
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης είναι δύο σημαντικά προβλήματα 
υγείας που τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει ενδημικές διαστάσεις κυρίως στις 

δυτικές κοινωνίες, αλλά όχι μόνο, καθώς το πρόβλημα έχει αρχίζει να εμφανίζεται 
και στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Ορ-
γάνωσης Υγείας ελαττώνεται το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που υπο-
σιτίζεται και φτάνει περίπου το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ από την άλλη υπάρχουν 
στον κόσμο περίπου 300 εκατομμύρια παχύσαρκοι άνθρωποι και πάνω από ένα 
δισεκατομμύριο υπέρβαροι. Η μεγάλη αύξηση του ποσοστού της παχυσαρκίας, 
σαν αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου ζωής με την αλλαγή των διατροφικών 
συνηθειών και την ελάττωση της σωματικής δραστηριότητας, είχε σαν αποτέλεσμα 
και την δραματική αύξηση της συχνότητας του σακχαρώδη διαβήτη. Η παρουσία 
αυτών των δύο μαζί (παχυσαρκία και σακχαρώδης διαβήτης) είναι τόσο συχνή που 
χρησιμοποιείται πολλές φορές ο όρος diabesity, για να υποδηλώσει τη συνύπαρξη 
των δύο αυτών καταστάσεων. Υπολογίζεται ότι το 2030 το ποσοστό των ατόμων 
παγκοσμίως που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 θα έχει υπερδιπλασι-
αστεί (από 171 εκατομμύρια το 2000 σε 366 εκατομμύρια το 2030). 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙ-
ΚΟΥΣ
Η επίπτωση της παχυσαρκίας όπως προαναφέρθηκε έχει αυξηθεί κατά πολύ στην 
Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, και αυτή η αύξηση δεν αφορά μόνο τους 
ενηλίκους αλλά και τα παιδιά και τους εφήβους. 
 Οι μελέτες NHANES (National Health And Nutrition Examination Survey) είναι 
επιδημιολογικές μελέτες που διεξάγονται στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1960 και 
μεταξύ των άλλων δεδομένων καταγράφουν το ποσοστό παχυσαρκίας. Στην πρώ-
τη μελέτη (NHES I, 1960-62) το ποσοστό παχυσαρκίας των ενηλίκων (δηλαδή δεί-
κτης μάζας σώματος ≥30 kg/m2) ήταν 13.4% και στη συνέχεια 14.5% (NHANES I, 
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1971-1974), και 15% (NHANES II, 1976-1980) στις επόμενες μελέτες. Δηλαδή μέχρι 
τη δεκαετία του 1980 το ποσοστό της παχυσαρκίας ήταν περίπου σταθερό, στις 
επόμενες μελέτες όμως εμφάνισε αλματώδη αύξηση. Στην NHANES III (1988-1994) 
το ποσοστό της παχυσαρκίας ήταν 23.3% και στην τελευταία NHANES (1999-2002) 
30.5%. Από τις μελέτες αυτές φαίνεται ότι το ποσοστό της παχυσαρκίας διπλασιά-
στηκε στις ΗΠΑ σε 20 μόλις χρόνια (από 15% το 1980 σε 30.5% το 2000). (Εικόνα 1). 
Αν σε αυτούς προσθέσουμε και τους υπέρβαρους (δηλαδή ΒΜΙ ≥25 kg/m2), τότε 
το ποσοστό των υπέρβαρων ή παχύσαρκων Αμερικανών ανεβαίνει στο 64.5% του 
ενήλικου πληθυσμού, δηλαδή μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς έχει φυσιολο-
γικό σωματικό βάρος. Επίσης το ποσοστό του σημαντικού βαθμού παχυσαρκίας 
(δηλαδή ΒΜΙ ≥40 kg/m2) αυξήθηκε από 2.9% στην NHANES III σε 4.7%. Το ποσοστό 
της παχυσαρκίας είναι 27.5% στους άνδρες και 33.4% στις γυναίκες. Διαφορές στα 
ποσοστά της παχυσαρκίας υπάρχουν και μεταξύ των φυλών: 28.7% είναι το ποσο-
στό παχυσαρκίας των λευκών, 39.9% των μαύρων και 34.4% το ποσοστό παχυσαρ-
κίας των μεξικανικής καταγωγής Αμερικανών. 

Εικόνα 1: Αύξηση του ποσοστού παχυσαρκίας στις ΗΠΑ από το 1960 ως το 2000 (µελέτες NHANES)

Σε άλλες χώρες της Αμερικής έχει επίσης παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού πα-
χυσαρκίας, όχι όμως σε επίπεδα αντίστοιχα των ΗΠΑ. Στον Καναδά το ποσοστό της 
παχυσαρκίας αυξήθηκε από 10.4% τη δεκαετία του 1970 σε 22.7% το 2004. Στην 
Βραζιλία που είναι μια χώρα με αναπτυσσόμενη οικονομία επίσης υπάρχει αύξη-
ση του ποσοστού της παχυσαρκίας (από 2.7% το 1975 σε 8.8% το 2003 για τους 
άνδρες και από 7.4% το 1975 σε 13% το 2003 για τις γυναίκες). Το Μεξικό επίσης 
έχει πολύ αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας αντίστοιχα με αυτά των ΗΠΑ. Πρόσφα-
τη επιδημιολογική μελέτη έδειξε ότι το ποσοστό παχυσαρκίας στους άνδρες είναι 
24.2% και στις γυναίκες 34.5%. 
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 Για την Ευρώπη υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία από τη μελέτη MONICA 
(Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease) της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας. Η μελέτη MONICA είναι μια 10ετής έρευνα που έγινε σε 26 
χώρες, οι περισσότερες των οποίων ευρωπαϊκές, και κατέγραψε μεταξύ άλλων τα 
ποσοστά της παχυσαρκίας σε 48 διαφορετικούς πληθυσμούς στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η συχνότητα της παχυσαρκί-
ας κυμαινόταν από 15% ως 25% στους άνδρες και από 10% ως 35% στις γυναίκες 
ανάλογα με τον πληθυσμό που μελετήθηκε. Τα μεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας 
βρέθηκαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Γενικά, το ποσοστό της παχυσαρκί-
ας αυξήθηκε στην Ευρώπη στη δεκαετία της μελέτης.
 Τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ασία παρ’ ότι ακόμη είναι χαμηλότερα σε σχέση 
με αυτά της Αμερικής και της Ευρώπης, αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς και 
αναφέρεται τριπλασιασμός των ποσοστών παχύσαρκων και υπέρβαρων ατόμων 
συγκριτικά με τα ποσοστά προ εικοσαετίας. Στην Ιαπωνία το ποσοστό των υπέρβα-
ρων και παχύσαρκων ανδρών αυξήθηκε από 14.5% σε 20.5% και από 0.8% σε 2% 
αντίστοιχα από το 1976 ως το 1995. Στην Κίνα το ποσοστό των υπέρβαρων και πα-
χύσαρκων ανδρών αυξήθηκε από 4.6% και 0.4% αντίστοιχα το 1989 σε 13.6% και 
0.5% το 1997. Για τις γυναίκες τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ήταν 10.3% 
και 0.2% αντίστοιχα το 1989, ενώ το 1997 αυξήθηκαν σε 19.2% και 1.5%. Σημειώνε-
ται ότι για τους ασιατικούς πληθυσμούς έχει προταθεί να θεωρούνται υπέρβαροι 
όσοι έχουν ΒΜΙ 23-25 kg/m2 και παχύσαρκοι όσοι έχουν ΒΜΙ>25 kg/m2 και αυτό 
γιατί σε ίδια ΒΜΙ με καυκάσιους οι ασιάτες έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών προβλημάτων. 
 Τα ποσοστά της παχυσαρκίας είναι πολύ μεγαλύτερα στη Βόρεια Αφρική, όπως 
στην Αίγυπτο που φθάνει το 20%, σε σχέση με την υποσαχάρια Αφρική όπου το 
ποσοστό της παχυσαρκίας κυμαίνεται από 1%-2.5%, ανάλογα με τη χώρα. Το πο-
σοστό υπέρβαρων ή παχύσαρκων είναι μεγαλύτερο στις αστικές περιοχές της 
Αφρικής σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές. Επίσης σε αντίθεση με την Ευρώπη και 
την Αμερική το ποσοστό της παχυσαρκίας αυξάνεται με το μορφωτικό επίπεδο.
 Στην Ελλάδα το πρόβλημα της παχυσαρκίας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της ΕΙΕΠ 26% των ανδρών και 18.2% των γυναικών στην Ελλάδα 
είναι παχύσαρκοι, ενώ υπέρβαροι είναι το 41.1% των ανδρών και 29.9% των γυναι-
κών, δηλαδή το 67% των ανδρών και το 48% των γυναικών δεν έχουν φυσιολογικό 
σωματικό βάρος. Στη μελέτη ATTICA το 20% των ανδρών και το 15% των γυναικών 
ήταν παχύσαρκοι, ενώ το 53% των ανδρών και το 31% των γυναικών βρέθηκαν 
υπέρβαροι. Τέλος σε μελέτη που έγινε σε νεοσύλλεκτους του ελληνικού στρατού 
ηλικίας 19-26 ετών βρέθηκε ότι 28.5% ήταν υπέρβαροι και 10.4% ήταν παχύσαρκοι 
ενώ το μέσο ΒΜΙ των εξεταζομένων ήταν 24.7 kg/m2
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Οι ορισμοί της παχυσαρκίας και των υπέρβαρων διαφέρουν στα παιδιά σε σύγκρι-
ση με τους ενηλίκους. Έτσι ως παχύσαρκα θεωρούνται τα παιδιά που έχουν ΒΜΙ 
μεγαλύτερο από την 95η εκατοστιαία θέση για την ηλικία και το φύλο τους, ενώ 
υπέρβαρα θεωρούνται τα παιδιά που έχουν ΒΜΙ μεταξύ 85ης και 95ης εκατοστιαί-
ας θέσης. Τα παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευ-
ταία εικοσαετία, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην αλλαγή του τρόπου ζωής των παιδιών. Η σωματική δραστηριότη-
τα έχει ελαττωθεί σε σχέση με παλαιότερα καθώς οι ώρες που περνούν τα παιδιά 
μπροστά στην τηλεόραση, τα κομπιούτερ και τα video games έχουν αυξηθεί. Η δι-
ατροφή έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο ανθυγιεινή με την επικράτηση του γρήγορου 
φαγητού, το οποίο είναι πλούσιο σε θερμίδες με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και 
χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες.
 Στις ΗΠΑ, και πάλι από τις μελέτες NHANES φαίνεται ότι το ποσοστό της παχυ-
σαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Στην NHANES 
Ι (1971-1974) τα ποσοστά παχυσαρκίας ήταν 5% για τις ηλικίες 2-5 ετών, 4% για 
τις ηλικίες 6-11 ετών και 6.1% για τις ηλικίες 12-19 ετών. Στην τελευταία NHANES 
(1999-2002) τα αντίστοιχα ποσοστά είχαν τριπλασιαστεί και ήταν 10.4% (2-5 ετών), 
15.3% (6-11 ετών) και 15.5% (12-19 ετών). Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά της 
παχυσαρκίας στις μειονότητες: 19.5% των μαύρων παιδιών 6-11 ετών και 23.6% 
12-19 ετών είναι παχύσαρκα, ενώ 23.7% των παιδιών μεξικανικής καταγωγής 6-11 
ετών και 23.4% 12-19 ετών είναι παχύσαρκα. 
 Στην Ελλάδα το πρόβλημα της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας είναι ιδιαίτε-
ρα έντονο. Από στοιχεία της ΕΙΕΠ σε σύνολο 15.000 περίπου εφήβων ηλικίας 13-19 
ετών βρέθηκε ότι 6.1% των αγοριών και 2.7% των κοριτσιών είναι παχύσαρκα, ενώ 
23.3% των αγοριών και 14% των κοριτσιών είναι υπέρβαρα. Η μελέτη του Βύρωνα 
έδειξε ότι 4.4% των αγοριών και 1.7% των κοριτσιών είναι παχύσαρκα και 19.2% 
των αγοριών και 13.2% των κοριτσιών είναι υπέρβαρα.
 Αν ένα παιδί είναι παχύσαρκο ή υπέρβαρο έχει 70% πιθανότητα να γίνει υπέρβα-
ρος ή παχύσαρκος ενήλικος, και αν ένας τουλάχιστον από τους γονείς του είναι πα-
χύσαρκος τότε το ποσοστό γίνεται 80%, με συνέπεια να εμφανίζει σχετικά νωρίς στην 
ενήλικη ζωή τα προβλήματα που οφείλονται στο αυξημένο σωματικό βάρος. Όμως 
αυτά τα προβλήματα που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητο να εμφανίζονται 
στα παιδιά, τώρα ανευρίσκονται όχι σπάνια και στα παχύσαρκα παιδιά. Έτσι το μετα-
βολικό σύνδρομο έχει περιγραφεί και σε παιδιά. Ένα παιδί θεωρείται ότι έχει μεταβο-
λικό σύνδρομο όταν πληροί τρία τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια: α) ΒΜΙ με-
γαλύτερο από την 97η εκατοστιαία θέση για το φύλο και την ηλικία (BMI Z-score>2). 
β) Τριγλυκερίδια πάνω από την 95η εκατοστιαία θέση. γ) HDL- χοληστερόλη χαμηλό-
τερη από την 5η εκατοστιαία θέση. δ) Συστολική ή/και διαστολική αρτηριακή πίεση 
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πάνω από την 95η εκατοστιαία θέση. ε) Διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης. Εκτός από τα 
στοιχεία του μεταβολικού συνδρόμου τα παχύσαρκα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν 
και άλλα προβλήματα όπως acanthosis nigricans, υπερανδρογοναιμία στα κορίτσια, 
λιπώδη διήθηση του ήπατος, άπνοιες στον ύπνο, χολολιθίαση κλπ. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΟΥΣ 
ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
Ο σακχαρώδης διαβήτης αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς τόσο στις αναπτυγμένες, όσο 
και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία της WHO ο αριθμός των αν-
θρώπων άνω των 20 ετών παγκοσμίως που είχαν σακχαρώδη διαβήτη το έτος 2000 
υπολογίστηκε σε 171 εκατομμύρια, δηλαδή 4.6% του παγκόσμιου πληθυσμού άνω 
των 20 ετών. Αυτός ο αριθμός ήταν κατά 11% υψηλότερος από τον αναμενόμενο 
αριθμό για το 2000, ο οποίος σύμφωνα με παλαιότερη εκτίμηση (του 1990) της WHO 
ήταν 154 εκατομμύρια. Η εκτίμηση της WHO είναι ότι το 2030 ο συνολικός αριθμός 
των ανθρώπων με σακχαρώδη διαβήτη θα έχει ανέλθει σε 366 εκατομμύρια, (ή 6.4% 
του αναμενόμενου παγκόσμιου πληθυσμού για το 2030), θα έχει αυξηθεί δηλαδή 
κατά 114%, σε σύγκριση με το 2000, και αυτή είναι μια πολύ μετριοπαθής εκτίμη-
ση. Ακόμη και αν το ποσοστό της παχυσαρκίας παραμείνει σταθερό, κάτι που είναι 
εξαιρετικά απίθανο, ο υπερδιπλασιασμός των περιπτώσεων σακχαρώδη διαβήτη θα 
οφείλεται στην γήρανση του πληθυσμού και στην αστικοποίηση. Η συχνότητα του 
σακχαρώδη διαβήτη παγκοσμίως είναι περίπου η ίδια και στα δύο φύλα, με ελαφρά 
υπεροχή των ανδρών στην ηλικία άνω των 60 ετών. Στις αναπτυγμένες χώρες η πλει-
οψηφία των διαβητικών ασθενών είναι ηλικίας άνω των 64 ετών, ενώ στις αναπτυσ-
σόμενες είναι ηλικίας 45-64 ετών (Εικόνα 2). Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στη 
συχνότητα του διαβήτη μεταξύ 2000 και 2030 θα συμβεί στη Μέση Ανατολή, στην 
υποσαχάρια Αφρική και στην Ινδία, και η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτο αριθμό 
διαβητικών θα συμβεί στην Ινδία. (Πίνακες 1-2)

Εικόνα 2: Επίπτωση του διαβήτη παγκοσµίως ανά ηλικιακή οµάδα και φύλο το 2000
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Πίνακας 1. Εκτιµώµενος πληθυσµός µε διαβήτη ανά γεωγραφική περιοχή για τα έτη 2000 και 2030 
και ποσοστό αύξησης. Οι αριθµοί εκφράζουν εκατοµµύρια πληθυσµού

 2000 2030 2000-2030
Περιοχές Άτομα με διαβήτη Άτομα με διαβήτη % αύξηση 

Πίνακας 2. Κατάλογος των 10 χωρών µε το µεγαλύτερο αριθµό διαβητικών το 2000 και εκτίµηση για 
το 2030 (σε εκατοµµύρια πληθυσµού)

 Χώρα 2000 Χώρα 2030

Στις ΗΠΑ, και πάλι από τις μελέτες NHANES το ποσοστό του διαβήτη μεταξύ 1976-
1980 (NHANES ΙΙ) και 1988-1994 (NHANES ΙΙΙ) αυξήθηκε από 8.9% σε 12.3%. Στην 
πιο πρόσφατη NHANES (1999-2002) υπάρχει η εκτίμηση ότι ένα ποσοστό 14.5% 
του πληθυσμού έχει σακχαρώδη διαβήτη που ανεβαίνει στο 33.9% στην ηλικιακή 
ομάδα άνω των 60 ετών. Η συχνότητα του διαβήτη είναι μεγαλύτερη στους μαύ-
ρους (21.1%) και στους μεξικανικής καταγωγής Αμερικανούς (18.8%), σε σύγκριση 
με τους λευκούς (13.1%). 
 Η εκτίμηση της WHO για την Ελλάδα είναι ότι το 2000 το ποσοστό των διαβητι-
κών στον ενήλικο πληθυσμό ήταν 7.8% και ότι αυτό το ποσοστό θα έχει αυξηθεί 
σε 9.6% ως το 2025. Αυτό το ποσοστό είναι παρόμοιο με το ποσοστό της Ιταλίας 
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(7.5% το 2000, 10% το 2025), αλλά πολύ μεγαλύτερο από άλλες χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης (Γαλλία 2.1% και 2.6% και Γερμανία 2.2% και 2.8% το 2000 και το 2025 
αντίστοιχα). Σύμφωνα με τη μελέτη ATTICA κατά τη διάρκεια των πέντε ετών πα-
ρακολούθησης του πληθυσμού της μελέτης 5.5% εμφάνισε σακχαρώδη διαβήτη 
(5.8% των ανδρών και 5.5% των γυναικών). Σε άλλη μελέτη που διενεργήθηκε σε 
αγροτικό πληθυσμό το ποσοστό του διαβήτη ήταν 7.8%. Από αυτούς το 5.3% είχε 
γνωστό σακχαρώδη διαβήτη και το 2.5% αδιάγνωστο διαβήτη. Το ποσοστό παχυ-
σαρκίας σε αυτό τον πληθυσμό ήταν 20.8%. Για σύγκριση παρατίθενται στοιχεία 
από μια μεγάλη επιδημιολογική μελέτη που έγινε στην Τουρκία και στην οποία 
το ποσοστό του σακχαρώδη διαβήτη βρέθηκε 7.2% και το ποσοστό παχυσαρκίας 
22%.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 
2 ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 εθεωρείτο μέχρι πρότινος ως ασθένεια των ηλι-
κιών από τα σαράντα και έπειτα. Όμως τα τελευταία χρόνια η ηλικία εμφάνισης του 
διαβήτη έχει ελαττωθεί και τώρα εμφανίζεται όχι σπάνια σε παιδιά και εφήβους, και 
ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλο ποσοστό παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας όπως 
οι ΗΠΑ. Η συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχει δεκαπλασιαστεί 
την τελευταία δεκαετία, και είναι πολύ συχνότερος στα παιδιά αφροαμερικανικής 
ή λατινοαμερικανικής καταγωγής, όπως άλλωστε συμβαίνει και στους ενήλικους. Ο 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου ευθύνεται για το 16% όλων των νέων περιπτώσεων 
σακχαρώδη διαβήτη σε παιδιά και ειδικά για τις ηλικίες 10-19 ετών ευθύνεται για 
το 33% των νέων περιπτώσεων. 

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Η επίδραση του σωματικού βάρους στην εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη είναι 
πραγματικά εντυπωσιακή. Υπάρχει μια παράλληλη αύξηση του κινδύνου εμφά-
νισης σακχαρώδη διαβήτη με την αύξηση του ΒΜΙ (Εικόνα 3) και αυτό αποδει-
κνύεται από πολλές μελέτες. Η μελέτη των επαγγελματιών υγείας στις ΗΠΑ (US 
Health Professionals Study), η οποία αφορούσε μόνο άνδρες έδειξε ότι ο σχετικός 
κίνδυνος εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη σε άνδρες με ΒΜΙ>35 kg/m2 σε σχέση 
με άνδρες με ΒΜΙ<24 kg/m2 ήταν 42.1, ενώ όσοι πήραν τουλάχιστον 15 kg, σε 
σχέση με το βάρος που είχαν στην ηλικία των 21 ετών είχαν 9 φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα να εμφανίσουν διαβήτη σε σχέση με αυτούς που κράτησαν σταθερό 
το βάρος τους. Η μελέτη Nurses’ Health Study έδειξε αντίστοιχα αποτελέσματα 
στις γυναίκες. Σε σύγκριση με γυναίκες που είχαν ΒΜΙ<23 kg/m2, αυτές που είχαν 
ΒΜΙ>30-35 kg/m2 είχαν σχετικό κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη 20.1, ενώ 
αυτές που είχαν ΒΜΙ>35 kg/m2 είχαν σχετικό κίνδυνο 38. Επίσης η αύξηση του βά-
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ρους κατά 10-20 kg σε σύγκριση με το βάρος στην ηλικία των 18 ετών αύξησε κατά 
5 φορές την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Η NHANES ΙΙΙ έδειξε ότι σε άνδρες ως 
54 ετών με ΒΜΙ 30-35 kg/m2 η συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ήταν 10 
φορές υψηλότερη σε σχέση με άντρες με φυσιολογικό ΒΜΙ. Άλλες μελέτες δείχνουν 
το σημαντικό ρόλο που παίζει η κοιλιακή παχυσαρκία στην εμφάνιση του σακχα-
ρώδη διαβήτη. Μια μελέτη από την Ολλανδία έδειξε ότι αύξηση κατά 1 SD της 
περιμέτρου μέσης/ισχίων αύξησε κατά 42% τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη 
διαβήτη στους άνδρες και κατά 92% στις γυναίκες, ανεξάρτητα από το ΒΜΙ. Τέλος, 
από την US Health Professionals Follow-up Study έχει υπολογιστεί ότι για κάθε 1 kg 
αύξησης του βάρους αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη κατά 
7.3%.

Εικόνα 3: Αύξηση του σχετικού κινδύνου εµφάνισης διαβήτη µε την αύξηση του σωµατικού βάρους

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Πολλές μελέτες έχουν δείξει την ευνοϊκή επίδραση που έχει η απώλεια βάρους και 
γενικά η βελτίωση του τρόπου ζωής στον σακχαρώδη διαβήτη. Οι περισσότερες 
από αυτές τις μελέτες πήραν πληθυσμούς με παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυ-
κόζης και τους παρακολούθησαν για την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη
 Η μελέτη Da Qing από την Κίνα που άρχισε το 1986 παρακολούθησε για 6 χρόνια 
577 άτομα με παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (IGT). Αυτοί χωρίστηκαν σε 
4 ομάδες: 1) Ομάδα ελέγχου, 2) δίαιτα, 3) άσκηση και 4) δίαιτα+άσκηση. Στα 6 χρό-
νια από την έναρξη της μελέτης τα ποσοστά μετάπτωσης της IGT σε διαβήτη ήταν 
67.7% στην ομάδα ελέγχου, 43.8% στην ομάδα της δίαιτας, 41.1% στην ομάδα της 
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άσκησης και 46% στην δίαιτα+άσκηση. Στα 20 χρόνια από την έναρξη της μελέτης 
οι συμμετέχοντες που ήταν στις ομάδες παρέμβασης (δίαιτα ή/και άσκηση) είχαν 
κατά 43% μικρότερη συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου. Το ετήσιο ποσοστό εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ήταν 11% για 
την ομάδα ελέγχου σε σχέση με το 7% της ομάδας παρέμβασης, ενώ υπολογί-
στηκε ότι η ομάδα παρέμβασης εμφάνιζε κατά μέσο όρο 3.8 χρόνια αργότερα 
σακχαρώδη διαβήτη από την ομάδα ελέγχου. Δεν διαπιστώθηκε όμως στατιστικά 
σημαντική διαφορά στην εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων μεταξύ των δύο 
ομάδων.
 Η φινλανδική μελέτη Finnish Diabetes Prevention Study παρακολούθησε 522 
παχύσαρκα ή υπέρβαρα άτομα με IGT για 4 περίπου χρόνια. Οι συμμετέχοντες στη 
μελέτη τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, ομάδα ελέγχου και ομάδα παρέμβασης. 
Κάθε συμμετέχων στην ομάδα παρέμβασης είχε στενή παρακολούθηση και έλαβε 
οδηγίες για ελάττωση της πρόσληψης ολικού και κεκορεσμένου λίπους και αύξηση 
της λήψης φυτικών ινών. Επίσης αύξησαν τη φυσική δραστηριότητα κάνοντας μέ-
τριας έντασης άσκηση για 30 λεπτά κάθε μέρα. Μετά δύο χρόνια από την έναρξη 
του προγράμματος η μέση απώλεια βάρους στην ομάδα παρέμβασης ήταν 3.5 kg, 
ενώ στην ομάδα ελέγχου ήταν 0.8 kg. Στα 4 χρόνια από την έναρξη 11% των συμ-
μετεχόντων στην ομάδα παρέμβασης είχαν εμφανίσει διαβήτη, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό στην ομάδα ελέγχου ήταν 23%. Ο συνολικός κίνδυνος εμφάνισης σακχα-
ρώδη διαβήτη ήταν ελαττωμένος κατά 58% στην ομάδα παρέμβασης.
 Η μεγαλύτερη μελέτη πρόληψης του σακχαρώδη διαβήτη είναι η Diabetes 
Prevention Program (DPP). Η μελέτη αυτή διεξήχθη σε 27 κέντρα στις ΗΠΑ και 
πήραν μέρος περισσότερα από 3800 άτομα με IGT. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποι-
ήθηκαν σε 4 ομάδες: 1) placebo, 2) μετφορμίνη, 3) τρογλιταζόνη, και 4) αλλαγή 
του τρόπου ζωής και απώλεια βάρους. Ο κλάδος της μελέτης της τρογλιταζόνης 
διακόπηκε πρόωρα λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών και τελικά παρέμειναν στη με-
λέτη 3234 άτομα. Οι στόχοι της παρέμβασης στην ομάδα αλλαγής του τρόπου 
ζωής ήταν η ελάττωση του σωματικού βάρους τουλάχιστον κατά 7% στο πρώτο 
εξάμηνο της μελέτης και η διατήρησή του μετά, με ήπια υποθερμιδική χαμηλή σε 
λιπαρά δίαιτα, και η έναρξη μέτριας έντασης σωματικής άσκησης για τουλάχιστον 
150 λεπτά την εβδομάδα. Στα τρία χρόνια από την έναρξη της μελέτης το ποσοστό 
εμφάνισης διαβήτη ήταν 11% στην ομάδα placebo, 7.8% στην ομάδα της μετφορ-
μίνης και 4.8% στην ομάδα παρέμβασης. Δηλαδή ο κίνδυνος εμφάνισης για εμφά-
νιση διαβήτη ήταν κατά 31% χαμηλότερος στην ομάδα της μετφορμίνης και κατά 
58% χαμηλότερος στην ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα placebo 
(Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4: Σχετικός κίνδυνος εµφάνισης διαβήτη στη µελέτη DPP.

Η εξέλιξη κατά κάποιο τρόπο της μελέτης DPP είναι η μελέτη Look AHEAD (Action 
for Health in Diabetes). Στη μελέτη πήραν μέρος 5145 άτομα όχι με IGT, αλλά με 
επίσημο σακχαρώδη διαβήτη αυτή τη φορά, και με ΒΜΙ >25 kg/m2. Ο σκοπός της 
μελέτης είναι να βρει αν η απώλεια βάρους σε διαβητικούς ασθενείς ελαττώνει 
τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την 
ομάδα παρέμβασης και την ομάδα ελέγχου. Η απώλεια βάρους στην ομάδα πα-
ρέμβασης ήταν 8.6% από το αρχικό, ενώ στην ομάδα ελέγχου 0.8%, ένα έτος μετά 
την έναρξη της μελέτης. Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ελαττώθηκε από 7.3% σε 
6.6% στην ομάδα παρέμβασης, ενώ στην ομάδα ελέγχου από 7.3% σε 7.2%. Επίσης 
υπήρχε βελτίωση στην συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, στα τριγλυκε-
ρίδια και την HDL-χοληστερόλη στην ομάδα παρέμβασης σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου. Ωστόσο, είναι ακόμη νωρίς για να φανεί η επίδραση στα καρδιαγγειακά 
συμβάματα και θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της μελέτης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία είναι δύο παθήσεις που αυξάνονται με 
ταχείς ρυθμούς και έχουν πάρει διαστάσεις πανδημίας. Η παχυσαρκία είναι τόσο 
συχνή που στις ανεπτυγμένες χώρες σχεδόν ένας στους δύο κατοίκους είναι υπέρ-
βαρος ή παχύσαρκος. Ιδιαίτερα ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι ένα μεγά-
λο ποσοστό παιδιών είναι επίσης παχύσαρκα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 
εμφάνιση μιας οντότητας που πριν λίγα χρόνια ήταν άγνωστη, του σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 των παιδιών. Όμως ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία 
δεν αφορούν μόνο τις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, αλλά και του αναπτυσ-
σόμενου. Οι χώρες με την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του σακχαρώδη διαβή-
τη ανήκουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας και του 
σακχαρώδη διαβήτη είναι ένα μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας και θα πρέπει να 
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γίνουν συντονισμένες προσπάθειες από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όχι για 
την θεραπεία αλλά για την πρόληψή του. 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1. Οι εκτιμήσεις της WHO είναι ότι το 2030 θα υπάρχουν παγκοσμίως
 α. 171 εκατομμύρια διαβητικοί
 β. 255 εκατομμύρια διαβητικοί
 γ. 366 εκατομμύρια διαβητικοί
 δ. 550 εκατομμύρια διαβητικοί

2. Το ποσοστό παχυσαρκίας στις ΗΠΑ σύμφωνα με τη μελέτη NHANES είναι
 α. 10%
 β. 20%
 γ. 30%
 δ. 40%

3. Η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό διαβητικών παγκοσμίως είναι η
 α. Κίνα
 β. Ινδία
 γ. ΗΠΑ
 δ. Ρωσία

4.  Στη μελέτη ATTICA το ποσοστό του πληθυσμού που εμφάνισε σακχαρώδη δια-
βήτη ήταν

 α. 3.5%
 β. 5.5%
 γ. 7.5%
 δ. 9.5%

5. Η μελέτη Diabetes Prevention Program αφορούσε
 α. Διαβητικούς 
 β. Άτομα με IGT
 γ. Άτομα με διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας
 δ. Κανένα από τα παραπάνω 

Σωστές απαντήσεις κατά σειρά


