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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο29

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Α. Τραγομάλου1,2, Π. Κάσσαρη1,2, Ι. Ιωακειμίδης3, Κ. Φίλης4, Ε. Θεοδωροπούλου4,
Γ. Λυμπερόπουλος4, I. Perez Cuevas5, Γ. Καραβιδοπούλου6, Χ. ∆ίου7,
Χ. Μαραμής6, Ε. Λέκκα6, Ν. Μαγκλαβέρας6, Α. Ντελόπουλος7, Ε. Χαρμανδάρη1,2
1
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Αθήνα, Ελλάδα
2
Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και ∆ιαβήτη,
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο
Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα
3
Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Στοκχόλμη, Σουηδία
4
Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, Αθήνα, Ελλάδα
5
MySphera, Βαλένθια, Ισπανία
6
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
7
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σκοποί: Στόχος της μελέτης είναι να αξιολογήσει μία σειρά νέων εργαλείων συλλογής φωτογραφιών, φυσικής
δραστηριότητας και γεωγραφικών δεδομένων (GPS) από υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά και εφήβους ηλικίας 9-18
ετών στην καθημερινή τους ζωή. Τα αποτελέσματα θα παρασχεθούν στις αρχές δημόσιας υγείας προκειμένου να
προσαρμόσουν κατάλληλα τις στρατηγικές πολιτικής για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.
Μέθοδοι: Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού έργου ΒigO (http://bigoprogram.
eu, Horizon2020, Νo 727688) και καλύπτει τη συλλογή δεδομένων που έχει προβλεφθεί για την κλινική μελέτη στην
Ελλάδα με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών και εφήβων που
παρακολουθούνται ή/και παραπέμπονται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος. Το σύστημα
συλλογής δεδομένων περιλαμβάνει την τεχνολογική πλατφόρμα BigO, η οποία διασυνδέεται με ένα έξυπνο κινητό
(smartphone) και ένα έξυπνο ρολόι (Smartwatch) και καταγράφουν δεδομένα με αντικειμενικό τρόπο (με τη χρήση
αδρανειακών αισθητήρων και GPS) για κάθε παιδί, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζονται στους διακομιστές BigO για να
εξαχθούν δείκτες συμπεριφοράς: (α) φυσικής του δραστηριότητας / άσκησης, (β) διατροφικών συνηθειών, (γ) συνθήκες
του περιβάλλοντος (αστικού, κοινωνικοοικονομικού, διατροφικού) στο οποίο ζει και κινείται. Κατά την πρώτη πιλοτική
φάση οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα BigO για 2 εβδομάδες. Τους ζητήθηκε να παίρνουν
φωτογραφίες των ειδών διατροφής που κατανάλωσαν και διαφημίσεων τροφίμων από το καθημερινό περιβάλλον τους,
και να φορούν το ρολόι με συγκεκριμένες ελάχιστες περιόδους ανά εβδομάδα (τουλάχιστον 2 ημέρες σχολείου, 1 ημέρα
του Σαββατοκύριακου και 3 οποιεσδήποτε νύχτες). Στο τέλος, κλήθηκαν να επιστρέψουν το ρολόι και να απαντήσουν
σε ερωτηματολόγιο χρηστικότητας.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 40 παιδιά και έφηβοι (11 αγόρια, 29 κορίτσια) με μέση τιμή Δείκτη Μάζας
Σώματος 29,94 kgr/m2 για τα αγόρια και 30,86 kgr/m2 για τα κορίτσια. Οι συμμετέχοντες ανέβασαν στην εφαρμογή
571 φωτογραφίες γευμάτων από την κάμερα του κινητού και καταγράφηκαν 177 ημέρες δεδομένα αδρανειακών
αισθητήρων από κινητό ή ρολόι (επιταχυνσιόμετρο). Το 77% εξέφρασε θετική ή ουδέτερη άποψη κατά την αξιολόγηση
του συστήματος και της χρήσης του ρολογιού.
Συμπεράσματα: Οι ερευνητικές αυτές δράσεις αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας διότι για πρώτη φορά θα επιτραπεί η σύγχρονη καταγραφή συμπεριφορών
παιδιών και εφήβων και του περιβάλλοντός τους με αντικειμενικό τρόπο κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ζωής.
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