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        Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της 

παχυσαρκίας  σε σχέση με την άθληση σε εφήβους.

        Επιμέρους σκοποί της έρευνας ήταν:

        Η διερεύνηση και καταγραφή :

1. της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών.
2. του ΔΜΣ 
3. του λιπώδους ιστού
4.  της γωνίας φάσης

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ



ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

“Sedentary” / “Inactvity” 

  Ένα άτομο που διάγει καθιστική ζωή

(Booth et al., 2002, Corbin & Pangrazi, 1998,

Mallerowicz (1985)

«Καθιστική ζωή» είναι το επίπεδο/κατώφλι φυσικής αδράνειας από το οποίο 
εμφανίζονται οι αρχικές διαταραχές στην υγεία.

Δηλ., προκαλεί  αδυναµία  απόδοσης  του οργανισμού, με αποτέλεσμα το μυϊκό 
σύστημα δεχόμενο καθημερινά υποτονικά κινητικά ερεθίσματα να πέφτει σε 

αδράνεια. 



Η Υποκινητικότητα οδηγεί σε ελάττωση της :

          Φυσικής κατάστασης του ατόμου που εκδηλώνεται με:
 Μείωση της μυϊκής δύναμης, 
 Μείωση της αντοχής,
 Μείωση της ευκαμψίας των αρθρώσεων &
 Έκπτωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας
     (Dietz et al.,  2004, Whitaker et al., 1999, Δεληγιάννης, 1992)

 



 Η έλλειψη άσκησης έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία, καθώς 

αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης χρόνιων παθήσεων που 

θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη ζωή.

 Το 25% των αγοριών και 30% των κοριτσιών δεν συμμετέχει σε 

κάποια αθλητική δραστηριότητα εκτός  σχολείου. 

            (eyzin. minedu 2013)

(Stear, 2003, Booth et al., 2002, Troiano & Flegal, 1998) 



 Οι διατροφικές συνήθειες συμβάλλουν στην εμφάνιση της 

παχυσαρκίας και άλλων χρόνιων παθήσεων που υιοθετούνται από την 

πρώτη παιδική ηλικία διατηρούνται και στην ενήλικη ζωή. 

                                                  (Center for Disease and Preventon, 2004) 

 Τα τρόφιμα που προτιμούν τα παιδιά και οι έφηβοι περιέχουν υψηλή 

πρόσληψη θερμίδων, κορεσμένα λίπη, χοληστερίνη και αλάτι και 

συγχρόνως περιέχουν χαμηλά θρεπτικά συστατικά κυρίως σε μαγνήσιο, 

σίδηρο, βιταμίνη Α, φαλλικό οξύ, βιταμίνη C και φυτικές ίνες.  

                                                             (Spear, 1996)

 

Διατροφικές συνήθειες



1 επιπλέον ώρα στην τηλεόραση               12% αύξηση της παχυσαρκίας 

1 ώρα αθλητικής δραστηριότητας    10% μείωση του κίνδυνου 

παχυσαρκίας

                                                                                                             (Hernandez et al., 1999)

      Η αύξηση των ωρών παρακολούθησης τηλεόρασης 

                                                                          

                                                                                         (Hancox et al., 2004)
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Tην τελευταία δεκαετία η αύξηση του ποσοστού παιδικής παχυσαρκίας 

ανήλθε στο 40% στις δυτικές χώρες. (WHO, 1997)

 

 Μαθητές ηλικίας 12 έως 19 ετών ήταν υπέρβαροι σε ποσοστό 16,1% ενώ το 

31%      βρίσκονταν σε κίνδυνο να γίνουν υπέρβαροι. (Russell R. et al. 2006)

Tο 2030 στις ΗΠΑ το 100% των παιδιών θα είναι παχύσαρκα. 

                                                                                 (Troiano and Flegal, 1998)

     Σε μελέτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά 

με την πληθυσμιακή ανάλυση των καμπύλων αύξησης  Ελλήνων  παιδιών    

και εφήβων, η 95η εκατοστιαία θέση έχει αυξηθεί την τελευταία 20ετία   

κατά  15 κιλά στα αγόρια και 7 κιλά στα κορίτσια ηλικίας 8-15 ετών.  

    (Χιώτης & συν., 2003)

Παχυσαρκία



    Σύγχρονα δεδομένα του προγράμματος εύζην για το 

έτος 2013-14, σε 4.792 σχολεία της χώρας τα 

αποτελέσματα έδειξαν:

> 30% των παιδιών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.

το 63,6% των μαθητών δεν ακολουθεί τη 

μεσογειακή διατροφή

                                                               (eyzin. minedu 2013)

Παχυσαρκία
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Αξιολογήσεις σωματικού βάρους, ύψους και ανάλυση σύστασης 

σώματος με τη μέθοδο της βιοεμπέδησης με πολυσυχνοτική 

τμηματική ανάλυση 8 ηλεκτροδίων. 

Μέτρηση υποδόριου λίπους στην περιοχή του κορμού, καθώς και 

του σπλαχνικού λίπους με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής 

αγωγιμότητας ( ΒΙΑ ) και καταμέτρηση περιφερειών σώματος. 

Τέλος, υπολογίστηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος των παιδιών με 

βάση τα τελευταία αριθμητικά δεδομένα από τις καμπύλες 

ανάπτυξης των παιδιών αυτών των ηλικιών. 

Μεθοδολογία













                      Αποτελέσματα 
μέσος όρος βάρους ήταν 53,4kg και ύψος 163,6cm 

57,8% των κοριτσιών, είχαν ΔΜΣ < 23,94 φυσιολογικό βάρος. 

27,5%, είχαν ΔΜΣ από 23,94 έως 29,10 υπέρβαρες. 

Το 14,7%, είχαν ΔΜΣ > 29,11 παχύσαρκες



Αποτελέσματα Κορίτσια
Γωνία φάσης Φυσιολογική τιμή είναι >6%

57,84% των μαθητριών είχαν φυσιολογικές τιμές,

 ενώ το 42,16% ήταν <6%. 



Λίπος κορμού Κορίτσια
35,8% κυμαίνονται από 19,7 έως 32,1 που είναι τα φυσιολογικά 

επίπεδα 

 68,1% ήταν < 24,3% που είναι χαμηλό



Σπλαχνικό λίπος, φυσιολογική τιμή μέχρι 13 επίπεδα. 

Σε ποσοστό 96,6% οι μαθήτριες βρίσκονται σε αυτό το 

όριο.



Αποτελέσματα για αγόρια

Γωνία φάσης Φυσιολογική τιμή είναι >6 
 83,9%, είχαν φυσιολογικές τιμές, ενώ το 16,1% είχαν τιμή <6.



 54,8%, είχαν ΔΜΣ <23,29  φυσιολογικό δείκτη σωματικής μάζας. 

   30,1%, βρίσκονταν, στην κατηγορία     > 23,29 - 28,3 υπέρβαρα. 



Λίπος κορμού 
 6,5% κυμαίνονταν από 19,7-32,1%,

 93,5% των αγοριών βρίσκονταν σε χαμηλό επίπεδο



Σπλαχνικό λίπος, φυσιολογική τιμή μέχρι 13 επίπεδα. 

 88,2% κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα 

 11,8% παρουσιάζει αυξημένες τιμές  



    Συμπερασματικά προκύπτει ότι, η παχυσαρκία είναι 

ένα υπαρκτό φαινόμενο, που σε συνδυασμό με τη 

μειωμένη φυσική δραστηριότητα επιτείνεται αυτή η 

μεταβολική κατάσταση στην εφηβική ηλικία. Συνεπώς, 

πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσης αντιμετώπισης του 

φαινομένου, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία 

τους τόσο στην παιδική ηλικία, όσο και κατά την 

ενήλικη ζωή τους. Επιπρόσθετα χρήζει περαιτέρω 

διερεύνηση και με άλλους παραμέτρους, όπως αυτός 

της διατροφικής συμπεριφοράς 



 Αποτελέσματα κορίτσια που αθλούνται 
59,2% των κοριτσιών, είχαν ΔΜΣ < 23,94 φυσιολογικό βάρος. 

25,5%, είχαν ΔΜΣ από 23,94 έως 29,10 υπέρβαρες. 

 15,3%, είχαν ΔΜΣ > 29,11 παχύσαρκες



      Αποτελέσματα κορίτσια που δεν αθλούνται 
53,3% των κοριτσιών, είχαν ΔΜΣ < 23,94 φυσιολογικό βάρος. 

33,3%, είχαν ΔΜΣ από 23,94 έως 29,10 υπέρβαρες. 

 13,3%, είχαν ΔΜΣ > 29,11 παχύσαρκες



Αποτελέσματα Κορίτσια που αθλούνται 

Γωνία φάσης Φυσιολογική τιμή είναι >5,5%

67,5% των μαθητριών είχαν φυσιολογικές τιμές,

 32,5% ήταν <5,5%. 



Αποτελέσματα Κορίτσια που δεν αθλούνται 

Γωνία φάσης Φυσιολογική τιμή είναι >5,5%

24,4% των μαθητριών είχαν φυσιολογικές τιμές,

 75,6% ήταν <5,5%. 



Λίπος κορμού Κορίτσια που αθλούνται 
29,3% κυμαίνονται από 19,7 έως 32,1 που είναι τα 

φυσιολογικά επίπεδα 

 68,8% ήταν < 19,7% που είναι χαμηλό



Λίπος κορμού Κορίτσια που δεν αθλούνται 

57,8% κυμαίνονται από 19,7 έως 32,1 που είναι τα 

φυσιολογικά επίπεδα 

 37,8% ήταν < 19,7% που είναι χαμηλό



Κορίτσια που αθλούνται 
Σπλαχνικό λίπος, φυσιολογική τιμή μέχρι 13 επίπεδα. 

97,5% οι μαθήτριες βρίσκονται σε αυτό το όριο.



Κορίτσια που δεν αθλούνται 
Σπλαχνικό λίπος, φυσιολογική τιμή μέχρι 13 επίπεδα. 

93,3% οι μαθήτριες βρίσκονται σε αυτό το όριο.



 Αποτελέσματα αγόρια που αθλούνται 
 55,3%, είχαν ΔΜΣ <23,29  φυσιολογικό δείκτη σωματικής μάζας. 

 27,6%, βρίσκονταν, στην κατηγορία     > 23,29 - 28,3 υπέρβαρα. 



 Αποτελέσματα αγόρια που δεν αθλούνται 
50%, είχαν ΔΜΣ <23,29  φυσιολογικό δείκτη σωματικής μάζας. 

 43,8%, βρίσκονταν, στην κατηγορία     > 23,29 - 28,3 υπέρβαρα. 



Αποτελέσματα αγόρια που αθλούνται 
Γωνία φάσης Φυσιολογική τιμή είναι >6 

 84,2%, είχαν φυσιολογικές τιμές, 15,8% είχαν τιμή <6.



Αποτελέσματα αγόρια που δεν αθλούνται 
Γωνία φάσης Φυσιολογική τιμή είναι >6 

 81,3%, είχαν φυσιολογικές τιμές, 18,8% είχαν τιμή <6.



Λίπος κορμού για αγόρια που αθλούνται
 2,6% κυμαίνονταν από 19,7-32,1%,

 97,4% των αγοριών βρίσκονταν σε χαμηλό επίπεδο



Λίπος κορμού για αγόρια που δεν αθλούνται

 25% κυμαίνονταν από 19,7-32,1%,

 75% των αγοριών βρίσκονταν σε χαμηλό επίπεδο



 αγόρια που αθλούνται 
Σπλαχνικό λίπος, φυσιολογική τιμή μέχρι 13 επίπεδα. 

 89,5% κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα 

 10,5% παρουσιάζει αυξημένες τιμές  



αγόρια που δεν αθλούνται 
Σπλαχνικό λίπος, φυσιολογική τιμή μέχρι 13 επίπεδα. 

 81,3% κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα 

 18,8% παρουσιάζει αυξημένες τιμές  
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