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Διατροφική Αξιολόγηση

• Σύσταση σώματος 
• Ανθρωπομετρία 



Ανθρωπομετρικές Μέθοδοι
 Ανθρωπομετρία είναι η μέτρηση του ύψους, του 

βάρους, και των άλλων διαστάσεων του σώματος .
 Αποτελεί βασικό εργαλείο της εκτίμησης 

ανάπτυξης νεογνών, παιδιών και εγκύων.
 Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση υποθρεψίας και 

υπερθρεψίας.
 Οι μετρήσεις αντανακλούν την τωρινή διατροφική 

κατάσταση και δεν διαχωρίζουν πρόσφατες ή 
χρόνιες μεταβολές – Δεν μπορούν να 
αναγνωριστούν ανεπάρκειες θρεπτικών 
συστατικών



Σύσταση Σώματος

Σύσταση σώματος 

Μεταβολική και λειτουργική 
κατάσταση οργανισμού 

1) Μεταβολικές πορείες 
2) Λειτουργίες ιστών & συστημάτων 

Πορεία και εξέλιξη νόσων 

1) Θεραπεία 
2) Κατανόηση παθοφυσιολογίας νόσου 

ΥΓΕΙΑ



1ο Μέρος

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 



Ποσοστό σωματικού βάρους που συνεισφέρουν 
συγκεκριμένα μέρη του σώματος

16%

5%

50%

8%



Κυριότεροι ιστοί από την οπτική γωνία
της σύστασης σώματος

 Λιπώδης ιστός 

 Μυϊκός ιστός 

 Οστίτης ιστός 

• Μορφή συνδετικού ιστού
• Κύρια περιοχή αποθήκευσης
του πλεονάσµατος ενέργειας
µε τη µορφή τριγλυκεριδίων. 
• Περιλαµβάνει τα
λιποκύτταρα, τις φλέβες και
ίνες συνδετικού ιστού. 

• Χηµική σύσταση: 
- Λίπος = 80-83% 
- Νερό = 15-18% 
- Πρωτεΐνες = 2% 

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ



Απαραίτητο λίπος

Άντρες και γυναίκες 
• Περιλαμβάνει τα φωσφολιπίδια και τα σφιγγολιπίδια 
• Απαραίτητα για τη δομή και τη λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών, 
νευρικού ιστού (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός). 

♂ ♀

3% Σωματικού βάρους 9-12% Σωματικού βάρους
ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΛΙΠΟΣ:

Περιοχή του στήθους, μηρών, ισχίου 
(Ορμονικές και αναπαραγωγικές 
διεργασίες) 



Αποθηκευτικό λίπος 

 Το αποθηκευτικό λίπος 
περιλαμβάνει τα 
τριγλυκερίδια. 

 Κατανέμεται κυρίως στα 
υποδόρια και σπλαγχνικά 
διαμερίσματα. 

 Η ποσότητά του 
αντικατοπτρίζει το 
πλεόνασμα ενέργειας του 
οργανισμού. 



Ορολογία Επεξήγηση

Λιπώδης μάζα σώματος 
(ΛΜΣ) 

Όλα τα λιπίδια που μπορούν να εκχειλιστούν από 
το  λιπώδη  ιστό  και  τους  άλλους  ιστούς  του 
σώματος. 

Λιπώδης Ιστός Το σύνολο των αποθηκών λίπους.

~ 83% τριγλυκερίδια συν οι υποστηρικτικές δομές
του (~ 2% πρωτεΐνη και ~ 15% νερό).

Υποδόριο λίπος Λιπώδης ιστός αποθηκευμένος κάτω από το δέρμα

Σπλαχνικό λίπος Λιπώδης ιστός μέσα και γύρο από τα όργανα στη
θωρακική και κοιλιακή κοιλότητα 

Απαραίτητα λιπίδια Φωσφολιπίδια και σφιγγολιπίδια. Απαραίτητα για
το σχηματισμό κυτταρικών μεμβρανών. 

% λίπος σώματος Η  λιπώδης   μάζα   ως   ποσοστό   του   ολικού
σωματικού βάρους [(ΛΜΣ / ΣΒ) x 100]. 

Άλιπη μάζα σώματος (ΑΜΣ) Όλα τα υπόλοιπα, άλιπα χημικά στοιχεία και ιστοί, 
συμπεριλαμβάνοντας  το  νερό,   τους  μυς,   το 
συνδετικό  ιστό  των  οστών  και  τα  εσωτερικά 
όργανα. 



Νεύρωση: 
Αυτόνοµο Νευρικό 

Σύστηµα

Τρεις τύποι: 
Σκελετικοί µύες

Λείοι µύες
Καρδιακοί µύες

Νεύρωση: 
Κεντρικό 

Νευρικό Σύστηµα

ΜΥΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ



Σύσταση µυϊκού ιστού 

Ο µυϊκός ιστός αποτελεί το µεγαλύτερο σε µάζα ιστό του
σώµατος (45% του ΣΒ σε άντρες και 36% στις γυναίκες). 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΜΥ: 
- 75% νερό
- 20% πρωτεΐνη
- το υπόλοιπο 5% (ανόργανα άλατα, ιόντα Να, Cl, Ca, Mg, P, 
ενδοµυϊκά τριγλυκερίδια, και γλυκογόνο). 
Οι µύες µαζί µε το ήπαρ τις κύριες αποθήκες γλυκογόνου
στον οργανισµό (περίπου 400 γρ) 



Οστίτης Ιστός
• Η στερεότερη µορφή συνδετικού ιστού
• Αποτελεί περίπου το 15% και 12% του
σωµατικού βάρους στους ενήλικες άντρες
και γυναίκες, αντίστοιχα
ΣΥΣΤΑΣΗ : 
- 70% µεταλλικά άλατα
- 22% πρωτεΐνη
- 8% νερό. 

• Περιεκτικότητα σε µικροστοιχεία: ο
σκελετός περιέχει το 99% του συνολικού
ασβεστίου του σώµατος, το 35% νατρίου
και περίπου το 60% του µαγνησίου



Σύσταση οστίτη ιστού (Συνεχ)

Κυτταρικό µέρος
(4 κύριοι τύποι κυττάρων): 
α) οστικά αρχέγονα κύτταρα
β) οστεοβλάστες
γ) οστεοκύτταρα
δ) οστεοκλάστες



Σύσταση οστίτη ιστού (Συνεχ) 

Θεµέλια εξωκυττάρια ουσία
που αποτελείται από: 
• Οργανική εξωκυττάρια ουσία, που
ονοµάζεται οστεοειδές και
αποτελείται κυρίως από
κολλαγόνο τύπου Ι (90% των
πρωτεϊνών). 
• Ανόργανα άλατα που
εναποτίθενται στην εξωκυττάρια
ουσία µε τη µορφή κρυστάλλων
του υδροξυαπατίτη Ca10(PO4)6 
(ΟΗ)2. 



2ο Μέρος
Ανθρωποµετρία - Μέθοδοι ανάλυσης

σύστασης σώµατος



Ανθρωποµετρία
Αξιολόγηση ενηλίκων
- Βάρος
- ∆ΜΣ
- Περιφέρεια µέσης
Αξιολόγηση ανάπτυξης
και θρέψης
- Βρέφη και παιδιά 
- Εγκυµονούσες



Αξιολόγηση ενηλίκων - ∆ΜΣ



Ανάγκη για καθιέρωση δεικτών βάρους-ύψους
για την αξιολόγηση του ΣΒ και των κινδύνων
υγείας που συνεπάγεται το αυξηµένο βάρος.

∆είκτης Μάζας
σώµατος (BMI)Πηλίκο Βάρους-Ύψους Βάρος/Ύψος

∆είκτης Quetelet Βάρος / Ύψος2

∆είκτης Khosla-Lowe Βάρος/Ύψος3 

∆είκτης Ponderal Βάρος / Ύψος1/3 



Μέτρηση Ύψους

∆ιαδικασία µέτρησης:
• Θέση Frankfοrt horizontal 
plane. 
• Πτέρνες ενωµένες, γόνατα
ευθεία, ώµοι χαλαροί. 
• Κεφάλι, γλουτοί και
ωµοπλάτη να εφάπτονται
στην κάθετη επιφάνεια του
αναστηµόµετρου
• Βαθιά εισπνοή κατά τη
διάρκεια της µέτρησης. 



Μέτρηση Ύψους
 Όρθια θέση 
 Έκταση βραχίονα: για ασθενείς που δεν μπορούν να σταθούν 

όρθιοι. Χρησιμοποιείται μεζούρα – τεντωμένοι βραχίονες σε γωνία 
90 μοιρών

 Ύψος γόνατου: Για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν όρθια/ 
ηλικιωμένοι. Ασθενής ξαπλωμένος, λυγισμένο γόνατο σε γωνία 90 
μοιρών. Μέτρηση με χάρακα, από κάτω από τη φτέρνα ως την 
πρόσθια επιφάνεια του μηρού στο γόνατο.

 Άνδρας 19-59 ετών: 71,85 +(1,88 χ ύψος cm γονάτου)
 Γυναίκα 19-59 ετών: 70,25 + (1,86 χ ύψος cm γονάτου) – (0,05 χ 

ηλικία)



Μέτρηση σωµατικού βάρους

∆ιαδικασία µέτρησης:

• Ο ζυγός σε σταθερή και
επίπεδη επιφάνεια. 
• Ελαφρύς ρουχισµός
• Ακίνητος στο κέντρο
της πλατφόρµας. 
• Καταγραφή του
ρουχισµού. 



ΒΜΙ (Δείκτης Μάζας Σώματος)
 Βάρος σε Kg

Ύψος σε m2

 Διαφορές ανάλογα το φύλο, την ηλικία και τη φυλή

 BMI Standards
 Λιποβαρής = < 18.5
 Φυσιολογικού βάρους  = 18.5 – 24.9
 Υπέρβαρος* = 25 – 29.9 (Παχυσαρκία 1ου βαθμού)
 Παχύσαρκος* = 30 – 40 (Παχυσαρκία 2ου βαθμού)

> 40 (Παχυσαρκία 3ου βαθμού)
* Αυξημένος κίνδυνος για διαβήτη τύπου 2 και 

καρδιαγγειακά



Επιπολασµός της παχυσαρκίας µε
βάση το ∆ΜΣ

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν: 
> 500 εκατ υπέρβαροι και > 250 εκατ παχύσαρκοι σε όλο
τον κόσµο. 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α
Μελέτη ATTICA (2003): 
Παχύσαρκοι 20% ανδρών και 15% γυναικών
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΗΠΑ (NHANES I, II, III): 



Obesity Trends* Among U.S. Adults 
BRFSS, 1985 
(*BMI ≥ 30, or ~ 30 lbs overweight for 5'4" woman) 

No Data 10% 10%-14% 15-19% ≥20%
Source: Mokdad AH.



Obesity Trends* Among U.S. Adults 
BRFSS, 2000 
(*BMI ≥ 30, or ~ 30 lbs overweight for 5'4" woman) 

No Data <10% 10%-14% 15-19% 20%
Source: Mokdad AH. 



∆ΜΣ και κίνδυνος νοσηρότητας

Τα προτεινόµενα όρια
βασίζονται σε µεγάλες
µελέτες σε Καυκάσιους. 

• Συσχέτιση ∆ΜΣ µε
νοσηρότητα ή θνητότητα
από ασθένειες όπως: 
- Καρδιαγγειακά (στεφανιαία
νόσο, αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια) 
- Υπέρταση
- ∆ιαβήτης τύπου ΙΙ
- Υπερλιπιδαιµίες



Πλεονεκτήµατα του ∆ΜΣ ως δείκτη

Πλεονεκτήµατα: 
Απλές µετρήσεις (ύψος, 
βάρος) 
Φθηνός εξοπλισµός
Μικρή εκπαίδευση εξεταστή
∆ιαθέσιµα δεδοµένα προς
σύγκριση από µεγάλες
επιδηµιολογικές µελέτες. 



Μειονεκτήµατα του ∆ΜΣ ως δείκτη

Μειονεκτήµατα:
• ∆εν είναι δείκτης αξιολόγησης του
σωµατικού λίπους.
• Ο αυξηµένος ∆ΜΣ µπορεί να οφείλεται
σε αυξηµένο µυϊκό ή λιπώδη ιστό.
• Αν και ο δείκτης συσχέτισης (r) µεταξύ
∆ΜΣ και % λίπους σώµατος κυµαίνεται
από 0,7-0,9 παρατηρούνται µεγάλες
αποκλίσεις από άτοµο σε άτοµο.
• Παρατηρείται διαφορετική σχέση µεταξύ
∆ΜΣ και % λίπους σώµατος µεταξύ
φυλών.

Παχυσαρκία: Το αυξηµένο
λίπος σώµατος (WHO, 2000) 

Οι Ασιάτες παρατηρείται ότι
για µια συγκεκριµένη τιµή 
∆ΜΣ έχουν % λίπος και

µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης
νοσηρότητας

Προτείνονται
χαµηλότερα για τους 

Ασιάτες



“Ideal” Body Weight vs “Usual” 
Body Weight

 Ideal weight for height (IBW) from standards 
like NHANES and Metropolitan ht/wt tables 
(and Hamwi) is no longer used—Hammond in 
K&M, p. 400

 However, IBW IS often used, whether evidence-
based or not

 Usual body weight is more useful in those who 
are ill



 Σύγκριση βάρους με το ιδανικό

% IBW = Τωρινό βάρος x 100
Ιδανικό βάρος

% IBW Βαθμός Υποθρεψίας
80-90% Ελαφριά
70-70% Μέτρια
< 70% Βαριά



% IBW Βαθμός Υπερθρεψίας
>120% Παχυσάρκια
110 -120% Υπέρβαρος/η
90 – 109% Φυσιολογικό βάρος



 Σύγκριση βάρους με το σύνηθες

% UBW = Τωρινό βάρος x 100
Σύνηθες βάρος

% UBW Βαθμός Υποθρεψίας
85-95% Ελαφριά
75-84% Μέτρια
< 75% Βαριά



Μεταβολή Βάρους

 % Μεταβολή βάρους = UBW-ABW  x 100
UBW

 Κλινική σημασία % μεταβολής βάρους

Χρόνος      Σημαντική απώλεια Επικίνδυνη
1 εβδομάδα 1-2% > 2%
1 μήνας 5% > 5%
3 μήνες       7.5% >7.5%
6 μήνες            10% >10%



Weight Issues in Clinical Settings

 Accuracy and reproducibility of weights taken on 
different scales and by different personnel

 Weights of critically ill patients may be unavailable on 
admission; sometimes heights are not measured

 Fluid status
 Accuracy of weight history data from patients and 

family members
 Confounding factors (wheelchairs, splints, casts, 

clothing, amputations)
 Question of dosing weight: actual, usual, ideal, 

adjusted???



Αξιολόγηση του βάρους σε παιδιά και
έφηβους- Καµπύλες βάρους-ύψους

• Καµπύλες βάρους για
ύψος (CDC) 

• Μπορούν να
χρησιµοποιηθούν για
αξιολόγηση παιδικής
παχυσαρκίας και του
υποσιτισµού. 

• 95ου Υπέρβαρο
• < 5 ου Χαμηλό βάρος



Anthropometrics in Pediatrics

 Recumbent length measurements used for children 
younger than 2 or 3 years of age; recorded on birth-
to-36 month growth grids

 Standing heights of children age 2 or 3 should be 
recorded on the 2-20 years growth grids

 Rate of length or height gain reflects long-term 
nutritional adequacy

 Head circumference: used to evaluate growth in 
children <3 years of age; usually detects 
nonnutritional abnormalities



Measurement of the Length of 
an Infant



Anthropometric Measurements
 Head circumference

 Can help assess brain growth and malnutrition in 
children up to three years of age.

 To measure – encircle the largest circumference 
measure of a child’s head with a non-stretchable 
measuring tape just above the eyebrows and ears, and 
around the occipital prominence at the back of the 
head

*This measure may not necessarily be reduced in a 
malnourished child. 



Αξιολόγηση της κατανοµής του λίπους
στο σώµα



Τύποι κατανοµής του λίπους

Κοιλιακό 
λίπος

Ενδο-κοιλιακό 
λίπος

Μεταβολικές
διαταραχές

Ορµόνες λιπώδους
ιστού & έκκριση
παθογόνων µορίων

Περιφερική 
παχυσαρκία

Κεντρική 
παχυσαρκία



Τύποι κατανοµής του λίπους
Περιφέρεια µέσης

∆ιαδικασία µέτρησης:

• Όρθια στάση σώµατος
• Κοιλιά χαλαρή
• Ανατοµικό σηµείο: Μεταξύ
τελευταίας πλευράς και
πάνω από τον οµφαλό (στη
φυσιολογική στενή περιοχή
της µέσης). 
• Μέτρηση κατά το τέλος
µιας φυσιολογικής εκπνοής
• Σε παχύσαρκα άτοµα, στο
επίπεδο του οµφαλού. 



Περιφέρεια ισχίου

∆ιαδικασία µέτρησης:

• Όρθια στάση
• Ο εξεταστής σε πλάγια θέση
σε σχέση µε τον εξεταζόµενο
• Μέτρηση της µέγιστης
περιφέρειας ισχίου
• Εξασφάλιση ότι η ταινία έχει
τοποθετηθεί σε παράλληλο
επίπεδο



Περίμετρος Μέσης
 Η περίμετρος μέσης αποτελεί τον καλύτερο ανθρωπομετρικό 

δείκτη θνησιμότητας.

 Χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η παχυσαρκία και υπάρχουν 
2 επίπεδα επικινδυνότητας.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Επίπεδο 1* > 94cm > 80cm
Επίπεδο 2** > 102cm > 88cm

* Μέγιστο επιτρεπτό όριο ανεξάρτητα ηλικίας

** Παχυσαρκία: ανάγκη για μείωση βάρους για αποφυγή 
διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγεικών νοσημάτων



Περίμετρος Μέσης/Περίμετρος 
Περιφέρειας

 Υψηλός κίνδυνος:
WHR= >0.80 για γυναίκες
WHR= >0.95 για άνδρες
 Υποδεικνύει κεντρική – κοιλιακή 

παχυσαρκία που σχετίζεται με κίνδυνο για 
διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακά

 Τιμές κάτω από τις παραπάνω σχετίζονται 
με χαμηλό κίνδυνο.



Μέθοδοι ανάλυσης σύστασης
σώµατος

• Βιοηλεκτρική Εµπέδηση
• DXA 
• Αξονική τοµογραφία
• Υπέρηχοι
• Ενεργοποίηση νετρονίων
• Ολικό 40Κ
• Αραίωση ισοτόπων



WHO 

Η κατάσταση που χαρακτηρίζεται
από υπερβάλλον σωµατικό λίπος, σε
βαθµό που επηρεάζεται αρνητικά η
υγεία και η ευεξία του ανθρώπου

Παχυσαρκία



Απορροφησιοµετρία Ακτίνων Χ ∆ιπλής
Ενέργειας (DXA) 

• Ποσοτική µέτρηση µαλακών ιστών
(λίπος και ισχνή µάζα σώµατος) και
των οστών σώµατος. 
• Εκποµπή ακτίνων Χ χαµηλής και
υψηλής ενέργειας σε κάθε pixel του
σώµατος. 
• Μέτρηση της εξασθένισης των
ακτίνων Χ (χαµηλής και υψηλής
ενέργειας) καθώς διέρχονται από
τους ιστούς. 



Βιοηλεκτρική Εµπέδηση (ΒΙΑ)

• Εφαρµογή εναλλασσόµενου
ρεύµατος µικρής έντασης
(800 µΑ) 
• Συχνότητας 50 kHz 
• Υπολογισµός
- Αντίσταση → R 
- Μη ωµική αντίσταση → Xc 
- Εµπέδηση → Ζ
- Z=√(R2 + Xc2) 



Τοποθέτηση ηλεκτροδίων

• 2 ηλεκτρόδια εισαγωγής
ρεύµατος µεταξύ 2ου και
3ου δακτύλου χεριού και
ποδιού. 
• 2 ηλεκτρόδια ανίχνευσης
Χέρι στο καρπό µεταξύ
κερκίδας και ωλένης
Πόδι στον αστράγαλο
µεταξύ έσω και έξω
σφυρού



Συνθήκες µέτρησης ΒΙΑ

• Νηστεία για τουλάχιστον 2 ώρες. 
• Αποχή από εξαντλητική άσκηση τη
προηγούµενη µέρα. 
• Κανονική θερµοκρασία
περιβάλλοντος. 
• Καθαρισµός περιοχής εφαρµογής
ηλεκτροδίων. 
• Ο εξεταζόµενος ξαπλώνει ανάσκελα
πάνω σε µια µη αγώγιµη επιφάνεια. 
• Η µέτρηση γίνεται µέσα σε 5 λεπτά
από τη στιγµή που ξάπλωσε. 
• Προσοχή στον έµµηνο κύκλο. 



Τι µπορούµε να υπολογίσουµε µε τη
µέθοδο BIA; 
• Περιεκτικότητα λίπους
(% και κιλά) 

• Άλιπη µάζα σώµατος

• Περιεκτικότητα νερού
(% και κιλά) 

• Άλιπη - Άνυδρη µάζα
σώµατος

Λιπώδη µάζα
σώµατος

(ΛΜΣ) 

Το σύνολο των
λιπιδίων που

υπάρχουν στον
οργανισµό

(λιπώδης ιστός, 
λιπίδια σε

άλλους ιστούς) 

Άλιπη µάζα
σώµατος

(ΑΜΣ)

Το σύνολο της
πρωτεΐνης, του
νερού και του
γλυκογόνου του
οργανισµού



Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
της µεθόδου ΒΙΑ
Πλεονεκτήµατα

Εύκολη, ασφαλής
Αξιόπιστα αποτελέσµατα
(εφόσον τηρούνται οι συνθήκες)
Καµία διαφοροποίηση τιµών
µεταξύ διαφορετικών εξεταστών
∆εν προκαλεί πόνο
Σχετικά φτηνή µέθοδος
Καλή επαναληψιµότητα
Πολύ γρήγορη (10 λεπτά)
Απόλυτα αποδεκτή από τον
πελάτη
Εφαρµόσιµη σε όλες τις ηλικίες

Μειονεκτήµατα

× Πολλές διαθέσιµες
εξισώσεις

× Αµφίβολα τα
αποτελέσµατα σε παιδιά
και παχύσαρκα άτοµα



Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
της µεθόδου ΒΙΑ
Πλεονεκτήµατα

Εύκολη, ασφαλής
Αξιόπιστα αποτελέσµατα
(εφόσον τηρούνται οι συνθήκες) 
Καµία διαφοροποίηση τιµών
µεταξύ διαφορετικών εξεταστών
∆εν προκαλεί πόνο
Σχετικά φτηνή µέθοδος
Καλή επαναληψιµότητα
Πολύ γρήγορη (10 λεπτά) 
Απόλυτα αποδεκτή από τον
πελάτη
Εφαρµόσιµη σε όλες τις ηλικίες

Μειονεκτήµατα
× Πολλές διαθέσιµες

εξισώσεις
× Αµφίβολα τα

αποτελέσµατα σε παιδιά
και παχύσαρκα άτοµα

Μέτρηση ∆ερµατικών
πτυχών



Σκοπός µέτρησης δερµατικών πτυχών

• Μέτρηση πάχους διπλής
πτυχής υποδόριου λίπους
και δέρµατος.

• Εργαλείο: 
∆ερµατοπτυχόµετρο

• ΣΚΟΠΟΣ: Έµµεση
εκτίµηση της λιπώδους
µάζας σώµατος & 
κατανοµή υποδόριου
λίπους. 



Body Composition: Skinfold 
Thickness (subcutaneous fat)
 Validity depends on measurement technique 

and repetition over time
 Changes take 3 to 4 weeks
 Accuracy decreases with increasing obesity
 Skinfold sites most reflective of body 

fatness are over the triceps and the biceps, 
below the scapula, suprailiac, and upper 
thigh



Ανατοµικά σηµεία µετρήσεων

Τρικέφαλου

- Λύγισµα χεριού κατά 90º 
- Υπολογισµός µέσου µεταξύ
ακρώµιου και ωλέκρανου
- Χαλάρωση χεριού
- Μέτρηση πάνω από το
τρικέφαλο µυ. 



Ανατοµικά σηµεία µετρήσεων (συνέχεια)

∆ικέφαλου

- Προέκταση του σηµείου για
τη µέτρηση του τρικέφαλου
στη πρόσθια πλευρά του
βραχίονα. 

- Μέτρηση πάνω στο δικέφαλο
µυ. 



Ανατοµικά σηµεία µετρήσεων
(συνεχ) 

Υπο-ωµοπλατιαία

- Ψηλάφηση της
κατώτερης γωνίας
ωµοπλάτης
- Μέτρηση 1 cm κάτω από
τη γωνία
- Κλίση δερµατικής πτυχής
45º ως προς το οριζόντιο
επίπεδο



Ανατοµικά σηµεία µετρήσεων (συνεχ) 

Υπερλαγόνια

- Πάνω στην νοητή
ευθεία που περνά
από τη µασχάλη και
καταλήγει στη
λαγόνια ακρολοφία. 
- Μέτρηση 1cm πάνω
από τη λαγόνια
ακρολοφία. 
- Γωνία 45º ως προς
το οριζόντιο επίπεδο. 



Ανατοµικά σηµεία µετρήσεων (συνεχ) 

Κοιλιακή

- Κοιλιά χαλαρή, 
φυσιολογική αναπνοή.
- 3 cm δεξιά και 1 cm 
χαµηλότερα του
οµφαλού. 
- Κάθετα του οριζόντιου
επιπέδου. 



Πάχος δερματικής πτυχής – Περίμετρος βραχίονα

 Μέτρηση δερματικής πτυχής                  δείκτης των αποθηκών 
του τρικέφαλου μυ (TSF) λίπους, ενέργειας

 Περίμετρος του βραχίονα (MAC)          δείκτης ολικής
επιφάνειας του βραχίονα

 Περίμετρος του μυ του βραχίονα δείκτης σκελετικής
(MAMC) μυικής μάζας σώματος

 MAMC = MAC – (0,314 x TSF)



 Μέτρηση στο δεξί χέρι για σύγκριση με τιμές αναφοράς
 Τρικέφαλος – εύκολη πρόσβαση, σπάνια παρουσιάζει 

οίδημα
 Μεταβολές σε ποσότητα μυικού ιστού ενδεικτικές 

μεταβολών στη διαθεσιμότητα των διαιτητικών πρωτεινών
 MAMC δείκτης των σωματικών πρωτεινικών αποθεμάτων
 Δείκτης χρήσιμος σε ασθενείς με υπερβολική κατακράτηση 

υγρών όπου το βάρος δεν είναι κατάλληλος δείκτης
 MAC ευαίσθητος δείκτης των μεταβολών του βάρους
 Μυική επιφάνεια βραχίονα υπερεκτιμά σωματική μυική 

επιφάνεια



Eur J Appl Physiol. 2011 May 26. [Epub ahead of  print]
A comparison of  dual energy X-ray absorptiometry and bioelectrical impedance analysis to 

measure total and segmental body composition in healthy young adults.
Leahy S, O'Neill C, Sohun R, Jakeman P.

Source: Faculty of  Education and Health Sciences, University of  Limerick, Limerick, Ireland, 
siobhan.leahy@ul.ie.

Abstract
The aim of  this study was to investigate the accuracy of  BIA in the measurement of  total body 

composition and regional fat and the fat free mass in the healthy young adults. Four hundred and three 
healthy young adults (167 women and 236 men) aged 18-29 years were recruited from the Mid-West 

region of  Ireland. Multi frequency, eight-polar bioelectrical impedance analysis (BIA) and dual energy 
X-ray absorptiometry (DXA) were used to measure the total body and segmental (arm, leg and trunk) 
fat mass and the fat free mass. BIA was found to underestimate the percentage total body fat in men 

and women (p < 0.001). This underestimate increased in men with >24.6% body fat and women 
with >32% body fat (p < 0.001). Fat tissue mass in the trunk segment was overestimated by 2.1 kg 

(p < 0.001) in men and underestimated by 0.4 kg (p < 0.001) in women. BIA was also found to 
underestimate the fat free mass in the appendages by 1.0 kg (p < 0.001) in men and 0.9 kg (p < 0.001) 

in women. Compared to dual energy X-ray absorptiometry, bioelectrical impedance analysis 
underestimates the total body fat mass and overestimates fat free mass in healthy young adults. BIA 

should, therefore, be used with caution in the measurement of  total body composition in women and 
men with >25% total body fat. Though statistically significant, the small difference (~ 4%) between the 

methods indicates that the BIA may be used interchangeably with DXA in the measurement of  
appendicular fat free mass in healthy young adults.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leahy%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O'Neill%20C%22%5BAuthor%5D
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Obesity (Silver Spring). 2011 May 5. [Epub ahead of  print]
Comparison of  Measures of  Adiposity in Identifying Cardiovascular Disease Risk Among 

Ethiopian Adults. Wai WS, Dhami RS, Gelaye B, Girma B, Lemma S, Berhane Y, Bekele T, Khali A, 
Williams MA.

Source: Department of  Epidemiology, Multidisciplinary International Research Training Program, 
University of  Washington School of  Public Health, Seattle, Washington, USA.

Abstract
We sought to determine which measures of  adiposity can predict cardiovascular disease (CVD) risk 

and to evaluate the extent to which overall and abdominal adiposity are associated with cardiometabolic 
risk factors among working adults in Ethiopia. This was a cross-sectional study of  1,853 individuals 

(1,125 men, 728 women) in Addis Ababa, Ethiopia. The World Health Organization STEPwise 
approach was used to collect sociodemographic data, anthropometric measurements, and blood 

samples among study subjects. Fasting blood glucose (FBG) and lipid concentrations were measured 
using standard approaches. Spearman's rank correlation, receiver operating characteristic (ROC) curves, 
and logistic regression were employed to determine the association and predictive ability (with respect 
to CVD risk factors) of  four measures of  adiposity: BMI, waist circumference (WC), waist-to-hip ratio 
(WHR), and waist-to-height ratio (WHtR). Overall, FBG is best associated with WHtR in men and WC 
in women. Systolic blood pressure (SBP) is most strongly associated with BMI in men, but with WC in 

women. Compared to those with low BMI and low WC, the risk of  having CVD is the highest for 
those with high BMI and high WC and those with high WC and low BMI. Review of  ROC curves 

indicated that WC is the best predictor of  CVD risk among study subjects. Findings from our study 
underscore the feasibility and face validity of  using simple measures of  central and overall adiposity in 

identifying CVD risk in resource-poor settings.
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J Hum Nutr Diet. 2010 Jun;23(3):205-11. Epub 2010 Mar 10.
Assessment of  obesity in children and adolescents: synthesis of  recent systematic reviews and 

clinical guidelines. Reilly JJ.
Source:Division of  Developmental Medicine, Yorkhill Hospitals, University of  Glasgow Medical 

Faculty, Yorkhill Hospitals, Glasgow, UK. jjr2y@clinmed.gla.ac.uk
Abstract

This review summarises recent systematic reviews and evidence-based guidelines that deal with the 
issue of  how best to diagnose or define obesity in children and adolescents. A recent systematic review 
showed that parents typically fail to recognise obesity in their children and adolescents, and a good deal 
of  other evidence suggests that health professionals under-diagnose obesity in children and adolescents 
when using informal methods based on observation. There is therefore a need for practical, objective, 
methods that both identify the fattest children and adolescents adequately, and identify those who are 

at greatest risk of  the 'co-morbidities' of  obesity. A large body of  consistent evidence shows that a 
high body mass index (BMI) for age and sex identifies the fattest children adequately, with low-

moderate false negative rate and a low false positive rate. Furthermore, children and adolescents at high 
BMI for age are at much greater risk of  the co-morbidities of  obesity. A recent systematic review 

found that the use of  BMI for age with national reference data and cut-off  points (such as the 95th 
percentile to define obesity) was superior to the Cole-International Obesity Task Force international 

approach for defining obesity based on BMI for age. The same systematic review also found no 
evidence that use of  waist circumference for age improved the diagnosis of  obesity, or the cardio-

metabolic co-morbidities of  obesity, in children and adolescents. Recent systematic reviews are 
therefore supportive of  current guidelines that recommend percentile-based cut-offs relative to 

national reference data to (e.g. BMI at or above the 95th or 98th percentile in the UK) to define obesity 
for clinical applications in children and adolescents.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reilly%20JJ%22%5BAuthor%5D


Public Health Nutr. 2011 May;14(5):809-16. Epub 2011 Jan 20.
Comparison of  BMI and anthropometric measures among South Asian Indians using 

standard and modified criteria.
Vasudevan D, Stotts AL, Mandayam S, Omegie LA.

Source: 1Department of  Family and Community Medicine, University of  Texas Medical School at 
Houston, University of  Texas Physicians, 6700 W. Loop South #520, Bellaire, TX 77401, USA.

Abstract

OBJECTIVE: To compare the prevalence rates of  obesity based on BMI/anthropometric measures, 
using WHO standard and ethnicity-specific criteria, the National Cholesterol Education Program-

Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII) and the International Diabetes Federation (IDF) 
definitions, among a migrant South Asian Indian population. DESIGN:  Cross-sectional study 

conducted in October 2007. SUBJECTS: A total of  213 participants of  South Asian descent over the 
age of  18 years. Measures included a questionnaire with basic demographic information and self-

reported histories of  diabetes, coronary artery disease and/or hypercholesterolaemia. Height, weight, 
waist and hip circumference and blood pressure measurements were obtained. SETTING: Houston 

and surrounding suburbs.RESULTS: WHO-modified (WHO-mod) BMI and IDF waist 
circumference (WC) criteria independently identified higher numbers of  overweight/obese 

participants; however, when the WHO-mod BMI or IDF WC criteria were applied, nearly 75 % of  
participants were categorized as overweight/obese - a proven risk factor for the future development of  
metabolic syndrome. CONCLUSIONS: Obesity is likely under-diagnosed using the standard WHO 

and NCEP-ATPIII guidelines. Stressing the use of  modified criteria more universally to classify obesity 
among South Asian Indians may be optimal to identify obesity and help appropriately risk stratify for 

intervention to prevent chronic diseases.
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