιφερική

▪ Σχέση ΠΜ/Ύψος: >0,5 → δείκτης κοιλιακής παχυσαρκίας (κλινικές &

ερευνητικές μελέτες)

Εργαστηριακή διερεύνηση 

▪ Αναγνώριση των μεταβολικών διαταραχών – σχετιζόμενων με ↑ΒΣ και

σε μερικές περιπτώσεις της αιτίας του ↑ΒΣ π.χ. υποθυρεοειδισμός

Αξιολόγηση παιδιού & εφήβου, με αυξημένο ΒΣ



Βασικός έλεγχος σε όλα τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά:

✓ εκτίμηση της νεφρικής & ηπατικής λειτουργίας

✓ ενδοκρινικός έλεγχος

✓ λιπιδαιμικό προφίλ, Γλυκόζη, ινσουλίνη, HbA1c, CRP

Μπορεί να απαιτηθούν:

✓ Καμπύλη γλυκόζης-ινσουλίνης

✓ Προσδιορισμός άλλων βιοχημικών & δεικτών φλεγμονής

✓ Γενετικός έλεγχος (πολύ λίγες περιπτώσεις)

Αξιολόγηση παιδιού & εφήβου, με αυξημένο ΒΣ



Απεικονιστική διερεύνηση 

✓ Υπερηχογράφημα ήπατος & χοληδόχου κύστεως

✓ Υπερηχογράφημα καρδιάς (και ηλεκτροκαρδιογράφημα)

✓ Μέτρηση του cIMT

Μπορεί να απαιτηθούν:

✓ Eλαστογραφία ήπατος (ή και νεφρών) ή Μαγνητική

σπεκτρομετρία ήπατος

✓ Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας

✓ Πιο λεπτομερής έλεγχος δομής & λειτουργίας αγγείων (ανάλογα

με παράγοντες κινδύνου & ηλικία)

Αξιολόγηση παιδιού & εφήβου, με αυξημένο ΒΣ



▪ Αν και η ΚΑΝ είναι σπάνια στα παιδιά, οι παράγοντες κινδύνου

απαντώνται συχνά και επιταχύνουν την εγκατάσταση της

αθηροσκλήρωσης

▪ Επομένως, τα προληπτικά μέτρα είναι απολύτως απαραίτητα,

δεδομένου ότι είναι πιο αποτελεσματικά στα παιδιά από ότι στους

ενήλικες

▪ Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να επιβραδύνουν την

αθηροσκληρωτική διεργασία και να καθυστερήσουν ή να προλάβουν

την κλινική εκδήλωση ΚΑΝ

Πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των 

συνεπειών της



▪ Ατομική προσέγγιση: Ρύθμιση ΒΣ, Θεραπευτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής

✓ Αλλαγές στη διατροφή, άθληση, αποφυγή έκθεσης σε καπνό, κατανάλωσης

αλκοόλ, καθιστικών συμπεριφορών, βελτίωση ύπνου

▪ Πληθυσμιακή προσέγγιση: Μείωση παχυσαρκίας & πρόληψη

παραγόντων κινδύνου στο σύνολο του παιδικού/εφηβικού πληθυσμού

✓ ↓ διαφημίσεων παιδικών τροφών & ποτών, ↓ διάθεσης ανθυγιεινών

τροφών στα σχολεία, προγράμματα οικογενειακών φυσικών

δραστηριοτήτων, κ.ά

✓ Υποχρέωση για προειδοποιητικές ετικέτες στα τρόφιμα, εκστρατείες των

μέσων μαζικής ενημέρωσης, κ.ά.

Πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των 

συνεπειών της



▪ Όταν τα 1ης γραμμής μέτρα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του

προβλήματος, μπορεί να απαιτηθούν συγχρόνως:

✓ Φαρμακευτική αγωγή

✓ Χειρουργική αντιμετώπιση (σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις)

▪ Διαχείριση παχύσαρκων παιδιών & εφήβων: Συνεργασία παιδιάτρου

με πολλές άλλες υπο-ειδικότητες κυρίως με παιδο-ενδοκρινολόγο

✓ Οι δίαιτες για μείωση του βάρους πρέπει να δίνονται από

διατροφολόγους

✓ Η ψυχολογική υποστήριξη είναι αναγκαία για την εφαρμογή των

μέτρων

Πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των 

συνεπειών της



Συνοψίζοντας ……..

▪ Η παιδική & Εφηβική Παχυσαρκία είναι μια χρόνια σοβαρή νόσος και

συνδέεται με μεγάλο αριθμό συν-νοσηροτήτων, που επιβαρύνουν όλα

τα οργανικά συστήματα συμπεριλαμβανομένου του καρδιαγγειακού

▪ Αν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν 60% των ενηλίκων & σχεδόν 1:3 παιδιά

έχουν ↑ ΒΣ→ αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του προβλήματος

▪ Η έγκαιρη πρόληψη & αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και η

αναγνώριση & αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου που

σχετίζονται με αυτή, που σχεδόν όλοι είναι τροποποιήσιμοι, είναι πολύ

σημαντικές για την πρόληψη ή καθυστέρηση της εξέλιξης της

αθηροσκληρωτικής διεργασίας στα παιδιά & της ΚΑΝ στην ενήλικη

ζωή



Η ανάγκη για πρόληψη & αντιμετώπιση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική

δεδομένου ότι:

▪ τις 10ετίες που έρχονται η παχυσαρκία θα ξεπεράσει το κάπνισμα

ως κύριος παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου, που

μπορεί να προληφθεί

▪ στην εποχή της πανδημίας Covid-19 → οι συν-νοσηρότητες της

παχυσαρκίας μπορεί να χειροτερεύσουν τις συνέπειες της νόσου,

ιδίως για την αναπνευστική οδό & το ανοσολογικό σύστημα.

✓ Οι παχύσαρκοι με Covid-19 έχουν ↑ κίνδυνο κλινικά σοβαρής

νόσου & θανάτου

Συνοψίζοντας ……..
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