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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

  

ΗΗ  ππααχχυυσσααρρκκίίαα  ααπποοττεελλεείί  μμεείίζζοονν  ππρρόόββλληημμαα  γγιιαα  ττηη  δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα  σσττιιςς  

ββιιοομμηηχχααννιικκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς..  ΤΤοο  11//33  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  ππάάσσχχεειι  ααππόό  μμέέττρριιαα  έέωωςς  σσοοββααρρήή  

ππααχχυυσσααρρκκίίαα..  ΣΣυυννττηηρρηηττιικκέέςς  μμοορρφφέέςς  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττηηςς  ννοοσσηηρρήήςς  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς  

ααδδυυννααττοούύνν  νναα  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσεε  έένναα  μμόόννιιμμοο  κκααιι  ααπποοδδεεκκττόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  σσττηηνν  

ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν..  ΑΑννττίίθθεετταα  ηη  χχεειιρροουυρργγιικκήή  θθεερρααππεείίαα  έέχχεειι  σσαανν  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  

ττηη  σσηημμααννττιικκήή  κκααιι  μμόόννιιμμηη  ααππώώλλεειιαα  ββάάρροουυςς  σσττοουυςς  ννοοσσοογγόόνναα  ππααχχύύσσααρρκκοουυςς  

αασσθθεεννεείίςς..  

ΗΗ  εεππααφφήή  μμοουυ  μμεε  ττοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  μμεε  ννοοσσοογγόόννοο  ππααχχυυσσααρρκκίίαα  ξξεεκκίίννηησσεε  σστταα  

ππρρώώτταα  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  εειιδδίίκκεευυσσήήςς  μμοουυ  σσττηηνν  ΨΨυυχχιιααττρριικκήή  ,,  σσττοο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΓΓεεννιικκόό  

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΑΑθθηηννώώνν  ««ΟΟ  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»  ,,  όόπποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  ΑΑ´́  

ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ΚΚλλιιννιικκήήςς  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς  κκααιι  σσττοο  οοπποοίίοο  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  1155  

χχρρόόννιιαα  έέχχοουυνν  ααννττιιμμεεττωωππιισσθθεείί  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ττωωνν  770000  αασσθθεεννώώνν  μμεε  κκάάθθεεττηη  

γγαασσττρροοππλλαασσττιικκήή  κκααττάά  MMaassoonn,,  γγαασσττρριικκήή  ππααρράάκκααμμψψηη  κκ..άά..    ΤΤοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  μμοουυ  

γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ττωωνν  δδιιααττααρρααχχώώνν  ππρρόόσσλληηψψηηςς  ττρροοφφήήςς  γγεεννιικκάά  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν  

ττόόσσοο  μμεεγγάάλληη  ««δδεεξξααμμεεννήή»»  άάννττλληησσηηςς  υυλλιικκοούύ  μμεελλέέττηηςς  ααππόό  ττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  έέδδωωσσαανν  

ττηηνν  ιιδδέέαα  γγιιαα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  δδιιδδαακκττοορριικκήήςς  

δδιιααττρριιββήήςς..  

ΘΘεεωωρρώώ  υυπποοχχρρέέωωσσήή  μμοουυ  νναα  εεκκφφρράάσσωω  ττιιςς  εειιλλιικκρριιννεείίςς  εευυχχααρριισσττίίεεςς  μμοουυ  σσττοονν  

ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΚΚααθθηηγγηηττήή  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  κκ..  ΙΙ..  ΜΜεελλιισσσσάά,,  υυππεεύύθθυυννοο  ττηηςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  

ΜΜοοννάάδδααςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκώώνν  ΜΜεεττααββοολλιικκώώνν  ΝΝοοσσηημμάάττωωνν  σσττοο  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκόό  

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  σσήήμμεερραα  έένναα  ααππόό  τταα  μμεεγγααλλύύττεερραα  κκέέννττρραα  

ππααχχυυσσααρρκκίίααςς  σσττοονν  ΕΕλλλληηννιικκόό  χχώώρροο,,  οο  οοπποοίίοοςς  μμεε  εεμμππιισσττεεύύθθηηκκεε,,  μμοουυ  έέδδωωσσεε  ττηηνν  

εευυκκααιιρρίίαα  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηηςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς,,  μμεε  κκααθθοοδδήήγγηησσεε  σσττηηνν  

οολλοοκκλλήήρρωωσσήή  ττηηςς,,  ππααρραακκοολλοούύθθηησσεε  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξήή  ττηηςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  μμεε  εειισσήήγγααγγεε  σσττοονν  

ττρρόόπποο  κκλλιιννιικκήήςς  έέρρεευυννααςς..  



 

 

ΙΙδδιιααίίττεερραα  εευυχχααρριισσττώώ  ττοονν  κκ..  ΑΑλλέέξξααννδδρροο  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΑΑ´́  

ττηηςς  ΑΑ´́  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ΚΚλλιιννιικκήήςς  ττοουυ  ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ  ««ΟΟ  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»,,  γγιιαα  ττηη  

σσυυμμππααρράάσστταασσήή  ττοουυ  κκααιι  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  εεππιισσττηημμοοννιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  σσττοο  οοπποοίίοο  

σσττηηρρίίχχθθηηκκεε  ααυυττήή  ηη  μμεελλέέττηη..  

ΕΕυυχχααρριισσττώώ  θθεερρμμάά  ττοονν  ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΚΚααθθηηγγηηττήή  ΕΕννδδοοκκρριιννοολλοογγίίααςς  κκ..  ΕΕ..  

ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ  κκααιι  ττοονν  ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΚΚααθθηηγγηηττήή  ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς  κκ..  ΝΝ..  ΠΠααρρίίττσσηη,,  οοιι  

οοπποοίίοοιι  μμεε  ττίίμμηησσαανν  μμεε  ττοο  νναα  εείίννααιι  μμέέλληη  ττηηςς  ττρριιμμεελλοούύςς  εεππιιββλλέέπποουυσσααςς  εεππιιττρροοππήήςς..  

ΕΕππίίσσηηςς  εεκκφφρράάζζωω  ττιιςς  εευυχχααρριισσττίίεεςς  μμοουυ::  

ΠΠρροοςς  ττηηνν  κκαα  ΒΒ..  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  δδιιααιιττοολλόόγγοο  ττοουυ  ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ  γγιιαα  ττηη  θθεερρμμήή  

σσυυμμμμεεττοοχχήή  κκααιι  σσυυμμππααρράάσστταασσήή  ττηηςς  κκααττάά  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  όόππωωςς  κκααιι  ττηηνν  

πποολλύύττιιμμηη  ββοοήήθθεειιάά  ττηηςς  σσττηη  σσυυλλλλοογγήή  σσττοοχχεείίωωνν..  

ΠΠρροοςς  ττοονν  κκ..  ΓΓ..  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ,,  ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΑΑ´́  ττηηςς  ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς  ΚΚλλιιννιικκήήςς  

ττοουυ  ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ  ««ΟΟ  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»,,  οο  οοπποοίίοοςς  μμοουυ  υυππέέδδεειιξξεε  ττρρόόπποουυςς  ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς  

κκααιι  κκλλιιννιικκήήςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  ππααχχύύσσααρρκκωωνν  αασσθθεεννώώνν..  

ΔΔεε  θθαα  μμπποορροούύσσαα  νναα  ξξεεχχάάσσωω  ττοο  ΔΔάάσσκκααλλόό  μμοουυ  ΘΘααννάάσσηη  ΤΤζζααββάάρραα,,  πποουυ  ααππόό  

τταα  ππρρώώτταα  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  εειιδδιικκόόττηηττάάςς  μμοουυ  μμέέχχρριι  κκααιι  ττώώρραα  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  μμεε  δδιιδδάάσσκκεειι  

σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ήήθθοοςς  ττοουυ  ψψυυχχιιάάττρροουυ..  

ΠΠρροοςς  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  μμεε  ββοοήήθθηησσαανν  μμεε  ττηη  γγννώώμμηη  ττοουυςς  κκααιι  ττηη  

σσυυμμππααρράάσστταασσήή  ττοουυςς  σσεε  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς..  ΗΗ  ααννωωννυυμμίίαα  έέχχεειι  ττηηνν  

έέννννοοιιαα  ττηηςς  δδιιααππρροοσσωωππιικκήήςς  εευυχχααρριισσττίίααςς..  

ΠΠρροοςς  ττοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  μμεε  ττίίμμηησσαανν  μμεε  ττηηνν  εεμμππιισσττοοσσύύννηη  ττοουυςς  κκααιι  ττηη  

σσυυννεερργγαασσίίαα  ττοουυςς..  
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ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ    ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ  

  

  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΕΕΣΣ    ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

  

ΌΌννοομμαα::  ΕΕυυττέέρρππηη  

EEππώώννυυμμοο::  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ  

ΌΌννοομμαα  ππααττρρόόςς::  ΤΤααξξιιάάρρχχηηςς  

ΌΌννοομμαα  μμηηττρρόόςς::  ΑΑιικκααττεερρίίννηη  

EEθθννιικκόόττηητταα::  ΕΕλλλληηννιικκήή  

ΤΤόόπποοςς  γγέέννννηησσηηςς::  ΑΑθθήήνναα  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  γγέέννννηησσηηςς::  1155..0055..11996655  

ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  εερργγαασσίίααςς::  441144  ΣΣΝΝΕΕΝΝ,,  ΤΤααξξιιάάρρχχοουυ  ΒΒέέλλλλιιοουυ  22,,  ΠΠ..  ΠΠεεννττέέλληη,,  ΑΑθθήήνναα  

ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  κκααττοοιικκίίααςς::  ΑΑθθαανναασσίίοουυ  ΔΔιιάάκκοουυ  99,,  ΑΑρργγυυρροούύπποολληη,,  ΑΑθθήήνναα  

ee--mmaaiill::  ppeeppiimmaammpplleekkoouu@@yyaahhoooo..ggrr  

  

  

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  --  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΕΕΣΣ  

  

••  ΑΑππόόφφοοιιττοοςς    ττοουυ  22οουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  μμεε  ββααθθμμόό  ««ΆΆρριισστταα    1199,,  

77//1122»»  ττοονν  ΙΙοούύννιιοο  ττοουυ  11998833..  

••  ΜΜααρράάσσλλεειιοοςς  ΠΠααιιδδααγγωωγγιικκήή  ΑΑκκααδδηημμίίαα  ΑΑθθηηννώώνν  ((11998833--11998844))  

ΕΕιισσααγγωωγγήή  μμεε  υυπποοττρροοφφίίαα  ..  

••  ΣΣχχοολλήή  ΑΑξξιιωωμμααττιικκώώνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττρριιώώνν  ((11998844--11998877))  

ΕΕιισσααγγωωγγήή  μμεε  σσεειιρράά  εεππιιττυυχχίίααςς  ππρρώώττηη..  ΑΑπποοφφοοίίττηησσηη  μμεε  σσεειιρράά  εεππιιττυυχχίίααςς  

ππρρώώττηη  κκααιι  εεππίίδδοοσσηη    ««΄́ΑΑρριισστταα  99,,88»»..  
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••  ΣΣχχοολλήή  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΥΥγγεειιοοννοομμιικκοούύ  ––  ΤΤμμήήμμαα  ΒΒαασσιικκήήςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  

((11998877--11998888))..  ΑΑπποοφφοοίίττηησσηη  μμεε  σσεειιρράά  εεππιιττυυχχίίααςς  ππρρώώττηη..  ΟΟννοομμαασσίίαα  σσεε  ΑΑννθθλλγγοο  

ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  ττοουυ  ΣΣ..ΞΞ  ττοο  11998888..  

••  ΙΙααττρριικκήή  ΣΣχχοολλήή  ΑΑθθηηννώώνν  ((11998888--11999944))  

ΕΕιισσααγγωωγγήή  μμεε  ττοο  σσύύσσττηημμαα  ττωωνν  κκαατταατταακκττηηρρίίωωνν  εεξξεεττάάσσεεωωνν  μμεε  σσεειιρράά  εεππιιττυυχχίίααςς  

ππρρώώττηη..  ΑΑπποοφφοοίίττηησσηη  μμεε  εεππίίδδοοσσηη  ««ΚΚααλλώώςς»»..  ΜΜεεττάάττααξξηη  σσεε  ΥΥππλλγγοο  ΙΙααττρρόό  ττοουυ  ΣΣ..ΞΞ  

ττοο  11999944..  

••  ΕΕιιδδίίκκεευυσσηη  σσττηηνν  ΨΨυυχχιιααττρριικκήή  ((11999966--22000011))  

ΑΑππόόκκττηησσηη  ττίίττλλοουυ  εειιδδιικκόόττηηττααςς  ττοο  ΜΜάάρρττιιοο  22000022..  

••  ΤΤμμήήμμαα  ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίααςς  κκααιι  ΙΙσσττοορρίίααςς  ττηηςς  ΘΘεεωωρρίίααςς  ττηηςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς  

((22000000--σσήήμμεερραα))  ΕΕιισσααγγωωγγήή  μμεε  ττοο  σσύύσσττηημμαα  ττωωνν  κκαατταατταακκττηηρρίίωωνν  εεξξεεττάάσσεεωωνν  μμεε  

σσεειιρράά  εεππιιττυυχχίίααςς  ππρρώώττηη..  

••  ΣΣχχοολλήή  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΥΥγγεειιοοννοομμιικκοούύ  ––  ΤΤμμήήμμαα  ΠΠρροοκκεεχχωωρρηημμέέννηηςς  

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ((ΣΣεεππττ..22000033--ΔΔεεκκ  22000033))..  ΑΑπποοφφοοίίττηησσηη  μμεε  σσεειιρράά  εεππιιττυυχχίίααςς  ττρρίίττηη..  

  

ΞΞΕΕΝΝΕΕΣΣ    ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΕΕΣΣ  

••  ΓΓααλλλλιικκήή  ((ΚΚάάττοοχχοοςς  ππττυυχχίίοουυ  SSoorrbboonnnnee  II))  ..  

••  ΑΑγγγγλλιικκήή  ((ΚΚάάττοοχχοοςς  ππττυυχχίίοουυ  TTooeeffll))  

  

ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ    ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΕΕΣΣ  

  

••  ΓΓννώώσσεειιςς  ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς--ΧΧρρήήσσηη  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  WWiinnddoowwss  9988--22000000--

XXPP,,MMSS  OOffffiiccee..  

  

ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  

  

••  ΣΣεεππττ..11998888--ΜΜααρρττ..11998899::  ΥΥππεεύύθθυυννηη  πποολλυυκκλλιιννιικκήήςς  55οουυ  οορρόόφφοουυ  ––ΑΑ΄́  

ππττέέρρυυγγααςς  ττοουυ  440011  ΓΓΣΣΝΝΑΑ..  
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••  ΜΜάάρρττ..11998899--ΜΜάάρρττ..11999911::  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΜΜΕΕΘΘ  440011  ΓΓΣΣΝΝΑΑ..  

••  ΜΜάάρρττ..11999911--ΣΣεεππττ..  11999944::  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΜΜΕΕΘΘ  ΚΚααρρδδιιοοππααθθώώνν  440011  ΓΓΣΣΝΝΑΑ..  

••  ΣΣεεππττ..  11999944--ΝΝοοεεμμ..11999966::  ΔΔιιοοιικκηηττήήςς  ΛΛόόχχοουυ  ΥΥγγκκοούύ  ΚΚΕΕΠΠΒΒ..    

••  ΝΝοοεεμμ..11999966--ΜΜάάϊϊοοςς  11999977::  ΕΕσσωωττεερριικκήή  ββοοηηθθόόςς  ττηηςς  ΒΒ΄́ΠΠααθθοολλοογγιικκήήςς  

ΚΚλλιιννιικκήήςς  ττοουυ  440011  ΓΓΣΣΝΝΑΑ  ((ΔΔννττηηςς  ΓΓεενν..  ΑΑρρχχίίααττρροοςς  ΒΒ..  ΜΜππλλάάττσσιιοοςς))..  

••  ΜΜάάϊϊοοςς  11999977--ΜΜάάϊϊοοςς  11999988::  ΕΕσσωωττεερριικκήή  ββοοηηθθόόςς  ττηηςς  ΝΝεευυρροολλοογγιικκήήςς  

ΚΚλλιιννιικκήήςς  ττοουυ  440011  ΓΓΣΣΝΝΑΑ  ((ΔΔννττηηςς  ΑΑρρχχίίααττρροοςς  ΓΓ..  ΧΧααρρππααννττίίδδηηςς))..  

••  ΜΜάάϊϊοοςς  11999988--ΔΔεεκκ..22000011::  ΕΕσσωωττεερριικκήή  ββοοηηθθόόςς  ττηηςς  ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς  ΚΚλλιιννιικκήήςς  

ττοουυ  ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ..  ««ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»  ((ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΚΚαα  ΣΣττ..  

ΘΘεεοοδδωωρροοπποούύλλοουυ))..  

••  ΜΜάάρρττ..22000022--ΣΣεεππττ..22000033::  ΤΤμμηημμααττάάρρχχηηςς  ΨΨυυχχκκοούύ  ττμμήήμμααττοοςς  ΝΝΝΝΚΚ..  

••  ΙΙαανν..22000044--σσήήμμεερραα::  ΕΕππιιμμεελλήήττρριιαα  ΨΨυυχχκκήήςς  ΚΚλλιιννιικκήήςς  441144  ΣΣΝΝΕΕΝΝ..  

  

  

ΜΜΕΕΛΛΟΟΣΣ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ    ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  

  

••  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

••  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς..  

••  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΜΜεεττααμμοοσσχχεεύύσσεεωωνν  ..  

  

  

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ    ΕΕΡΡΓΓΟΟ    ΩΩΣΣ    ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  

  

ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκάά  ΣΣεεμμιιννάάρριιαα  

••  ΒΒαασσιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηη  ΓΓννωωσσιιαακκήή  ΨΨυυχχοοθθεερρααππεείίαα..  ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκόό  ΈΈττοοςς  

11999988--11999999  ΕΕρρεευυννηηττιικκόό  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκόό  ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΨΨυυχχιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς..  

••  ΨΨυυχχοοσσωωμμααττιικκέέςς  δδιιααττααρρααχχέέςς  σσεε  ππααιιδδιιάά  κκααιι  εεφφήήββοουυςς..  ΜΜάάρρττιιοοςς--ΜΜάάϊϊοοςς  

22000000..  ΙΙααττρροοππααιιδδααγγωωγγιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΑΑθθηηννώώνν  ..  
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••  ΔΔυυννααμμιικκήή  ττηηςς  ΟΟμμάάδδοοςς..  ΕΕρργγαασσττήήρριιοο  ΕΕυυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς..  1122--1177  

ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22000044..    ΥΥππεεύύθθυυννηη    ΚΚαα    ΒΒεερργγοοπποούύλλοουυ    ΘΘάάλλεειιαα..  

••  ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΔΔιιααττρροοφφήήςς  ττοουυ  

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ««ΟΟ  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»,,  ααππόό  2200//55//22000044  μμεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  μμεε  

ααρριιθθμμ..  ΠΠρρωωττ..  1100//22//44552211//77554477..  

••  ΕΕιισσααγγωωγγήή  σσττηηνν  οομμααδδιικκήή  δδυυννααμμιικκήή  κκααιι  ττοο  ψψυυχχόόδδρρααμμαα..  ΑΑννοοιικκττόό  

ΨΨυυχχοοθθεερρααππεευυττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΑΑθθηηννώώνν  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  τταα  ΙΙννσσττιιττοούύτταα  

ΟΟμμααδδιικκήήςς  ΑΑννάάλλυυσσηηςς  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι  ΨΨυυχχοοδδρράάμμααττοοςς--ΚΚοοιιννωωννιικκοοθθεερρααππεείίααςς..  

ΝΝοοέέμμββρριιοοςς  22000044  έέωωςς  ΙΙοούύννιιοο  22000055..  

  

  

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ  ΩΩΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΡΡΙΙΑΑ  

  

••  ΔΔιιοορριισσμμόόςς  ωωςς  εεκκππααιιδδεεύύττρριιαα  ττηηςς  σσχχοολλήήςς  ΣΣΑΑΝΝ  ((ΣΣχχοολλήή  

ΑΑξξιιωωμμααττιικκώώνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττρριιώώνν))  μμεε  ωωρριιααίίαα  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  γγιιαα  ττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  

έέττοοςς  ααππόό  11  ΟΟκκττ  22000044  μμέέχχρριι  3311  ΑΑυυγγ  22000055,,  σστταα  ΜΜααθθήήμμαατταα  αα))  ΨΨυυχχιιααττρριικκήή--

ΨΨυυχχιικκήή  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  κκααιι  ββ))  ΨΨυυχχοολλοογγίίαα  ΣΣττρρααττιιώώττηη,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  

ααππόόφφαασσηη  μμεε  ααρρ..φφαακκ..339900//116688884488//ΣΣ..55884499//1111ΑΑυυγγ22000044//ΓΓΕΕΣΣ//ΒΒ΄́ΚΚΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ  

//ΔΔΕΕΚΚΠΠ//  ΒΒ44ΑΑ11..  

••  ΔΔιιδδαασσκκααλλίίαα  σσττοο  μμεεττααππττυυχχιιαακκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττοουυ  ΧΧααρροοκκοοππεείίοουυ  

ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  ,,  σσττοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  ««ΚΚλλιιννιικκήήςς  ΔΔιιααιιττοολλοογγίίααςς»»  μμεε  θθέέμμαα  

««ΔΔιιααττααρρααχχέέςς  ΠΠρρόόσσλληηψψηηςς  ΤΤρροοφφήήςς»»..  ΟΟκκττώώββρριιοοςς  22000055..  

  

  

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  

ΔΔιιεεθθννεείίςς  

••  XXXX  EEuurrooppeeaann  FFeeddeerraattiioonn  CCoonnggrreessss  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoolllleeggee  ooff  

SSuurrggeeoonnss..  AApprr  11999977  AAtthheennss..  
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••  22nndd  EEuurrooppeeaann  CCoonnggrreessss  ooff  TTrraauummaa  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  SSuurrggeerryy..  MMaaii  11999977  

AAtthheennss..  

••  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΨΨυυχχιιάάττρρωωνν  ––  ΚΚλλάάδδοοςς  

ΨΨυυχχοοθθεερρααππεείίααςς  μμεε  θθέέμμαα::  ««ΗΗ  ΨΨυυχχοοθθεερρααππεείίαα  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη::  ΤΤάάσσεειιςς  κκααιι  

ΠΠρραακκττιικκέέςς»»..  ΑΑθθήήνναα,,  1111--1144    ΣΣεεππττ..  11999977..  

••  22ηη  ΕΕττήήσσιιαα  ΔΔιιεεθθννήήςς  ΗΗμμεερρίίδδαα  κκααιι  ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΜΜάάθθηημμαα  ««ΚΚααρρκκίίννοοςς  

ττοουυ  ΜΜαασσττοούύ..  ΕΕιιδδιικκέέςς  ΚΚλλιιννιικκέέςς  ΟΟννττόόττηηττεεςς..»»  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό  ΊΊδδρρυυμμαα  ΜΜ..ΤΤ..ΣΣ..  1199  

ΣΣεεππ..  11999988..  

••  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς..  ΜΜααϊϊοοςς  22000011,,  ΧΧααννιιάά    

ΚΚρρήήττηηςς..  

  

ΕΕλλλληηννιικκέέςς  

••  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  μμεε  θθέέμμαα  ««ΜΜυυοοκκααρρδδιιοοππάάθθεειιεεςς»»..  440011  ΓΓ..ΣΣ..ΝΝ..ΑΑ..,,  2277  ΙΙαανν..11999900..  

••  33ηη  ΚΚααρρδδιιοολλοογγιικκήή  ΗΗμμεερρίίδδαα..  440011  ΓΓ..ΣΣ..ΝΝ..ΑΑ..,,  1188  ΙΙαανν..11999922,,  ((ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  

  ΚΚααρρδδιιοολλοογγιικκώώνν  ΚΚλλιιννιικκώώνν  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν  &&  ΚΚααρρδδιιοολλοογγιικκήήςς  

  ΚΚλλιιννιικκήήςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν))..  

••  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΕΕννδδοομμυυεελλιικκήήςς  ΉΉλλωωσσηηςς  ΚΚααττααγγμμάάττωωνν    ΜΜηηρροούύ  κκααιι  ΚΚννήήμμηηςς..  

ΝΝ..ΝΝ..ΑΑ..,,  1188  ΜΜααρρττ..11999955..  

••  66οο  ΕΕττήήσσιιοο  ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΚΚααρρδδιιοοχχεειιρροουυρργγιικκήήςς  ττοουυ  

ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ..  

  ««ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»..  1188--1199  ΜΜααϊϊοουυ  11999955..  

••  66ηη  ΗΗμμεερρίίδδαα  ΠΠααθθήήσσεεωωνν  ΑΑυυχχεεννιικκήήςς  ΜΜοοίίρρααςς  ΣΣπποοννδδυυλλιικκήήςς  ΣΣττήήλληηςς..  

ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό  ΄́ΙΙδδρρυυμμαα  ΜΜ..ΤΤ..ΣΣ..    66  ΑΑππρρ..  11999977..  

••  ΗΗμμεερρίίδδαα  ΨΨυυχχοοκκοοιιννωωννιικκήήςς  ΜΜέέρριιμμννααςς  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  ττοουυ  ΣΣττρρααττοούύ  ΞΞηηρράάςς..  

440011    ΓΓ..ΣΣ..ΝΝ..ΑΑ..  ,,  2222  ΙΙαανν..  11999988..  

••  22οο  ΠΠοολλυυθθεεμμααττιικκόό  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττοουυ  ΝΝ..ΝΝ..ΑΑ..  2200--2211  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  

11999988..  

••  ««ΝΝααρρκκωωττιικκάά::  ΟΟιι  ΕΕλλλληηννιικκέέςς  κκααιι  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκέέςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  εεννόόςς  μμεείίζζοοννοοςς  
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  ππρροοββλλήήμμααττοοςς»»..  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό  ΙΙδδρρυυμμαα  ΜΜ..ΤΤ..ΣΣ..,,  2211  ΜΜααρρττ..  11999988..  

••  11οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς..    ΗΗρράάκκλλεειιοο  ΚΚρρήήττηηςς,,  88--99  ΜΜααϊϊοουυ  11999988..  

••  ΧΧΧΧΙΙ  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο..  ΑΑθθήήνναα  ,,    1133--1177  ΝΝοοεεμμ..  11999988..  

••  1177οο  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν..  ΘΘεεσσ//κκηη  1111--1144  ΝΝοοεεμμ..11999988..  

••  11οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΨΨυυχχοοκκοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς..  ΘΘέέμμαα::  ««ΗΗ  

  ΨΨυυχχοοκκοοιιννωωννιικκήή  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  σσεε  μμίίαα  ΚΚοοιιννωωννίίαα  σσεε  ΜΜεεττάάββαασσηη»»..  ΑΑθθήήνναα,,  33--44  

ΔΔεεκκ..  11999999..  

••  ««ΨΨυυχχοοσσωωμμααττιικκέέςς  δδιιααττααρρααχχέέςς  σστταα  ππααιιδδιιάά  κκααιι  σσττοουυςς  εεφφήήββοουυςς::  ΘΘεεωωρρηηττιικκέέςς  

κκααιι  κκλλιιννιικκέέςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς»»..  ΠΠααιιδδοοψψυυχχιιααττρριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  ΕΕλλλλάάδδοοςς..  ΑΑθθήήνναα  ,,  1188--2200  

ΜΜααϊϊοουυ  22000000..  

••  ««ΑΑννααππττυυξξιιαακκήή  ΨΨυυχχοοππααθθοολλοογγίίαα::  ΗΗ  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσήή  ττηηςς  σσττηηνν  ΚΚλλιιννιικκήή  ΠΠρράάξξηη  

κκααιι  ΈΈρρεευυνναα»»..  ΑΑθθήήνναα,,  2299--3300  ΜΜααϊϊοουυ  22000000..  

  

  

            ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ  

••  ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ΚΚ..ΨΨ..ΥΥ  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  κκααιι  ΧΧααννίίωωνν,,  γγιιαα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  

  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΠΠααρρέέμμββαασσηηςς  κκααιι  ΠΠρρόόλληηψψηηςς  σστταα  ΣΣττεελλέέχχηη  ττωωνν  ΕΕ..ΔΔ..  πποουυ  

υυππηηρρεεττοούύνν  σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη,,  όόππωωςς  κκααιι  τταα  μμέέλληη  ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν  ττοουυςς  ((22000022--22000044))  

••  ΜΜέέλλοοςς  ττηηςς  ΟΟρργγααννωωττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  ΘΘ΄́ΗΗμμεερρίίδδααςς  ΨΨυυχχοοκκοοιιννωωννιικκήήςς  

ΜΜέέρριιμμννααςς  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  ΣΣττρρααττοούύ  ΞΞηηρράάςς  ((ΔΔεεκκέέμμββρριιοοςς  22000044))  

••  ΜΜέέλλοοςς  ττηηςς  ΟΟρργγααννωωττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  44οουυ  ΠΠααννεελλλλήήννιιοουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  

ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ττηηςς  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς  ((1133--1144  ΜΜααϊϊοουυ  22000055))  

••  ΜΜέέλλοοςς  ττηηςς  ΟΟρργγααννωωττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς    ΙΙ΄́ΗΗμμεερρίίδδααςς  ΨΨυυχχοοοοιιννωωννιικκήήςς  

ΜΜέέρριιμμννααςς  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  ΣΣττρρααττοούύ  ΞΞηηρράάςς  ((ΔΔεεκκέέμμββρριιοοςς  22000055))  
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ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΗΗΤΤΡΡΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ    ΣΣΤΤΡΡΟΟΓΓΓΓΥΥΛΛΕΕΣΣ    ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΕΕΣΣ  

••  ΕΕιισσηηγγήήττρριιαα  σσττοο  22οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ττηηςς  

ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς..  

ΑΑθθήήνναα  1199--2200  ΜΜααίίοουυ  22000000..  ΣΣττρροογγγγυυλλήή  ΤΤρράάππεεζζαα  μμεε  θθέέμμαα::  ««ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή  ττηηςς  

ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς..  ΑΑννάάγγκκηη  γγιιαα  πποολλύύππλλεευυρροουυςς  χχεειιρριισσμμοούύςς»»..  

ΣΣυυννττοοννιισσττήήςς::  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ..  

ΕΕιισσηηγγηηττέέςς::  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΓΓ..ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ  ((ΡΡόόλλοοςς  ττοουυ  

ψψυυχχιιάάττρροουυ  σσττηη  μμεεττεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  πποορρεείίαα  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν))..    

••  ΕΕιισσηηγγήήττρριιαα  σσττοο  44οο  ΠΠααννααλλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ττηηςς  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς..  

ΑΑθθήήνναα  1133--1144  ΜΜααϊϊοουυ  22000055..  ΣΣττρροογγγγυυλλήή  ΤΤρράάππεεζζαα  μμεε  θθέέμμαα  ««ΔΔιιααττρροοφφήή  κκααιι  ΆΆσσκκηησσηη..  

ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυςς  σσττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςςννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς»»..  

                          ΣΣυυννττοοννιισσττέέςς::  ΒΒ..  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ  ––  ΚΚ..  ΞΞέέννοοςς..  

                          ΕΕιισσηηγγηηττέέςς::  NN..MMeeaadd--ΠΠοούύλλιιοουυ,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ  ((ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιααττρροοφφιικκήήςς  

σσυυμμππεερριιφφοορράάςς)),,  ΛΛ..  ΣΣιιννττώώσσηηςς..  

  

  

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ    ΣΣΤΤΗΗ    ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ    ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΩΩΝΝ  

••  ΕΕ..ΟΟρρέέμμοο,,  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΦΦ..  

ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΧΧ..  ΡΡάάμμμμοοςς,,  ΑΑ..  ΠΠοουυλλττσσίίδδηη,,  ΜΜ..ΖΖέέρρββαα,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  

ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΧΧ..  ΣΣππηηλλιιάάδδηη,,  ΠΠ..  ΚΚιιττσσααννττάά,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ““ΗΗ  

χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  μμιικκρροομμοορριιαακκώώνν  ηηππααρριιννώώνν  ((LLMMWWHH))  σσττηη  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή  ττηηςς  

ννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς””..  ΕΕξξεελλίίξξεειιςς  σσττηη  χχεειιρροουυρργγιικκήή  11999988--ΤΤόόμμοοςς  11,,  σσεελλ::  2288--2299..  

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΒΒ..  

  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ““ΗΗ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  

ττωωνν  γγαασσττρριικκώώνν  σσυυρριιγγγγίίωωνν  μμεεττάά  ααππόό  κκάάθθεεττηη  γγαασσττρροοππλλαασσττιικκήή  κκααττάά    ΜΜaassoonn  γγιιαα  ττηη  

θθεερρααππεείίαα  ττηηςς  ννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς””..  ΕΕξξεελλίίξξεειιςς  σσττηη  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή  11999988  ––  

ΤΤόόμμοοςς  11,,  σσεελλ::  3333--3344..  

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΦΦ..  

ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΣΣ..  ΔΔρραακκόόπποουυλλοοςς,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  
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ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ““ΗΗ  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  εεππεείίγγοοννττοοςς  εεξξωωττεερριικκοούύ  χχεειιρροουυρργγιικκοούύ  

ιιααττρρεείίοουυ””..  ΕΕξξεελλίίξξεειιςς  σσττηη  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή  11999988  ––  ΤΤόόμμοοςς  11,,  σσεελλ::  221111--221122..  

••  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΒΒ..  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  ΦΦ..  

ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΠΠ..  ΜΜοουυσσττααφφέέλλλλοοςς,,  ΣΣ..  

ΓΓοουυρργγιιώώττηηςς,,  ΑΑ..  ΜΜααννώώλληη,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΙΙ..  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ,,  ΔΔ..  ΔΔίίππλλααςς,,  ΜΜ  

ΤΤσσίίττσσιικκαα,,  ΚΚ..  ΡΡωωμμααννάά,,  ΙΙ..  ΦΦλλώώρροοςς,,  ΑΑ..  ΚΚοουυττσσοούύκκοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  

««ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  δδεεκκααεεττοούύςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττηηςς  κκάάθθεεττηηςς  γγαασσττρροοππλλαασσττιικκήήςς  κκααττάά  

MMaassoonn  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  ννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς»»..  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή  ττηηςς  

ππααχχυυσσααρρκκίίααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  σσττηηνν  ΑΑννααττοολλήή  ττηηςς  ττρρίίττηηςς  χχιιλλιιεεττίίααςς..  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  

ΣΣύύννεεδδρροονν  22000000,,  σσεελλ::  5577--6611  

  

  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΕΕΙΙΣΣ    ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ    ΞΞΕΕΝΝΗΗ    ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ    

ΣΣΕΕ    ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΙΙΚΚΑΑ      ΜΜΕΕ    ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ..  ((PPeeeerr  RReevviieeww))  

    

••  ΑΑ..  PPaappaakkoonnssttaannttiinnoouu,,  II..  TTeerrzziiss,,  CC..  SSttrraattooppoouullooss,,  EE..  MMaabblleekkoouu,,  NN..  

  PPaappaaddiimmiittrriioouu,,  EE..  HHaaddzziiyyaannnnaakkiiss..  ““BBlleeeeddiinngg..ffrroomm  tthhee  uuppppeerr  ggaassttrrooiinntteessttiinnaall  

ttrraacctt  aafftteerr  MMaassoonn’’ss  vveerrttiiccaall  bbaannddeedd  ggaassttrrooppllaassttyy””  ..  OObbeessiittyy  SSuurrggeerryy  22000000,,  1100::  

558822--44  ((IIFF::  00,,113399))..  

••  GG..MM..PPaappaaggeeoorrggiioouu,,  AA..  PPaappaakkoonnssttaannttiinnoouu,,  EE..  MMaammpplleekkoouu,,  II..  TTeerrzziiss,,  JJ..  

  MMeelliissssaass..««  PPrree--  aanndd  PPoossttooppeerraattiivvee  PPssyycchhoollooggiiccaall  CChhaarraacctteerriissttiiccss  iinn  MMoorrbbiiddllyy  

OObbeessee  PPaattiieennttss  »»..  OObbeessiittyy  SSuurrggeerryy  22000022,,  1122::  553344--553399..  

••  EE..  MMaammpplleekkoouu,,  MMDD;;  VV..KKoommeessiiddoouu,,  RRDD;;  CChh..  BBiissssiiaass,,  MMDD;;  AA..  

PPaappaakkoonnssttaannttiinnoouu,,  MMDD,,  PPhhDD;;  JJ..  MMeelliissssaass,,  MMDD,,  MMSScc  ((MMeedd)),,  PPhhDD,,  FFAACCSS..  

««PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnddiittiioonn  aannaa  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  iinn  PPaattiieennttss  wwiitthh  MMoorrbbiidd  OObbeessiittyy  

BBeeffoorree  aanndd  AAfftteerr  SSuurrggiiccaall  WWeeiigghhtt  LLoossss»»..  OObbeessiittyy  SSuurrggeerryy  22000055,,  1155::  11117777--

11118844..  
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ΠΠΛΛΗΗΡΡΕΕΙΙΣΣ      ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ    ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ    

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

  

••  ΚΚ..  ΒΒεελλέέννττζζαα,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ..  ««ΚΚααρρκκίίννοοςς  κκααιι  ΚΚααττάάθθλλιιψψηη»»..  ΙΙααττρριικκήή  22000033,,  

  8833((33))::  119999--221111..  

  

  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ((AABBSSTTRRAACCTTSS))    ΣΣΤΤΗΗΝΝ    ΞΞΕΕΝΝΗΗ    ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ    

ΜΜΕΕΤΤΑΑ    ΑΑΠΠΟΟ    ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ    ΣΣΕΕ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  

  

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ,,  

ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΗΗ  θθέέσσηη  ττηηςς  χχοολλοοκκυυσσττεεκκττοομμήήςς  

ττααυυττόόχχρροονναα  μμεε  εεγγχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααττάά  ττηηςς  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς»»..  1188οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  

ΓΓαασσττρρεεννττεερροολλοογγίίααςς,,  ΑΑθθήήνναα  2255--2288  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  HHeelllleenniicc  JJoouurrnnaall  ooff  

GGaassttrrooeenntteerroollooggyy  11999988,,  1111::((ssuuppppll)),,6677..  

••  AA..  PPaappaakkoonnssttaannttiinnoouu,,  PP..  AAllffaarraass,,  VV..  KKoommeessiiddoouu,,  JJ..  TTeerrzziiss,,  PP..  

MMooyyssttaaffeellllooss,,  SS..GGoouurrggiioottiiss,,  TT..  AAnnaassttaassiioouu,,  EE..  NNiiaakkaass,,  EE..  MMaammpplleekkoouu,,  EE..  

HHaaddjjiiyyaannnnaakkiiss..  ««  VVeerrttiiccaall  bbaannddeedd  ggaassttrrooppllaassttyy..  AA  1122--yyeeaarr  eexxppeerriieennccee  »»..  66tthh  

WWoorrlldd  CCoonnggrreessss  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFeeddeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  SSuurrggeerryy  ooff  OObbeessiittyy,,  

CChhaanniiaa  CCrreettee..  OObbeessiittyy  SSuurrggeerryy  22000011,,  1111::442233..  

••  GG..  PPaappaaggeeoorrggiioouu  ,,  CC..  IIssttiikkoogglloouu,,  EE..  MMaammpplleekkoouu,,  AA..  PPaappaakkoonnssttaannttiinnoouu,,  

JJ..  TTeerrzziiss,,  CC..  VVllaacchhooss..  ““TThhee  iimmppaacctt  ooff  SSuurrggiiccaall  TTrreeaattmmeenntt  ffoorr  MMoorrbbiidd  

OObbeessiittyy””  XXII  WWoorrlldd  CCoonnggrreessss  ooff  PPssyycchhiiaattrryy,,  HHaammbbuurrgg  AAuugguusstt  1100  11999999..  

AAbbssttrraacctt  bbooookk,,  pp..229955..  
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ((AABBSSTTRRAACCTTSS))    ΣΣΤΤΗΗΝΝ    ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ    

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ    ΜΜΕΕΤΤΑΑ    ΑΑΠΠΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ    ΣΣΕΕ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  

  

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ,,  

ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΗΗ  θθέέσσηη  ττηηςς  χχοολλοοκκυυσσττεεκκττοομμήήςς  

ττααυυττόόχχρροονναα  μμεε  εεγγχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααττάά  ττηηςς  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς»»..  1188οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  

ΓΓαασσττρρεεννττεερροολλοογγίίααςς,,  ΑΑθθήήνναα  2255--2288  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  ΕΕλλλληηννιικκήή  

ΓΓαασσττρρεεννττεερροολλοογγίίαα,,  ΤΤόόμμοοςς1111,,  ΣΣυυμμππλληηρρωωμμααττιικκόό  ΤΤεεύύχχοοςς  11999988..    

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΦΦ..  

ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΑΑ..  ΚΚααλλιικκοούύρρδδηηςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  

««ΑΑννάάππττυυξξηη  χχοολλοολλιιθθίίαασσηηςς  μμεεττάά  ααππόό  εεγγχχεειιρρήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  ννοοσσοογγόόννοο  ππααχχυυσσααρρκκίίαα»»..  

11οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ττηηςς  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς,,  ΗΗρράάκκλλεειιοο  ΚΚρρήήττηηςς  88--

99  ΜΜααϊϊοουυ  11999988..  ΒΒιιββλλίίοο  ππεερριιλλήήψψεεωωνν  ττοουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  ..  

••  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΒΒ..  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΕΕ..  

  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΦΦ..  ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΝΝοοσσοογγόόννοοςς  

ΠΠααχχυυσσααρρκκίίαα  κκααιι  σσαακκχχααρρώώδδηηςς  δδιιααββήήττηηςς»»..  1177οο  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν  

ΔΔυυννάάμμεεωωνν,,  ΘΘεεσσ//κκηη,,  1111--1144  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  ΠΠεερριιλλήήψψεειιςς  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττοουυ  

ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  ,,  σσεελλ::113366--113377..    

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΦΦ..  

ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΑΑ..  ΠΠοουυλλττσσίίδδηη,,  ΣΣ..  ΔΔρραακκόόπποουυλλοοςς,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΑΑ..  

ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΗΗ  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  εεππεείίγγοοννττοοςς  

εεξξωωττεερριικκοούύ  χχεειιρροουυρργγιικκοούύ  ιιααττρρεείίοουυ»»..  2211οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς,,  

ΑΑθθήήνναα  1133--1177  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  ΤΤόόμμοοςς  ππεερριιλλήήψψεεωωνν  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττοουυ  

ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ,,  σσεελλ::117722..  

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΒΒ..  

  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΗΗ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  

ττωωνν  γγαασσττρριικκώώνν  σσυυρριιγγγγίίωωνν  μμεεττάά  ααππόό  κκάάθθεεττηη  γγαασσττρροοππλλαασσττιικκήή  κκααττάά  MMaassoonn  γγιιαα  ττηη  

θθεερρααππεείίαα  ττηηςς  ννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς»»..  2211οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
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ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς,,  ΑΑθθήήνναα  1133--1177  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  ΤΤόόμμοοςς  ππεερριιλλήήψψεεωωνν  

αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττοουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ,,  σσεελλ::110066..  

••  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΦΦ..  

ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΧΧ..  ΡΡάάμμμμοοςς,,  ΑΑ..  ΠΠοουυλλττσσίίδδηη,,  ΜΜ..  ΖΖέέρρββαα,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  

ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΧΧ..  ΣΣππηηλλιιάάδδηη,,  ΠΠ..  ΚΚιιττσσααννττάά,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΗΗ  

χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  μμιικκρροομμοορριιαακκώώνν  ηηππααρριιννώώνν  ((LLMMWWHH))  σσττηη  χχεειιρροουυρργγιικκήή  ττηηςς  

ννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς..»»  2211οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς,,  ΑΑθθήήνναα  1133--

1177  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  ΤΤόόμμοοςς  ππεερριιλλήήψψεεωωνν  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττοουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ,,  σσεελλ::  

110033..  

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΣΣ..  ΔΔρραακκόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΕΕ..  

ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΦΦ  ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  

««ΗΗ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  πποολλυυττρρααυυμμααττίίαα  σστταα  εεππεείίγγοονντταα  χχεειιρροουυρργγιικκάά  ιιααττρρεείίαα»»..  1177οο  

ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν,,  ΘΘεεσσ//κκηη  1111--1144  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..    

ΤΤόόμμοοςς  ππεερριιλλήήψψεεωωνν  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ,,  σσεελλ::113333--113344  

  

  

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΣΣΕΕ    ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΕΕΣΣ  

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΦΦ..  

ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΑΑ..  ΚΚααλλιικκοούύρρδδηηςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  

««ΑΑννάάππττυυξξηη  χχοολλοολλιιθθίίαασσηηςς  μμεεττάά  ααππόό  εεγγχχεειιρρήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  ννοοσσοογγόόννοο  ππααχχυυσσααρρκκίίαα»»..  

11οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ττηηςς  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς,,  ΗΗρράάκκλλεειιοο  ΚΚρρήήττηηςς  88--

99  ΜΜααϊϊοουυ  11999988..  

••  ΓΓ..  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΜΜ..  

ΑΑγγγγοουυρριιδδάάκκηη,,  ΣΣ..  ΘΘεεοοδδωωρροοπποούύλλοουυ,,  ΠΠ..  ΣΣκκααππιιννάάκκηηςς..  ««ΨΨυυχχοολλοογγιικκέέςς  κκααιι  

κκοοιιννωωννιικκέέςς  ππααρράάμμεεττρροοιι  σσττηη  χχεειιρροουυρργγιικκήή  θθεερρααππεείίαα  ττηηςς  ννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς»»  

ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς,,  ΛΛήήμμννοοςς,,  ΙΙοούύνν..11999988..  

••  ΦΦ..  ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΜΜ..  ΣΣττόόκκκκοοςς,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΜΜ..  

ΧΧρριισσττοοδδοούύλλοουυ,,  ΧΧ..  ΡΡάάμμμμοοςς,,  ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΕΕ..  

ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΑΑσσυυννήήθθηη  ααίίττιιαα  ααιιμμοορρρρααγγίίααςς  ααππόό  ττοο  γγαασσττρρεεννττεερριικκόό..  9922  
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ππεερριιππττώώσσεειιςς»»..    1177οο  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν  ,,  ΘΘεεσσ//κκηη,,  1111--1144  

ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  

••  ΦΦ..  ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΜΜ..  ΣΣττόόκκκκοοςς,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  

ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ,,  ΜΜ..  ΧΧρριισσττοοδδοούύλλοουυ,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΕΕ..  

ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΜΜααζζιικκήή  εεννδδοοππεερριιττοοννααϊϊκκήή  ααιιμμοορρρρααγγίίαα  ααππόό  ρρήήξξηη  χχοολληηδδόόχχοουυ  

κκύύσσττεεωωςς..  ΣΣππάάννιιαα  εεππιιππλλοοκκήή  ττηηςς  χχοολλοολλιιθθιιάάσσεεωωςς»»..  1177οο  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττωωνν  

ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν,,  ΘΘεεσσ//κκηη,,  1111--1144  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  

••  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΒΒ..  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΕΕ..  

ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΦΦ..  ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΝΝοοσσοογγόόννοοςς  

ΠΠααχχυυσσααρρκκίίαα  κκααιι  σσαακκχχααρρώώδδηηςς  δδιιααββήήττηηςς»»..  1177οο  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν  

ΔΔυυννάάμμεεωωνν,,  ΘΘεεσσ//κκηη,,  1111--1144ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..    

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΣΣ..  ΔΔρραακκόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΕΕ..  

ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΦΦ  ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  

««ΗΗ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  πποολλυυττρρααυυμμααττίίαα  σστταα  εεππεείίγγοονντταα  χχεειιρροουυρργγιικκάά  ιιααττρρεείίαα»»..  1177οο  

ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν,,  ΘΘεεσσ//κκηη  1111--1144  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..    

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΦΦ..  

ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΑΑ..  ΠΠοουυλλττσσίίδδηη,,  ΣΣ..  ΔΔρραακκόόπποουυλλοοςς,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΑΑ..  

ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΗΗ  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  εεππεείίγγοοννττοοςς  

εεξξωωττεερριικκοούύ  χχεειιρροουυρργγιικκοούύ  ιιααττρρεείίοουυ»»..  2211οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς,,  

ΑΑθθήήνναα  1133--1177  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  

••  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΦΦ..  

ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΧΧ..  ΡΡάάμμμμοοςς,,  ΑΑ..  ΠΠοουυλλττσσίίδδηη,,  ΜΜ..  ΖΖέέρρββαα,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  

ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΧΧ..  ΣΣππηηλλιιάάδδηη,,  ΠΠ..  ΚΚιιττσσααννττάά,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΗΗ  

χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  μμιικκρροομμοορριιαακκώώνν  ηηππααρριιννώώνν  ((LLMMWWHH))  σσττηη  χχεειιρροουυρργγιικκήή  ττηηςς  

ννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς..»»  2211οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς,,  ΑΑθθήήνναα  1133--

1177  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΒΒ..  

  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΗΗ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  

ττωωνν  γγαασσττρριικκώώνν  σσυυρριιγγγγίίωωνν  μμεεττάά  ααππόό  κκάάθθεεττηη  γγαασσττρροοππλλαασσττιικκήή  κκααττάά  MMaassoonn  γγιιαα  ττηη  
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θθεερρααππεείίαα  ττηηςς  ννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς»»..  2211οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  

ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς,,  ΑΑθθήήνναα  1133--1177  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  

••  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΕΕ..  ΟΟρρέέμμοο,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ,,  

ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΕΕ..  ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΗΗ  θθέέσσηη  ττηηςς  χχοολλοοκκυυσσττεεκκττοομμήήςς  

ττααυυττόόχχρροονναα  μμεε  εεγγχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααττάά  ττηηςς  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς»»..  1188οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  

ΓΓαασσττρρεεννττεερροολλοογγίίααςς,,  ΑΑθθήήνναα  2255--2288  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999988..  

••  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΒΒ..  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  ΦΦ..  

ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποοοουυλλοοςς,,    ΠΠ..ΜΜοουυσσττααφφέέλλλλοοςς,,  ΣΣ..  

ΓΓοουυρργγιιώώττηηςς,,  ΑΑ..  ΜΜααννώώλληη,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΙΙ..  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ,,  ΔΔ..  ΔΔίίππλλααςς,,  ΕΕ..  

ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμααττάά  μμααςς  1100  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  

κκάάθθεεττηηςς  γγαασσττρροοππλλαασσττιικκήήςς  κκααττάά  MMaassoonn    γγιιαα  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  ννοοσσοογγόόννοουυ  

ππααχχυυσσααρρκκίίααςς»»..  22οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ττηηςς  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς,,  ΑΑθθήήνναα  

1199--2200  ΜΜααϊϊοουυ  22000000..  

••  ΣΣ..  ΓΓοουυρργγιιώώττηηςς,,ΧΧ..  ΣΣττρρααττόόπποουυλλοοςς,,  ΙΙ..  ΤΤεερρζζήήςς,,  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΦΦ..  

  ΧΧααττζζηηδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ΤΤ..  ΑΑνναασστταασσίίοουυ,,  ΕΕ..  ΝΝιιάάκκααςς,,  ΠΠ..  ΜΜοουυσσττααφφέέλλλλοοςς,,  ΣΣ..  

ΝΝττααχχάάμμππρρεε,,  ΒΒ..  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  ΠΠ..  ΑΑλλφφααρράάςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  

ΕΕ..ΧΧααττζζηηγγιιααννννάάκκηηςς..  ««ΗΗ  εεμμππεειιρρίίαα  μμίίααςς  1100εεττίίααςς  σσττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  ννοοσσοογγόόννοουυ  

ππααχχυυσσααρρκκίίααςς  μμεε  κκάάθθεεττηη  γγαασσττρροοππλλαασσττιικκήή  κκααττάά  MMaassoonn»»..  1188οο  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  

ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν,,  ΘΘεεσσ//κκηη  88--1111  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000000..  

••  ΜΜοοσσχχοοννάάςς  ΔΔ..,,  ΜΜοουυγγιιάάκκοοςς  ΘΘ..,,  ΣΣππυυρριιδδάάκκηηςς  ΔΔ..,,  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ  εε..,,  ΧΧααττζζάάρρααςς  

ΓΓ..,,  ΣΣααλλττόόςς  ΔΔ..,,  ΜΜπποουυννττααλλοούύδδηηςς  ΗΗ..,,  ΠΠέέττρροοββααςς  ΓΓ..,,  ΛΛααζζααρρίίδδηηςς  ΠΠ..  ««ΑΑππόό  ττηη  

ΣΣττρρααττιιωωττιικκήή  σσττηηνν  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΨΨυυχχιιααττρριικκήή..  ΠΠρρόόλληηψψηη  κκααιι  ‘‘ψψυυχχοοκκοοιιννωωννιικκήή  

μμέέρριιμμνναα  σσττοο  ΣΣττρρααττόό  ΞΞηηρράάςς»»..  2200οο  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν..  

ΘΘεεσσ//κκηη  1188--2211  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000044..  

••  ΜΜοοσσχχοοννάάςς  ΔΔ..,,  ΤΤρριιααννττααφφύύλλλλοουυ  ΘΘ..,,  ΣΣππυυρριιδδάάκκηηςς  ΔΔ..,,  ΓΓεεωωρργγοοπποούύλλοουυ  ΚΚ..,,  

ΘΘωωμμάά  ΑΑ..,,  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ  ΕΕ..,,  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΝΝ..  ««ΕΕφφααρρμμοογγήή  ααρρχχώώνν  ΘΘεερρααππεευυττιικκήήςς  

ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  σσεε  κκλλεειισσττήή  σσττρρααττιιωωττιικκήή  ψψυυχχιιααττρριικκήή  κκλλιιννιικκήή»»..  2200οο  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  

ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν,,  ΘΘεεσσ//κκηη  1188--2211  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000044..  
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••  ΤΤρριιααννττααφφύύλλλλοουυ  ΘΘ..,,  ΜΜοοσσχχοοννάάςς  ΔΔ..,,  ΓΓεεωωρργγοοπποούύλλοουυ  ΚΚ..,,  ΘΘωωμμάά  ΑΑ..,,  

ΣΣππυυρριιδδάάκκηηςς  ΔΔ..,,  ΣΣττααμμέέλλοουυ  ΚΚ..,,  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ  ΕΕ..  ««ΗΗ  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  

κκοοιιννωωννιικκοοθθεερρααππεείίααςς  σσεε  κκλλεειισσττήή  σσττρρααττιιωωττιικκήή  ψψυυχχιιααττρριικκήή  κκλλιιννιικκήή»»..  »»..  2200οο  ΙΙααττρριικκόό  

ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν,,  ΘΘεεσσ//κκηη  1188--2211  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000044..  

••  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΒΒ..  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  ΧΧ..  ΜΜππίίσσιιααςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΙΙ..  

ΜΜεελλιισσσσάάςς..  ««ΑΑλλλλααγγέέςς  σσττηηνν  ψψυυχχοοσσυυννααιισσθθηημμααττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  σσττηηνν  πποοιιόόττηητταα  

ζζωωήήςς  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν  μμεεττάά  ττηη  χχεειιρροουυρργγιικκήή  θθεερρααππεείίαα  ττοουυςς  γγιιαα  ννοοσσοογγόόννοο  

ππααχχυυσσααρρκκίίαα»»..  44οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ττηηςς  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς,,  ΑΑθθήήνναα  

1133--1144  ΜΜααϊϊοουυ  22000055..  

••  ΕΕ..  ΜΜααμμππλλέέκκοουυ,,  ΒΒ..  ΚΚοομμεεσσίίδδοουυ,,  ΧΧ..  ΜΜππίίσσιιααςς,,  ΑΑ..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΙΙ..  

ΜΜεελλιισσσσάάςς..  ««ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή  ΘΘεερρααππεείίαα  ΝΝοοσσοογγόόννοουυ  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς::  ΠΠοοιιόόττηητταα  ΖΖωωήήςς  

ΑΑσσθθεεννώώνν  55  ΧΧρρόόννιιαα  μμεεττάά»»..  44οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ττηηςς  

ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς,,  ΑΑθθήήνναα  1133--1144  ΜΜααϊϊοουυ  22000055..  

  

  

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΣΣΕΕ    ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  

  

••  PPaappaakkoonnssttaannttiinnoouu,,  PP..  AAllffaarraass,,  VV..  KKoommeessiiddoouu,,  JJ..  TTeerrzziiss,,  PP..  

MMoouussttaaffeellllooss,,  SS..  GGoouurrggiioottiiss,,  TT..  AAnnaassttaassiioouu,,  EE..  NNiiaakkaass,,  EE..  MMaammpplleekkoouu,,  EE..  

HHaaddjjiiyyaannnnaakkiiss..  ““VVeerrttiiccaall  BBaannddeedd  GGaassttrrooppllaassttyy..  AA  1122--yyeeaarr  eexxppeerriieennccee..  66tthh  

WWoorrlldd  CCoonnggrreessss  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFeeddeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  ssuurrggeerryy  ooff  OObbeessiittyy..  

CChhaanniiaa  CCrreettee,,  22000011..    

••  GG..  PPaappaaggeeoorrggiioouu  ,,  CC..  IIssttiikkoogglloouu,,  EE..  MMaammpplleekkoouu,,  AA..  PPaappaakkoonnssttaannttiinnoouu,,  

JJ..TTeerrzziiss,,  CC..  VVllaacchhooss..  ““TThhee  iimmppaacctt  ooff  SSuurrggiiccaall  TTrreeaattmmaanntt  ffoorr  MMoorrbbiidd  OObbeessiittyy””  

XXII  WWoorrlldd  CCoonnggrreessss  ooff  PPssyycchhiiaattrryy,,  HHaammbbuurrgg  AAuugguusstt  1100  ,,  11999999..  
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

  

ΗΗ  ππααχχυυσσααρρκκίίαα,,  ππάάθθηησσηη  εεξξεελλιισσσσόόμμεεννηη  κκααιι  μμάάλλιισστταα  μμεε  πποορρεείίαα  σσττααθθεερράά  

ππρροοοοδδεευυττιικκήή  κκααιι  εεννίίοοττεε  δδιιαακκεεκκοομμμμέέννηη,,  οοδδηηγγεείί  σσεε  δδιιάάφφοορρεεςς  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  

δδιιααττααρρααχχέέςς,,  πποουυ  όόχχιι  σσππάάννιιαα  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  ππρροοκκααλλέέσσοουυνν  κκααιι  ααυυττόόνν  ττοο  

θθάάννααττοο5588..  

ΟΟ  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοοςς  ΟΟρργγααννιισσμμόόςς  ΥΥγγεείίααςς  σσττηηνν  ααννααφφοορράά  ττοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ππααχχυυσσααρρκκίίαα  

εεππιισσηημμααίίννεειι  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  όόττιι::4455  

  ΠΠααίίρρννεειι  δδιιαασσττάάσσεειιςς  εεππιιδδηημμίίααςς  σσεε  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο..  

  ΟΟδδηηγγεείί  σσεε  άάλλλλεεςς  αασσθθέέννεειιεεςς  μμεε  ααυυξξηημμέέννοο  ιιααττρριικκόό  κκααιι  

κκοοιιννωωννιικκόό  κκόόσσττοοςς..  

  ΤΤαα  ββαασσιικκάά  ααίίττιιαα  εείίννααιι  ηη  κκααθθιισσττιικκήή  ζζωωήή  κκααιι  ηη  υυψψηηλλήή  σσεε  

λλιιππααρράά  κκααιι  ππλλοούύσσιιαα  σσεε  θθεερρμμίίδδεεςς  δδιιααττρροοφφήή..  

  ΕΕίίννααιι  δδυυννααττόό  νναα  ππρροολληηφφθθεείί  μμεε  ττηηνν  ααλλλλααγγήή  σσττοονν  ττρρόόπποο  ζζωωήήςς  

κκααιι  ττιιςς  δδιιααττρροοφφιικκέέςς  σσυυννήήθθεειιεεςς..  

  ΗΗ  ππρρόόλληηψψηη  δδεενν  εείίννααιι  ππρροοσσωωππιικκόό  θθέέμμαα  ααλλλλάά  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  

κκοοιιννωωννιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς..  

  ΤΤαα  υυππέέρρββααρραα  άάττοομμαα  πποουυ  δδιιααττρρέέχχοουυνν  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  νναα  γγίίννοουυνν  

ππααχχύύσσααρρκκαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ιιααττρριικκήή  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη..  

  ΗΗ  θθεερρααππεευυττιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  μμεε  

σσττόόχχοουυςς  μμέέττρριιααςς  ααππώώλλεειιαα  ββάάρροουυςς..  

  ΥΥππάάρρχχεειι  άάμμεεσσηη  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ττηηςς  ιιααττρριικκήήςς  

κκοοιιννόόττηηττααςς..  

ΌΌμμωωςς  22..550000  χχρρόόννιιαα  ππρριινν  ααππόό  ττιιςς  εεππιισσηημμάάννσσεειιςς  ααυυττέέςς  ττοουυ  ΠΠΟΟΥΥ  οο  

ΙΙπππποοκκρράάττηηςς  ααλλλλάά  κκααιι  οοιι  μμεεττέέππεειιτταα  σσυυννάάδδεελλφφοοίί  ττοουυ  ααννάά  ττοουυςς  ααιιώώννεεςς  θθεεωωρροούύσσαανν  

ττηηνν  ππααχχυυσσααρρκκίίαα  ννόόσσοο  κκααιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύσσαανν  θθεερρααππεευυττιικκέέςς  μμεεθθόόδδοουυςς  

ππααρρεεμμφφεερρεείίςς  μμεε  ττιιςς  σσηημμεερριιννέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσήή  ττηηςς..    
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ΑΑνν  κκααιι  εείίννααιι  ππλλέέοονν  κκοοιιννώώςς  ααπποοδδεεκκττόό  όόττιι  ηη  εεππιιδδηημμιικκήή  μμοορρφφήή  ττηηςς  εείίννααιι  

ααππόόρρρροοιιαα  ττοουυ  σσύύγγχχρροοννοουυ  ττρρόόπποουυ  ζζωωήήςς,,  ηη  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς  ήήτταανν  εεννττοοννόόττααττηη  ααππόό  

ττωωνν  ααρρχχααιιοοττάάττωωνν  χχρρόόννωωνν..  

ΗΗ  θθεερρααππεείίαα  ττηηςς  ννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς,,  κκααττ’’  εεξξοοχχήή  μμεεττααββοολλιικκήήςς  ννόόσσοουυ,,  

ππρροοββλληημμάάττιιζζεε  ααννέέκκααθθεενν  ττοουυςς  γγιιααττρροούύςς  κκααιι  γγιιννόότταανν  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  

σσυυννττηηρρηηττιικκάά..33,,55,,3366,,3377,,227711,,227722,,227766  

ΔΔιιάάφφοορρεεςς  δδίίααιιττεεςς,,  σσωωμμααττιικκήή  άάσσκκηησσηη,,  φφάάρρμμαακκαα,,  μμααννττζζοούύννιιαα,,  εεξξοορρκκιισσμμοοίί  

έέχχοουυνν  δδοοκκιιμμαασσθθεείί  κκααττάά  κκααιιρροούύςς  μμεε  φφττωωχχάά  όόμμωωςς  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..  ΜΜόόλλιιςς    ππρριινν  ααππόό  

ππεεννήήνντταα  έέττηη  κκααττέέσσττηη  ααννααγγκκααίίαα  ηη  χχεειιρροουυρργγιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη..  ΗΗ  χχεειιρροουυρργγιικκήή  ττηηςς  

ππααχχυυσσααρρκκίίααςς  ααπποοττεελλεείί  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  κκααττααφφύύγγιιοο  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  

ννοοσσοογγόόννοουυ  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς..  ΟΟιι  ττεεχχννιικκέέςς  πποουυ  ααννααππττύύχχθθηηκκαανν  εείίννααιι  ππρράάγγμμααττιι  

πποολλυυάάρριιθθμμεεςς  κκααιι  οορριισσμμέέννεεςς  ααμμφφιιββόόλλοουυ  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηηττααςς..  ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  

χχρρόόννιιαα  όόμμωωςς  ππλληηθθααίίννοουυνν  οοιι  ααννααφφοορρέέςς  ααππόό  ττηηνν  εευυεερργγεεττιικκήή  εεππίίδδρραασσηη  οορριισσμμέέννωωνν  

χχεειιρροουυρργγιικκώώνν  μμεεθθόόδδωωνν  πποουυ  δδίίννοουυνν  εεννθθααρρρρυυννττιικκάά  μμηηννύύμμαατταα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς..330066,,330077,,331133  

ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  οο  εεππιιπποολλαασσμμόόςς  ττηηςς  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς  έέχχεειι  ααυυξξηηθθεείί  ρρααγγδδααίίαα  

σσττιιςς  ββιιοομμηηχχααννιικκέέςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττιιςς  ααννααππττυυσσσσόόμμεεννεεςς  κκοοιιννωωννίίεεςς..  ΘΘεεωωρρεείίττααιι  μμίίαα  

««μμάάσσττιιγγαα»»  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ττοουυ  κκοοιιννωωννιικκοούύ  σσυυννόόλλοουυ..  ΗΗ  ππααχχυυσσααρρκκίίαα  οολλοοέένναα  κκααιι  

ππεερριισσσσόόττεερροο  θθεεωωρρεείίττααιι  μμίίαα  χχρρόόννιιαα,,  υυπποοττρροοππιιάάζζοουυσσαα  ννόόσσοοςς,,  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  

εεππηηρρεεάάσσεειι  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ζζωωήήςς  ττοουυ  ααττόόμμοουυ,,  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  σσοοββααρρέέςς  εεππιιππλλοοκκέέςς  

κκααιι  νναα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσεε  ππρρόόωωρροο  θθάάννααττοο..4433,,4444  ΟΟ  κκίίννδδυυννοοςς  ττηηςς  σσυυννοοδδοούύ  ννοοσσηηρρόόττηηττααςς  

κκααιι  θθννηηττόόττηηττααςς  εείίννααιι  ααυυξξηημμέέννοοςς  σσεε  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  αασσθθεεννεείίςς..  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμαα,,  ηη  

ππααχχυυσσααρρκκίίαα  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  έένναανν  ααρριιθθμμόό  ψψυυχχοολλοογγιικκώώνν,,  σσυυμμππεερριιφφοολλοογγιικκώώνν  κκααιι  

ιιααττρριικκώώνν  κκιιννδδύύννωωνν..  ΟΟιι  εεππιιππλλοοκκέέςς  ττηηςς  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς  μμπποορρεείί  νναα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσττηηνν  

ππααχχυυσσααρρκκίίαα  ααυυττήή  κκααθθ’’  ααυυττήή  κκααιι  θθεεωωρροούύννττααιι  εεππιιππλλοοκκέέςς  σσχχεεττιιζζόόμμεεννεεςς  μμεε  ττοο  ββάάρροοςς  

ήή  μμπποορρεείί  νναα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  μμεεττααββοολλιικκάά  ααίίττιιαα  κκααιι  νναα  θθεεωωρροούύννττααιι  μμεεττααββοολλιικκέέςς  

εεππιιππλλοοκκέέςς..  ΗΗ  ααππώώλλεειιαα  ββάάρροουυςς  ββεελλττιιώώννεειι  ττιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  ττιιςς  

εεππιιππλλοοκκέέςς331133..  ΓΓίίννεεττααιι  λλοοιιππόόνν  ααννττιιλληηππττόό  όόττιι  εείίννααιι  εεππιιββεεββλληημμέέννηη  ηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  

ττηηςς  ππααχχυυσσααρρκκίίααςς  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  πποοττέέ  άάλλλλοοττεε..  
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ΣΣήήμμεερραα  όόμμωωςς  σσεε  ααννττίίθθεεσσηη  μμεε  ττοο  ππααρρεελλθθόόνν,,  ηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσήή  ττηηςς  εείίννααιι  

άάρρρρηηκκτταα  σσυυννδδεεδδεεμμέέννηη  μμεε  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη..  ΟΟιι    σσττρρααττηηγγιικκέέςς  ππρρόόλληηψψηηςς  σσττοο  γγεεννιικκόό  

ππλληηθθυυσσμμόό  σσττηηρρίίζζοοννττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  σσυυννοολλιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  

εεννηημμέέρρωωσσηηςς  ττωωνν  πποολλιιττώώνν    σσεε  θθέέμμαατταα  δδιιααττρροοφφήήςς  κκααιι  σσωωμμααττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..  

ΠΠρριινν  ααππ’’  οο,,ττιιδδήήπποοττεε  άάλλλλοο,,  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερράάσσεειι  σσττηη  σσυυννεείίδδηησσηη  ττοουυ  κκάάθθεε  πποολλίίττηη  όόττιι  

ηη  ππααχχυυσσααρρκκίίαα  εείίννααιι  μμίίαα  χχρρόόννιιαα  ννόόσσοοςς  μμεε  σσοοββααρρέέςς  εεππιιππλλοοκκέέςς,,  ηη  οοπποοίίαα  

εευυκκοολλόόττεερραα  ππρροολλααμμββάάννεεττααιι  ππααρράά  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεεττααιι..  
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11  
  

 ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΤΗΣ  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΚΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
1.1. Γενικά 

Η παχυσαρκία ορίζεται ως η περίσσεια του λίπους στο σώμα και 

συνοδεύεται από σωματικές , ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις  στα 

πάσχοντα άτομα. Αναγνωρίστηκε επίσημα ως νόσος το 1948 , όταν ιδρύθηκε ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ( ΠΟΥ) και τη συμπεριέλαβε στη Διεθνή 

Ταξινόμηση των Παθήσεων  ( International Classification of Diseases ). 

Όμως 2.500 χρόνια πριν από την αναγνώριση αυτή ο Ιπποκράτης αλλά και 

οι μετέπειτα συνάδελφοί του ανά τους αιώνες θεωρούσαν την παχυσαρκία νόσο 

και χρησιμοποιούσαν θεραπευτικές μεθόδους παρεμφερείς με τις σημερινές για 

την αντιμετώπισή της. Παρ’ όλα αυτά  στην πατρίδα του Ιπποκράτη  σήμερα , 

δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένη ως νόσος. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί στο πέρασμα των χρόνων 

διάφοροι όροι  για να περιγράψουν την παχυσαρκία ( obesity ), όπως 

corpulence , excess adipose , grand embonpoint , pinguedinis , polysarcia.  Το 

1864 ο Down έγραψε: «Ο όρος polysarcia έχει γίνει από πολύ παλιά αποδεκτός 

για να καταδεικνύει την κατάσταση εκείνη του σώματος στην οποία τα καθαρώς 

λιπώδη συστατικά αναπτύσσονται σε υπερβολικό βαθμό, ώστε οδηγούμαι να τον 

χρησιμοποιήσω, παρ’ όλο που η κυριολεκτική του σημασία δεν είναι σε απόλυτη 

συμφωνία με την παθολογική αυτή κατάσταση.»  

 

 

1.2. Η παχυσαρκία στα προϊστορικά χρόνια 

Οι πληροφορίες αυτής της περιόδου προέρχονται από αγάλματα. Το πιο 
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γνωστό από αυτά είναι η Αφροδίτη του Willendorf, που βρίσκεται στο Μουσείο 

της Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης και έχει ηλικία περίπου 25.000 χρόνια. Το 

άγαλμα αυτό δείχνει μία γυναίκα με μεγάλη κοιλιά και κρεμασμένους μαστούς  

(Εικ.1). Κατά μια εκδοχή η παχυσαρκία θεωρούνταν το σύμβολο της 

μητρότητας και της γονιμότητας. Ένα δεύτερο άγαλμα στο ίδιο μουσείο, δείχνει 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά πιο εμφανή. 

 

Εικόνα 1 Αφροδίτη του Villendorf. Παλαιολιθική εποχή (Συλλογή Η.Ε. Smeets) 

 

Συγκεκριμένα αυτό το δεύτερο άγαλμα είναι αναπαράσταση μιας «καθήμενης 

εγκύου» με λίπος στην κατώτερη κοιλιακή χώρα και στους μηρούς. Πιστεύεται 

ότι είναι μια μορφή της θεάς μητέρας.¹ 

Αλλά και στη νεολιθική εποχή και αργότερα, μέχρι την εποχή του Χαλκού 

(μέχρι το 3000 π.Χ), βρίσκουμε πολλές Μητέρες – Θεές με την ίδια 

στεατοπυγική μορφή (μεγάλο , χαλαρό στήθος και μεγάλη περιφέρεια). Τα 

περισσότερα ευρήματα προέρχονται από την περιοχή της Ανατολίας και 

χρονολογούνται γύρω στο 6000 – 5000 π.Χ.1    

Προχωρώντας προς το σήμερα (2900 έως 1500 π.Χ.), παρόμοιες μορφές 

υπάρχουν σε αγαλματίδια στη Μεσοποταμία , αλλά και σε μούμιες Φαραώ και 
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σε τοιχογραφίες τάφων στην Αίγυπτο. Ανάλογες αναφορές υπάρχουν στην 

κινεζική , τη θιβετιανή και την ινδική ιατρική , αλλά και στην ιατρική των Μάγια 

και των Αζτέκων . 

 

 

1.3. Η παχυσαρκία στην εποχή της Ελληνορωμαϊκής Ιατρικής 

Φτάνοντας στους ελληνορωμαϊκούς χρόνους, ο πατέρας της Ιατρικής   

Ιπποκράτης  στα γραπτά του υποστηρίζει, πως ο αιφνίδιος  θάνατος είναι πιο 

συνηθισμένος παχύσαρκα άτομα από ό,τι στα αδύνατα² , όπως επίσης ότι η 

παχυσαρκία προκαλεί γυναικεία στειρότητα και πως οι παχύσαρκες γυναίκες 

παρουσιάζουν  «ακανόνιστης συχνότητας έμμηνο ρύση» .Συνιστούσε δε σε 

όσους ήθελαν να χάσουν βάρος, να εκτελούν κάποια επίπονη εργασία πριν από 

το φαγητό, να παίρνουν τα γεύματά τους αμέσως μετά και όσο είναι ακόμη 

λαχανιασμένοι και καταπονημένοι από την προσπάθεια , να μην πίνουν πρίν από 

τα γεύματα παρά μόνο κρασί αραιωμένο και δροσερό, να προσθέτουν στα 

γεύματα σουσάμι και άλλα καρυκεύματα, να παίρνουν γεύματα πλούσια σε 

λιπαρά, ώστε ο κορεσμός να επέρχεται με λιγότερη ποσότητα φαγητού, να 

τρώνε μόνο μία φορά την ημέρα, να μην κάνουν μπάνιο, να κοιμούνται σε 

σκληρό κρεββάτι και να κυκλοφορούν γυμνοί όσο περισσότερο μπορούν.3 

Ο Γαληνός, σημαντικός ιατρός των ρωμαϊκών χρόνων , είχε κατατάξει την 

παχυσαρκία σε δύο κατηγορίες: μέτρια (moderate) κι υπερβολική (immoderate)  

όπου η πρώτη εθεωρείτο φυσιολογική και η δεύτερη νοσογόνος.4  Επίσης, από 

τους ρωμαϊκούς χρόνους υπάρχουν περιγραφές που συνδέουν την παχυσαρκία 

με την υπνηλία και την άπνοια ύπνου και αναφέρονται περιπτώσεις ανθρώπων 

που πέθαναν από υπερβολικό βάρος.  

Ο ίδιος ιατρός υποστήριζε, πως μπορούσε σε σύντομο χρονικό διάστημα 

να καταστήσει οποιονδήποτε παχύσαρκο ασθενή «μέτρια αδύνατο» . Η αγωγή 

περιελάμβανε: γρήγορο τρέξιμο , σκούπισμα του ιδρώτα με ένα πολύ μαλακό ή 

πολύ άγριο κομμάτι ύφασμα, έντονο μασάζ με τονωτικά έλαια, μπάνιο και 
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αμέσως μετά γεύμα, όχι έντονη δραστηριότητα μετά το γεύμα, αμέσως μετά το 

γεύμα δεύτερο μπάνιο, άφθονη τροφή φτωχή σε θρεπτική αξία  έτσι, ώστε να 

επέλθει κορεσμός χωρίς μεγάλη ενεργειακή πρόσληψη.4, 

Στο βιβλίο του “ De Sanite Tuenda » αναφέρει, ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής 

εξασφαλίζει καλή υγεία σε αυτούς που τον ακολουθούν, ενώ οι απείθαρχοι έχουν 

επιπτώσεις στην υγεία τους! Αυτό είναι μία σαφής ένδειξη πως θεωρεί την 

παχυσαρκία σαν αδυναμία και προσωπική ανεπάρκεια του παχύσαρκου.4 

 

 

1.4. Η  παχυσαρκία στην εποχή της Βυζαντινής  και Αραβικής  ιατρικής 

Μετά την παρακμή της ρωμαϊκής κυριαρχίας, η επιστημονική 

δραστηριότητα μετατοπίστηκε από τη Ρώμη στο Βυζάντιο και στον Αραβικό 

κόσμο.5,6 Η παχυσαρκία απασχόλησε εκτενώς τους βυζαντινούς ιατρούς και 

συγγραφείς ιατρικών κειμένων. Η ονοματολογία περιλαμβάνει τους όρους 

«πολυσαρκία» , «παχύτης» , «παχυσαρκία» , «κατασαρκία». Σαν παχυσαρκία 

θεωρούν: α) Την άμετρη «πολυσαρκία» , η οποία αποτελεί εκτροπή από το 

φυσιολογικό και μπορεί να αποτελέσει αιτία νόσησης. Σαν αίτια θεωρούνταν «η 

βλαβερά παχύχυμος τροφή τα πολύτροφα σιτία τα παχύματα» , η παράλειψη 

των συνήθων γυμνασίων και ασκήσεων , οπότε «ωμός τις χυμός ήθροισται κατά 

το σώμα» . β) Επίσης αναφέρεται και η ιδιοπαθής παχυσαρκία , σύμφωνα με την 

οποία η κράση του ατόμου συμβάλλει στην παχυσαρκία. γ) Τέλος αναφέρεται η 

παθολογική ορμονολογική παχυσαρκία, που γι’ αυτήν συγκεκριμένα λέγεται: 

«Οι γυναικώδεις και οι την έξιν έχοντες καταπίμελοι σφόδρα εισί». Σαν θεραπεία 

θεωρούν την κατάλληλη δίαιτα, τα φάρμακα, την κάθαρση, τη φυσιοθεραπεία, τη 

φλεβοτομία, την ψυχική υγιεινή και εκλογή του κατάλληλου κλίματος 

διαβίωσης.7 

Μία από τις κυριότερες μορφές της αραβικής ιατρικής ήταν ο Πέρσης 

ιατρός Αβικέννας, ο οποίος ασχολήθηκε εκτεταμένα με την αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας. Στον «Κανόνα της Ιατρικής» περιγράφει τη «μέθοδο μείωσης 
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βάρους για τα υπέρβαρα άτομα», η οποία απαιτεί: ταχεία κάθοδο της τροφής 

από το στομάχι και το έντερο, έτσι ώστε να εμποδίζεται η ολοκλήρωση της 

απορρόφησης από το μεσεντέριο, κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού 

φτωχού σε θρεπτική αξία, μπάνιο πριν από το φαγητό συχνά, έντονη άσκηση.7 

 

 

1.5. Παχυσαρκία  και  ιατρική  του  17ου  αιώνα 

Η πρώτη μονογραφία με κύριο αντικείμενο την παχυσαρκία παρουσιάζεται 

στα τέλη του 16ου αιώνα8. Παρουσιάζονται αργότερα και αρκετές άλλες, το 17ο 

αιώνα.9,10,11 Οι μονογραφίες αυτές αναφέρονται κυρίως στα κλινικά 

χαρακτηριστικά της παχυσαρκίας και συχνά αναφέρονται οι θεωρίες του 

Ιπποκράτη και Γαλιλαίου. Κατά την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε η 

ιατρομηχανιστική σχολή, σύμφωνα με την οποία  μια και οι μηχανισμοί δεν 

ανήκουν στο χώρο της προσωπικής υπευθυνότητας, οι ιατρομηχανιστές ήταν 

περισσότερο ηθικοπλαστικοί έναντι των παχυσάρκων σε σχέση με το 

Γαλιλαίο.12,13 

 

 

1.6. Παχυσαρκία  και  ιατρική  του  18ου  αιώνα 

Κατά το 18ο αιώνα ανακοινώθηκαν τουλάχιστον 34 ιατρικές μονογραφίες 

σχετικές με την παχυσαρκία, καθιστώντας σαφές το μέγεθος του προβλήματος 

αυτού. Στην περίοδο αυτή τα συμπτώματα της παχυσαρκίας θεωρούνταν σαν 

αρρώστια από τους ίδιους τους ασθενείς. 

Ο Thomas Short (1727) αναφέρει14: « Εγώ πιστεύω πως σε καμμιά εποχή 

δεν υπήρχαν τόσες πολλές περιπτώσεις παχυσαρκίας όσο στη δική μας και αυτό 

αναμφισβήτητα είναι μία νοσηρή κατάσταση». Σαν αιτία αναφέρει τα μεγάλα 

αποθέματα αίματος με λιπαρά τμήματα που δεν είναι αρκετά διαλυμένα, ώστε 

να εξαλειφθούν με τον ιδρώτα». Για  την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 

προτείνεται: « η δίαιτα, η άσκηση,  η ελάττωση του ύπνου, το κάπνισμα έτσι 
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ώστε να ερεθίζονται τα νεύρα του στόματος, να αποβάλλονται τα φλέμματα και 

να ελαττώνονται τα υγρά του σώματος». Υποστηρίζει πως οι παχύσαρκοι 

ασθενείς στερούνται αυτοσεβασμού και δεν ελέγχουν τους μηχανισμούς εκείνους 

που εξασφαλίζουν υγιεινό τρόπο ζωής. 

Την ίδια εποχή ο J.Tweedy, παρά το γεγονός πως προτείνει μία ή δύο 

αφαιμάξεις για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας (η αφαίμαξη ήταν ως 

γνωστόν διαδεδομένη θεραπευτική μέθοδος την εποχή εκείνη), συνιστά και 

αύξηση της σωματικής άσκησης προοδευτικά. 

 

 

1.7. Παχυσαρκία  και  ιατρική  του  Εδιμβούργου (1750-1800) 

Το 1760 ο Malcolm Flemyng αναφέρει15: «Η παχυσαρκία, όταν είναι 

σημαντικού βαθμού, μπορεί να θεωρηθεί σαν ασθένεια. Παρακωλύει την 

ελεύθερη λειτουργία των ζωτικών οργάνων μερικώς και έχει την τάση να 

ελαττώνει το προσδόκιμο επιβίωσης, προετοιμάζοντας το έδαφος για 

επικίνδυνες ασθένειες». Αναφέρει 4 αιτίες παχυσαρκίας: 

◊ Οι μεγάλες ποσότητες τροφών,  ιδιαίτερα αυτές που είναι πλούσιες σε λίπη. 

( Επειδή όμως υπήρχαν παχύσαρκοι χωρίς να καταναλώνουν τροφές τέτοιου 

είδους, υποστηρίζει πως υπάρχουν και άλλες αιτίες). 

◊ Η χαλαρή υφή των κυττάρων ή μεμβρανών των λιπών…. 

◊ Η μη φυσιολογική σύσταση του αίματος που διευκολύνει την εναπόθεση 

λιπών σα μικρές κύστεις. 

◊ Διαταραχή στην αποβολή των λιπών. Υποστήριζε πως ο ιδρώτας, τα ούρα 

και κόπρανα περιέχουν λίπη και ότι μπορούν να αποβάλλονται με μία από 

αυτές τις οδούς. 

Αναφέρει επίσης πως τα γεύματα θα πρέπει να είναι μέτρια σε ποσότητα, οι 

παχύσαρκοι θα πρέπει να σηκώνονται από το τραπέζι χωρίς να έχουν χορτάσει 

εντελώς. Αυτό είναι μία άμεση απόδειξη της προσωπικής τους ευθύνης για το 

βάρος τους. 
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1.8.  Παχυσαρκία  και  κλινική  ιατρική  του 1800-1850 

Από το Εδιμβούργο το κέντρο της ιατρικής μετατοπίστηκε στο 

Παρίσι16. Κατά την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε η κλινική ιατρική και αρκετές 

διδακτορικές διατριβές και μονογραφίες αναφέρονται στην παχυσαρκία. Οι 

μελέτες αυτές οδήγησαν στην αναγνώριση ειδικών τύπων παχυσαρκίας17 , όπως 

την υποφυσιακή παχυσαρκία την οποία περιέγραψε πιθανότατα ο Chapman 

(1814)18 και αργότερα ο Rayer (1823)19 και Mohr (1840)20. Παρ’όλα αυτά, το 

σύνδρομο της υποθαλαμικής παχυσαρκίας έγινε σαφές τον 20ό αιώνα.21
 

Στη συνέχεια ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ταυτοποίησαν το σύνδρομο που 

γνωρίζουμε στις ημέρες μας, σαν Prader-Willi Syndrome.22,23. Επίσης το 

σύνδρομο υποαερισμού των παχυσάρκων, γνωστό σήμερα σαν Pickwician 

Syndrome, είχε περιγραφεί τότε24.  

Κατά την περίοδο αυτή υποστηρίζεται, ότι για την παθογένεση της 

παχυσαρκίας εκτός από την υπέρμετρη χρήση τροφών, την έλλειψη σωματικής 

άσκησης κ.α., η γενετική προδιάθεση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ορισμένα 

άτομα συνεχίζουν να είναι αδύνατα, ενώ λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες τροφών 

αντίθετα με κάποια άλλα τα οποία, παρ’ότι περιορίζουν τη λήψη τροφής 

εξακολουθούν να είναι παχύσαρκα. 

Για τη θεραπεία συστήνεται ο περιορισμός στη λήψη τροφής, η σκληρή 

σωματική άσκηση, η ελάττωση του ύπνου, η έξαψη των πνευματικών λειτουργιών 

και η αύξηση όλων των εκκρίσεων, ιδίως του ιδρώτα. Στις ακραίες περιπτώσεις 

παχυσαρκίας γίνονταν χορήγηση ιωδίου.25  

Το 1825 ο Γάλλος πολιτικός, δικαστής και συγγραφέας Jean Anthelme 

Brillat-Savarin, ο οποίος ασχολήθηκε με τη διατροφή και τη γαστρονομία 

εκτεταμένα, αναφέρει ως αιτίες παχυσαρκίας την έλλειψη σωματικής 

δραστηριότητας και τις κακές διατροφικές συνήθειες και προτείνει ένα τρίπτυχο 

θεραπείας, που αποτελείται από: σύνεση στη διατροφή (με μία διατροφή φτωχή 

σε άμυλο και δημητριακά), μέτρο στον ύπνο και άσκηση με τα πόδια ή πάνω σε 

άλογο. 
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.1.9. Παχυσαρκία  και  Γερμανική  εργαστηριακή  ιατρική 

Κατά την περίοδο αυτή με την ανάπτυξη της εργαστηριακής ιατρικής 

αναπτύχθηκε και η θεωρία του κυττάρου. Ο Hassall26 υποστηρίζει πως μερικοί 

τύποι παχυσαρκίας θα μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα αυξημένου αριθμού 

λιποκυττάρων.  Ο Helmholtz27,28 με την  εφαρμογή της θερμιδομετρίας 

μελέτησε την ενεργειακή κατανάλωση στα παχύσαρκα άτομα. Στη συνέχεια 

εφαρμόστηκαν ποσοτικές μέθοδοι για τη μελέτη της παχυσαρκίας, ενώ κατά την 

περίοδο αυτή αναπτύχθηκε και η ιατρική στατιστική. Το 1835 ο Βέλγος 

αστρονόμος, μαθηματικός, στατιστικολόγος και κοινωνιολόγος Lambert 

Adolphe Jacques Quetelet στο πλαίσιο της έρευνάς του, εισήγαγε την έννοια 

του «μέσου ανθρώπου» και χρησιμοποίησε την αναλογία του σωματικού βάρους 

ενός ατόμου προς το τετράγωνο του ύψους του, ως μονάδα μέτρησης της 

παχυσαρκίας.19,29 Ο Δείκτης Μάζας Σώματος, γιατί περί αυτού πρόκειται, παρά 

το γεγονός ότι έχουν περάσει 167 χρόνια από τότε, αποτελεί μέχρι και σήμερα 

το επικρατέστερο κριτήριο για την εκτίμηση του σωματικού βάρους και την 

κατηγοριοποίηση της παχυσαρκίας και ένα σημαντικό εργαλείο για τους 

γιατρούς. 

 

 

1.10. Παχυσαρκία  και  Αγγλική  Ιατρική του 19ου αιώνα 

Η αγγλική παρουσία στη μελέτη της παχυσαρκίας στον αιώνα αυτό 

επισημαίνεται σε βιβλία και σε ανακοινώσεις περιπτώσεων, που είναι σχεδόν 

εξ’ολοκλήρου περιγραφές της ίδιας εικόνας.30,31,32,33 Ο Wadd αναφέρει πως ο 

αιφνίδιος θάνατος είναι συχνότερος στους παχύσαρκους, όπως προγενέστερα 

ανέφερε ο Ιπποκράτης. «Μια αιφνίδια ταχυαρρυθμία που προκαλείται στην 

καρδιά παχύσαρκων ατόμων, μπορεί να είναι θανατηφόρος σα μία βόμβα στο 

θώρακα». Οι θεραπευτικές αναζητήσεις κατά την περίοδο αυτή είναι έντονες και 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «μερικοί γιατροί αφήνουν τους ασθενείς τους 

να πεθάνουν αβοήθητοι, γιατί θεωρούν κάθε θεραπευτική παρέμβαση 
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επικίνδυνη. Αλλοι  όμως σκοτώνουν τους ασθενείς τους με ατυχείς και 

λανθασμένες παρεμβάσεις». Αυτή είναι μία αντιπροσωπευτική κατάθεση για τις 

ακραίες θεραπευτικές παρεμβάσεις στις αρχές του 19ου αιώνα. 

Το 1863 ο William Banting, στο έντυπο που εξέδωσε με τίτλο «Επιστολή 

προς το Κοινό σχετικά με την Παχυσαρκία» (Letter on Corpulence, addressed 

to the public), εξιστορεί με γλαφυρό τρόπο την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος 

να χάσει βάρος, όντας σοβαρά παχύσαρκος και με πολλά προβλήματα υγείας.30 

Η πρώτη αυτή προσπάθεια προτεινόμενης διατροφής για την αντιμετώπιση 

της παχυσαρκίας έγινε με τη βοήθεια του γιατρού William Harvey,32 αλλά ήταν 

ο ίδιος ο Banting που έγραψε και χρηματοδότησε την έκδοση και την 

προώθηση του εντύπου, με σκοπό να βοηθήσει και άλλους παχύσαρκους να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Η προτεινόμενη δίαιτα ήταν ιδιαίτερα 

αυστηρή αλλά το έντυπο έγινε ανάρπαστο και επανεκδόθηκε πολλές φορές,34,35 ο 

δε Banting έμεινε στην ιστορία, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν παρά ένας 

εργολάβος ξυλουργός. 

 

 

1.11. Παχυσαρκία  στον  20ό  αιώνα  της  Αμερικανικής  Ιατρικής 

Κατά τον 20ό αιώνα παίρνουν απάντηση διάφορα ερωτήματα που 

εκκρεμούσαν από το 19ο αιώνα. Έμφαση δίνεται σε πειραματικές μελέτες για να 

τεκμηριωθούν υποθέσεις σχετικά με πολλές πτυχές του προβλήματος. 

Αναπτύσσεται η άποψη ότι η παχυσαρκία (Εικ.2) είναι ένα σύνδρομο με πολλές 

αιτιολογίες και αναπτύσσονται νέες μέθοδοι για την αντιμετώπισή της. 

Το τρίπτυχο της σύγχρονης ιατρικής για την αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας αποτελείται από:36,37 

◊ Υγιεινή διατροφή 

◊ Τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς 

◊ Σωματική δραστηριότητα 
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Οι πρώτες προσπάθειες χειρουργικής αντιμετώπισης της νόσου ανάγονται 

στα μέσα της δεκαετίας του ΄50. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοστεί 

περίπου 30 χειρουργικές τεχνικές και ακόμη περισσότερες τροποποιήσεις τους  

 

Εικόνα 2 Νοσογόνος  παχυσαρκία (morbid obesity) 

 

που στοχεύουν όχι μόνο σε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με την 

απώλεια βάρους αλλά ταυτόχρονα στη μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας. 

Σήμερα όμως σε αντίθεση με το παρελθόν, η αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την πρόληψη. Είναι φανερό ότι 

στην αρχαιότητα οι ιατροί και οι κάθε είδους επιστήμονες – θεραπευτές 

προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο όταν αυτό είχε πλέον 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Το πρόβλημα της παχυσαρκίας: Ιστορικά στοιχεία 

 

- 35 - 

εμφανιστεί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι δίνονταν οδηγίες ή συμβουλές για να μη 

γίνει κάποιος παχύσαρκος. 

Στις ημέρες μας αυτό είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο. Οι 

στρατηγικές πρόληψης στο γενικό πληθυσμό στηρίζονται κυρίως στην 

προσπάθεια συνολικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα 

διατροφής,  σωματικής δραστηριότητας και της σχέσης τους με την υγεία των 

ατόμων (Εικ.3).  Είναι πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να περάσει στη 

συνείδηση του κάθε πολίτη το μήνυμα  ότι η παχυσαρκία είναι μία χρόνια νόσος 

με σοβαρές επιπλοκές, η οποία ευκολότερα προλαμβάνεται παρά 

αντιμετωπίζεται.    
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Εικόνα 3 Πρότυπο για τα δύο φύλα (Vesalius) 
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2 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 

2.1. Ορισμός της παχυσαρκίας 

Ο όρος «παχυσαρκία» περιγράφει την υπερβολική αποθήκευση λίπους στο 

σώμα. Η αύξηση του λιπώδους ιστού ερμηνεύεται είτε σαν μία αύξηση πάνω από το 

μέσο όρο ενός «φυσιολογικού» πληθυσμού, είτε σαν μία αύξηση πάνω από ένα 

θεωρητικά βέλτιστο ή «ιδανικό» επίπεδο σωματικού λίπους για ένα δεδομένο ύψος.38 

«Ιδανικό» ή «επιθυμητό» βάρος ορίζεται το επίπεδο του σωματικού βάρους για 

δεδομένο ύψος που συνοδεύεται με τη μικρότερη θνητότητα (σύμφωνα με 

στατιστικές που διενεργήθηκαν από ασφαλιστικές εταιρείες). «Υπερβάλλον» βάρος 

ονομάζεται το πλεόνασμα του σωματικού βάρους σε σχέση με το «ιδανικό» βάρος. 

Μπορεί να εκφραστεί και σαν η εκατοστιαία αύξηση του βάρους σε σχέση με το 

«ιδανικό» (παρόν βάρος-ιδανικό βάρος / ιδανικό βάρος  Χ 100%). Οι πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενοι πίνακες υπολογισμού του «ιδανικού» βάρους είναι αυτοί της 

Metropolitan Life Insurance Company39. Αν και αυτοί οι πίνακες 

χρησιμοποιούνταν από τις αρχές του 20ου αιώνα, η παχυσαρκία γενικά δεν 

αντιμετωπιζόταν ως «νόσος» από τις ασφαλιστικές εταιρείες, τον ιατρικό κόσμο ή το 

κοινωνικό σύνολο, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία δεκαετία. 

Για το λόγο αυτό ο χειρουργός J. Howard Payne εισήγαγε τον όρο 

«νοσογόνος παχυσαρκία» το 1963, προκειμένου να δώσει έμφαση στη νοσηρότητα 

που τη συνοδεύει και να πείσει τις ασφαλιστικές εταιρείες ότι η χειρουργική 

προσέγγιση έχει θέση και είναι επιβεβλημένη σε πολλές περιπτώσεις στην 

αντιμετώπιση της «υπέρμετρης παχυσαρκίας».38 Ο ορισμός που δόθηκε και 

αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου το βάρος του ατόμου είναι διπλάσιο του 

«ιδανικού» ή το υπερβαίνει κατά 100 lbs (45,5 Κg), επέτρεψε στις ασφαλιστικές 
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εταιρείες να αρνηθούν την κάλυψη ατόμων που πλησίαζαν ή ξεπερνούσαν το 

διπλάσιο του «ιδανικού» βάρους για το ύψος τους. 

Για τον προσδιορισμό του σωματικού λίπους υπάρχουν διάφοροι άμεσοι 

μέθοδοι, όπως η υδροπυκνομέτρηση (hydrodensitometry), ο υπολογισμός του 

ολικού σωματικού ύδατος , του ολικού σωματικού καλίου, της ολικής σωματικής 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας, της απορροφησιμότητας διπλού φωτονίου 

(absorptiometry dual photon-DEXA), η ανάλυση της σωματικής αντίστασης, η 

εμβύθιση, η ενεργοποίηση των νετρονίων, το τρίτιο, το οξείδιο του δευτερίου, 

λιποδιαλυτά αέρια, η πληθυσμογραφία, η υπολογιστική τομογραφία και η μαγνητική 

τομογραφία.38,40,41  Οι μέθοδοι αυτοί όμως είτε είναι πολύπλοκες είτε δαπανηρές. 

Για το λόγο αυτό στην καθημερινή κλινική πράξη, χρησιμοποιούνται έμμεσοι 

ανθρωπομετρικοί δείκτες (δερματικές πτυχές, περίμετροι) που δεν είναι όμως 

ακριβείς, αλλά πολύ πιο εύχρηστοι. Τέτοιοι δείκτες είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος 

(ΔΜΣ) ή Body Mass Index (BMI) ή δείκτης Quetelet από τον πρώτο 

βιοστατιστικολόγο L.A.J. Quetelet42 που τον εφήρμοσε το 1835. Ο ΔΜΣ ή ΒΜΙ 

υπολογίζεται από τη σχέση του σωματικού βάρους προς το τετράφωνο του ύψους 

(kg/m2) του ατόμου και είναι ο πλέον διαδεδομένος δείκτης για τον προσδιορισμό 

του βαθμού της παχυσαρκίας (Πίν. 1). Η ταξινόμηση που βασίζεται στον δείκτη της 

μάζας του σώματος (ΔΜΣ ή ΒΜΙ) είναι ενίοτε παραπλανητική, εφόσον κάθε σχέση 

βάρους / ύψους είναι πιθανόν να επηρεάζεται, σε κάποιον βαθμό, από παράγοντες 

όπως το βάρος του σκελετού και το μυϊκό σύστημα. Έχει βρεθεί σε πολλές μελέτες 

σωματικής ανάλυσης, ότι ο ΔΜΣ σχετίζεται με το σωματικό λίπος (συντελεστής 

συσχέτισης ≥ 0,9) και τις περισσότερες εργαστηριακές μεθόδους του σωματικού 

λίπους, ως εκ τούτου χρησιμοποιείται σαν ένας αξιόπιστος δείκτης της 

παχυσαρκίας.38 Εξάλλου έχει διαπιστωθεί ότι η νοσηρότητα και η θνητότητα που 

συνοδεύουν την παχυσαρκία μπορεί να προβλεφθούν με βάση την τιμή του 

ΔΜΣ.43,44 Οι οργανισμοί World Health Organization (WHO) το 199745 και 

National Institutes of Health (NIH) το 1998,46 υιοθέτησαν το ΔΜΣ για την 

εκτίμηση της παχυσαρκίας (Πίν. 1). 
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Ο κίνδυνος της συνοδού νοσηρότητας και θνητότητας που σχετίζεται με αυτές τις 

κατηγορίες είναι αυξημένος για τους υπέρβαρους, υψηλός για την κατηγορία Class I, 

πολύ υψηλός για την κατηγορία Class II και εξαιρετικά υψηλός για την κατηγορία 

Class III.46 

H συμφωνία κατά το NIH Consensus Development Panel όπου συμμετείχαν 

ιατροί πολλών ειδικοτήτων καθώς και χειρουργοί υπέδειξε τον όρο «σοβαρή 

νοσογόνο παχυσαρκία» σε συμπλήρωση του όρου «νοσογόνος παχυσαρκία», για να 

περιγράψει τους ασθενείς με τον υψηλότερο κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας.47 

Έμπειροι χειρουργοί που ασχολούνται με τη χειρουργική της παχυσαρκίας 

αναγνώρισαν μία σχετικά μικρή ομάδα σοβαρά παχύσαρκων ασθενών που έχουν 

ιδιαίτερες ανάγκες: η κατηγορία των υπερπαχύσαρκων ή super παχύσαρκων με ΒΜΙ 

≥50 kg/m2 .48  

 

Πίνακας 1. Κατηγορίες σωματικού βάρους όπως καθορίζονται από το 

ΒΜΙ. 
Κατηγορία ΒΜΙ ( σωματικό βάρος/ύψος )

Ελλιποβαρής < 18,5 

Φυσιολογικού βάρους 18,5 – 24,9 

Υπέρβαρος 25 – 29,9 

Παχυσαρκία κατηγορίας Ι  30 – 34,9 

Παχυσαρκία κατηγορίας ΙΙ  35 – 39,9 

Παχυσαρκία κατηγορίας ΙΙΙ ≥40 

Υπερπαχυσαρκία ≥50 

       

 2.2. Τύποι παχυσαρκίας 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες πλήθος στοιχείων συνηγορούν ότι η νοσηρότητα 

της παχυσαρκίας συνδέεται πιο στενά με την κατανομή του λίπους, παρά με το 

σωματικό βάρος ή το συνολικό ποσό του σωματικού λίπους. Υπάρχουν δύο βασικές 

μορφές τοπικής κατανομής του λίπους στους παχύσαρκους ασθενείς: ο κεντρικός ή 

σωματικός ή σπλαγχνικός ή ανδροειδής και ο περιφερικός ή μηρογλουτιαίος ή 
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γυναικοειδής. Οι επιπλοκές της 

παχυσαρκίας σχετίζονται 

περισσότερο με το λίπος που 

εντοπίζεται στην κοιλιά (Εικ.4) και 

λιγότερο με το λίπος που 

εντοπίζεται στους μηρούς και 

γλουτούς55,56 Αν και οι πιο ακριβείς 

μέθοδοι για τη μέτρηση του 

κοιλιακού λίπους είναι η 

υπολογιστική τομογραφία και η 

μαγνητική τομογραφία, η χρήση 

τους είναι δαπανηρή και συνεπώς     

Εικόνα 4. Μέτρηση του κοιλιακού λίπους                        ακατάλληλη για την εφαρμογή σε 

μεγάλες επιδημιολογικές    μελέτες.                                                           

 Στην κλινική πράξη το κοιλιακό λίπος μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί με τη 

μέτρηση της περιμέτρου της μέσης ή με το λόγο της περιμέτρου της μέσης προς 

την περίμετρο των γοφών (waist-to-hip ratio ή WHR). Η περίμετρος της μέσης 

προσδιορίζεται ως η στενότερη περιφέρεια της απόστασης μεταξύ των πλευρικών 

τόξων και των λαγονίων ακρολοφιών, ενώ η περίμετρος των γοφών ορίζεται σαν η 

ευρύτερη περιφέρεια στο επίπεδο των γλουτών. Αν και οι τιμές >0,72 θεωρούνται 

παθολογικές,57  η συχνότητα των επιπλοκών της παχυσαρκίας αυξάνεται ουσιαστικά 

σε τιμές >1 για τους άνδρες και >0,9 για τις γυναίκες.58  

 

2.3 Σημασία της κατανομής του λίπους  

Οι μελέτες για τη σημασία της κατανομής του λίπους επικράτησαν τη δεκαετία 

του 1980 και τις αρχές του 1990, εκτοπίζοντας τις έρευνες της κυτταρικότητας του 

λιπώδους ιστού που κυριάρχησαν στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Οι παλιές 

έννοιες της «υπερτροφικής παχυσαρκίας» και «υπερπλαστικής παχυσαρκίας» 

επανήλθαν στο προσκήνιο. Η «υπερτροφική παχυσαρκία» αναφέρεται στο αυξημένο 
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μέγεθος των λιποκυττάρων και στην εναπόθεση του λίπους στην κοιλία, 

παρατηρείται δε σε μέτριες μορφές παχυσαρκίας, ενώ η «υπερπλαστική 

παχυσαρκία» αναφέρεται στην αύξηση τόσο του αριθμού όσο και του μεγέθους των 

λιποκυττάρων με εναπόθεση του λίπους στην κοιλία αλλά και στην περιφέρεια, 

παρατηρείται δε  κυρίως στους σοβαρά παχύσαρκους ασθενείς.59,60 Η «υπερτροφική 

παχυσαρκία» σχετίζεται περισσότερο με τις μεταβολικές διαταραχές της 

παχυσαρκίας ( σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, παθολογική ανοχή στη γλυκόζη, 

υπέρταση και δυσλιπιδαιμία που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής 

νοσηρότητας).40 Ο μηρογλουτιαίος τύπος της παχυσαρκίας εμφανίζει μικρότερο 

κίνδυνο μεταβολικών διαταραχών,61,62  ενώ η «υπερπλαστική παχυσαρκία» στους 

σοβαρά παχύσαρκους ασθενείς δε συνδέεται τόσο με αυτά τα προβλήματα, αλλά 

εμφανίζει αυξημένη θνητότητα από άλλα αίτια.63,64 

Δεν είναι γνωστό αν η κατανομή του λίπους έχει παθογενετική σημασία ή 

απλώς είναι δείκτης για κάποιο άγνωστο μέχρι σήμερα νευροορμονικό παράγοντα. 

Πειράματα σε ζώα έχουν δείξει ότι η λιπεκτομή του σπλαγχνικού λίπους βελτιώνει 

την ευαισθησία στην ινσουλίνη,65  ενώ η μείωση του υποδόριου λίπους προκαλεί 

μεταβολικές διαταραχές.66 Εντούτοις υπάρχουν αποδείξεις ότι η κατανομή καθώς 

και το ποσό του λίπους του σώματος επιδρά στους παράγοντες κινδύνου. Για 

παράδειγμα, αν και η  παχυσαρκία προσδίδει ένα  σχετικό κίνδυνο για την εμφάνιση 

σακχαρώδη διαβήτη της τάξης του 3,7% σε μία ομάδα λευκών γυναικών, η κεντρική 

παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο σε 10,3% στην ίδια ομάδα.67  Αυτό βέβαια δε 

σημαίνει ότι ο μηρογλουτιαίος τύπος της παχυσαρκίας δεν ενέχει κινδύνους, αλλά 

απλώς ότι ο κίνδυνος είναι μικρότερος. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το 

ενδοκοιλιακό λίπος είναι πιο επικίνδυνο από ό,τι το  υποδόριο λίπος του κοιλιακού 

τοιχώματος,68 ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι τόσο το ενδοκοιλιακό λίπος όσο και το 

υποδόριο κοιλιακό λίπος είναι συνυπεύθυνα για την αυξημένη αντοχή στην ινσουλίνη 

που παρατηρείται στους παχύσαρκους ασθενείς.69  

Οι παράγοντες που προαναγγέλλουν τους πλέον επικίνδυνους τύπους 

κατανομής του λίπους, σήμερα αρχίζουν να διασαφηνίζονται. Θεωρείται ότι η 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:Ορισμός-εκτίμηση της παχυσαρκίας 

 

- 42 - 

κατανομή του λίπους μπορεί να καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ 

λιπογεννητικών και λιπολυτικών δράσεων ή μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν 

αυτές τις δράσεις. Τα λιποκύτταρα στους γλουτούς και τους μηρούς των 

παχύσαρκων γυναικών (όπως άλλωστε και των αδύνατων γυναικών) είναι μεγαλύτερα 

από τα λιποκύτταρα του επιγαστρίου.70,71 Ομοίως τα λιποκύτταρα του υπογαστρίου 

των παχύσαρκων γυναικών είναι μεγαλύτερα από τα λιποκύτταρα του επιγαστρίου.70 

Περιέργως, τα λιποκύτταρα του επιπλόου των παχύσαρκων γυναικών έχουν σχεδόν 

το μισό μέγεθος από ό,τι τα λιποκύτταρα του υποδορίου ή του μεσεντερίου.72 Σε 

αντίθεση με τις γυναίκες, οι παχύσαρκοι άνδρες εμφανίζουν μικρότερη ετερογένεια 

όσον αφορά στο μέγεθος των λιποκυττάρων τους στις διάφορες περιοχές του 

σώματος.61,72 Τα λιποκύτταρα του μεσεντερίου στους παχύσαρκους άνδρες είναι τα 

πιο μεγάλα λιποκύτταρα και τα λιποκύτταρα του επιπλόου έχουν το ίδιο μέγεθος με 

τα λιποκύτταρα του υποδορίου της κοιλίας, των γλουτών και των μηρών. Σε 

σύγκριση με τους ανάλογα παχύσαρκους άνδρες, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερα 

λιποκύτταρα στους γλουτούς και τους μηρούς (Εικ.5), ενώ οι άνδρες στο μεσεντέριο 

και το επίπλουν.72  

Το μεγάλο μέγεθος των  

λιποκυττάρων στους γλουτούς 

και τους μηρούς των γυναικών 

φαίνεται να εξηγείται από την 

αυξημένη ικανότητα για 

πρόσληψη και αποθήκευση 

λιπιδίων. Αυτό επιτυγχάνεται 

με την αυξημένη δράση της 

λιποπρωτεϊνικής λιπάσης, του 

ενζύμου που καταλύει την  

Εικ.5 Μέτρηση λίπους σε μηρούς                              πρόσληψη των λιπαρών  οξέων 

στο λιποκύτταρο.72,73 Επιπλέον η ικανότητα των λιποκυττάρων στους γλουτούς και 

τους μηρούς να κινητοποιούν τα αποθηκευμένα λιπίδια σαν απάντηση στις 
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φυσιολογικές κατεχολαμίνες είναι μικρότερη από άλλες περιοχές.73 Αυτό εξηγείται 

από τη σχετική υπεροχή των α2-αδρενεργικών υποδοχέων, οι οποίοι αναστέλλουν τη 

λιπόλυση συγκριτικά με τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς , οι οποίοι διεγείρουν τη 

λιπόλυση.74,75 Οι διαφορές στο σχετικό αριθμό των α- και β-αδρενεργικών 

υποδοχέων μπορεί επίσης να εξηγήσει γιατί οι άνδρες τείνουν να εναποθέτουν λίπος 

στην κοιλιακή χώρα .Σε σύγκριση με τις γυναίκες, οι άνδρες έχουν αυξημένη α2-

αδρενεργική δράση στα λιποκύτταρα της κοιλίας.74 Όσον αφορά στα λιποκύτταρα 

του επιπλόου, αυτά είναι περισσότερο ευαίσθητα στα λιπολυτικά ερεθίσματα από 

ό,τι τα υποδόρια κοιλιακά λιποκύτταρα, εξαιτίας του σχετικά μικρού αριθμού α2-

αδρενεργικών υποδοχέων, καθώς και λιγότερο ευαίσθητα στα αντιλιπολυτικά 

ερεθίσματα της ινσουλίνης.76,77 Τέλος υπάρχουν κάποιες αποδείξεις ότι, τουλάχιστον 

στις γυναίκες, η απόθεση του κοιλιακού λίπους συνδέεται με τη λειτουργία του 

άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων.78 

Η ανακάλυψη της λεπτίνης το 1994,79 που παράγεται και εκκρίνεται από τα 

λιποκύτταρα επανέφερε το ενδιαφέρον στην έρευνα του λιπώδους ιστού σαν 

ενδοκρινές όργανο. Οι πιο πρόσφατες ανακαλύψεις της ρεζιστίνης, της σχετιζόμενης 

πρωτεΐνης με το συμπλήρωμα του λιποκυττάρου (Adipocyte complement related 

protein-Acrp 30)80 και της συστηματικής δράσης του μεταφορέα της γλυκόζης του 

λιπώδους ιστού (GLUT-4),81 ανέδειξαν τη σημασία του λιπώδους ιστού στην 

παθοφυσιολογία των σχετιζομένων με την παχυσαρκία μεταβολικών νόσων. 
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 

 

Το 1958 ο οικονομολόγος John Kenneth Galbraith ανέφερε πως, στις 

Η.Π.Α, στην κοινωνία της αφθονίας, περισσότεροι πεθαίνουν από υπερβολική 

λήψη τροφής παρά από ασιτία. Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν περισσότερο 

στις ημέρες μας από ό,τι στις ημέρες της δεκαετίας του ΄50. Σήμερα το ένα 

τρίτο των Αμερικανών  είναι υπέρβαροι.47 Εχει υπολογισθεί ότι στις Η.Π.Α οι 

παχύσαρκοι ενήλικες ( ΒΜΙ ≥ 30kg/m2 ) αυξήθηκαν από 13% σε 35% κατά τη 

τριακονταετία 1960-1990.49 Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα αντίστοιχων 

επιδημιολογικών ερευνών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το 40% των γυναικών 

και το 24% των ανδρών προσπαθούν να χάσουν βάρος με κάποιο τρόπο, 

χρησιμοποιώντας δίαιτες, άσκηση, τροποποίηση της συμπεριφοράς ως προς τη 

διατροφή και φάρμακα. Η απώλεια βάρους ανέρχεται περίπου στο 10% του 

βάρους τους. Από αυτούς το ένα ως δύο τρίτα του απολεσθέντος βάρους το 

επανακτούν τον πρώτο χρόνο και σχεδόν όλο στα επόμενα πέντε χρόνια. 

Επίσης ένα ποσοστό 28% προσπαθεί να διατηρήσει το βάρος του, ενώ ένα 

σημαντικό ποσοστό, κυρίως νέων γυναικών, που έχουν φυσιολογικό βάρος 

προσπαθούν με κάποιο τρόπο να αδυνατίσουν. 

Υπολογίζεται ότι στην Β.Αμερική το 0,6% των ανδρών και το 2,5% των 

γυναικών, δηλαδή πάνω από 1,5 εκατομμύρια άτομα, πάσχουν από νοσηρή 

παχυσαρκία (ΔΜΣ ≥40). Το 1,9% των ανδρών και το 4,3% των γυναικών 

,δηλαδή περίπου 4 εκατομμύρια, έχουν ΔΜΣ 35 – 40.50 Ανάλογα ποσοστά 

αναφέρονται και στη Δυτική Ευρώπη, ενώ σε άλλες κοινωνίες τα ποσοστά της 

παχυσαρκίας είναι εξαιρετικά υψηλά. Το ετήσιο υγειονομικό κόστος στις Η.Π.Α 

για τις σχετιζόμενες με την παχυσαρκία ασθένειες, ανήλθε από 39 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Επιδημιολογία της παχυσαρκίας 

 

- 45 - 

δισεκατομμύρια $ το 1993 σε 100 δισεκατομμύρια $ το 1998, 

αντιπροσωπεύοντας το 5,5% των ετήσιων δαπανών για την υγεία51 και 

δικαιολογώντας έτσι την άποψη, ότι η παχυσαρκία αποτελεί μία σύγχρονη 

«μάστιγα» της υγείας του κοινωνικού συνόλου. 

Στην Ελλάδα αναφέρονται υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας σε παιδιά. Επίσης 

υψηλή επίπτωση παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα σε άτομα 

μικρότερης ηλικίας των 30 ετών. 

Αυξημένη επίπτωση παρατηρείται σε γυναίκες, σε άτομα μαύρης φυλής, σε 

άτομα χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων και χαμηλού μορφωτικού 

επιπέδου. Η παχυσαρκία είναι 6 φορές περισσότερο συχνή σε γυναίκες χαμηλών 

κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων από ό,τι υψηλών.52,53,54  
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4 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 

4.1. Οι αιτίες της παχυσαρκίας 

Η παχυσαρκία είναι ουσιαστικά μία πολυπαραγοντική νόσος  (Πίνακας 2) 

και υποδηλώνει σημαντική αλληλεπίδραση γενετικών παραγόντων και 

περιβάλλοντος σε όλα τα κυτταρικά επίπεδα, από την έναρξη, τη μεταγραφή ως 

και την έκφραση. Αν και από παλαιότερα είχε αναγνωριστεί ότι η παχυσαρκία 

είναι οικογενής πάθηση, η ύπαρξη και η σημασία των κληρονομικών 

παραγόντων από τους συγγενείς ήταν υπό αμφισβήτηση. Μελέτες σε οικογένειες 

και διδύμους βοήθησαν στην απόδειξη της κληρονομικότητας, παρουσιάζοντας 

ποσοστά παχυσαρκίας 5%-90% σε μονοωγενή δίδυμα και 30%-50% σε μέλη 

της ίδιας οικογένειας. Πρόσφατη χαρτογράφηση του γονιδιώματος  του 

ποντικιού και του ανθρώπου ανέδειξε χρωμοσωμικούς τόπους ευπαθείς στην 

παχυσαρκία,82 ενώ άλλες μελέτες αποκάλυψαν πολυάριθμους δεσμούς σε 

επίτοπους διαφορετικών χρωμοσωμάτων. Στον Πίνακα 2 συμπεριλαμβάνονται 

γενετικά και περιβαλλοντικά και νευροενδοκρινικά αίτια χωριστά, αλλά πρέπει 

να τονισθεί ότι υπάρχει σημαντική αλληλοκάλυψη και αλληλεπίδραση. Μόνο σε 

σπάνιες περιπτώσεις –εξαιρέσεις- είναι δυνατό να απομωνοθούν μεμονωμένοι 

αιτιολογικοί παράγοντες. Επί του παρόντος είναι αδύνατο στις περισσότερες 

περιπτώσεις να διαχωριστεί η αιτιολογία από την παθογένεση ή από τα 

σχετιζόμενα παθοφυσιολογικά φαινόμενα. 

 

 

4.2. Αιτιοπαθογένεια της παχυσαρκίας 

Υπερβολική αποθήκευση λίπους στο σώμα ενός ατόμου επέρχεται, όταν η 

συνολική πρόσληψη ενέργειας (με τη μορφή τροφής) υπερβαίνει την 

κατανάλωση ενέργειας (με τη μορφή του μεταβολισμού εν ηρεμία και της 
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επιπλέον φυσικής δραστηριότητας). Άρα η υπερβολική λήψη ή η χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αποτελούν κύριους παράγοντες υπεύθυνους για 

την παχυσαρκία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, φαίνεται ότι και οι δύο 

παράγοντες δρούν μαζί. Τι προκαλεί αυτή τη διαταραχή στο ισοζύγιο δεν είναι 

ξεκάθαρο. 

Ο καθορισμός της πρόσληψης και της κατανάλωσης ενέργειας στην 

παχυσαρκία είναι δύσκολος για δύο λόγους. Πρώτον, η ακριβής μέτρηση της 

πρόσληψης και της κατανάλωσης ενέργειας είναι δυσχερής. Δεύτερον, οι δύο 

παράμετροι συνδέονται λειτουργικά, έτσι ώστε η χρόνια αύξηση στην πρόσληψη 

τροφής προκαλεί αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας και αντιστρόφως.83 Τα 

παχύσαρκα ζώα μελετώνται πιο εύκολα. Σημαντικά συμπεράσματα έχουν 

εξαχθεί από τον έλεγχο τρωκτικών με μονογονιδιακή ανωμαλία που επιδρά στην 

πρόσληψη αλλά και στην κατανάλωση ενέργειας.84 Το γεγονός ότι το βάρος 

είναι σχετικά σταθερό στα περισσότερα άτομα για μεγάλο χρονικό διάστημα 

και ότι μονογονιδιακές ανωμαλίες επηρεάζουν την πρόσληψη αλλά και την 

κατανάλωση ενέργειας, υπαγορεύει την ύπαρξη ενός φυσιολογικού συστήματος 

για τη συνεχή ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου.85 Η αναγνώριση του γονιδίου 

ob45 στα παχύσαρκα ποντίκια ob/ob συνηγορεί με αυτή την άποψη καθώς το 

προϊόν του, η πρωτεΐνη λεπτίνη είναι ικανή να ρυθμίζει την πρόσληψη τροφής 

αλλά και την κατανάλωση ενέργειας επιδρώντας κυρίως στον εγκέφαλο.86,87  Η 

χορήγηση λεπτίνης ελαττώνει την έκφραση του νευροπεπτιδίου Υ (ΝΡΥ) στον 

υποθάλαμο79 και διορθώνει όλες τις διαταραχές στα παχύσαρκα ποντίκια ob/ob 

(υπερφαγία, μειωμένη θερμογένεση και αντίσταση στην ινσουλίνη).86,87 

Αν και η λεπτίνη αποδείχθηκε χρήσιμη στην κατανόηση της λειτουργίας 

αυτού του συστήματος, το σωματικό βάρος επηρεάζεται από πολλούς 

επιπρόσθετους παράγοντες. Για παράδειγμα, ένας λόγος για τον οποίο ένα 

άτομο προσλαμβάνει περισσότερη τροφή είναι γιατί η τροφή έχει ωραία γεύση 

και βρίσκεται εύκολα. Η υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος της διατροφής των 

Δυτικών χωρών είναι επίσης σημαντική. Μελέτες σε ζώα έδειξαν ξεκάθαρα ότι 
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εύκολα επιτυγχάνεται παχυσαρκία με την προσφορά απεριορίστων ποσοτήτων 

νόστιμης τροφής, αν και τα διάφορα είδη ζώων διαφέρουν στην ανταπόκριση.88 

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες αναμφίβολα που παίζουν ρόλο. Ισχυρές 

γενετικές επιδράσεις είναι φανερές, αυτές δε που έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα 

αφορούν  στην κατανάλωση ενέργειας.89 Πράγματι, ένας σχετικά χαμηλός 

μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας το 24ωρο είναι παράγοντας κινδύνου για 

επακόλουθη αύξηση του βάρους.90 Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ο 

διαχωρισμός των πρωτογενών από τα δευτερογενή γεγονότα. Για παράδειγμα, η 

φυσική δραστηριότητα μειώνεται πάντα μαζί με τη σοβαρή παχυσαρκία, αλλά 

αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει κατά τη γένεση της παχυσαρκίας. Σίγουρα η 

παχυσαρκία σχετίζεται με μία απορύθμιση του συστήματος διατήρησης του 

φυσιολογικού ενεργειακού ισοζυγίου και όταν το υπερβάλλον βάρος 

εγκατασταθεί, ουσιαστικά πάντα σχετίζεται με αυξημένη πρόσληψη τροφής89 . 

 

4.2.α. Επίπεδα προσλαμβανόμενης ενέργειας παχύσαρκων ατόμων: 

To ποσό της προσλαμβανόμενης ενέργειας στους περισσότερους 

παχύσαρκους ασθενείς με σταθερό βάρος είναι μεγαλύτερο από εκείνο των 

αδύνατων ατόμων. Η αιτία για αυτή την απορύθμιση στην πρόσληψη τροφής δεν 

έχει ακόμη καθορισθεί, αλλά πιθανότατα είναι σύνθετη. 

Φαίνεται ότι οι περισσότεροι ασθενείς υποεκτιμούν το ποσό της 

προσλαμβανόμενης τροφής περισσότερο από ό,τι τα αδύνατα άτομα. Σε 

μελέτες όπου η κατανάλωση ενέργειας μετρήθηκε με διπλά σεσημασμένο ύδωρ 

και η πρόσληψη ενέργειας υπολογίσθηκε από το διαιτολόγιο, βρέθηκε ότι οι 

παχύσαρκοι ασθενείς υποεκτιμούν το ποσό της προσλαμβανόμενης τροφής κατά 

34%-54%, ενώ τα αδύνατα άτομα κατά 0%-20%.90,91,92  

Η πρόσληψη της τροφής ρυθμίζεται από εξωτερικά και εσωτερικά σήματα. 

Στα πρώτα περιλαμβάνονται η διαθεσιμότητα και η ελκυστικότητα της τροφής, 

ενώ στα δεύτερα το αίσθημα της πείνας και του κορεσμού. Τα δύο είδη 

σημάτων δεν είναι ανεξάρτητα γιατί μεταβολικοί παράγοντες μπορεί να 
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μεταβάλλουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις και συναισθηματικοί παράγοντες 

μπορεί να τροποποιήσουν το φυσιολογικό έλεγχο της πρόσληψης τροφής.94 Μία 

θεωρία που αφορά στη πρόσληψη της τροφής ενοχοποιεί την υπερσίτιση στη 

βρεφική ηλικία. Η μητέρα χορηγεί γάλα όταν το βρέφος είναι ανήσυχο ή όταν 

κλαίει, ακόμη και αν δεν είναι η ώρα του γεύματος, με αποτέλεσμα στο βρέφος 

να δημιουργείται μία μαθησιακή διαταραχή όπου αισθήματα όπως το άγχος ή ο 

θυμός να ερμηνεύονται σαν πείνα.95 Αυτή η θεωρία όμως αμφισβητείται από 

άλλους συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι οι παχύσαρκες μητέρες που έχουν 

συνήθως παχύσαρκα παιδιά υποσιτίζουν τα βρέφη τους σε σχέση με τις μητέρες 

που είναι αδύνατες.96  

Κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες επίσης ενοχοποιούνται στις 

ανεπτυγμένες χώρες. Όταν και οι δύο γονείς εργάζονται, είναι συνηθισμένα τα 

έτοιμα τυποποιημένα γεύματα  εκτός οικίας (fast foods) καθώς και τα γεύματα 

που ετοιμάζονται γρήγορα σε φούρνο  μικροκυμάτων.97 Αυτά τα γεύματα 

συνήθως έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και η αύξηση του λιπώδους ιστού 

σε ανθρώπους και ζώα σχετίζεται με την περιεκτικότητα της τροφής σε λίπος.98 

Παράλληλα το φαγητό τρώγεται γρήγορα λόγω των επιταχυμένων ρυθμών της 

ζωής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέτρο στην ποσότητα φαγητού που 

καταναλώνεται μέχρι το αίσθημα του κορεσμού να επέλθει.    

Μέχρι πρόσφατα, η ανακάλυψη περιφερικών και κεντρικών παραγόντων 

(όπως εντερικά πεπτίδια, νευροπεπτίδια και νευροδιαβιβαστές) ικανών να 

επηρεάσουν την πρόσληψη της τροφής και το ενεργειακό ισοζύγιο, δεν έδωσαν 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι ο υποθάλαμος συγκεντρώνει 

ένα σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών σημάτων αρμόδιων για την ενεργειακή 

ομοιόσταση και στη συνέχεια παράγει απαγωγά σήματα που προάγουν 

μεταβολές απαραίτητες για την ενεργειακή ομοιόσταση. Η διέγερση του μέσου 

κοιλιακού υποθαλαμικού πυρήνα αναστέλλει την πρόσληψη τροφής και η 

καταστροφή του προκαλεί υπερφαγία και παχυσαρκία,99 ενώ παρόμοια διέγερση 

του πλάγιου υποθαλαμικού πυρήνα προκαλεί αντίθετα αποτελέσματα.100  Αυτό 
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Πίνακας 2. Αίτια της παχυσαρκίας. 

 
Ι. Γενετικά αίτια (σπάνια) 
    Α. Σύνδρομα που περιλαμβάνουν παχυσαρκία 
 1. Prader-Willi 
 2. Bardet-Biedl 
 3. Cohen 
    B. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες 
 1. έλλειψη λεπτίνης 
 2. έλλειψη πρωτεΐνης σχετιζόμενης με το Acrp30 (συμπλήρωμα λιποκυττάρου) 
 3. ανωμαλίες της ορεξιογόνου ορμόνης 
    Γ. Ευπάθεια σε περιβαλλοντικούς παράγοντες 
 1. υπερπυκνότης των υποδοχέων γεύσης της γλώσσας 
 2. πολυμορφισμός του γονιδίου του μεταφορέα της σεροτονίνης 
 3. ανωμαλίες του γονιδίου του υποδοχέα της ντοπαμίνης 
 
ΙΙ. Περιβαλλοντικά αίτια 
    Α. Διατροφικά 
 1. ενδομήτρια (υπερθρεψία και υποθρεψία) 
 2. βρεφική διατροφή (θηλασμός έναντι τυποποιημένου γάλακτος) 
 3. δίαιτα  
     α.ταχύτητα σίτισης 
     β.ζαχαρούχα ποτά 
    Β. Μειωμένη φυσική δραστηριότητα 
 1. ενασχόληση με το διαδίκτυο και τηλεόραση 
 2. αστικός τρόπος ζωής 
    Γ. Τραύμα 
 1. νευρολογικό 
     α. μετεγχειρητικό  
     β. κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
 2. ψυχολογικό (π.χ. μετατραυματική αγχώδης διαταραχή) 
     α. παιδική κακοποίηση 
     β. βιασμός 
    Δ. Φάρμακα 
 1. στεροειδή 
 2. ψυχοτρόπα φάρμακα 
    Ε. Κοινωνικά  
 1. οικονομικά 
 2. εθνικά 
ΙΙΙ.Νευροενδοκρινικά αίτια (σπάνια) 
    Α. Υποθαλαμικά-υπόφυσης 
    Β. Γοναδικά (π.χ. σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών) 
    Γ. Επινεφριδικά (π.χ. Cushing) 
    Δ. Θυρεοειδικά 
    Ε. Παγκρεατικά (π.χ. υπερινσουλιναιμία) 
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 οδήγησε στη θεωρία ότι ο μέσος κοιλιακός και ο πλάγιος υποθαλαμικός 

πυρήνας αποτελούν τα κέντρα του κορεσμού και της πείνας αντίστοιχα.101 

Επιπρόσθετα κέντρα στον εγκέφαλο πρέπει να υπάρχουν, καθώς βλάβες στους 

προαναφερθέντες πυρήνες δεν εμποδίζουν αντισταθμιστικές αντιδράσεις στο 

αίσθημα της πείνας.102  

Πολλά νευροπεπτίδια και περιφερικές ορμόνες σε πειραματικές μελέτες 

επηρεάζουν την πρόσληψη της τροφής και συμμετέχουν στον έλεγχο της 

διατροφικής συμπεριφοράς.103 Έχουν περιγραφεί παράγοντες που ελαττώνουν 

την πρόσληψη της τροφής, όπως νευροδιαβιβαστές (νορεπινεφρίνη-β-

υποδοχέος, ντοπαμίνη, σεροτονίνη), υποθαλαμικά πεπτίδια (παράγοντας 

έκλυσης της κορτικοτρόπου ορμόνης-CRF, ουροκορτίνη, πεπτίδιο 1 ανάλογο 

της γλυκαγόνης –GLP1) και περιφερικοί παράγοντες (λεπτίνη, χολοκυστοκινίνη, 

ινσουλίνη). Η περιφερική χορήγηση  χολοκυστοκινίνης ελαττώνει την ποσότητα 

του προσλαμβανόμενου γεύματος104 ενώ η χορήγηση της ινσουλίνης στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα αναστέλλει την έκφραση του νευροπεπτιδίου Υ.105 

Ομοίως, έχουν αναγνωριστεί παράγοντες που αυξάνουν την πρόσληψη της 

τροφής, όπως κεντρικοί παράγοντες (νορεπινεφρίνη-α-υποδοχέος, νευροπεπτίδιο 

Υ-ΝΡΥ, γκαλανίνη, παράγων έκλυσης της αυξητικής ορμόνης-GHRH, ορμόνη 

συγκεντρώσα  τη μελανίνη-ΜCH, οπιοπεπτίδια) και περιφερικά ερεθίσματα 

(υπογλυκαιμία).  

Η ανακάλυψη της λεπτίνης παρέχει ένα νέο μηχανισμό για την αξιολόγηση 

της μοριακής δυσλειτουργίας στην παχυσαρκία. Στα παχύσαρκα ποντίκια 

ob/ob, η ολική έλλειψη της πεπτίνης που οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο 

ob, προκαλεί ένα σύνδρομο σοβαρής παχυσαρκίας που συνοδεύεται από 

υπερφαγία, μειωμένη θερμογένεση και αντίσταση στην ινσουλίνη.106 Τα ποντίκια 

db/db εμφανίζουν το ίδιο σύνδρομο εξαιτίας μίας κληρονομικής ανικανότητας 

να ανταποκριθούν στο περιφερικό σήμα της λεπτίνης. Οι υποδοχείς της λεπτίνης 

έχουν ταυτοποιηθεί με τη μέθοδο της κλωνοποίησης.107 Τα ποντίκια db/db 

εμφανίζουν μία μετάλλαξη στο γονίδιο που προκαλεί μία έλλειψη στον 
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επικυρίαρχο τόπο του υποδοχέος της λεπτίνης. Επιπλέον τα ποντίκια ob/ob και 

τα ποντίκια db/db εμφανίζουν υποθαλαμική αμηνόρροια και αυξημένη 

δραστηριότητα του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια. Όλες αυτές οι 

ανωμαλίες αποκαθίστανται στα ποντίκια ob/ob με θεραπεία με ανασυνδυασμένη 

λεπτίνη, αλλά κανένα αποτέλεσμα δεν παρατηρείται στα ποντίκια db/db.108 

Άλλες μορφές παχυσαρκίας στα ποντίκια (όπως αυτές που αφορούν χημική109 ή 

μηχανική110 βλάβη του υποθαλάμου, έλλειψη του φαιού λίπους109 και δίαιτα 

υψηλή σε λίπος111) σχετίζονται με αυξημένη έκφραση του mRNA της λεπτίνης ή 

της κυκλοφορούσας πρωτεΐνης της λεπτίνης ή και των δύο,109,110 τα οποία μέσα 

στο πλαίσιο της παχυσαρκίας και της υπερφαγίας συνιστούν μία κατάσταση 

«αντίστασης στη λεπτίνη». 

Ουσιαστικά όλοι οι παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν αυξημένα επίπεδα της 

ανοσοαντιδραστικής λεπτίνης στην κυκλοφορία και αυτά τα επίπεδα σχετίζονται 

θετικά με το ποσό του λιπώδους  ιστού. Με τη βαθμιαία απώλεια βάρους τα 

επίπεδα αυτά μειώνονται.112 Επειδή τέτοιοι παχύσαρκοι εμφανίζουν σχεδόν 

πάντα υπερφαγία, συνεπάγεται ότι η φυσιολογική αντίσταση στη λεπτίνη υπάρχει 

στους περισσότερους παχύσαρκους ή ότι ο φυσιολογικός ρόλος της λεπτίνης 

στους ανθρώπους  διαφέρει από τα ποντίκια, όπου η λεπτίνη ελαττώνει την 

πρόσληψη τροφής και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.86,87 Η ικανότητα της 

λεπτίνης να δράσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα ίσως είναι μειωμένη στην 

παχυσαρκία, καθώς τα επίπεδα της λεπτίνης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό δεν είναι 

ανάλογα με τα αυξημένα επίπεδα της λεπτίνης στον ορό.113  

 

4.2.β.  Επίπεδα καταναλισκόμενης ενέργειας στην παχυσαρκία  

Η θερμογένεση μπορεί να διαιρεθεί σε αρκετές κατηγορίες. Ο βασικός 

μεταβολικός ρυθμός είναι η ενέργεια που παράγεται από ένα άτομο κλινήρες, 

νηστικό το πρωί και περιλαμβάνει το κόστος διατήρησης των συστημάτων του 

σώματος και της ομοιοθερμίας στην ηρεμία. Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός 

ευθύνεται για το 50%-70% της ημερήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας στους 
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περισσότερους ενήλικες. Η διατροφική θερμογένεση αφορά στην αυξημένη 

παραγωγή θερμότητας από την πέψη, την απορρόφηση και την αποθήκευση των 

θρεπτικών συστατικών και αντιπροσωπεύει 10% της ημερήσιας 

καταναλισκόμενης ενέργειας. Η φυσική δραστηριότητα είναι το πιο μεταβλητό 

συστατικό της θερμογένεσης. Η τελευταία κατηγορία της θερμογένεσης 

αναφέρεται και ως ρυθμιστική θερμογένεση και αφορά στην επιπρόσθετη 

παραγωγή θερμότητας για την προστασία της θερμοκρασίας του σώματος σε 

περιπτώσεις stress μετά από έκθεση σε ψύχος. Εκτός από το ρίγος που παράγει 

θερμότητα με τη μυϊκή λειτουργία, τα τρωκτικά χρησιμοποιούν ένα ειδικό φαιό 

λίπος (brown adipose tissue-BAT) που παράγει θερμότητα με την αποσύνδεση 

της στενής σχέσης μεταξύ της οξείδωσης υποστρώματος και των ενεργειακών 

αναγκών των κυττάρων. Το φαιό λίπος είναι ένας ειδικός τύπος λιπώδους ιστού, 

με σκοπό την κατανάλωση ενέργειας παρά την αποθήκευση ενέργειας, που είναι 

η κύρια λειτουργία του λευκού λιπώδους ιστού. Ο ρόλος του φαιού λίπους σε 

ενήλικες   ανθρώπους δεν έχει διευκρινισθεί.114 

Μελέτες έχουν δείξει ότι σε απόλυτους αριθμούς, οι παχύσαρκοι ασθενείς 

καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από ό,τι τα αδύνατα άτομα, έτσι ώστε η 

παχυσαρκία δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα χαμηλό απόλυτο μεταβολικό 

ρυθμό.115  

Η πιθανότητα διαφορών όσον αφορά στη μεταγευματική θερμογένεση 

μεταξύ παχύσαρκων ασθενών και αδύνατων ατόμων είναι αβέβαιη. Σε 

περισσότερες από 40 μελέτες που εξέτασαν το θερμικό αποτέλεσμα διαφόρων 

τροφών, το 60% περίπου ανέδειξε μειωμένη θερμική δράση των τροφών και το 

υπόλοιπο ποσοστό δε βρήκε διαφορές.89Αν υπάρχουν διαφορές, αυτές πρέπει να 

είναι δευτερογενείς της παχυσαρκίας και όχι πρωτογενείς,116 ενώ οι μικρές 

διαφορές στη μεταγευματική κατανάλωση ενέργειας είναι απίθανο να είναι 

σημαντικές στην παθογένεση της παχυσαρκίας.117 

Είναι δυνατόν οι διαφορές στο ενεργειακό κόστος της φυσικής 

δραστηριότητας να παίζουν ρόλο στην παθογένεση της παχυσαρκίας. Η 
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αυξημένη συχνότητα της παχυσαρκίας έχει παράλληλη πορεία με τον καθιστικό 

τρόπο ζωής. Μελέτες στους Πίμα Ινδιάνους υποδηλώνουν ότι η φυσική 

δραστηριότητα σχετίζεται αντίστροφα με την ηλικία και το σωματικό λίπος.118 

Εντούτοις η θερμογένεση από φυσική άσκηση δεν ελαττώνεται στην 

εγκατεστημένη παχυσαρκία117,119 επειδή περισσότερη ενέργεια χρειάζεται, κατά 

πάσα πιθανότητα, για να κινηθεί μία αυξημένη σωματική μάζα. 

 

4.2.γ. Επίδραση της μεταβολής του λίπους στην καταναλισκόμενη 

ενέργεια 

  Έρευνες που αφορούν το ενεργειακό ισοζύγιο σε παχύσαρκους ασθενείς 

και σε αδύνατα άτομα, στο αρχικό τους βάρος και μετά από σταθερή μεταβολή 

του βάρος τους κατά 10%, έδειξαν αντισταθμιστικές αλλαγές στην κατανάλωση 

ενέργειας που αντιτασσόταν σε αυτή τη διατήρηση της μεταβολής του 

σωματικού βάρους. Μείωση ή αύξηση του αρχικού βάρους κατά 10% 

συνοδευόταν από μείωση κατά 15% και αύξηση κατά 16% της συνολικής 

ημερήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας, αντίστοιχα. Επιπλέον στους 

παχύσαρκους ασθενείς οι οποίοι παρέμεναν παχύσαρκοι μετά από τη μείωση 

του αρχικού τους βάρους κατά 20%, παρατηρούνταν επίπεδα καταναλισκόμενης 

ενέργειας μικρότερα από αυτά των μαρτύρων με φυσιολογικό βάρος. Αυτό 

σημαίνει ότι μετά από σημαντική απώλεια βάρους αλλά εμμένουσα παχυσαρκία, 

πολλοί παχύσαρκοι ασθενείς μπορεί να κερδίσουν βάρος ή το λιγότερο 

αποτυγχάνουν να χάσουν βάρος, όταν η προσλαμβανόμενη ενέργεια είναι σε 

τέτοιο επίπεδο που στα αδύνατα άτομα θα συντηρούσε το φυσιολογικό τους 

βάρος.83 

H κυτταρική και βιοχημική βάση για τις αλλαγές στην καταναλισκόμενη 

ενέργεια που συνοδεύουν τη μεταβολή του σωματικού βάρους δεν έχει ακόμη 

διευκρινισθεί. Δεδομένου ότι η λεπτίνη ελαττώνεται με τη μείωση του βάρους112 

και αυξάνεται με την υπερσίτιση111 στα τρωκτικά αλλά και στους ανθρώπους120 

πιθανολογείται ότι παίζει ρόλο στις αλλαγές της κατανάλωσης ενέργειας. Άλλοι 
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εμπλεκόμενοι μηχανισμοί μπορεί να τροποποιούν τη δράση του συμπαθητικού 

νευρικού συστήματος ή τη λειτουργία του φαιού λίπους (BAT) ή και τα δύο. Η 

πιθανή συμμετοχή της θυρεοειδικής ορμόνης δεν έχει αποσαφηνισθεί, αλλά 

προηγούμενα παχύσαρκοι ασθενείς σε σταθερά μειωμένο βάρος έχουν 

ελαττωμένα επίπεδα ελεύθερης τριιωδοθυρονίνης (Τ3).121 

 

4.2.δ.  Απόδειξη γενετικής προδιάθεσης 

Η γενετική βάση της παχυσαρκίας έχει αρχίσει να καθορίζεται μόνο 

πρόσφατα, αλλά φαίνεται να υπάρχουν αρκετά γονίδια που σχετίζονται ή 

συνδέονται με την παχυσαρκία του ανθρώπου. Πολλά γονίδια έχουν την 

ικανότητα να προκαλούν παχυσαρκία ή να αυξάνουν την πιθανότητα να γίνει 

κάποιος παχύσαρκος, όταν μεταβάλλονται ή δυσλειτουργούν  στα θηλαστικά. 

Σήμερα, έχουν προσδιοριστεί τουλάχιστον 20 γονίδια, τόποι ή χρωμοσωμικές 

περιοχές, οι οποίες μπορεί να καθορίζουν την παθοφυσιολογία της 

παχυσαρκίας.122  

Ένας σημαντικός αριθμός μονογονιδιακών διαταραχών προκαλεί σοβαρή 

παχυσαρκία στα τρωκτικά, ενοχοποιώντας ειδικά γονίδια και τις 

κωδικοποιημένες πρωτεΐνες τους για τη ρύθμιση του σωματικού βάρους. Τα 

γονίδια τα υπεύθυνα για την παχυσαρκία στα ποντίκια ob/ob και τα ποντίκια 

db/db έχουν ήδη περιγραφεί. Τα ποντίκια of/of εμφανίζουν μετάλλαξη στο 

γονίδιο του υποδοχέα της λεπτίνης που παραβλάπτει αλλά δε διακόπτει τη 

μετάδοση του μηνύματος της λεπτίνης.123 Δύο άλλα μονογονιδιακά σύνδρομα 

οφείλονται σε μεταλλάξεις στους επίτοπους  tub και agouti. Ο πρώτος 

κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη άγνωστης λειτουργίας που εκφράζεται στον 

υποθάλαμο. Βλάβη αυτού του γονιδίου προκαλεί αυτοσωμική υπολειπόμενη 

παχυσαρκία, εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς και νευροαισθητήριο 

βαρηκοϊα.124 Η μετάλλαξη στον επίτοπο agouti προκαλεί αυτοσωμική 

επικρατούσα παχυσαρκία λόγω έκτοπης γενικευμένης έκφρασης της πρωτεΐνης 

agouti, η οποία φυσιολογικά εκφράζεται μόνο στο δέρμα.125 
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Αν και γενετικές μορφές παχυσαρκίας συμβαίνουν στους ανθρώπους, δε 

συνδέονται με ειδικούς φαινοτύπους που να οδηγούν εύκολα στην ταυτοποίησή 

τους. Τα υπεύθυνα γονίδια για τα σύνδρομα Prader-Willi, Alstrom, Bardet-

Biedl και Cohen έχουν χαρτογραφηθεί, αλλά δε φαίνεται να είναι ισοδύναμα με 

κάποιο από τα αναγνωρισμένα γονίδια παχυσαρκίας στα ποντίκια. 

Το σύνδρομο Prader-Willi χαρακτηρίζεται από βρεφική υποτονία, νηπιακή 

παχυσαρκία, διανοητική καθυστέρηση, χαμηλό ανάστημα, βραχέα χέρια και 

πόδια και υπογοναδισμό.126 Στο 70% των ασθενών υπάρχει έλλειμμα ποικίλου 

μήκους στο χρωμόσωμα 15 (15q11-q13).127  

Το σύνδρομο Alstrom εκδηλώνεται σαν παιδική τύφλωση λόγω εκφύλισης 

του κερατοειδούς, βρεφική παχυσαρκία (που μπορεί να εξαφανισθεί στην 

ενηλικίωση), νευροαισθητήριο βαρηκοΐα, σακχαρώδη διαβήτη με αντίσταση 

στην ινσουλίνη, μελαγχρωστική ακάνθωση, χρόνια νεφροπάθεια και 

υπογοναδισμό στους άνδρες αλλά όχι στις γυναίκες.128 Ο υπογοναδισμός 

φαίνεται να είναι πρωτοπαθής επειδή οι όρχεις είναι μικροί, τα επίπεδα της 

τεστοστερόνης είναι χαμηλά και της γοναδοτροπίνης υψηλά. 

Το σύνδρομο Bardet-Biedl εμφανίζεται σαν αμφιβληστροειδίτιδα, 

παχυσαρκία, διανοητική καθυστέρηση, πολυδακτυλία και υπογοναδισμό με 

χαμηλά επίπεδα γοναδοτροπίνης. 128 Σακχαρώδης διαβήτης, βαρηκοΐα και 

νεφροπάθεια μπορεί να επισυμβούν. 

Το σύνδρομο Carpenter χαρακτηρίζεται από παχυσαρκία, διανοητική 

καθυστέρηση, υπογοναδισμό στους άνδρες, οξυκεφαλία, πολυδακτυλία και 

συνδακτυλία. 

Το σύνδρομο Cohen εκδηλώνεται σα μικροκεφαλία, χαμηλό ανάστημα, 

σοβαρή διανοητική καθυστέρηση, ανωμαλίες του προσώπου και μέτρια 

παχυσαρκία.129  

Η  νόσος του Blount περιλαμβάνει τοξοειδή κάτω άκρα με συστροφή των 

κνημών και παχυσαρκία.130 Αν και η παχυσαρκία είναι συχνή, μπορεί να μην 

είναι ενδογενής σε αυτή τη νόσο. 
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Η συνήθης παχυσαρκία δεν κληρονομείται με βάση τα απλά πρότυπα του 

Mendel, αλλά τα παχύσαρκα παιδιά τείνουν να έχουν παχύσαρκους γονείς. Οι 

συγγενείς α΄βαθμού ατόμων με παιδική παχυσαρκία είναι δύο φορές πιθανότερο 

να είναι επίσης παχύσαρκοι σε σύγκριση με τους συγγενείς ατόμων με ανήλικο 

παχυσαρκία.131 Εντούτοις η παχυσαρκία στις οικογένειες είναι δύσκολο να 

αποδοθεί σε γενετικές ή περιβαλλοντικές επιδράσεις. Η καλύτερη απόδειξη της 

γενετικής επίδρασης προέρχεται από μελέτες υιοθετημένων στη Δανία132 και 

διδύμων που ανατράφηκαν ξεχωριστά στη Σουηδία.133 Το ΒΜΙ των 

υιοθετημένων είναι περισσότερο όμοιο με αυτό των βιολογικών γονέων παρά με 

αυτό των θετών γονέων.132 Τα μονοωγενή δίδυμα μοιάζουν περισσότερο μεταξύ 

τους ως προς το ΒΜΙ από ό,τι τα διοωγενή δίδυμα, ανεξαρτήτως αν έχουν 

ανατραφεί μαζί ή χωριστά.133,134  

Γενετική προδιάθεση για παχυσαρκία μπορεί να προέρχεται από διαταραχές 

της μεταβολικής απόδοσης, από τάση για υπερσίτιση ή και από τις δύο 

παραμέτρους. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ο μεταβολικός ρυθμός στην 

ηρεμία και τη χαμηλής προσπάθειας σωματική άσκηση είναι κληρονομήσιμος 

μέχρι ενός βαθμού.135,136  

Οι κωδικοποιημένες αλληλουχίες της λεπτίνης137 και του υποδοχέα της 

λεπτίνης138 έχουν ελεγχθεί σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία και δεν έχουν 

βρεθεί μεταλλάξεις ή παραλλαγές. Μία παραλλαγή στο γονίδιο που κωδικοποιεί 

το β3-αδρενεργικό υποδοχέα έχει περιγραφεί σε μερικά έθνη. Η παραλλαγή 

αυτή συνίσταται σε μία αλλαγή ενός αμινοξέος στην πρώτη ενδοκυττάριο 

αγκύλη του υποδοχέα και συνδέεται με ελαφρώς μειωμένο μεταβολικό ρυθμό 

στους Πίμα Ινδιάνους, πρώιμη έναρξη σακχαρώδη διαβήτη στους παχύσαρκους 

Πίμα Ινδιάνους και Φιλανδούς, καθώς και με κεντρική παχυσαρκία και αντοχή 

στην ινσουλίνη στους Φιλανδούς. Επιβεβαίωση των παραπάνω ευρημάτων 

θεωρείται απαραίτητη επειδή η συσχέτιση αυτής της παραλλαγής με την 

παχυσαρκία δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλες σειρές.139,140,141 
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Το μεταβολικό σύνδρομο Χ που συνδέεται με την κεντρική ή ανδροειδή 

παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντικό, αν και ανωμαλίες σε μεμονωμένα γονίδια 

στα ζώα σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά αυτού του συνδρόμου. Μερικά από 

αυτά τα γονίδια επηρεάζουν τα εγκεφαλο-εντερικά πεπτίδια που σχετίζονται με 

τη ρύθμιση της όρεξης. Αυτά τα πεπτίδια μπορεί να είναι είτε διεγερτικά-

ορεξιογόνα, όπως το νευροπεπτίδιο Υ, είτε ανασταλτικά, όπως η 

χολοκυστοκινίνη και το πεπτίδιο 1 ανάλογο της γλυκαγόνης (GLP1).142 

Έλεγχος του γονιδιώματος σε 2209 άτομα αναγνώρισε ένα στίγμα στο 

χρωμόσωμα 3 (3q27) το οποίο συνδέεται ισχυρά με τους φαινοτύπους του 

μεταβολικού συνδρόμου Χ.143 Αυτός ο επίτοπος εμφανίζει αλληλεπίδραση με 

επίτοπο του χρωμοσώματος 17 (17p12) που συνδέεται με τα επίπεδα της 

λεπτίνης στο πλάσμα. Έτσι, δύο γονίδια έχουν ταυτοποιηθεί στους ανθρώπους 

που μπορεί να επηρεάζουν το μεταβολικό σύνδρομο Χ. Η υπερινσουλιναιμία 

νηστείας σαν πρόδρομος του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχει γενετικά 

συνδεθεί με περιοχή του χρωμοσώματος 3, η οποία περιέχει τον επίτοπο που 

κωδικοποιεί το μεταφορέα της γλυκόζης (GLUT 2).144 

Η πρωτεΐνη ρεζιστίνη που εκκρίνεται από το λιπώδη ιστό έχει απομονωθεί 

στα τρωκτικά και τους ανθρώπους.Στους ανθρώπους εδράζεται στο χρωμόσωμα 

19. Στα ζώα, η ρεζιστίνη φαίνεται να επηρεάζει την αντοχή στη γλυκόζη και τη 

δράση της ινσουλίνης.145 Ακολούθως, ο μεταφορέας 4 της γλυκόζης (GLUT 4) 

του λιπώδους ιστού μεσολαβεί στη δράση της ινσουλίνης στο ήπαρ και το μυϊκό 

σύστημα σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια,81αποδίδοντας σημαντικό ρόλο 

στο λιπώδη ιστό εκτός από τη λειτουργία του σαν πηγή ελεύθερων λιπαρών 

οξέων. Επιπλέον, η σχετιζόμενη πρωτεΐνη με το συμπλήρωμα του λιποκυττάρου 

(Acrp 30) φαίνεται να αυξάνει την οξείδωση των λιπαρών οξέων στο μυϊκό 

σύστημα και προκαλεί απώλεια βάρους στα ποντίκια.80 Αν οι γενετικές 

ανωμαλίες της έκφρασης της Αcrp 30 είναι σημαντικές στην ανάπτυξη της 

ανθρώπινης μεταβολικής παχυσαρκίας δεν είναι γνωστό. 
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Γονίδια που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και επηρεάζουν τη 

νευρικότητα, τις έξεις και την εξάρτηση από το κάπνισμα, έχουν ταυτοποιηθεί. 
146,147 Το γονίδιο του μεταφορέα της σεροτονίνης στον άνθρωπο εμφανίζει 

πολυμορφισμό (5HTTLPR) και έχει περιγραφεί σε παχύσαρκους ασθενείς με 

χαρακτηριστικά όπως, παρορμητικότητα, ροπή στο άγχος, αρνητικό θυμικό, 

καταναγκασμό και κοινωνική απομόνωση.147 Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 

μεταφορέας της σεροτονίνης κωδικοποιείται από ένα γονίδιο στο χρωμόσωμα 

17 (17q12), το ίδιο χρωμόσωμα που συνδέεται και με το μεταβολικό σύνδρομο 

Χ. 

 

4.2.ε.  Περιβαλλοντικές επιδράσεις 

Όποια και να είναι η φύση κάθε γενετικής προδιάθεσης προς την 

παχυσαρκία, είναι σαφές ότι τα σχετικά επίπεδα πρόσληψης και κατανάλωσης 

ενέργειας, είναι μεγάλης σημασίας στη διευκόλυνση της απόκτησης του 

υπερβάλλοντος βάρους. Αναμφίβολα, το περιβάλλον παίζει έναν κρίσιμο ρόλο 

στην έκφραση της γενετικής προδιάθεσης. 

Ο ειδικός γενετιστής της παχυσαρκίας Claude Bouchard σημειώνει ότι, 

ακόμη και αν η παχυσαρκία απορρέει από τη βλάβη σε ένα γονίδιο «κλειδί» 

υπεύθυνο για τη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου και παρά την απόδειξη 

προδιαθεσικών γονιδίων, η επιδημία της παχυσαρκίας οφείλεται κυρίως στον 

τρόπο που ζούμε.148 Οι περισσότερες περιπτώσεις παχυσαρκίας στον άνθρωπο 

φαίνεται ότι αντανακλούν το αποτέλεσμα μίας σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ 

πολλαπλών γονιδίων και του περιβάλλοντος.149  

Αν και η «σοβαρή» παχυσαρκία συναντάται σε οποιοδήποτε κοινωνικό 

στρώμα, στις ανεπτυγμένες χώρες άτομα χαμηλού κοινωνικοοικονομικού είναι 

πιο πιθανό να είναι παχύσαρκα, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι γυναίκες 

υψηλού οικονομικού επιπέδου είναι συχνότερα παχύσαρκες.150 Στα παιδιά η 

επίπτωση της παχυσαρκίας συνδέεται με τις ώρες που παρακολουθούν 

τηλεόραση,151  πιθανώς γιατί γίνονται αποδέκτες διαφημίσεων τροφών πλούσιων 
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Εικόνα 6. Στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες η επίπτωση της παχυσαρκίας συνδέεται με τις ώρες που 

παρακολουθούν τηλεόραση, πιθανώς γιατί γίνιονται αποδέκτες διαφημίσεων τροφών πλούσιων σε λίπος, 

καταναλώνουν σνάκς και γιατί πρόκειται για καθιστική ενασχόληση. 

 

σε λίπος, καταναλώνουν «σνακς» και γιατί πρόκειται για καθιστική ενασχόληση 

(Εικ.6). 

Στα πλαίσια αυτά, η σπουδαιότερη περιβαντολλογική μεταβολή μπορεί να 

είναι η σαφώς τεκμηριωμένη αλλαγή του συνήθους τύπου δίαιτας και της 

φυσικής δραστηριότητας που παρατηρείται στις βιομηχανικές χώρες. 

Παρατηρείται σήμερα μία σημαντική αύξηση στην πρόσληψη λιπών, ειδικά 

κορεσμένων, συνοδευόμενη από μία ελάττωση του επιπέδου της σωματικής 

άσκησης.152 Ακόμη και σε χώρες με παραδοσιακά «υγιή» διατροφή, όπως τα 

κράτη της Νότιας Ευρώπης, ο κόσμος σήμερα τρώει περισσότερο λίπος από 

ό,τι στο παρελθόν. Μέρος του προβλήματος μπορεί να είναι το ότι οι άνθρωποι 

έχουν μία έμφυτη τάση στη λιπαρή διατροφή. Σε πολλές τροφές, το λίπος είναι 

αυτό που προσφέρει περισσότερο άρωμα και «γεύση». Πιστεύεται ότι το λίπος 

στέλνει ασθενή μηνύματα κορεσμού από το γαστρεντερικό σωλήνα στα κέντρα 
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ελέγχου της όρεξης στον εγκέφαλο. Αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με 

αυτή που δημιουργείται από τα άλλα θρεπτικά συστατικά. Υπάρχει γενική 

συμφωνία ότι η πρωτεΐνη έχει ισχυρή δράση στον κορεσμό153 και υπάρχει 

απόδειξη ότι οι υδατάνθρακες προκαλούν αποτελεσματική αναστολή της όρεξης 

βραχυπρόθεσμα όμως.154 

Επιπλέον ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης πολλών θερμίδων είναι με τη 

μορφή του λίπους. Είναι δυσκολότερο για τον οργανισμό να μετατρέψει την 

περίσσεια υδατανθράκων ή πρωτεϊνών σε λίπος.155 Σύμφωνα με την εξελικτική 

ψυχολογία, οι άνθρωποι διατηρούν μία προτίμηση για τροφές που μπορούν να 

αποθηκεύσουν, σα μία βιολογική άμυνα κατά της «πείνας». Στις βιομηχανικές 

χώρες είναι σπάνιο για τους ανθρώπους να πεινάσουν, αλλά ο οργανισμός είναι 

ακόμη προσαρμοσμένος να αποθηκεύει το λίπος.  
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5 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

 

5.1. Κίνδυνοι συνδεόμενοι με την παχυσαρκία 

Μακροπρόθεσμα, η παχυσαρκία συνεπάγεται έναν αριθμό ψυχολογικών, 

συμπεριφορικών και ιατρικών κινδύνων. 

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις προέρχονται από τη στάση του ατόμου και του 

κοινωνικού συνόλου απέναντι στο πρόβλημα της παχυσαρκίας. Επειδή η 

παχυσαρκία θεωρείται κοσμητικά μη ελκυστική στις Δυτικές Κοινωνίες, τα 

παχύσαρκα άτομα και ειδικά οι γυναίκες έχουν μία αρνητική εικόνα για το σώμα 

τους με συνοδά στοιχεία χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη αυτοσεβασμού.156,157 

Η παχυσαρκία θεωρείται «αμαρτία», ασχήμια με αποτέλεσμα οι σοβαρού 

βαθμού παχύσαρκοι να εμφανίζουν κάποιες  φορές άγχος, ευαισθησία στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις με εχθρικότητα ίσως, αισθήματα ενοχής και 

σωματικές αιτιάσεις.158 Βεβαίως, δεν είναι σπάνιες οι συνέπειες της παχυσαρκίας 

στον καθημερινό τρόπο ζωής των ατόμων, αφού επηρεάζεται η φυσιολογική 

δραστηριότητα του ατόμου λόγω της δυσκολίας στην αναπνοή, του πόνου στις 

αρθρώσεις, του οιδήματος από στάση και της μυϊκής κόπωσης, όλα αυτά δε 

συμβαίνουν συνήθως πολύ πριν εκδηλωθούν φανερά οι επιπλοκές της νόσου! 

Επίσης δεν είναι σπάνιο το σύνδρομο απόσυρσης, όπου το άτομο αποφεύγει τις 

κοινωνικές επαφές λόγω της αμηχανίας που νοιώθει στις συναναστροφές του. Οι 

παχύσαρκοι μπορεί να αντιμετωπίζονται με απόρριψη στο σχολείο, στην 

εργασία  ή στους επαγγελματικούς χώρους γενικότερα. 

Τα ιατρικά προβλήματα είναι σημαντικά. Η παχυσαρκία στις ΗΠΑ είναι η 

δεύτερη δυνητικά προλαμβανόμενη αιτία θανάτου μετά το κάπνισμα και 

ευθύνεται για 300.000 θανάτους ετησίως.159 Η παχυσαρκία σοβαρού βαθμού 

συνδέεται με αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου, υπέρτασης, μη 

ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδους διαβήτη (NIDDM), αναπνευστικών 
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προβλημάτων και χολολιθίασης.160,161 Η θνησιμότητα στους παχύσαρκους 

άνδρες σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό είναι 12 φορές μεγαλύτερη στις 

ηλικίες 25-34 έτη και μειούμενη με την αύξηση της ηλικίας φτάνει στο διπλάσιο 

για τις ηλικίες 65-74 έτη.161 Παρόμοια είναι η θνησιμότητα και για τις 

παχύσαρκες γυναίκες.162 

Η καρδιαγγειακή νόσος ενέχει το μεγαλύτερο κίνδυνο στους 

παχύσαρκους.160,161,162 Αρκετές μελέτες επίσης δείχνουν αυξημένη θνησιμότητα 

λόγω κίρρωσης του ήπατος.161 Στους παχύσαρκους άνδρες η θνητότητα από τις 

κακοήθεις παθήσεις είναι μικρότερη σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό,161 αν 

και αναφέρεται αυξημένη θνητότητα από καρκίνο του παχέος εντέρου και 

καρκίνο του προστάτη.160 Οι παχύσαρκες γυναίκες εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο 

για καρκίνο του μαστού, του ενδομητρίου και του τραχήλου της μήτρας. Επίσης 

αναφέρεται ότι η θνητότητα λόγω σκωληκοειδίτιδας είναι διπλάσια στους 

παχύσαρκους άνδρες και γυναίκες.162 Εκτός από τις πιο σοβαρές επιπλοκές, οι 

παχύσαρκοι εμφανίζουν σε αυξημένη συχνότητα, ουρική αρθρίτιδα, 

οστεοαρθρίτιδα και κιρσούς κάτω άκρων.160 

Οι επιπλοκές της παχυσαρκίας μπορεί να οφείλονται στην παχυσαρκία 

αυτή κάθε αυτή και θεωρούνται επιπλοκές σχετιζόμενες με το βάρος (π.χ η 

εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων), ή μπορεί να οφείλονται σε μεταβολικά αίτια 

και θεωρούνται μεταβολικές επιπλοκές (π.χ. η δράση των αυξημένων επιπέδων 

των ελεύθερων λιπαρών οξέων που οφείλεται στη αντοχή στην ινσουλίνη). Η 

απώλεια βάρους βελτιώνει τις περισσότερες επιπλοκές που σχετίζονται με το 

βάρος.(Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3. Επιπλοκές σχετιζόμενες με το βάρος 

 

1. Εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων  
    (οστεοαρθρίτιδα). 
2. Υπερκινητική κυκλοφορία με αυξημένο όγκο αίματος  
    (συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, παράταση του διαστήματος QT

αιφνίδιος   θάνατος). 
3. Αυξημένη νεφρική αιματική ροή. 
4. Αναπνευστικά προβλήματα  
    (αυξημένη ενδοθωρακική πίεση, υποαερισμός, άπνοια στον ύπν

αυξημένες ανάγκες σε οξυγόνο, αιφνίδιος θάνατος). 
5. Επιπλοκές κατάκλισης  
    (παράτριμμα, έλκη). 
6. Επιπλοκές σχετιζόμενες με την ενδοκοιλιακή πίεση 
    (κήλες, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και οισοφαγίτις, εκλαμψί

κιρσοί κάτω  άκρων, αιμορροΐδες, ακράτεια ούρων από στρες).  
7. Γυναικολογικές – μαιευτικές επιπλοκές 
     (υπογονιμότητα, προεκλαμψία, καισαρικές τομές) 
8. Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. 
    (στιγματισμός) 
 

 

 

5.2 Το μεταβολικό σύνδρομο Χ 

Ένα σύνολο καταστάσεων που συνδέονται με την κεντρική ή ανδροειδή 

παχυσαρκία συνιστούν το μεταβολικό σύνδρομο ή σύνδρομο Χ ή το 

μεταβολικό σύνδρομο αντοχής στην ινσουλίνη.163 Αρχικά το σύνδρομο 

αποτελούσαν η παχυσαρκία, η ανοχή στην ινσουλίνη, η υπέρταση και η 

δυσλιπιδαιμία (κυρίως η υπερτριγλυκεριδαιμία και η χαμηλή HDL 

χοληστερόλη) αλλά στη συνέχεια περιέλαβε την υπερουριχαιμία (ουρική 

αρθρίτιδα) και τη θρομβογένεση (αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου, αναστολέα του 

ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 1 και μειωμένη ινωδόλυση).164 Το φαινόμενο 

της ανοχής στην ινσουλίνη ή της παθολογικής ανοχής στη γλυκόζη, θεωρούνται 

υποχρεωτικές πρόδρομες διαταραχές του μη ινσουλινοεξαρτώμενου 

σακχ.διαβήτη τύπου 2 και είναι κοινές στις περισσότερες καταστάσεις της 
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«μεταβολικής παχυσαρκίας». Η ανοχή στην ινσουλίνη, η οποία συνίσταται στη 

μειωμένη ευαισθησία των ιστών όπως το ήπαρ, οι μύες και ο λιπώδης ιστός στη 

δράση της ινσουλίνης εξελίσσεται από το στάδιο της υπεργλυκαιμίας με τη 

φόρτιση γλυκόζης στην υπεργλυκαιμία της νηστείας και την υπερινσουλιναιμία 

και τέλος στην εκδήλωση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Περιγράφονται 

ινσουλινοευαίσθητες και ινσουλινοάντοχες μορφές σακχαρώδους διαβήτη τύπου 

2.165 Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν η παχυσαρκία υφίσταται χωρίς συνυπάρχουσα 

διαταραχή της ανοχής στη γλυκόζη. 

 

 

5.3. Αντοχή στην ινσουλίνη και μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης 

διαβήτης (NIDDM) 

H ανοχή στην ινσουλίνη και η υπερινσουλιναιμία είναι χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία είναι ο σημαντικότερος από τους 

γνωστούς παράγοντες κινδύνου για το NIDDM και στα δύο φύλα166,167 και 

ποσοστό έως 80% των ασθενών με NIDDM είναι παχύσαρκοι.168 Ο κίνδυνος 

ανάπτυξης NIDDM  αυξάνεται με την αύξηση του ΒΜΙ, ακόμη και σε άτομα 

κάτω του κατώτερου ορίου παχυσαρκίας ( π.χ. τιμή ΒΜΙ <30).166,167 Πιθανώς τα 

παχύσαρκα άτομα που δεν έχουν σακχαρώδη διαβήτη, μπορούν να συνθέτουν 

και να εκκρίνουν επαρκή ινσουλίνη και έτσι ξεπερνούν την κατάσταση 

ινσουλινοαντοχής. Αντίθετα στα άτομα που φέρουν γονίδια ευπάθειας για 

εκδήλωση σακχαρώδη διαβήτη υπάρχει διαταραχή στη σύνθεση και απέκκριση 

της ινσουλίνης.169,170 

Η αιτία του NIDDΜ είναι άγνωστη, αλλά η αντοχή στην ινσουλίνη παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο.169,171 Η αντοχή στην ινσουλίνη παρατηρείται στο NIDDM, 

ανεξαρτήτως της ύπαρξης παχυσαρκίας. Η συνύπαρξη όμως της παχυσαρκίας με 

το σακχαρώδη διαβήτη αυξάνει τη σοβαρότητα της ινσουλινοαντοχής.172 Η 

κυτταρική και μοριακή βάση της αντοχής στην ινσουλίνη στην παχυσαρκία είναι 

μάλλον πολυπαραγοντική και πολλές κυτταρικές ανωμαλίες έχουν αναγνωρισθεί. 
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Πίνακας 4. Μεταβολικές επιπλοκές   

 

Συστηματικές. 
 1. Νευροορμονικές – Συμπεριφερολογικές. 
    (διαταραχή του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια, υπερκορτιζολαιμία, γοναδι

δυσλειτουργία, μη ανοχή στο stress, κάπνισμα, αλκοόλ, φάρμακα,     υπερφαγία 
2. Φόρτιση υποστρώματος. 
    (παθολογική ανοχή στη γλυκόζη, υπερινσουλιναιμία, αντοχή στην ινσουλίν

σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία, χαμηλή HD
χοληστερόλη, χολολιθίαση, υπερουριχαιμία, ουρική αρθρίτιδα, δείκτες φλεγμονής όπ
ελεύθερες ρίζες, υπεροξεισωμάτια, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη). 

3. Αθηρογενετικές 
    (έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο). 
4. Καρκινογενετικές 
    (μαστού, ενδομητρίου, παχέος εντέρου, προστάτη, χοληδόχου κύστης, νεφρο

αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου 
5. Θρομβογενετικές 
    (αύξηση ιξώδους, έλλειψη αντιθρομβίνης ΙΙΙ, αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου, αυξημέ

επίπεδα αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 
6. Ανοσολογικές 
    (υπερκοτιζολαιμία, διαταραχή των γοναδικών στεροειδών). 
 
Οργανικές 
1.  Λιπώδης ιστός 
    (υπέρταση, διαταραχή των γοναδικών στεροειδών). 
2. Ηπαρ 
    (μεθηπατική υπεργλυκαιμία, στεάτωση, ίνωση) 
3. Νεφροί 
    (υπερδιήθηση, μικροαλβουμιναιμία, επαναρρόφηση Na+). 
4. Πάγκρεας 
    (υπερτροφία των β-κυττάρων). 
 

Ο αριθμός και η λειτουργία των υποδοχέων της ινσουλίνης είναι 

μειωμένοι,169,173 ενώ άλλες διαταραχές πιθανώς προκαλούν αποσύνδεση της 

ινσουλίνης από τον κατειλημμένο υποδοχέα και παρεμπόδιση της 

ενεργοποίησής του.174,175 Ένας πιθανός μεσολαβητής της ανοχής στην ινσουλίνη 

στην παχυσαρκία είναι τα αυξημένα επίπεδα των ελεύθερων λιπαρών οξέων 

(FFA).176 H παχυσαρκία συνδέεται με τα αυξημένα επίπεδα των FFA, 

αντανακλώντας τον αυξημένο ρυθμό του μεταβολισμού των λιπιδίων.177 

Τα FFA αναστέλλουν τη διεγειρόμενη από την ινσουλίνη χρησιμοποίηση της 

γλυκόζης στους μύες,178 διεγείρουν την απελευθέρωση της ηπατικής γλυκόζης179  



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Επιπτώσεις της παχυσαρκίας στον οργανισμό  

 

- 67 - 

και αναστέλλουν την ηπατική κάθαρση της ινσουλίνης.180 Η οξεία αύξηση των 

FFA σε παχύσαρκα άτομα  με φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη δεν επηρεάζει 

τη διάθεση της γλυκόζης, αλλά προκαλεί ηπατική ινσουλινοαντοχή.181 

Ο παράγοντας νεκρώσεως των όγκων TNF-a έχει επίσης ενοχοποιηθεί. Η 

έκφραση του TNF-a είναι αυξημένη στα λιποκύτταρα των παχύσαρκων και τα 

επίπεδά του συνδέονται με τη συνολική αντοχή στην ινσουλίνη. Ο ακριβής 

μοριακός μηχανισμός δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί, αλλά ο TNF-a αναστέλλει 

τη μετάδοση του μηνύματος της ινσουλίνης στο επίπεδο της κινάσης της 

τυροσίνης (υποδοχέας της ινσουλίνης) και την επακόλουθη ενεργοποίηση της 

φωσφορυλίωσης και του υποστρώματος του υποδοχέα της ινσουλίνης IRS-

1.182,183,184 

΄Aλλοι πιθανοί μηχανισμοί της ινσουλινοαντοχής στην παχυσαρκία έχουν 

επίσης προταθεί. Η αγγειοδιαστολή των σκελετικών μυών φαίνεται να 

συνεισφέρει στη δράση της ινσουλίνης στις μεταβολικές διαδικασίες μέσω του 

νιτρικού οξειδίου που προέρχεται από το ενδοθήλιο. Αυτή η διαδικασία είναι 

ελαττωματική στους μύες των παχυσάρκων.185,186,187 Η αναλογία των τριχοειδών 

στις μυϊκές ίνες είναι επίσης μειωμένη στους παχύσαρκους, με αποτέλεσμα 

χαμηλότερα επίπεδα ιστικής ινσουλίνης σε σύγκριση με την ινσουλίνη του 

πλάσματος.171 Αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης στο πλάσμα προέρχονται 

πρωτίστως από παγκρεατική υπερέκκριση, αλλά η μειωμένη ηπατική 

απομάκρυνση της ινσουλίνης αυξάνει περαιτέρω τα επίπεδα σε σοβαρή 

ινσουλινοαντοχή και συνδέεται με αυξημένο λόγο της περιμέτρου της μέσης 

προς την περίμετρο των γοφών.188  

Οι μεταβολικές επιπλοκές της παχυσαρκίας φαίνονται στον Πίνακα 4. 

 

5.4.  Καρδιαγγειακή  νόσος 

Η μελέτη Framingham έδειξε ότι ο κίνδυνος για στεφανιαία νόσο 

(στηθάγχη και θάνατος από έμφραγμα του μυοκαρδίου), για συμφορητική 

καρδιακή ανεπάρκεια και στις γυναίκες για αποπληξία αυξάνεται λόγω της 
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παχυσαρκίας αυτής καθαυτής.189 Σε άλλες μελέτες, στις οποίες βρέθηκε ότι η 

παχυσαρκία ήταν προάγγελος στεφανιαίας νόσου, ο κίνδυνος λόγω της 

παχυσαρκίας συνήθως δε διαχωρίζεται από άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως ο 

σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η υπερλιπιδαιμία. Όπως υποστηρίζεται, 

η παχυσαρκία μπορεί να αυξήσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο περισσότερο μέσω 

της δράσης της σε άλλους παράγοντες κινδύνου, παρά δια μέσου μιας απευθείας 

δράσης της. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στεφανιαίας νόσου που συνδέεται με 

την αύξηση βάρους ακόμη και μεταξύ γυναικών μετρίου βάρους και εκείνων οι 

οποίες είναι ελαφρά υπέρβαρες, αν και η θνησιμότητα αυξάνεται ουσιωδώς σε 

επίπεδα ΒΜΙ≥27.190  

Άλλες έρευνες υποστήριξαν ότι η κατανομή των αποθεμάτων λίπους εντός 

του σώματος, μπορεί να είναι ένας ακριβέστερος παράγοντας πρόβλεψης του 

καρδιαγγειακού κινδύνου από ό,τι ο βαθμός της παχυσαρκίας.191,192  

Οι διαταραχές των λιπιδίων που παρατηρούνται στην παχυσαρκία (αύξηση 

τριγλυκεριδίων, χοληστερόλης, χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτείνης-LDL 

χοληστερόλης, πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτείνης VLDL-χοληστερόλης 

και μείωση της υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνης–HDLχοληστερόλης) 

ενοχοποιούνται για την αθηρογένεση.192,193 Πιο σημαντική είναι η παραγωγή η 

υπερπαραγωγή της VLDL χοληστερόλης με αύξηση της LDL χοληστερόλης 

δια της αλληλουχίας VLDL χοληστερόλη, ενδιάμεσης πυκνότητας 

λιποπρωτεϊνη, LDL χοληστερόλη.194 Η υπερπαραγωγή της VLDL 

χοληστερόλης σχετίζεται άμεσα με τα επίπεδα της ινσουλίνης195 και το ποσοστό 

του σωματικού λίπους,196 αλλά ο ρόλος της ινσουλίνης αμφισβητείται επειδή η 

βραχεία έκθεση στην ινσουλίνη αναστέλλει την παραγωγή της απολιποπρωτεϊνης 

Β και την έκκριση της VLDL χοληστερόλης.197 

Η παχυσαρκία προκαλεί κυκλοφορικές αλλαγές, λόγω της αναγκαιότητας 

της αιμάτωσης μίας αυξημένης μάζας σώματος. Ο συστηματικός και 

πνευμονικός όγκος αίματος καθώς και η καρδιακή παροχή είναι αυξημένοι.198 

Το αυξημένο έργο της καρδιάς οδηγεί σε διάταση και υπερτροφία, ιδιαίτερα αν 
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οι συστηματικές αντιστάσεις είναι αυξημένες από την υπέρταση. Ταυτόχρονα οι 

ανάγκες του μυοκαρδίου σε οξυγόνο αυξάνονται. Αυτές οι κυκλοφορικές 

αλλαγές οδηγούν το άτομο σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και αν 

συνυπάρχει αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων, έμφραγμα και θάνατος μπορεί να 

επισυμβούν. Πάντως υπάρχουν δεδομένα που αποδεικνύουν ότι η απώλεια 

βάρους μειώνει τη μάζα της αριστερής καρδιακής κοιλίας.199  

 

 

5.5. Υπέρταση 

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν μία σταθερή σχέση μεταξύ της 

παρουσίας της παχυσαρκίας και μίας αυξημένης συχνότητας εμφάνισης 

υπέρτασης.189,193 Η υπέρταση βελτιώνεται ή εξαφανίζεται με την απώλεια 

βάρους.193 

Η αιτιολογία της εμφάνισης υπέρτασης στους παχύσαρκους δεν είναι 

γνωστή. Ο αυξημένος όγκος αίματος και οι αυξημένες περιφερικές αντιστάσεις 

φαίνεται να συνδέονται με την αυξημένη καρδιακή παροχή.200 Τα παχύσαρκα 

άτομα έχουν επίσης αυξημένα επίπεδα νορεπινεφρίνης που συμβάλουν στη 

αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων.201 Τα επίπεδα νορεπινεφρίνης, ρενίνης και  

αλδοστερόνης μειώνονται με την απώλεια βάρους.201 

Οι μηχανισμοί που προκαλούν αυτές τις αλλαγές δεν είναι γνωστοί. 

Υποστηρίζεται ότι η ανοχή στην ινσουλίνη προκαλεί την εμφάνιση υπέρτασης σε 

παχύσαρκα202 αλλά και μη παχύσαρκα άτομα.203  Η αντοχή στην ινσουλίνη 

αυξάνει την επαναρρόφηση του νατρίου  στα εγγύς και άπω εσπειραμένα 

σωληνάρια204 και αυξάνει τη δράση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.205 

Αν και πιθανός, ο αιτιολογικός ρόλος της ινσουλινοαντοχής στην υπέρταση δεν 

έχει αποδειχθεί. 

 

5.6. Αναπνευστική  δυσλειτουργία 

Οι διαταραχές στην πνευμονική λειτουργία στους παχύσαρκους ποικίλλουν 
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από τις κλινικά ασήμαντες ποσοτικές διαταραχές στις αναπνευστικές 

λειτουργικές δοκιμασίες, μέχρι τη σοβαρή δυσλειτουργία με κλινικές συνέπειες. 

Η πνευμονική δυσλειτουργία είναι συχνή στη «σοβαρού βαθμού παχυσαρκία» 

και ειδικά στην ύπτια θέση.198,200,206 

Η  μηχανική του θωρακικού τοιχώματος μεταβάλλεται και αφορά στη 

μειωμένη αναπνευστική διατασιμότητα και τη διαταραχή στη λειτουργία των 

αναπνευστικών μυών λόγω της υπερβολικής εναπόθεσης υποδορίου λίπους και 

του αυξημένου έργου της αναπνοής. Οι παχύσαρκοι ασθενείς παίρνουν 

γρήγορες και επιπόλαιες αναπνοές. Η λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα 

και ο εκπνευστικός εφεδρικός όγκος αέρα είναι μειωμένοι. Η μέγιστη 

εκπνευστική ροή είναι χαμηλή στους παχύσαρκους άνδρες (αλλά όχι στις 

γυναίκες), ακόμη και αν δεν είναι καπνιστές. Ο αερισμός γίνεται κυρίως στους 

άνω λοβούς, ενώ η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη στα κατώτερα τμήματα, με 

αποτέλεσμα μία άνιση κατανομή αερισμού-αιμάτωσης και υποξαιμία. Σοβαρά 

παχύσαρκοι ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο υποαερισμού με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση υπερκαπνίας. Η υποξαιμία μόνη της παρατηρείται στην παχυσαρκία, 

αλλά όταν συνδυάζεται με υπερκαπνία θέτει τη διάγνωση του συνδρόμου 

υποαερισμού στην παχυσαρκία ή συνδρόμου Pickwick. Η αιτία του 

υποαερισμού είναι μία ελαττωμένη ανταπόκριση στα ερεθίσματα της υποξαιμίας 

και της υπερκαπνίας, αν και μηχανικοί παράγοντες και η αδυναμία των 

αναπνευστικών μυών παίζει αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο.207 

Η άπνοια στον ύπνο είναι συνήθης στους παχύσαρκους ασθενείς με 

κυψελιδικό υποαερισμό. Δεν είναι γνωστό όμως κατά πόσο εμφανίζεται 

συχνότερα στους παχύσαρκους παρά στα άτομα φυσιολογικού βάρους.207 

Εντούτοις, η άπνοια στον ύπνο έχει πιο σοβαρές συνέπειες στην παχυσαρκία 

λόγω της συνυπάρχουσας πνευμονικής δυσλειτουργίας. Το σύνδρομο της 

άπνοιας στον ύπνο μπορεί να είναι κεντρικής  (δεν υπάρχουν αναπνευστικές 

κινήσεις), αποφρακτικής (δεν υπάρχει ροή κατά τις αναπνευστικές κινήσεις), ή 

μικτής αιτιολογίας. Η μελέτη ύπνου είναι χρήσιμη για τη διάκριση της 
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κεντρικής από την αποφρακτική άπνοια. Στους παχύσαρκους ασθενείς με 

αποφρακτική άπνοια, η αντιμετώπιση αρχικά περιλαμβάνει την απώλεια βάρους 

και μπορεί να υπάρχει βελτίωση με σχετικά μικρή απώλεια βάρους (10-20 Kg). 

O ασθενής πρέπει να κοιμάται σε πλάγια θέση και να αποφεύγει τη χρήση 

ηρεμιστικών, υπναγωγών ή αλκοόλ. Ο αποφρακτικός τύπος είναι πιθανώς πιο 

συχνός στην παχυσαρκία και μπορεί να απαιτηθεί τραχειοστομία.208 Ο 

κεντρικός τύπος μπορεί να απαντήσει θετικά στη θεραπεία με 

μεδροξυπρογεστερόνη.209 Η συνεχής θετική πίεση στους αεραγωγούς είναι 

συχνά αποτελεσματική. Οι χειρουργικές τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί με 

επιτυχία είναι η τραχειοστομία, η φαρυγγοπλαστική της υπερώας και της 

σταφυλής και στους ασθενείς με σοβαρού βαθμού παχυσαρκία οι περιοριστικού 

τύπου  γαστρικές επεμβάσεις και το γαστρικό by-pass.210,211 

Η πνευμονική υπέρταση, η πολυκυτταραιμία και η πνευμονική καρδία είναι 

αποτέλεσμα της πνευμονικής δυσλειτουργίας. Οι παχύσαρκοι ασθενείς με 

πνευμονική δυσλειτουργία βρίσκονται σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της 

αναισθησίας και μπορεί να πεθάνουν αιφνιδίως (πιθανώς λόγω αρρυθμίας) στη 

διάρκεια της επέμβασης ή στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο.198 

 

 

5.7 Χολολιθίαση 

Η χολολιθίαση παρουσιάζεται με μία αυξημένη συχνότητα σε άτομα με 

υψηλότερο σωματικό βάρος.160  Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε αυτό 

τον κίνδυνο, αφού η ετήσια συχνότητα χολολιθίασης είναι άνω του 1% σε 

γυναίκες με ΒΜΙ>30.212 Άτομα με βάρος 50% μεγαλύτερο του «ιδανικού» 

εμφανίζουν 6 φορές συχνότερα συμπτωματκή χολολιθίαση.213 Ο μηχανισμός 

μπορεί να έχει σχέση με ένα πλεόνασμα χοληστερόλης στη χολή. Ο 

υπερκορεσμός αυξάνεται επιπλέον στη νηστεία, επειδή η συγκέντρωση των 

διαλυτών φωσφολιπιδίων μειώνεται ενώ η συγκέντρωση της χοληστερόλης 

παραμένει υψηλή. Σε αντίθεση, οι δίαιτες χαμηλών θερμίδων δεν προκαλούν 
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αυτή την αλλαγή. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά στη χολολιθίαση, η παρατεταμένη 

νηστεία δεν αποτελεί την πιο κατάλληλη αγωγή.214 

 

 

5.8. Ενδοκρινικές διαταραχές 

Ένας αριθμός ενδοκρινικών διαταραχών συνοδεύει την παχυσαρκία, αλλά 

οι περισσότερες είναι δευτεροπαθείς επειδή προκαλούνται από τη υπερσίτιση 

ατόμων φυσιολογικού βάρους και υποχωρούν με την  απώλεια βάρους.215 

 

5.8.α. Πάγκρεας 

Ο υπερινσουλινισμός είναι συχνός στην παχυσαρκία και εμφανίζεται σε 

άτομα με διαταραχή του υποθαλάμου216 χωρίς όμως να είναι γνωστό αν τα 

αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης προέρχονται πρωτοπαθώς από μεσοκοιλιακή 

βλάβη του υποθαλάμου, όπως συμβαίνει στα ποντίκια ή είναι δευτεροπαθή 

απότοκα της παχυσαρκίας.209,217 

Έχουν αναφερθεί αυξημένα επίπεδα παγκρεατικής γλυκαγόνης στην  

παχυσαρκία, αλλά δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για μία εκδήλωση της 

σχετιζόμενης αντοχής στην ινσουλίνη ή αν υφίσταται κάποιος άλλος 

μηχανισμός.218 

 

5.8.β. Θυρεοειδής αδένας 

Βασικά τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών είναι φυσιολογικά στη 

παχυσαρκία, αν και μερικά άτομα εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα της 

τριιωδοθυρονίνης (Τ3) πιθανώς λόγω υπερσίτισης με υδατάνθρακες.219 Με τον 

περιορισμό της πρόσληψης θερμίδων τα αυξημένα επίπεδα της Τ3 μειώνοναι.220 

 

5.8.γ. Επινεφρίδια 

Εφόσον τα αυξημένα επίπεδα γλυκοκορτικοειδών προάγουν τη εναπόθεση 

λίπους, έχει ενοχοποιηθεί ένας πιθανός ρόλος των επινεφριδικών στεροειδών στη 
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παθογένεση της παχυσαρκίας. Τα γλυκοκορτικοειδή είναι συχνά αυξημένα στα 

παχύσαρκα ζώα και η προληπτική αδρεναλεκτομή μπορεί να εμποδίσει την 

ανάπτυξη της παχυσαρκίας. Η δράση των γλυκοκορτικοειδών πιθανότερα 

ασκείται απευθείας στους περιφερικούς ιστούς, αλλά μπορεί επίσης να δρούν στο 

ενεργειακό ισοζύγιο μέσω μεταβολών στην υποθαλαμική έκφραση του 

παράγοντα έκλυσης της γλοιοτρόπου ορμόνης (CRH), που ευοδώνει τον 

καταβολισμό με την καταστολή του νευροπεπτιδίου Υ.221 

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα είναι η διαφορική διάγνωση του συνδρόμου 

Cushing από την «απλή παχυσαρκία», μια και οι δύο καταστάσεις συνοδεύονται 

συχνά από υπέρταση και παθολογική ανοχή στη γλυκόζη. Η «απλή παχυσαρκία» 

εμφανίζει συχνά κεντρική κατανομή του λίπους και ραβδώσεις, οι οποίες 

συνήθως είναι λευκές, όμως μπορεί να είναι και ερυθροϊώδεις, όπως στο 

σύνδρομο Cushing. Αν και η παραγωγή κορτιζόλης και η 24ωρη τιμή των 17-

υδροξυστεροειδών στα ούρα είναι συχνά αυξημένες στην παχυσαρκία, η βασική 

τιμή της κορτιζόλης στο πλάσμα και η ελεύθερη κορτιζόλη στα ούρα είναι 

συνήθως σε φυσιολογικές τιμές.222  Παρόλ’ αυτά το 5% των παχυσάρκων έχουν 

αυξημένη ελεύθερη κορτιζόλη στα ούρα και μερικοί ασθενείς με πρώιμο 

σύνδρομο Cushing εμφανίζουν φυσιολογικά επίπεδα.223 Η ολονύκτια ταχεία 

καταστολή με δεξαμεθαζόνη είναι φυσιολογική μεν στο 90% των παχυσάρκων 

ατόμων, αλλά μόνο στο 2% των ασθενών με σύνδρομο Cushing.222 Επομένως, 

στο 10% των παχυσάρκων ατόμων στους οποίους πιθανολογείται το σύνδρομο 

Cushing, θα χρειασθεί η μακρά δοκιμασία καταστολής με δεξαμεθαζόνη. Οι 

παχύσαρκοι κατά κανόνα εμφανίζουν καταστολή στη μακρά δοκιμασία.222,224 

 

5.8.δ. Γεννητικοί αδένες 

Μερικοί άνδρες με σοβαρού βαθμού παχυσαρκία έχουν χαμηλή 

συγκέντρωση της ελεύθερης τεστοστερόνης στο πλάσμα.225 Ο υποθαλαμικός-

υποφυσιακός-γοναδικός άξονας αδρά είναι φυσιολογικός. Οι συγκεντρώσεις της 

οιστραδιόλης και της οιστρόνης καθώς και η παραγωγή των οιστρογόνων είναι 
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αυξημένες στους παχύσαρκους άνδρες. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από 

τη μετατροπή των πρόδρομων ανδρογόνων σε οιστρογόνα, αλλά μπορεί να 

υπάρχει και κάποια αύξηση της έκκρισης οιστραδιόλης από τους όρχεις.226 Τα 

αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων στους παχύσαρκους άνδρες είναι συνήθως μη 

έκδηλα κλινικά. Η εμφάνιση γυναικομαστίας, ανικανότητας και η θηλεοποίηση 

είναι σπάνιες εκδηλώσεις. Οι παθολογικά αυξημένες γοναδικές ορμόνες 

επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα με την απώλεια βάρους.227 

Οι παχύσαρκες γυναίκες εμφανίζουν σε υψηλότερο ποσοστό διαταραχές 

της εμμήνου ρύσης και δασυτριχισμό.228 Το ενδοκρινικό προφίλ είναι ελαφρώς 

διαφορετικό στις γυναίκες με κεντρικό από αυτές με περιφερικό τύπο 

παχυσαρκίας.229 Οι γυναίκες με κεντρικό τύπο παχυσαρκίας έχουν αυξημένη 

παραγωγή τεστοστερόνης, ελαττωμένη δεσμευτική της τεστοστερόνης και 

αυξημένα επίπεδα της ελεύθερης τεστοστερόνης στο πλάσμα.230 Αυτές οι 

μεταβολές είναι πιθανώς η αιτία της αμηνόρροιας που απαντάται όχι σπάνια στις 

γυναίκες με σοβαρού βαθμού παχυσαρκία και πιθανώς να αποτελούν μέρος του 

φάσματος της πολυκυστικής νόσου των ωοθηκών. Τα  αυξημένα επίπεδα των 

ανδρογόνων και η αμηνόρροια αποκαθίστανται με την απώλεια του 

βάρους.231,232 Τα επίπεδα της ελεύθερης και ολικής οιστραδιόλης είναι αυξημένα 

στις γυναίκες με κεντρικό τύπο παχυσαρκίας, αλλά όχι σε εκείνες με περιφερικού 

τύπου παχυσαρκία. Αντίθετα, τα επίπεδα της οιστριόνης δεν είναι διαφορετικά 

στους δύο τύπους παχυσαρκίας.229 Η συνεχής υπερπαραγωγή των οιστρογόνων 

στους περιφερικούς ιστούς ίσως παίζουν ρόλο στις λειτουργικές αιμορραγίες και 

την ανάπτυξη καρκίνου του ενδομητρίου στις μετεμμηνοπαυσιακές παχύσαρκες 

γυναίκες. 

 

5.8.ε. Υποθάλαμος και υπόφυση 

Η μόνη διαταραχή του άξονα υποθαλάμου-προσθίου λοβού υπόφυσης 

αφορά στην αυξητική ορμόνη. Τα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης στο πλάσμα 

και η ανταπόκρισή της σε ποικίλα ερεθίσματα διαταράσσονται.233 Η 24ωρη τιμή 
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της αυξητικής ορμόνης στο πλάσμα είναι χαμηλότερη στους παχύσαρκους 

νεαρής ηλικίας από ό,τι στα φυσιολογικού βάρους άτομα αναλόγου ηλικίας, αν 

και η διαφορά τείνει να εξαφανισθεί με την πάροδο της ηλικίας.234   
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6 

 

ΟΦΕΛΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΒΑΡΟΥΣ  ΣΤΟΝ  

ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ 

 

6.1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Τα οφέλη από τη μείωση του βάρους σε ασθενείς με προβλήματα 

παχυσαρκίας, έχουν γίνει το αντικείμενο λεπτομερούς μελέτης. Έχει 

επιβεβαιωθεί ότι, για ασθενείς με NIDDM, υπέρταση ή υπερλιπιδαιμία, μία 

μέτρια απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο της υπεργλυκαιμίας και 

να ελαττώσει την πίεση του αίματος και τα επίπεδα της χοληστερόλης. Ακόμη 

και εάν οι ασθενείς δεν είναι ικανοί να διατηρήσουν όλη τη μείωση του βάρους 

τους, ένα μικρό ποσό βαθμιαίας απώλειας βάρους προσφέρει σημαντικό όφελος 

σε αρκετά από τα παραπάνω προβλήματα.235 

 
 
Εικόνα 7 : Σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και θνησιμότητας. BBPS: Built and Bllod Pressure, BS: 

Build Study, ACS: Μελέτη ασφαλιστικής εταιρείας. 
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6.2.  Ελαττωμένος κίνδυνος διαβήτη 

Έχει επιβεβαιωθεί ότι οι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι ασθενείς που 

επιτυγχάνουν μία απώλεια βάρους της τάξης του 5-10% της μάζας του σώματος, 

μπορεί να βελτιώσουν τον έλεγχο του διαβήτη.236,237 Όμως το πιο σημαντικό 

όφελος της απώλειας βάρους στον παχύσαρκο διαβητικό, είναι η επίδρασή της 

στη θνησιμότητα. Στους παχύσαρκους και υπέρβαρους ασθενείς με NIDDM ή 

διαταραχή της ανοχής της γλυκόζης, η απώλεια κάθε κιλού βάρους συνδέεται με 

έναν μέσο όρο παρατεινόμενης επιβίωσης 3-4 μηνών! Μία ολική απώλεια 10 

κιλών θα ήταν αρκετή για να αυξήσει κατά 35% το προσδόκιμο επιβίωσης που 

συνδέεται με τη διάγνωση του NIDDM.238 

 

6.3.  Μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου 

Η επιτυχής απώλεια βάρους σε παχύσαρκους ασθενείς, συνδέεται με 

ελάττωση της πίεσης του αίματος.239,240 Στους παχύσαρκους ασθενείς με 

υπέρταση, ακόμη και μία σχετικά μέτρια απώλεια του βάρους συνδέεται με μία 

κλινικά ωφέλιμη επίδραση στην πίεση του αίματος.241,242 Ακόμη και σε ασθενείς 

που ήταν υπέρβαροι άνω του 10%, αποδείχθηκε ότι στα 2/3 των περιπτώσεων 

είναι ικανοί να φθάσουν σε επίπεδα φυσιολογικής πίεσης, με την απώλεια του 

μισού από το πλεονάζον βάρος τους.240 Επίσης μία σαφής βελτίωση του  προφίλ 

των λιπιδίων του αίματος, παρουσιάστηκε σε ασθενείς που ελάττωσαν το βάρος 

τους κατά μέσον όρο 7,4 κιλά..243  

 

6.4. Μείωση της θνησιμότητας από την εθελούσια απώλεια βάρους: 

Η εκούσια απώλεια βάρους σε γυναίκες με καταστάσεις συνδεόμενες με την 

παχυσαρκία (όπως ο διαβήτης ή η καρδιαγγειακή νόσος ) σχετίζεται με μία 

συνολική πτώση 20% στη θνησιμότητα από οποιοδήποτε αίτιο, η οποία 

αποδίδεται ευρέως σε μία μείωση κατά 40-50% της θνησιμότητας από 

καρκίνους που συνδέονται με την παχυσαρκία, ανεξαρτήτως του ποσού του 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Οφέλη από την απώλεια βάρους στον παχύσαρκο  

 

- 78 - 

απολεσθέντος βάρους. Συγχρόνως, περιγράφεται μία μείωση 30-40% της 

θνησιμότητας που συνδέεται με το διαβήτη. Όμως σε γυναίκες χωρίς 

προϋπάρχουσα ασθένεια, η θετική επίδραση της μείωσης του σωματικού βάρους 

στη θνησιμότητα είναι αμφίβολη.244 

Βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα οφέλη από την απώλεια βάρους.  

Ουσιααστικά όλα τα συστήματα τα οποία επιβαρύνονται από το βάρος, 

ανακουφίζονται με την απώλειά του με αποτέλεσμα καλύτερο επίπεδο υγείας για 

το άτομο (ρύθμιση ενός διαταραγμένου κύκλου στις γυναίκες, λιγότερη 

επιβάρυνση του κυκλοφορικού συστήματος και ανακούφιση συμπτωμάτων από 

φλεβική στάση κ.λ π.(Εικ.7). 

 

6.5 Σημασία της βαθμιαίας απώλειας βάρους και της αποφυγής της 

αυξομείωσης του βάρους: 

΄Έχει επιβεβαιωθεί ότι ένας υπερβολικά ταχύς ρυθμός απώλειας βάρους 

είναι ανεπιθύμητος. Σε ρυθμούς άνω του 1,5 κιλού την εβδομάδα, υπάρχει ένας 

δραματικά αυξημένος κίνδυνος σχηματισμού χολολίθων.245 Συγχρόνως, έχουν 

εκφρασθεί ανησυχίες σε μερικά ειδικά κέντρα, για τους πιθανούς σωματικούς και 

ψυχολογικούς κινδύνους επανειλημμένων προσπαθειών απώλειας βάρους, 

ακολουθούμενων από υποτροπές. Ακόμη θεωρήθηκε ότι το να παραμείνει 

κανείς παχύσαρκος μπορεί να είναι «ασφαλέστερο» από ό,τι κύκλοι 

επαναλαμβανόμενης αποτυχίας. Η άποψη αυτή όμως απορρίφθηκε σε μία 

περιεκτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία έγινε το 1994 και κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι τα μέχρι σήμερα στοιχεία για τις υποτιθέμενες 

παρενέργειες της «ανακύκλωσης βάρους» δεν είναι αρκετά ισχυρά για να 

αντισταθμίσουν τα δυνητικά οφέλη που επιτυγχάνονται με τη μέτρια απώλεια 

βάρους σε σημαντικά παχύσαρκους ασθενείς. Οι ανησυχίες για την 

«ανακύκλωση βάρους» δεν πρέπει να επιτρέψουν την παρεμπόδιση των 

προσπαθειών για τον έλεγχο της παχυσαρκίας. Στην αναζήτηση ενός σταθερού 

και στα φυσιολογικά όρια βάρους, είναι απαραίτητο να προβούμε σε μεταβολές, 
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εφ’όρου  ζωής, της συμπεριφοράς, της δίαιτας και της φυσικής 

δραστηριότητας.246  
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7 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο στόχος της απώλειας βάρους είναι η βελτίωση της υγείας του 

παχύσαρκου ασθενούς και η μείωση του κινδύνου ανάπτυξης επιπλοκών 

σχετιζομένων με την παχυσαρκία. Γι’ αυτό είναι σημαντική η αναγνώριση των 

ασθενών που χρειάζονται θεραπεία, η ανάπτυξη και η εφαρμογή θεραπευτικών 

προγραμμάτων, η επιλογή της ενδεικνυόμενης θεραπείας, η μακροχρόνια 

παρακολούθηση και η τροποποίηση της αγωγής, όταν  αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Οι οδηγίες για τη θεραπεία της παχυσαρκίας καθορίσθηκαν από το National 

Institutes of Health (NIH) to 1998.247 

Η αρχική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού, τη φυσική εξέταση 

και τη διενέργεια επιλεγμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Σημαντική επίσης 

είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις έξεις, τις δραστηριότητες και τη 

συμπεριφορά του ατόμου για την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας. Μία 

αποτελεσματική θεραπεία πρέπει να συνεκτιμά την επιθυμία και την ικανότητα 

του ατόμου να συμμορφωθεί με τη θεραπευτική αγωγή και να προσμετρά όλες 

τις οικονομικές παραμέτρους. 

Σε γενικές γραμμές, κάποια μορφή θεραπείας πρέπει να εφαρμόζεται σε 

ασθενείς με ΒΜΙ>25kg/m2, αλλά η επιθετικότητα της αγωγής καθορίζεται από 

τον κίνδυνο των συνοδών επιπλοκών και από τη δυνατότητα του ατόμου να 

ακολουθήσει τις θεραπευτικές επιταγές. 

Οι προσπάθειες απώλειας βάρους είναι συνήθεις ακόμη και χωρίς τη 

συμβουλή ιατρού. Η συνολική επιτυχία των μέτρων που παίρνουν μόνοι τους οι 

ασθενείς, είναι κατά κανόνα περιορισμένη. Είναι βέβαιο, ότι οι αιτίες που 
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βρίσκονται πίσω από τη σταθερή αποτυχία μακροχρόνιας απώλειας βάρους, 

είναι πολλές και σύνθετες.248,249 

Η επιτυχία της θεραπείας έγκειται στην επίτευξη ενός αρνητικού 

ενεργειακού ισοζυγίου, είτε ελαττώνοντας την πρόσληψη, είτε αυξάνοντας την 

κατανάλωση θερμίδων ή συχνότερα με συνδυασμό και των δύο, έτσι ώστε οι 

ενδογενείς αποθήκες του σωματικού λίπους να χρησιμοποιούνται ως ενεργειακό 

μέσο. Περίπου το 75-85% του βάρους που χάνεται με τη δίαιτα αφορά στο 

λίπος, ενώ το 15-25% αφορά στις άλλες μορφές ενέργειας.250 Η θεραπευτική 

αντιμετώπιση αναφέρεται στη συντηρητική θεραπεία και επί αποτυχίας αυτής 

στη χειρουργική θεραπεία. 

 

7.2 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Οι συντηρητικές μορφές θεραπείας περιλαμβάνουν τη δίαιτα, την 

τροποποίηση της συμπεριφοράς, τη φυσική άσκηση και τη φαρμακευτική 

αγωγή, μέθοδοι που συχνά εφαρμόζονται σε συνδυασμό μεταξύ τους. 

 

7.2.α. Διαιτητική αγωγή 

Αν η προσλαμβανόμενη ενέργεια είναι μικρότερη από την 

καταναλισκόμενη, τότε είναι εφικτή η απώλεια βάρους. Η μελέτη με την άμεση 

θερμιδομετρία έδειξε ότι η ελάχιστη ποσότητα θερμίδων που χρειάζεται για τη 

διατήρηση του σωματικού βάρους είναι 1200kcal ημερησίως στην πλειονότητα 

των ενηλίκων. Επομένως, πρόσληψη θερμίδων μικρότερη των 1200kcal 

ημερησίως θα οδηγήσει σε απώλεια βάρους.251 Η απώλεια βάρους εξαρτάται 

από τη μετακίνηση των υγρών, από τη σωματική άσκηση και από τις αλλαγές 

του μεταβολικού ρυθμού, αλλά γενικά ένα αρνητικό ισοζύγιο 7500 θερμίδων 

απαιτείται για την απώλεια 1 kg, αν η αποτίμηση γίνεται μετά τις πρώτες ημέρες 

της δίαιτας (για να αποφευχθεί η σύγχυση που προκύπτει από την απώλεια 

υγρών).249,252,253 
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Εικόνα 8: Η αγορά προπαρασκευασμένων τροφίμων από τα Super Markets εγκυμονεί κινδύνους για τη 

δίατά μας    .                                                                   

Πολλοί διαιτητικοί παράγοντες επηρεάζουν τη συμμόρφωση του παχύσαρκου 

ασθενούς και την απώλεια του σωματικού βάρους, όπως η θερμιδική αξία των 

τροφών,  τα  προπαρασκευασμένα γεύματα   και η σύσταση της δίαιτας.(Εικ 8).   

Οι θεραπευτικές οδηγίες όπως καθορίσθηκαν από το ΝΙΗ,247 προτείνουν 

για τα υπέρβαρα άτομα (ΒΜΙ:25-29,9 kg/m2) που εμφανίζουν δύο ή 

περισσότερους παράγοντες κινδύνου και για τους παχύσαρκους κατηγορίας Ι 

(ΒΜΙ:30-34,9 kg/m2) μείωση της προσλαμβανόμενης ενέργειας κατά 500kcal 

περίπου ημερησίως. Αυτή η μείωση θα οδηγήσει σε απώλεια βάρους 0,45kg 

περίπου την εβδομάδα και σε μείωση του σωματικού βάρους κατά 10% περίπου 

το εξάμηνο. Τα παχύσαρκα άτομα κατηγορίας ΙΙ (ΒΜΙ:35-39,9 kg/m2) και 

κατηγορίας ΙΙΙ (ΒΜΙ:≥40 kg/m2) θα πρέπει να μειώσουν την 

προσλαμβανόμενη ενέργεια περίπου κατά 500-1000 kcal ημερησίως για να 

πετύχουν μία απώλεια βάρους 0,45-0,9 kg περίπου την εβδομάδα. Χρήσιμη 

είναι η συμβολή του διαιτολόγου, που υπολογίζει τις ενεργειακές ανάγκες του 

παχύσαρκου και διαμορφώνει τη δίαιτα επιλέγοντας τις τροφές που 

εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του ασθενούς. Εντούτοις, η θερμιδική αξία της 

δίαιτας χρειάζεται συχνά ρύθμιση, ανάλογα με την απώλεια βάρους που 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Θεραπεία της παχυσαρκίας  

 

- 83 - 

επιτυγχάνεται, επειδή ο αρχικός προσδιορισμός μπορεί να μην είναι ακριβής ή 

γιατί ο ασθενής δεν ακολουθεί πιστά τις οδηγίες. 

Η διαιτητική αγωγή διακρίνεται ανάλογα με το ημερήσιο ποσό των 

παρεχομένων θερμίδων σε δίαιτα χαμηλής θερμιδικής αξίας (LCD) (1000-1200 

kcal/ημερησίως) και σε δίαιτα πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας (VLCD) (<800 

kcal/ημερησίως). Η δίαιτα χαμηλής θερμιδικής αξίας οδηγεί σε μείωση του 

σωματικού βάρους κατά 8%, μετά από 4-6 μήνες θεραπείας.247 Η δίαιτα πολύ 

χαμηλής θερμιδικής αξίας επιτυγχάνει αξιόλογη μείωση του σωματικού βάρους 

κατά 15-20%, μετά από 4 μήνες θεραπείας. Ωστόσο, είναι δύσκολο για τους 

ασθενείς να ακολουθήσουν μία δίαιτα πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας. Η 

επανάκτηση του απολεσθέντος σωματικού βάρους είναι μεγαλύτερη για τους 

ασθενείς που ακολούθησαν δίαιτα VLCD παρά γι’ αυτούς που ακολούθησαν 

δίαιτα LCD, με αποτέλεσμα ή απώλεια βάρους μετά τον πρώτο χρόνο να είναι 

παρόμοια και για τις δύο δίαιτες.254 , 231 Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αιφνίδιου 

θανάτου με τη δίαιτα VLCD κυρίως λόγω καρδιακής αρρυθμίας, όταν η 

πρωτεΐνη προέρχεται από ζελατίνη και κολλαγόνο και υπάρχει έλλειψη 

απαραίτητων αμινοξέων .258,259 Αν η πηγή της πρωτεΐνης είναι η αλβουμίνη του 

αυγού ή η σόγια, η δίαιτα VLCD δε φαίνεται να προκαλεί αιφνίδιους 

θανάτους.260 Επιπλέον η συγκεκριμένη δίαιτα αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών 

όπως η αφυδάτωση, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, η ανάπτυξη χολολιθίασης, η 

απώλεια τριχοφυΐας, η δυσανεξία στο ψύχος και η λέπτυνση του δέρματος. 

Μερικά σχήματα συμπληρώνονται με 25-50 g υδατανθράκων για να μειωθούν οι 

απαιτήσεις σε πρωτεΐνη, να περιορισθούν οι διαταραχές ύδατος και 

ηλεκτρολυτών και να διατηρηθούν τα επίπεδα της Τ3 στον ορό. Βιταμίνες, 

ιχνοστοιχεία και ακόρεστα λιπαρά οξέα προστίθενται στο βασικό μίγμα 

πρωτεΐνης-υδατανθράκων για να αποφευχθούν περιπτώσεις έλλειψης. Η δίαιτα 

VLCD μειώνει την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα της γλυκόζης, της 

χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, ενώ βελτιώνει την πνευμονική λειτουργία 

και το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο. Η έμμηνος ρύση γίνεται πιο σταθερή, η 
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ικανότητα άσκησης αυξάνεται και οι οσφυϊκοί πόνοι εξαφανίζονται.251 Η 

χορήγηση ουρσοδεοξυχολικού οξέος κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους 

φαίνεται ότι προφυλάσσει από το σχηματισμό χολολίθων.261 Συνεπώς, οι 

ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα με VLCD χρειάζονται πιο στενή ιατρική 

παρακολούθηση από ό,τι οι ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα LCD. Από όλα 

τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η συστηματική τακτική ιατρική 

παρακολούθηση είναι απαραίτητη σε όλες τις μορφές δίαιτας. 

Προγράμματα απώλειας βάρους που περιλαμβάνουν «νηστεία» και 

επακόλουθη «ημιλιμοκτονία», χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια σήμερα. Ενώ είναι 

αποτελεσματικά στην επίτευξη απώλειας βάρους βραχυπρόθεσμα, αποδείχθηκε 

ότι πολλοί ασθενείς (ίσως οι περισσότεροι) επανακτούν το βάρος τους σε 

σταθερή βάση. Μία επιστροφή στο αρχικό βάρος εμφανίζεται στους μισούς 

ασθενείς εντός 2-3 ετών. Λιγότεροι από το 3% των ασθενών διατηρούν την 

απώλεια βάρους τους επί 5 έτη.262 

Το κυριότερο πρόβλημα που συνδέεται με τη διαιτητική αγωγή είναι ότι η 

απώλεια βάρους σπάνια διατηρείται μετά τη διακοπή αυτής της θεραπείας. Οι 

περισσότεροι ασθενείς επανέρχονται στο αρχικό τους βάρος εντός 5 ετών από 

το τέλος μίας συνήθους δίαιτας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μέτρα αυτά 

είναι αναποτελεσματικά μακροπρόθεσμα και αποτυγχάνουν να επιδείξουν 

επιτυχημένο έλεγχο του βάρους 3-5 χρόνια αργότερα, αν και ο συνδυασμός με 

σωματική άσκηση μεγιστοποιεί την πιθανότητα επιτυχίας.263 

Τα προπαρασκευασμένα γεύματα προάγουν την απώλεια βάρους 

βοηθώντας στον έλεγχο του μεγέθους του γεύματος και του αριθμού των 

προσλαμβανομένων θερμίδων. Οι παχύσαρκοι υποεκτιμούν συχνά την 

ποσότητα των προσλαμβανομένων θερμίδων γιατί είτε υποεκτιμούν το μέγεθος 

του γεύματος, είτε δεν αναγνωρίζουν τις «κρυμμένες» θερμίδες που βρίσκονται 

στο λίπος και τη ζάχαρη των τροφών. Στοιχεία από τυχαιοποιημένες έρευνες, 

δείχνουν ότι η χορήγηση προπαρασκευασμένων γευμάτων σε παχύσαρκα άτομα 

προκαλεί μεγαλύτερη αρχική απώλεια βάρους και μακροπρόθεσμα καλύτερη 
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διατήρηση του απολεσθέντος βάρους σε σύγκριση με την εφαρμογή μίας 

συνηθισμένης δίαιτας.264,265 

Σε ό,τι αφορά στη σύσταση της δίαιτας, δίαιτες με χαμηλή περιεκτικότητα 

σε λίπος συχνά βοηθούν στην απώλεια βάρους γιατί το λίπος είναι πλούσια πηγή 

ενέργειας ενώ συγχρόνως προσδίδει ωραία γεύση στην τροφή. Σε πολλούς 

ασθενείς επιτυγχάνεται μείωση των προσλαμβανομένων θερμίδων και μείωση 

του σωματικού τους βάρους, ελαττώνοντας μόνο το περιεχόμενο στη δίαιτά 

τους λίπος και αντικαθιστώντας το με πρωτεΐνες και υδατάνθρακες.266 Εντούτοις, 

δίαιτες που εστιάζονται μόνο στην ελαττωμένη πρόσληψη λίπους πετυχαίνουν 

μικρότερη αρχική απώλεια βάρους από τις δίαιτες που περιορίζουν το λίπος 

αλλά και το συνολικό ποσό της προσλαμβανόμενης ενέργειας.267 

Οι δίαιτες με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες αλλά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και λίπος, έχουν δοκιμασθεί για πάνω από 100 

χρόνια και προκαλούν αυξημένη απώλεια άλατος και ύδατος με τη διούρηση.268 

Δεν υπάρχουν όμως δεδομένα από τυχαιοποιημένες έρευνες που να 

υποστηρίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική μακροχρόνια απώλεια βάρους 

που να επηρεάζεται σημαντικά από δίαιτες με χαμηλή περιεκτικότητα σε 

υδατάνθρακες ξέχωρα από τη συνολική ποσότητα των περιεχομένων 

θερμίδων.269 

 

7.2.β. Τροποποίηση της συμπεριφοράς 

 Όλο και περισσότερο καταδεικνύεται σήμερα από πολλούς ερευνητές ότι 

η παχυσαρκία οφείλεται σε ελαττωματικό γονίδιο, το οποίο ενεργοποιείται σε 

κάποια φάση της ζωής από κάποια εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα. Με βάση 

αυτές τις έρευνες έχει αποδειχθεί ότι οι βασικές ενεργειακές ανάγκες του 

παχύσαρκου (βασικός μεταβολισμός) είναι πολύ μικρότερες από ένα αδύνατο 

άτομο. Επομένως, ο παχύσαρκος θα πρέπει δια βίου να μάθει να καταναλώνει 

μικρότερες ποσότητες τροφής. Σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η αλλαγή της 
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συμπεριφοράς του ατόμου για την απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους και τη 

διατήρηση αυτής της απώλειας δια βίου. 

Η τροποποίηση της συμπεριφοράς βοηθάει τους παχύσαρκους ασθενείς να 

αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, ο οποίος συμβάλλει στην εκδήλωση της 

παχυσαρκίας. Στηρίζεται στη λεπτομερή καταγραφή από μέρους του ασθενούς 

των ημερησίων γευμάτων και της φυσικής δραστηριότητας. Διερευνούνται τα 

εξωτερικά ερεθίσματα που οδηγούν στην αυξημένη πρόσληψη τροφής. Στη 

συνέχεια μεθοδεύεται η αλλαγή των συνηθειών του ατόμου και η εφαρμογή από 

τον ασθενή μεθόδων ελέγχου της σίτισης, καθώς και των υπεύθυνων αιτιών (π.χ. 

αύξηση του χρόνου μάσησης της τροφής, διαχωρισμός της σίτισης από 

εξωτερικά ερεθίσματα όπως η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, περιορισμός των 

πλούσιων σε   θερμίδες τροφών, έλεγχος της παρορμητικής σίτισης σε 

καταστάσεις άγχους, κούρασης ή ανίας και αύξηση της φυσικής άσκησης). Τα 

προγράμματα τροποποίησης της συμπεριφοράς εφαρμόζονται με τη μορφή 

ομαδικής θεραπείας από ψυχοθεραπευτές και περιλαμβάνουν την ενημέρωση, 

την «εμφύσηση» θετικής σκέψης, την κοινωνική υποστήριξη και τη βοήθεια από 

συγγενείς και φίλους.270,271,272 

Η αποτελεσματικότητα της τροποποίησης της συμπεριφοράς στη θεραπεία  

της παχυσαρκίας παραμένει η ίδια τα τελευταία 25 χρόνια. Οι ασθενείς που 

ακολουθούν πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας χάνουν περίπου 0,5 kg την 

εβδομάδα και 10% του αρχικού σωματικού βάρους μετά από 6μηνη αγωγή.273 

Αυτοί οι ασθενείς συνήθως επανακτούν το 1/3 του απολεσθέντος βάρους μέσα 

σε ένα έτος από τη διακοπή της θεραπείας. Η διατήρηση μίας τακτικής επαφής 

(δύο φορές την εβδομάδα) με τους θεραπευτές συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη 

διατήρηση της απώλειας βάρους.274 Δυστυχώς πολλοί ασθενείς κουράζονται και 

διακόπτουν τα προγράμματα τροποποίησης της συμπεριφοράς μετά τον πρώτο 

χρόνο εφαρμογής τους. Επιπλέον, τα προγράμματα τροποποίησης της 

συμπεριφοράς δεν είναι ευρέως διαθέσιμα και η εφαρμογή τους μπορεί να είναι 

δύσκολη.257, 275 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Θεραπεία της παχυσαρκίας  

 

- 87 - 

Οι ιατροί πρέπει να υιοθετούν κάποιες από τις αρχές της τροποποίησης 

της συμπεριφοράς στην κλινική ενασχόληση με τους παχύσαρκους ασθενείς. 

Ακόμη θα πρέπει να υποστηρίζουν τις προσπάθειές τους και να τους 

καθοδηγούν στα κατάλληλα προγράμματα παροχής βοήθειας.  

 

7.2.γ. Φυσική Άσκηση 

 Η αυξημένη φυσική δραστηριότητα και η σωματική άσκηση δεν είναι 

αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση του σωματικού βάρους στα αρχικά 

στάδια. Μόνο ένα μικρό ποσό ενέργειας καταναλώνεται με τις δραστηριότητες 

που μπορεί να επιτελέσουν οι παχύσαρκοι ασθενείς. Επομένως, η αυξημένη 

φυσική δραστηριότητα των παχύσαρκων ατόμων αμέσως μετά την έναρξη 

δίαιτας, συνήθως δεν αυξάνει την αρχική απώλεια βάρους.276 Παρόλα αυτά, ο 

συνδυασμός της φυσικής δραστηριότητας και της σωματικής άσκησης με τη 

δίαιτα είναι απαραίτητος, γιατί ή αύξηση της σωματικής άσκησης είναι χρήσιμη 

για τη μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους. Αρκετές μελέτες έχουν 

δείξει ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς που πετυχαίνουν μία μακροχρόνια (≥1 έτους ) 

απώλεια βάρους ασκούνται σε καθημερινή βάση.277-279 Η ωφέλιμη δράση της 

φυσικής άσκησης στη διατήρηση της απώλειας βάρους οφείλεται σε 

φυσιολογικούς και ψυχολογικούς μηχανισμούς, που σχετίζονται με την 

κατανάλωση ενέργειας και αφορά στη βελτίωση της διάθεσης, την αύξηση της 

αυτοεκτίμησης και τη συμμόρφωση με τη διαιτητική αγωγή.280 

Ο βαθμός της σωματικής άσκησης που σχετίζεται με τη μακροχρόνια 

διατήρηση της απώλειας βάρους είναι σημαντικός. Οι περισσότερες σειρές 

προτείνουν ένα επίπεδο σωματικής άσκησης της τάξης των 2500 θερμίδων την 

εβδομάδα, που ισοδυναμεί με 60-75 λεπτά μέτριας δραστηριότητας την ημέρα ( 

ζωηρό βάδισμα) ή 30 λεπτά έντονης δραστηριότητας την ημέρα (ποδήλατο, 

αεροβική γυμναστική, jogging).281-282 Είναι σημαντικό να τίθενται αρχικά 

μέτριοι στόχοι και να αυξάνεται βαθμιαία η σωματική άσκηση μέχρι να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα βάρους. Τόσο η προγραμματισμένη 
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σωματική άσκηση κατά τη διάρκεια της ημέρας (τρέξιμο, 

κολύμβηση,ποδήλατο), όσο και η αυξημένη φυσική δραστηριότητα κατά τη 

διάρκεια της ημέρας (βάδισμα αντί για οδήγηση, χρησιμοποίηση της κλίμακας 

αντί για ανελκυστήρα) είναι αποτελεσματικά στη διατήρηση της απώλειας 

βάρους.283 Επιπλέον η άσκηση, αυτή καθεαυτή, βελτιώνει την υπέρταση και 

συμβάλλει στην ψυχολογική στήριξη αυτών των ασθενών.284 

 

7.2.δ. Φαρμακευτική αγωγή 

Η δυσκολία στην επίτευξη μακροχρόνιας απώλειας βάρους με τις 

προαναφερθείσες μεθόδους, αύξησε το ενδιαφέρον για τη φαρμακευτική 

θεραπευτική αγωγή της παχυσαρκίας. Οι ενδείξεις για τη φαρμακευτική αγωγή 

της παχυσαρκίας αφορούν ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) ≥30 

kg/m2, ή δείκτη μάζας σώματος (BMI) 27-29,9 kg/m2 σε συνδυασμό με μία 

επιπλοκή που σχετίζεται με την παχυσαρκία. 

Τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της παχυσαρκίας από τον 

Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) στις ΗΠΑ περιγράφονται στον 

Πίνακα 4. Μόνο η σιμπουτραμίνη και η ορλιστάτη είναι φάρμακα εγκεκριμένα 

για μακροχρόνια χρήση. Εντούτοις, η χορήγηση των φαρμάκων για την 

αντιμετώπιση της παχυσαρκίας θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική γιατί οι 

ασθενείς που ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή συνήθως επανακτούν 

βάρος όταν η θεραπεία διακόπτεται.285,286 Δεν μπορεί όμως να χορηγείται 

φαρμακευτική αγωγή εφ’ όρου ζωής, γιατί τότε αναπτύσσονται διάφορες 

φαρμακευτικές επιπλοκές, ενίοτε απειλητικές για τη ζωή των ασθενών (π.χ. 

καρδιαγγειακά επεισόδια). 

Για τη φαρμακευτική αγωγή κατά της παχυσαρκίας έχουν δοκιμασθεί 

διάφορα σκευάσματα. 

Τα κατασταλτικά της όρεξης είναι ανάλογα της αμφεταμίνης και τα φάρμακα τα 

οποία έχουν επαρκώς αξιολογηθεί είναι η διαιθυλπροπιόνη, η μαζινδόλη, η 

φεντερμίνη και η φενφλουραμίνη. Όλα αυτά τα φάρμακα έχουν σημαντική 
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δυνατότητα διέγερσης του κεντρικού νευρικού συστήματος, εκτός από τη 

φενφλουραμίνη και τη δεξφενφφλουραμίνη τα οποία έχουν κατασταλτικές 

ιδιότητες και δρούν μέσω απελευθέρωσης και αναστολής επαναπρόσληψης της 

σεροτονίνης.287,288 

Πίνακας 4. Εγκεκριμένα φάρμακα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας στις 

ΗΠΑ 

 

Βενζφεταμίνη υδροχλωρική 

Φεντιμετραζίνη 

Φεντερμίνη 

Διαιθυλπροπιόνη υδροχλωρική 

Μαζινδόλη 

Σιμπουτραμίνη υδροχλωρική  

Ορλιστάτη 

 

Τα κατασταλτικά της όρεξης προτείνονται κατά κανόνα για βραχυχρόνια 

χρήση. Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι ασθενείς συνέχισαν να 

παρουσιάζουν βελτίωση και μετά 2 έτη παρακολούθησης!289 Άλλες πάλι μελέτες 

υποστηρίζουν ότι τα φάρμακα αυτά, μπορεί να μην είναι πολύ αποτελεσματικά 

μακροπρόθεσμα, αντίθετα δε μπορεί να αυξήσουν το βάρος σε ορισμένες 

περιπτώσεις.  

Αυτά τα φάρμακα όμως, συνδέονται με μία σειρά παρενέργειες και 

σημαντικούς κινδύνους για την  υγεία του ασθενούς και σε πολλές χώρες έχει 

σταματήσει η κυκλοφορία τους.290 Ο συνδυασμός της φενφλουραμίνης με τη 

φεντερμίνη έχει αναφερθεί ότι συνδέεται με την ανάπτυξη καρδιακής 

βαλβιδοπάθειας σε γυναίκες με αρνητικό ιστορικό και με αυξημένο κίνδυνο 

πνευμονικής υπέρτασης (23 φορές υψηλότερος κίνδυνος στα άτομα που 

λαμβάνουν ένα από τα δύο φάρμακα για διάστημα 3 μηνών ή 

περισσότερο).291,292 Η θεραπεία με δεξφενφλουραμίνη συνδέθηκε επίσης με 

αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβάντων. Υπήρχαν σημαντικές αυξήσεις 
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της χοληστερόλης του ορού και της γλυκόζης του αίματος και μία ελαφρά 

αύξηση της συστολικής πίεσης του αίματος.293 

Μία άλλη ουσία με παρόμοιο μηχανισμό δράσης είναι η φλουοξετίνη. Η 

φλουοξετίνη επιτυγχάνει απώλεια βάρους, τις πρώτες εβδομάδες, αλλά 

παρατεταμένη χορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους. Ο 

μηχανισμός πίσω από αυτή τη δράση είναι ασαφής, διότι αυτό δε συμβαίνει σε 

όλους τους ασθενείς.290 Στοιχεία ευρείας κλίμακας, αποκαλύπτουν 

αποτελεσματική μείωση του βάρους για τις πρώτες 28 εβδομάδες, 

ακολουθούμενη από μία κατακόρυφη αύξηση του βάρους. Στις 52 εβδομάδες 

το αποτέλεσμα δε διαφέρει από το placebo.294 

Συνεπώς τα κριτήρια για τη χορήγηση των κατασταλτικών φαρμάκων της 

όρεξης στη θεραπεία της παχυσαρκίας είναι αβέβαια. Δεδομένου τη μείωση της 

θνησιμότητας από την απώλεια βάρους με τη χορήγηση φαρμάκων, η χρήση 

των κατασταλτικών της όρεξης μπορεί να ωφελήσει επιλεγμένους ασθενείς, όπως 

σοβαρά παχύσαρκα άτομα στα οποία έχουν αποτύχει άλλες μορφές θεραπείας 

και εμφανίζουν σοβαρές συνακόλουθες καταστάσεις (υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, 

σακχαρώδης διαβήτης). 295  

Όλοι ο υποψήφιοι για θεραπεία με κατασταλτικά της όρεξης πρέπει να 

ενημερώνονται για τις πιθανές παρενέργειες και να παρακολουθούνται τακτικά 

με φυσική εξέταση και όταν κρίνεται σκόπιμο με εργαστηριακές εξετάσεις και 

υπερηχογράφημα καρδίας.291 

Ουσίες με διεγερτική δράση επί του μεταβολισμού και της θερμογένεσης 

όπως, θυρεοειδικές ορμόνες και αγωνιστές των β3-αδρενεργικών υποδοχέων στο 

λιπώδη ιστό έχουν επίσης δοκιμασθεί με πτωχά όμως αποτελέσματα. 

Οι  αγωνιστές των β3-αδρενεργικών υποδοχέων στα ποντίκια προκαλούν 

μείωση του σωματικού βάρους και βελτίωση της ινσουλινοαντοχής και της 

υπεργλυκαιμίας. Ο βαθμός της επίδρασης και η ενεργοποίηση του φαιού λίπους 

(ΒΑΤ) από αυτούς τους αγωνιστές δεν είναι γνωστός, επομένως τα δυνητικά 

οφέλη από τη χρήση τους στον άνθρωπο πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω.296 
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Ο πολυεστέρας της σουκρόζης είναι ένα μη απορροφήσιμο μείγμα λιπαρών 

οξέων συνδεδεμένο σε εστερική μορφή με τη σουκρόζη. Προκαλεί μέτρια 

μείωση, περίπου κατά 25% των προσλαμβανομένων θερμίδων και ελαττώνει τα 

επίπεδα της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων στο πλάσμα. Η χρήση της 

όμως μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη των λιποδιαλυτών βιταμινών. Τα στοιχεία 

προέρχονται από μελέτες μικρής διάρκειας , επομένως η μακροχρόνια κλινική 

χρησιμότητά της δεν είναι επιβεβαιωμένη.297,298 

Μία σειρά άλλων ουσιών έχουν δοκιμασθεί (ανθρώπειος χοριακή 

γοναδοτροπίνη, λεβοντόπα,βρωμοκρυπτίνη, ανταγωνιστές των οπιοειδών, γ-λινολενικό 

οξύ, αυξητική ορμόνη), χωρίς κάποιο σημαντικό όφελος. Κλινικές έρευνες που 

αφορούν την ανασυνδυασμένη λεπτίνη βρίσκονται σε πρώιμα στάδια, αλλά 

δεδομένου ότι η ενδογενής λεπτίνη ανευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στους 

περισσότερους παχύσαρκους θεωρείται απίθανο ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο 

φάρμακο. 

Η σιμπουτραμίνη δρα σαν ανορεξιογόνο μέσω αναστολής της 

επαναπρόσληψης της νορεπινεφρίνης, της σεροτονίνης κα της ντοπαμίνης. Η 

επίδραση της σιμπουτραμίνης στο σωματικό βάρος είναι δοσοεξαρτώμενη και 

κυμαίνεται από 1-30 mg ημερησίως.285 

Δύο μακροχρόνιες τυχαιοποιημένες μελέτες ελέγχου έδειξαν ότι η μέση 

απώλεια βάρους ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν 10-20 

mg σιμπουτραμίνης ημερησίως σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε placebo 

θαραπεία.299,300 

Οι πιο συχνές περενέργειες της σιμπουτραμίνης είναι ξηροστομία, 

κεφαλαλγία, δυσκοιλιότητα και αϋπνία. Η σιμπουτραμίνη επίσης προκαλεί μικρή 

αύξηση της αρτηριακής πίεσης (2-4 mm Hg) και της καρδιακής συχνότητας (4-

6 σφύξεις /min). Εντούτοις μερικοί ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερη αύξηση 

της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας και απαιτείται ελάττωση 

της δοσολογίας ή και διακοπή της θεραπείας. 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Θεραπεία της παχυσαρκίας  

 

- 92 - 

Η ορλιστάτη είναι ένα συνθετικό παράγωγο που προέρχεται από τον 

Streptomyses toxytricini και αναστέλλει τη λιπάση των θηλαστικών. 

Συγκεκριμένα συνδέεται με την λιπάση στο γαστρεντερικό σύστημα και 

εμποδίζει την πέψη και την απορρόφηση του λίπους ως τροφής. Η χορήγηση 

120 mg ορλιστάτης τρείς φορές την ημέρα μαζί με τα γεύματα, έχει ως 

αποτέλεσμα το 70% των προσλαμβανομένων τριγλυκεριδίων να απορροφάται, 

ενώ το υπόλοιπο 30% αποβάλλεται στα κόπρανα.301 

Η ορλιστάτη έχει επίσης θετική επίδραση στα επίπεδα της χοληστερόλης 

ορού ανεξαρτήτως της απώλειας βάρους. Τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης 

μειώνονται περισσότερο στους ασθενείς που βρίσκονται σε αγωγή με ορλιστάτη 

σε σύγκριση με τα άτομα που λαμβάνουν placebo θεραπεία, ακόμη και αν γίνει 

αναγωγή ως προς την εκατοστιαία απώλεια βάρους.260,302  Ο πιθανός μηχανισμός 

σχετίζεται με την επίδραση της ορλιστάτης στην απορρόφηση της 

χοληστερόλης της τροφής. 303 

Οι κυριότερες παρενέργειες της ορλιστάτης αφορούν γαστρεντερικές 

διαταραχές, οι οποίες συνήθως παρατηρούνται τις 4 πρώτες εβδομάδες της 

αγωγής, είναι ελαφράς ως μέτριας εντάσεως και προκαλούνται από τη 

δυσαπορρόφηση του λίπους. Η ορλιστάτη επηρεάζει την απορρόφηση των 

λιποδιαλυτών βιταμινών και ιδιαίτερα τη β-καροτίνη και τις βιταμίνες D και Ε. 

Επίσης μπορεί να επηρεάσει και την απορρόφηση διάφορων λιποφιλικών 

φαρμάκων, όπως της κυκλοσπορίνης, αν λαμβάνονται ταυτόχρονα, γι’ αυτό αν 

απαιτείται συγχορήγησή τους πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 2 

ωρών.286,302 

Η φαρμακευτική αγωγή κατά της παχυσαρκίας είναι περισσότερο 

αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται μαζί με τροποποίηση της συμπεριφοράς.304 

Τέλος ο συνδυασμός διαίτης, φαρμακευτικής αγωγής, φυσικής άσκησης και 

τροποποίησης της συμπεριφοράς είναι ο πλέον αποτελεσματικός. Στην πράξη 

όμως, η μακροχρόνια απώλεια βάρους είναι δύσκολο να επιτευχθεί και η 
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μακροπρόθεσμη ανταπόκριση των παχύσαρκων ασθενών στη συντηρητική 

θεραπεία είναι μικρή.248,249  

 

 

7.3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η χειρουργική θεραπεία έχει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία της 

παχυσαρκίας σοβαρού βαθμού επειδή, όπως αναφέρθηκε , η συντηρητική 

αντιμετώπιση σπάνια επιτυγχάνει μεγάλη, σταθερή και μόνιμη απώλεια βάρους.  

Οι μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας αποσκοπούν είτε στη μείωση της 

απορρόφησης των προσλαμβανομένων θερμίδων  (gastro-intestinal 

malabsortive procedures), είτε στη μείωση της πρόσληψης θερμίδων (gastric 

restriction procedures). 

 

7.3.α. Ιστορική αναδρομή 

Οι πρώτες παρατηρήσεις που αφορούσαν 

απώλεια βάρους στον άνθρωπο μετά από 

γαστρεκτομή ή εντερεκτομή, προέρχονται από 

τον Von Eiselberg το 1895. Από τότε πολλές 

έρευνες πραγματοποιήθηκαν για την ανεύρεση 

χειρουργικού τρόπου αντιμετώπισης της 

παχυσαρκίας. Μετά από πολλές πειραματικές 

μελέτες, ο Kremen το 1954, πραγματοποίησε 

Εικόνα 9. Εγχείρηση Payne-DeWind    την πρώτη θεραπευτική χειρουργική επέμβαση 

για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, μία τελικοτελική νηστιδοειλεοστομία.305 

Η πρώτη όμως ολοκληρωμένη κλινική μελέτη της χειρουργικής αντιμετώπισης 

της παχυσαρκίας αποδίδεται στους Payne και Dewind το 1955 και αφορούσε 

την τελικοπλάγια αναστόμωση της νήστιδας με το εγκάρσιο κόλο (Εικ.9). Η 

αρχική αυτή μέθοδος γρήγορα όμως εγκαταλείφθηκε γιατί προκαλούσε 
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μεταβολικές διαταραχές, ηπατική ανεπάρκεια και πρωτεϊνική υποθρεψία. Η 

μέθοδος τροποποιήθηκε από τον Payne και εφαρμόστηκε τελικοπλάγια 

νηστιδοειλεϊκή παράκαμψη, όπου αναστομώνονται τα αρχικά 35 cm της 

νήστιδος στον τελικό ειλεό 10cm προ της ειλεοτυφλικής βαλβίδας (14in x 4in ή 

35c x 10cm).  

Πολύ γρήγορα εμφανίστηκαν και πολλές τροποποιήσεις της μεθόδου 

αυτής. Αναφέρεται ενδεικτικά η τροποποίηση του Scott (τελικοτελική 

νηστιδοειλεϊκή παράκαμψη – 30cm x 15cm), όπου η αναστόμωση γίνεται 

τελικοτελικά και το παραμένον τυφλό λεπτό έντερο αναστομώνεται με το 

εγκάρσιο κόλο.306,307 Αυτές οι επεμβάσεις που ήταν πολύ διαδεδομένες τη 

δεκαετία του ’60, υπήρξαν πολύ αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά στην απώλεια 

βάρους. Συνοδεύονταν όμως από σοβαρές επιπλοκές, όπως ηλεκτρολυτικές 

διαταραχές, ανεπάρκεια βιταμινών, οστεομαλακία από έλλειψη βιταμίνης D, 

νευρομυοπάθεια από έλλειψη βιταμίνης Β12, αρθρίτιδα, έντονο διαρροϊκό 

σύνδρομο, νεφρολιθίαση από λίθους οξαλικού ασβεστίου, χολολιθίαση και 

ηπατική ανεπάρκεια. Η ηπατική ανεπάρκεια οφειλόταν στις ενδοτοξίνες που  

παράγονταν από την υπέρμετρη ανάπτυξη των βακτηριδίων στο 

παρακαμπτόμενο τμήμα του λεπτού εντέρου. Έτσι, το υψηλό ποσοστό και η 

βαρύτητα των επιπλοκών που ακολουθούσαν τις εντερικές παρακάμψεις οδήγησε 

στην εγκατάλειψη αυτού του είδους των επεμβάσεων .308 

Το επόμενο βήμα έγινε από τους Mason και Ito το 1967, όταν 

πραγματοποίησαν σε 24 ασθενείς τη γαστρική παράκαμψη (Gastric Bypass - 

GB), δηλαδή μία οπισθοκολική γαστρονηστιδοστομία  - Billroth II με 100 ml 

γαστρικό θύλακο και 2 cm διάμετρο του στομίου της Γ.Ε.Α.  Η μέση απώλεια 

βάρους ήταν ικανοποιητική  (60 pounds μετά από 18 μήνες παρακολούθησης). 

Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές και η ανεπάρκεια των βιταμινών αντιμετωπιζόταν 

με συμπληρώματα, ενώ η ηπατική δυσλειτουργία ήταν ασυνήθης.309  Ο Griffen 

εφάρμοσε τη γαστροεντεροαναστόμωση κατά Roux-en-Y για την αποφυγή της 

αλκαλικής γαστρίτιδας.310 Αν και προτάθηκαν στη συνέχεια διάφορες 
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παραλλαγές της αρχικής τεχνικής, η γαστροεντεροαναστόμωση κατά Roux-en-

Y αποτελεί μία αποτελεσματική επέμβαση κατά της παχυσαρκίας με αποδεκτό 

ποσοστό επιπλοκών.311 

Το 1971 οι Printen και Mason εισήγαγαν τις διαμερισματοποιήσεις του 

στομάχου ή γαστροπλαστικές. Στην αρχή εφαρμόσθηκε η οριζόντια 

διαμερισματοποίηση του στομάχου με τη δημιουργία ενός χαμηλής 

περιεκτικότητας ανώτερου γαστρικού θυλάκου, ο οποίος επικοινωνεί με τον 

υπόλοιπο στόμαχο με ένα στενό στόμιο 1 cm κατά μήκος του μείζονος τόξου 

του στομάχου. Η τεχνική αυτή όμως απέτυχε γιατί με την πάροδο του χρόνου 

παρατηρούνταν διάταση του ανώτερου γαστρικού θυλάκου και διεύρυνση του 

στομίου επικοινωνίας μεταξύ των δύο γαστρικών διαμερισμάτων.312  Ο Gomez 

ενίσχυσε το στόμιο κατά μήκος του μείζονος τόξου του στομάχου με πλέγμα 

πολυπροπυλενίου.313  Τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή 

των οριζοντίων διαμερισματοποιήσεων οδήγησαν τους Tretbar και Sifars στην 

εφαρμογή της κάθετης γαστροπλαστικής, δηλαδή τη δημιουργία ενός γαστρικού 

θυλάκου κατά μήκος του ανώτερου τμήματος του ελάσσονος τόξου του 

στομάχου, ο οποίος επικοινωνεί με το υπόλοιπο στομάχι μέσω ενός στομίου 

διαμέτρου 1 cm.314  Ο Mason το 1980 περιέγραψε την ενισχυμένη κάθετη 

διαμερισματοποίηση του στομάχου  (Vertical Banded Gastroplasty – VBG), 

όπου δημιουργείται ένας κάθετος γαστρικός θύλακος χωρητικότητας 15 ml, ο 

οποίος επικοινωνεί με τον υπόλοιπο στόμαχο με στόμιο εύρους μικρότερου των 

12 mm, του οποίου το εύρος διατηρείται σταθερό δια εξωτερικής ενισχύσεώς 

του με δακτύλιο από συνθετικό υλικό.315 

O Scopinaro το 1981 εισήγαγε την χολοπαγκρεατική παράκαμψη. 

Πρόκειται περί συνδυασμού υφολικής γαστρεκτομής με γαστροειλεϊκή 

αναστόμωση κατά Roux-en-Y και ειλεοειλεϊκή αναστόμωση  50 cm προ της 

ειλεοτυφλικής βαλβίδας. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά με ελάττωση του 

υπερβάλλοντος βάρους κατά 75%. Οι επιπλοκές της είναι πρωτεϊνική 

υποθρεψία, δυσαπορρόφηση βιταμινών και σπανίως ηπατική ανεπάρκεια.316 Για 
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την αποφυγή αυτών των επιπλοκών ο Marceau τροποποίησε την τεχνική σε 

χολοπαγκρεατική παράκαμψη με 12δακτυλική βαλβίδα “dyodenal switch”, με 

άριστα αποτελέσματα. Πραγματοποίησε αντί της υφολικής γαστρεκτομής, 

γαστρεκτομή με δημιουργία γαστρικού σωλήνα με διατήρηση του πυλωρού, 

12δακτυλική αναστόμωση κατά Roux-en-Y και ειλεοειλεϊκή αναστόμωση 100 

cm προ της ειλεοτυφλικής βαλβίδας.317 

Στη συνέχεια τη δεκαετία του ’90 περιγράφηκε η χρήση του γαστρικού 

δακτυλίου από Dacron ή σιλικόνη, με τη βοήθεια του οποίου σχηματίζεται ένας 

μικρός θύλακος στο ανώτερο τμήμα του στομάχου.318 Ο ρυθμιζόμενος 

γαστρικός δακτύλιος από σιλικόνη (adjustable silicone gastric banding) 

εφαρμόστηκε από τον Kuzmak και δίνει τη δυνατότητα αυξομείωσης της 

διαμέτρου του στομίου επικοινωνίας μεταξύ των δύο γαστρικών διαμερισμάτων 

μεταγχειρητικά.319 Ο Chelala320 και ο Belachew321 πραγματοποίησαν πρώτοι τη 

λαπαροσκοπική  τοποθέτηση του γαστρικού δακτυλίου το 1992, ενώ ο 

Wittgrove323 και ο Lonroth324  εφάρμοσαν πρώτοι τη λαπαροσκοπική γαστρική 

παράκαμψη και τη λαπαροσκοπική κάθετη γαστροπλαστική το 1993. 

Ο Cigaina324 περιέγραψε το 1995 τη γαστρική ηλεκτρική διέγερση, με την 

τοποθέτηση των ηλεκτροδίων ενός βηματοδότη ενδομυϊκώς στο έλασσον τόξο, 

στο πρόσθιο τοίχωμα του στομάχου. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για 

τη βραχυχρόνια απώλεια βάρους, αλλά χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση της 

μεθόδου σε μεγάλες σειρές και για μακρύ χρονικό διάστημα για να εξαχθούν 

σαφή συμπεράσματα. 

Τέλος, απλή μνεία γίνεται για το δέσιμο των γνάθων με σύρμα και τον 

περιορισμό της γαστρικής χωρητικότητας με τη χρήση ενδογαστρικού 

αεροθαλάμου. Η πρώτη είναι σχετικά φθηνή και αποτελεσματική μέθοδος 

ταχείας απώλειας βάρους σε σχέση με το κόστος της , αλλά οι ασθενείς μπορούν 

εύκολα να επανακτήσουν το βάρος αυτό μετά την αφαίρεση της συσκευής.152 Η 

δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως στην προπαρασκευή των νοσογόνα 
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παχύσαρκων αρρώστων πριν αυτοί οδηγηθούν στο χειρουργείο και σα μέρος 

μίας πολυδιάστατης αγωγής που εφαρμόζεται σε υπέρβαρα άτομα.325 

 

 

7.3.β. Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας 

Οι ενδείξεις της χειρουργικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σοβαρού 

βαθμού, όπως καθορίσθηκαν από το National Institutes of Health Consensus 

το 1991, αφορούν ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος ΒΜΙ >40 ή ΒΜΙ >35 με 

συνύπαρξη σοβαρών συνοδών νόσων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η 

αρτηριακή υπέρταση, τα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, το σύνδρομο 

άπνοιας στον ύπνο, η αρθρίτιδα και η υπερλιπιδαιμία. Επιπλέον κριτήρια 

επιλογής αποτελούν, η αποτυχία επανειλημμένων προσπαθειών θεραπείας με 

συντηρητικές μεθόδους, η απουσία μεταβολικών ή ενδοκρινικών νοσημάτων, η 

απουσία σοβαρής ψυχικής νόσου, η απουσία ηπατικής κίρρωσης ή σοβαρών 

παθήσεων από το πεπτικό σύστημα, ο αποκλεισμός ασθενών με κατάχρηση 

αλκοόλ ή ναρκωτικών.326 

Η χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας πρέπει να προτείνεται μόνο σε 

ασθενείς που είναι πλήρως ενημερωμένοι και εμφανίζουν αποδεκτό χειρουργικό 

κίνδυνο. Θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι η χειρουργική επέμβαση από μόνη 

της δεν εξασφαλίζει τη μακροχρόνια απώλεια βάρους, γιατί η μετεγχειρητική 

κατανάλωση αυξημένης ποσότητας υγρών υψηλής θερμιδικής αξίας μπορεί να 

οδηγήσει σε επανάκτηση του απολεσθέντος βάρους. Η συγκατάθεση του 

ασθενούς, η πλήρης συμμόρφωσή του στις μετεγχειρητικές διαιτητικές οδηγίες, 

η δέσμευσή του για μακροχρόνια μετεγχειρητική παρακολούθηση, η 

κατανόηση  και η βοήθεια του κοινωνικού περιβάλλοντος του ασθενούς για την 

ομαλή προσαρμογή του στις καινούριες συνθήκες διαβίωσης κρίνονται επίσης 

απαραίτητες. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των βαριατρικών εγχειρήσεων 

είναι η ύπαρξη εξειδικευμένου χειρουργικού κέντρου που μπορεί να παρέχει 
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ασφάλεια και μετεγχειρητική υποστήριξη και η παρουσία εξειδικευμένης 

ιατρικής ομάδας (χειρουργός, αναισθησιολόγος, παθολόγος, ψυχίατρος, 

ενδοκρινολόγος και διαιτολόγος). 

 

7.3.γ. Προεγχειρητικός έλεγχος 

Ο προεγχειρητικός έλεγχος των παχυσάρκων ασθενών πρέπει να γίνεται με 

πολύ προσοχή από μία ιατρική ομάδα που περιλαμβάνει χειρουργό, παθολόγο, 

ψυχίατρο, διαιοτολόγο και νοσηλευτή. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορεί να 

εισαχθούν την προηγουμένη ημέρα της προγραμματισμένης επέμβασης. 

Παρόλ’ αυτά όταν υπάρχουν προβλήματα όπως, σοβαρό σύνδρομο άπνοιας 

στον ύπνο, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή σακχαρώδης διαβήτης με 

σοβαρή αγγειοπάθεια, οι ασθενείς αυτοί πρέπει να εισάγονται 2-3 ημέρες 

νωρίτερα και να ακολουθούν την κατάλληλη προετοιμασία, ώστε να μειώνονται 

οι εγχειρητικοί κίνδυνοι. 

Οι εξετάσεις ρουτίνας που γίνονται συνήθως είναι: γενική αίματος, γενική 

ούρων, πλήρης βιοχημικός έλεγχος, σίδηρος και σιδηροδεσμευτική ικανότητα, 

βιταμίνη Β12, ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, 

υπερηχογράφημα καρδίας, αέρια αίματος και πνευμονικές λειτουργικές 

δοκιμασίες για τον αποκλεισμό του συνδρόμου υποαερισμού, μελέτη του ύπνου 

για τον έλεγχο του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο, υπερηχογράφημα Doppler 

των φλεβών των κάτω άκρων για τον αποκλεισμό της εν τω βάθει φλεβικής 

θρόμβωσης και δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη. Επειδή η χολολιθίαση 

παρουσιάζεται σε ποσοστό 15-25% στους παχυσάρκους σοβαρού βαθμού, ο 

υπερηχογραφικός έλεγχος των χοληφόρων συνιστάται σε όσα άτομα δεν έχουν 

υποβληθεί σε χολοκυστεκτομή. Σημειώνεται ότι το ενεργό έλκος αποτελεί 

αντένδειξη για χειρουργική επέμβαση σε θεραπεία της «σοβαρής παχυσαρκίας». 

Η επιλογή της χειρουργικής επέμβασης με τους πιθανούς κινδύνους, τα 

αναμενόμενα οφέλη και η ανάγκη για μακροχρόνια παρακολούθηση θα πρέπει 

να εξηγηθούν ευκρινώς στον ασθενή ώστε να δώσει τη συγκατάθεσή του. 
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7.3.δ. Μετεγχειρητική παρακολούθηση 

Γενικά, ή άμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση των παχυσάρκων 

ασθενών δεν διαφέρει από αυτή των συνήθων ενδοκοιλιακών επεμβάσεων. 

Έμφαση πρέπει να δοθεί στη χορήγηση προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής, 

την προσεκτική παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, το ισοζύγιο του ύδατος 

και τον έλεγχο του σακχάρου του αίματος. Η χορήγηση χημειοπροφύλαξης 

συνηθίζεται στα περισσότερα κέντρα χειρουργικής της παχυσαρκίας, χωρίς 

όμως να έχει πιστοποιηθεί ότι είναι απαραίτητη. Η παρακολούθηση πρέπει να 

είναι συνεχής και στενή από ειδικευμένο προσωπικό. Τα πρώτα 24ωρα είναι 

σημαντικά για την άμεση αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανής 

καρδιοαναπνευστικής επιπλοκής, διαφυγής ή ενδοκοιλιακής λοίμωξης. Η ταχεία 

κινητοποίηση των ασθενών, η αναπνευστική φυσικοθεραπεία και η συνεχής 

παρακολούθηση είναι παράγοντες που ελαχιστοποιούν την εμφάνιση άμεσων 

μετεγχειρητικών επιπλοκών. Οι ασθενείς δε σιτίζονται μέχρι να αναφέρουν την 

αποβολή αερίων, συνήθως την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα. Από την τέταρτη 

μετεγχειρητική ημέρα και μετά  λαμβάνουν συνήθως συμπλήρωμα διατροφής με 

νερό από το στόμα, μέχρι την έξοδό τους από το νοσοκομείο , συνήθως την 5η 

ή 6η μετεγχειρητική ημέρα. 

Η απώτερη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών είναι επίσης έργο 

εξειδικευμένης ομάδας ιατρών που, εκτός από το χειρουργό θα πρέπει να 

περιλαμβάνει και διαιτολόγο. Οι ασθενείς μετά την έξοδό τους από το 

νοσοκομείο και για τις δύο επόμενες εβδομάδες παραμένουν σε υδρική δίαιτα 

και προχωρούν προσεκτικά σε πλήρη δίαιτα περίπου στο τέλος της 6ης 

εβδομάδας. Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν βαθμιαία στη φυσιολογική 

διατροφή γύρω στους 3-4 μήνες από την εγχείρηση, αλλά υπάρχει σημαντική 

μείωση της ποσότητας της προσλαμβανόμενης τροφής, γιατί επέρχεται γρήγορα 

κορεσμός. Δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν στην κατανάλωση κρέατος. Οι 

περισσότεροι ασθενείς αρχίζουν σταδιακά με βρώση λευκού κρέατος 

(κοτόπουλο, ψάρι) και γύρω στο 10ο-12ο μετεγχειρητικό μήνα μπορούν να 
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τραφούν και με κόκκινο κρέας. Περίπου στο τέλος του τρίτου μήνα, οι 

περισσότεροι ασθενείς ,λαμβάνουν μία μικρή αλλά ισορροπημένη δίαιτα. Η 

μετεγχειρητική παρακολούθηση (follow-up) πρέπει να γίνεται κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα (1-2-3-6-9-12 μήνες και στη συνέχεια σε εξαμηνιαία βάση). 

Η παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνει εκτίμηση του ρυθμού απώλειας βάρους, 

της σίτισης και της κατάστασης της θρέψης των ασθενών, πλήρη αιματολογικό 

και βιοχημικό έλεγχο και αναζήτηση πιθανών επιπλοκών από την επέμβαση. 

 

7.3.ε. Τύποι  χειρουργικών  επεμβάσεων  σήμερα 

Οι χειρουργικές μέθοδοι που εφαρμόζονται σήμερα για τη θεραπεία της 

παχυσαρκίας διακρίνονται σε δυσαπορροφητικές και περιοριστικές επεμβάσεις.  

Η πιο συχνά διενεργούμενη επέμβαση στις ΗΠΑ είναι η γαστρική παράκαμψη 

Roux-en-Y  και ακολουθούν η ενισχυμένη κάθετη γαστροπλαστική και ο 

ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος. Εναλλακτική λύση αποτελεί η 

χολοπαγκρεατική παράκαμψη. Την τελευταία 10ετία άρχισαν οι εγχειρήσεις 

αυτές να εφαρμόζονται και λαπαροσκοπικά.327 Η χειρουργική θεραπεία 

θεωρείται επιτυχής, όταν η απώλεια βάρους τρία χρόνια μετά την επέμβαση 

είναι μεγαλύτερη από το 50% του υπερβάλλοντος βάρους του ασθενούς και 

ταυτόχρονα ή απώλεια αυτή παραμένει σταθερή.328 

 

7.4. Ενισχυμένη κάθετη γαστροπλαστική ( Vertical  Banded  

Gastroplasty) 

• Περιοριστική επέμβαση 
• Σχηματισμός γαστρικού 

θυλάκου    <50 ml 
• Εξωτερική ενίσχυση του 

στομίου από συνθετικό υλικό 
• Εγχειρητική θνητότητα <1% 
•   Ποσοστό επιτυχίας 80% 

 

  Εικόνα 10. Ενιισχυμένη κάθετη γαστροπλαστική 
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Η ενισχυμένη κάθετη γαστροπλαστική (Εικ.10) είναι μία απλή 

περιοριστική επέμβαση που περιορίζει το ποσό και το ρυθμό της 

προσλαμβανόμενης τροφής, με τη δημιουργία ενός μικρής περιεκτικότητας  

ανώτερου γαστρικού θυλάκου ο οποίος επικοινωνεί με τον υπόλοιπο στόμαχο 

με ένα στενό στόμιο. Όταν η επιμελώς μασημένη τροφή καταπίνεται και φτάνει 

στον ανώτερο γαστρικό θύλακο, προκαλεί τη διάσταση του τοιχώματός του. 

Έτσι διεγείρονται τα πνευμονογαστρικά νεύρα που στέλνουν ένα πρώιμο μήνυμα 

κορεσμού στα ρυθμιστικά κέντρα της όρεξης στον υποθάλαμο. Στη συνέχεια, η 

τροφή διέρχεται δια του στομίου στο κατώτερο διαμέρισμα του στομάχου και 

από εκεί στο έντερο. Η κάθετη γαστροπλαστική δε μεταβάλλει τον πυλωρικό 

έλεγχο της γαστρικής κένωσης. Το γαστρεντερικό σύστημα δεν υφίσταται άλλες 

χειρουργικές αλλαγές στην ανατομία του και τη φυσιολογία του. 

Ο Doherty329 αναφέρει ότι ο ρυθμός απώλειας βάρους μετά από την 

επέμβαση ενισχυμένης κάθετης γαστροπλαστικής είναι 7% τον πρώτο 

μετεγχειρητικό μήνα, 12% το δεύτερο μετεγχειρητικό μήνα, 16% τον τρίτο 

μετεγχειρητικό μήνα , 20% τον τέταρτο μετεγχειρητικό μήνα, 25% τον έκτο 

μετεγχειρητικό μήνα, 30% τον ένατο μετεγχειρητικό μήνα και 35% το 

δωδέκατο μετεγχειρητικό μήνα. Τον πρώτο μετεγχειρητικό χρόνο 

σταθεροποιείται ή απώλεια βάρους (αν η επέμβαση παραμείνει ανέπαφη και ο 

ασθενής συμμορφωθεί με τις διαιτητικές οδηγίες). 

Με τη συμπλήρωση 5 ετών από την επέμβαση, το 50% των ασθενών 

συνεχίζουν να διατηρούν μία μέση απώλεια 50% του υπερβάλλοντος βάρους και 

τον δέκατο μετεγχειρητικό χρόνο το 40% των ασθενών συνεχίζουν να 

διατηρούν μία απώλεια 50% του υπερβάλλοντος βάρους.330,331. Έχουν 

περιγραφεί μεγάλες διαφορές στη διεθνή βιβλιογραφία ως προς την απώλεια του 

υπερβάλλοντος βάρους μετά από την επέμβαση της κάθετης γαστροπλαστικής. 

Υπάρχουν πάντως αναφορές για ελάττωση του υπερβάλλοντος βάρους σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το 55%-60% το δεύτερο μετεγχειρητικό χρόνο327,332. 

Η σταθερή απώλεια 25% του υπερβάλλοντος βάρους μειώνει τη νοσηρότητα 
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των συνοδών καταστάσεων της παχυσαρκίας333,334 . Ο βαθμός βελτίωσης της 

νοσηρότητας των συνοδών καταστάσεων σχετίζεται με το βαθμό της σταθερής 

απώλειας βάρους. 

Εντούτοις, το 15%-25% των ασθενών αδυνατούν να διατηρήσουν το 

απολεσθέν βάρος335 . Αυτοί οι ασθενείς είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν 

προεγχειρητικά336 . Ανάμεσα στις αιτίες που ενοχοποιούνται για την αδυναμία 

διατήρησης του απολεσθέντος βάρους είναι η μη προσαρμοσμένη δίαιτα με 

υψηλής θερμιδικής αξίας ρευστές ή μαλακές τροφές, η διάσπαση της κάθετης 

γραμμής συρραφής και η διάταση του ανωτέρου γαστρικού θυλάκου. Το 2%-

36% των ασθενών απαιτεί επανεγχείρηση λόγω ανεπαρκούς απώλειας βάρους, 

διάσπασης της κάθετης γραμμής συρραφής, στένωσης του στομίου επικοινωνίας 

και διάβρωσης του τοιχώματος του στομάχου από το πλέγμα.337,338 Τα 

αποτελέσματα της ενισχυμένης κάθετης γαστροπλαστικής μπορεί να βελτιωθούν 

με προσεκτικότερη μελέτη και επιλογή των ασθενών που θα υποβληθούν σε 

αυτή τη μέθοδο. Σε ασθενείς που εμφανίζουν «εθισμό» στα γλυκά (sweet eaters) 

συνιστάται η γαστρική παράκαμψη Roux-en-Y, ενώ σε ιστορικό πεπτικού 

έλκους προτιμάται η ενισχυμένη κάθετη γαστροπλαστική. Έτσι οι δύο αυτές 

εγχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται εφόσον ταιριάζουν στο συγκεκριμένο 

ασθενή327.  

 

7.4.α. Επιπλοκές 

Οι διεγχειρητικές επιπλοκές είναι σπάνιες και περιλαμβάνουν τις ιατρογενείς 

κακώσεις (τραυματισμός του διαφράγματος, του οισοφάγου, του ήπατος , του 

σπληνός ή του παγκρέατος) και την αιμορραγία από τη γραμμή συρραφής. 

Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν την ατελεκτασία, την πλευριτική 

συλλογή, την ορώδη συλλογή του τραύματος, τη μετεγχειρητική κοιλιοκήλη, τη 

διάσπαση της κάθετης γραμμής συρραφής, την αδυναμία απώλειας βάρους (σε 

ποσοστό 20%), τη στένωση του στομίου επικοινωνίας (2,5%-8%), τη φλεγμονή 

του χειρουργικού τραύματος (2,25%), τη δυσανεξία στη χειρουργική επέμβαση 
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(1%-2%), τη διάβρωση του τοιχώματος του στομάχου από το πλέγμα (1%-

2%), την οξεία γαστρική διάταση (1%), τη διάσπαση του χειρουργικού 

τραύματος (1%), τη διαφυγή (0,8%), την πνευμονία (0,2%), και ακόμη την οξεία 

παγκρεατίτιδα, τα οξέα έλκη (stress ulcers), την απόφραξη του λεπτού εντέρου, 

τους επίμονους εμέτους, την οισοφαγίτιδα εξ αναγωγής, τη διάταση του 

ανωτέρου γαστρικού θυλάκου και σπάνια την υποθρεψία, την  ανεπάρκεια 

βιταμινών, την πολυνευρίτιδα και το σύνδρομο Wernicke-Korsakoff.339,340 

Η ναυτία, οι επίμονοι έμετοι και η οισοφαγίτιδα εξ αναγωγής αποτελούν 

πολύ συχνά αιτία παραπόνων των χειρουργημένων ασθενών. Οι πιο συχνές αιτίες 

αυτών των καταστάσεων είναι η αποτυχία μετατροπής της μασώμενης στερεάς 

τροφής σε τροφή μαλακής σύστασης και η πρόσληψη μεγαλύτερης ποσότητας 

τροφής από την περιεκτικότητα του ανώτερου γαστρικού θυλάκου. Αυτές οι 

εσφαλμένες διαιτητικές συμπεριφορές ερεθίζουν το βλεννογόνο του στομίου 

επικοινωνίας προκαλώντας οίδημα και μερική απόφραξη. Εξάλλου η πρόσληψη 

σκληρών τροφών, όπως το κρέας, η κόρα του ψωμιού και οι φλούδες των 

φρούτων που αποφράσσουν το στόμιο επικοινωνίας μπορεί επίσης να 

προκαλέσουν έμετο. Κάθε έμετος προκαλεί τη σύσπαση των μυϊκών τοιχωμάτων 

του στομάχου και την αύξηση της πίεσης εντός του στομάχου. Ο βλεννογόνος 

του στομίου επικοινωνίας τραυματίζεται από την πίεση έναντι του ανένδοτου 

πλέγματος με αποτέλεσμα το οίδημα. Κάθε επεισόδιο εμέτου συντηρεί ή 

αυξάνει το αποφρακτικό οίδημα. Το οίδημα μπορεί να γίνει τόσο έντονο, ώστε 

να μην επιτρέπει ούτε τη δίοδο των υγρών. 

Άλλες σπανιότερες αιτίες αποτελούν η οξεία ιογενής γαστρίτιδα, ο 

καυστικός ερεθισμός από φάρμακα τα οποία δεν έχουν πλήρως κατατμηθεί, η 

παρουσία ξένου σώματος στον ανώτερο γαστρικό θύλακο, η χρήση ασπιρίνης ή 

άλλων μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που προκαλούν 

βλεννογονικές εξελκώσεις και η κύηση. 

Η θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει τη διακοπή της σίτισης για 48 ώρες 

και τη διατήρηση του ισοζυγίου των υγρών τις πρώτες 24 ώρες με τη χορήγηση 
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υγρών (νερό, τσάι ,Gatorade), σε δόση ένα κουταλάκι του γλυκού κάθε 5 λεπτά 

για το διάστημα που είναι ξύπνιος ο ασθενής. Αυτή η περιορισμένη ποσότητα 

υγρών δε διατείνει το τοίχωμα του θυλάκου και δεν προκαλεί έμετο. Την 

επόμενη ημέρα, η χορήγηση των υγρών μπορεί να αυξηθεί σε μία κουταλιά της 

σούπας κάθε 5 λεπτά καθώς το οίδημα έχει μερικώς υποχωρήσει. Μετά τις  48 

ώρες, αποβουτυρωμένο γάλα και ρευστές τροφές μπορεί να χορηγηθούν σε 

μικρές ποσότητες. Την τρίτη ημέρα, ο ασθενής μπορεί να ακολουθήσει τη 

συνήθη δίαιτα της γαστροπλαστικής. Αν οι έμετοι επιμείνουν ή υποτροπιάσουν, 

ο ιατρός πρέπει να μεριμνήσει για την παρεντερική χορήγηση υγρών και 

βιταμινών. Η παραμέληση κατάστασης με επανειλημμένες υποτροπές της 

απόφραξης του στομίου επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο 

Wernicke-Korsakoff με εγκεφαλική βλάβη και μη αναστρέψιμη νευροπάθεια.341 

Το σύνηθες σενάριο για τα άτομα με τους επίμονους εμέτους  είναι οι 

επανειλημμένες  νοσηλείες από διαφορετικούς γιατρούς και συχνά σε 

διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Μία οισοφαγογαστροσκόπηση θα 

αποκλείσει την παρουσία ξένου σώματος στον ανώτερο γαστρικό θύλακο, τη 

στένωση του στομίου επικοινωνίας και την ύπαρξη οξέων ελκών. Είναι 

επιτακτική η αναγνώριση του αιτιολογικού παράγοντα  και η διόρθωση της 

απόφραξης του στομίου επικοινωνίας είτε με διαστολή της διόδου του 

γαστρικού θυλάκου (γαστροσκοπικά), είτε με εγχειρητική διεύρυνση. Η εμμονή 

όμως των συμπτωμάτων όπως έμετος, ναυτία και αναγωγή στους ασθενείς που 

έχουν φυσιολογικές τις ενδοσκοπικές και ακτινολογικές εξετάσεις, παρουσιάζεται 

σε ποσοστό 1%-2% και πιθανόν αυτά τα άτομα να αντιμετωπιστούν με 

αναστροφή της επέμβασης 

Ορισμένοι ασθενείς έχουν την τάση να λαμβάνουν τροφή σε ποσότητα 

μεγαλύτερη από την περιεκτικότητα του ανώτερου γαστρικού θυλάκου και 

προκαλούν έμετο προς ανακούφιση. Με την πάροδο του χρόνου όμως, αυτή η 

κατάσταση προκαλεί διάταση του ανώτερου γαστρικού θυλάκου.342 Όταν ένας 

ασθενής με διατεταμένο γαστρικό θύλακο γευματίζει, η προσλαμβανόμενη 
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τροφή κατακάθεται στο κατωφερέστερο σημείο του θυλάκου και παραμορφώνει 

το στόμιο επικοινωνίας, προκαλώντας μερική απόφραξη. Αυτές οι αλλαγές 

έχουν περιγραφεί από το Mason ως το «σύνδρομο διατεταμένου γαστρικού 

θυλάκου» που χαρακτηρίζεται από εμέτους, οισοφαγίτιδα εξ αναγωγής και 

πρόσληψη σωματικού βάρους. Οι ασθενείς με αυτό το σύνδρομο συχνά 

υιοθετούν μη προσαρμοσμένη διαιτητική συμπεριφορά καταναλώνοντας ρευστές 

ή μαλακές τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας. Αυτές οι αλλαγές αναπτύσσονται 

βραδέως και οι ασθενείς μπορεί να παραμείνουν ασυμπτωματικοί για 10-15 

χρόνια μετά την ενισχυμένη κάθετη γαστροπλαστική. 

 

7.4.β. Αναστροφή της επέμβασης 

Η αναστροφή της ενισχυμένης κάθετης γαστροπλαστικής ενδείκνυται 

ειδικά σε ασθενείς που εμφανίζουν υπέρμετρη απώλεια βάρους, επανειλημμένες 

νοσηλείες για αφυδάτωση, πνευμονία εξ εισροφήσεως, ανεπάρκεια βιταμινών, 

αδυναμία λήψης των απαιτουμένων φαρμάκων και συχνές απουσίες από την 

εργασία.  

 

7.5. Γαστρική Παράκαμψη (Gastric Bypass) 

 

• Περιορίζει τη λήψη τροφής και 
προκαλεί δυσαπορρόφηση. 

• Εγχειρητικός χρόνος διπλάσιος από 
τις περιοριστικές επεμβάσεις. 

• Περιεγχειρητική θνητότητα: 0,3%-
1,6%. 

• Σοβαρές επιπλοκές: 1%-4%. 
• Απώλεια βάρους: πολύ καλή. 
• Ποσοστό επανεγχειρήσεων 1%-9%. 
 

 

 

Εικόνα 11. Γαστρική Παράκαμψη 

              (Εγχείρηση Mason 1966-70) 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Θεραπεία της παχυσαρκίας  

 

- 106 - 

7.5.α. Η εξέλιξη της γαστρικής παράκαμψης 

Ο Mason το 1967 εισήγαγε πρώτος την ιδέα των περιοριστικών 

επεμβάσεων του στομάχου με την εφαρμογή της γαστρικής παράκαμψης309 

(Εικ. 11). Σύμφωνα με την πρώτη τεχνική που εφαρμόσθηκε, δημιουργείται 

ένας μικρός ανεξάρτητος οριζόντιος θύλακος στο ανώτερο τμήμα του 

στομάχου, ο οποίος αναστομώνεται με την αρχική έλικα της νήστιδας. Την 

επόμενη δεκαετία ο Mason στην προσπάθειά του να βελτιώσει τα αποτελέσματα 

της μεθόδου, έδωσε έμφαση στη μέτρηση του όγκου του γαστρικού θυλάκου και 

της διαμέτρου του στομίου της γαστρονηστιδοστομίας. Έτσι τελικά 

προσδιορίστηκαν ότι ο θύλακος πρέπει να έχει περιεκτικότητα ≤ 50 ml και ότι 

η διάμετρος του στομίου της Γ.Ε.Α. πρέπει να είναι 12 mm, για να επιτευχθούν 

τα βέλτιστα αποτελέσματα.344 Ο Alden το 1977 εφάρμοσε την οριζόντια 

συρραφή του στομάχου με τη βοήθεια των συρραπτικών εργαλείων αντί του 

πλήρους διαχωρισμού του.345 

 

 
Eικόνα 12. Τεχνική Mason-Griffen. Roux-en Y γαστρική παράκαμψη (1977). Α.διατομή του 

θόλου του στομάχου. Β. Το τοίχωμα του στομάχου δε διατέμνεται, αλλά η σύμπτωση των τοιχωμάτων 

επιτυγχάνεται με μεταλλικές αγγράφες (συνδετήρες). 
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Ο Griffen ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε τη γαστροεντεροαναστόμωση 

κατά Roux en-Y αντί της loop γαστρονηστιδοστομίας για την αποφυγή της 

αλκαλικής γαστρίτιδας310 (Εικ.12). Έτσι σήμερα μία τυπική γαστρική 

παράκαμψη με γαστρονηστιδική αναστόμωση κατά Roux-en-Y(RY-GBP) 

περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κεντρικού γαστρικού κολοβώματος 

χωρητικότητας 15-30 ml με τη χρήση συρραπτικών που αναστομώνεται με 

έλικα νήστιδος μήκους 40 cm κατά Roux-en-Y  και με εύρος του στομίου της 

αναστόμωσης περίπου 1 cm.346 Έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλεια του πλήρους 

διαχωρισμού του θυλάκου στο ανώτερο τμήμα του στομάχου. Το πλεονέκτημα 

του πλήρους διαχωρισμού είναι η μείωση του ποσοστού της απώτερης 

διάσπασης της γραμμής συρραφής, που σαν ποσοστό επιπλοκής δεν υπερβαίνει 

το 1%. 

 

7.5.β. Αποτελέσματα 

Αν και η απώλεια βάρους που επιτυγχάνεται με την τυπική κατά Roux-en-

Y τεχνική οφείλεται κυρίως στον περιορισμό της τροφής που προσλαμβάνεται 

παρά στη δυσαπορρόφηση, μία «υποκλινική» δυσαπορρόφηση μπορεί να 

συμμετέχει σε αυτή τη διεργασία.347 Δεν έχει όμως διευκρινισθεί ο υπεύθυνος 

μηχανισμός για αυτή τη δυσαπορρόφηση. Η γαστρική παράκαμψη ενίοτε 

προκαλεί σύνδρομο dumping (ναυτία, μετεωρισμό, κωλικοειδή άλγη και 

διάρροια). Προς το παρόν δεν υπάρχουν προοπτικές ή αναδρομικές μελέτες 

που να συσχετίζουν τα συμπτώματα του συνδρόμου dumping με την απώλεια 

βάρους. 

Η απώλεια βάρους φθάνει συνήθως στο μέγιστο βαθμό μετά από 12-18 

μήνες παρακολούθησης και αφορά το 65%-80% του υπερβάλλοντος βάρους. 

Παρόλα αυτά, κάποιος βαθμός επανάκτησης του απολεσθέντος βάρους 

παρατηρείται μεταξύ 3ου και 5ου έτους μετά την επέμβαση. Μεγάλες σειρές 

αναφέρουν μέση απώλεια βάρους 50%-60% του υπερβάλλοντος βάρους με τη 
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συμπλήρωση 5 ετών από την επέμβαση, ενώ μετά την πενταετία το σωματικό 

βάρος σχεδόν σταθεροποιείται348.  

Η γαστρική παράκαμψη Roux-en-Y υπερέχει των άλλων περιοριστικών 

επεμβάσεων όσον αφορά στην απώλεια βάρους. Συγκριτικές προοπτικές μελέτες 

της γαστρικής παράκαμψης τόσο με την οριζόντια311,349 όσο και με την κάθετη 

γαστροπλαστική328,337,338 έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια βάρους στους 

ασθενείς που υπεβλήθησαν σε γαστρική παράκαμψη σε σύγκριση με τις άλλες 

δύο τεχνικές, ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά όσον αφορά στις πρώιμες 

μετεγχειρητικές επιπλοκές μεταξύ των συγκρινομένων τεχνικών. 

Ωστόσο, παραμένει προβληματική σε κάποιο βαθμό η επιτυχής απώλεια 

βάρους στους super παχύσαρκους ασθενείς με την τυπική κατά Roux-en-Y 

τεχνική. 

 

7.5.γ. Επιπλοκές 

Οι διεγχειρητικές επιπλοκές διακρίνονται στις αιμορραγίες, τις ιατρογενείς 

κακώσεις του γαστρεντερικού σωλήνα και τις επιπλοκές από την κακή λειτουργία 

των αυτόματων συρραπτικών εργαλείων. Σε μεγάλες σειρές το ποσοστό των 

διεγχειρητικών επιπλοκών είναι περίπου 1,4%.351 

Οι περιεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν την πνευμονική εμβολή 

(κυριότερη αιτία μετεγχειρητικού θανάτου με αναφερόμενη συχνότητα 1%-

2%351), τη διαφυγή από το γαστρεντερικό σωλήνα (αναφέρεται σε ποσοστό 1%-

2%351), τη φλεγμονή του χειρουργικού τραύματος (σε αναφερόμενο ποσοστό 

1%-3%351), την αιμορραγία από το γαστρεντερικό σωλήνα, την απόφραξη του 

λεπτού εντέρου ( σε συχνότητα 1%-2% των περιπτώσεων) και τις 

καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές, οι οποίες είναι σπάνιες. 

Οι απώτερες μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν τη μετεγχειρητική 

κοιλιοκήλη (η οποία αποτελεί τη συχνότερα απαντώμενη μετεγχειρητική 

επιπλοκή με αναφερόμενο ποσοστό 10%-20%351), τη συμπτωματική 

χολολιθίαση, τους επίμονους εμέτους, τη διάσπαση της γραμμής συρραφής (η 
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οποία είναι υπεύθυνη για την επανάκτηση του απολεσθέντος βάρους), την 

ανάπτυξη αναστομωτικού έλκους και την απόφραξη του λεπτού εντέρου351.  

 

7.5.δ. Μεταβολικές διαταραχές 

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε γαστρική παράκαμψη εμφανίζουν συχνά 

αναιμία από έλλειψη σιδήρου, βιταμίνης Β12 και φυλικού οξέος. Επειδή ο 

σίδηρος απορροφάται κυρίως στο 12δάκτυλο, η δυσαπορρόφηση του 

προσλαμβανομένου σιδήρου είναι η κύρια αιτία της έλλειψης σιδήρου. 

Επειδή αυτές οι ελλείψεις είναι συχνές, συνιστάται προφυλακτική λήψη 

πολυβιταμινών και ιχνοστοιχείων καθημερινώς σε αυτούς τους ασθενείς. 

 

7.5.ε. Διορθωτικές επεμβάσεις 

Ενίοτε απαιτείται διορθωτική επέμβαση σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί 

σε γαστρική παράκαμψη, είτε λόγω ανεπαρκούς απώλειας βάρους είτε λόγω 

επιπλοκών της αρχικής επέμβασης. Το ποσοστό των μειζόνων μετεγχειρητικών 

επιπλοκών μετά από διορθωτικές επεμβάσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε 

σύγκριση με τις αρχικές επεμβάσεις. Η πρώιμη νοσηρότητα κυμαίνεται από 

15%-50%,352,353 ενώ η θνητότητα μεταξύ 0%-10%.352,354 

Η πιο συχνή επιπλοκή που οδηγεί σε διορθωτική επέμβαση είναι τα 

αναστομωτικά έλκη που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή. 

Υπάρχει ένας μικρός αριθμός ασθενών στους οποίους αποτυγχάνει και η 

δεύτερη τεχνικά ορθή και ανατομικά ακέραιη επέμβαση. Αυτοί θα πρέπει να 

προσεγγίζονται με προσοχή και σκεπτικισμό. Ο αποκλεισμός τους από μία νέα 

διορθωτική επέμβαση είναι συχνά μία συνετή απόφαση.  

 

 

7.6. Χολοπαγκρεατική παράκαμψη (Biliopancreatic diversion) 

• Επέμβαση δυσαπορρόφησης 

• Υφολική γαστρεκτομή 
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• Παράκαμψη μέρους του λεπτού εντέρου 

• Εγχειρητική θνητότητα: 0,5%-2.7% 

• Διεγχειρητικές επιπλοκές: 3%-5% 

• Απώλεια βάρους εξαιρετική 

• Σοβαρές επιπλοκές: 20%-50% 

• Διαταραχές της θρέψης, σε ποσοστό 10%-20% 

 

7.6.α. Τεχνικές χολοπαγκρεατικής παράκαμψης 

Η μείωση της πρόσληψης θερμίδων για να είναι επιτυχής πρέπει να είναι 

τόσο αυστηρή και συνεχής  ώστε με το χρόνο καθίσταται δύσκολο στον ασθενή 

να διατηρήσει την απώλεια βάρους παρά την προσαρμογή της συμπεριφοράς 

του. Ασθενείς με δίαιτα άνω των 1300 θερμίδων ημερησίως είναι επιρρεπείς σε 

υποτροπή της παχυσαρκίας.355 Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι μία μεταβολή του 

μηχανισμού απορρόφησης είναι απαραίτητη σε αυτά τα άτομα για να 

διασφαλισθεί η μόνιμη απώλεια βάρους. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να αλλάξει 

η εντερική απορρόφηση και αυτός είναι να εκτραπούν η χολή και τα 

παγκρεατικά υγρά από  τη φυσιολογική τους θέση και να παροχετευθούν 

χαμηλότερα στον εντερικό σωλήνα. Αυτή είναι η χολοπαγκρεατική παράκαμψη 

η οποία αναφέρεται σε μία ανατομική αλλαγή και δε θα πρέπει να ταυτίζεται με 

μία ειδική επέμβαση καθότι μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Η 

γαστρική παράκαμψη με μικρή ή μακριά έλικα Roux αποτελεί μία μορφή 

χολικής παράκαμψης. 

Η χολοπαγκρεατική παράκαμψη μειώνει την απορροφητική επιφάνεια του 

εντέρου, μειώνει τη συμμετοχή της χολής και των παγκρεατικών υγρών στην 

πέψη και μεταβάλλει τη φυσιολογία του στομάχου. Επίσης μειώνεται η 

υπερβολική ορμονική αντίδραση του εντέρου στην πρόσληψη τροφής που 

παρατηρείται στους παχύσαρκους.356 Δεν απαιτείται εκτομή του εντέρου, δε 

δημιουργείται τυφλή έλικα και δεν διαταράσσεται ο εντεροηπατικός κύκλος των 

χολικών αλάτων. Η εκτροπή της χολής μακριά από το στομάχι εμποδίζει το 
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ρυθμιστικό της ρόλο και εκθέτει τον ασθενή σε κίνδυνο ανάπτυξης πεπτικού 

έλκους. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να μειωθεί η γαστρική έκκριση. Αυτό 

επιτυγχάνεται με γαστρική παράκαμψη ή γαστρεκτομή. 

Η χολοπαγκρεατική παράκαμψη περιγράφηκε από το Scopinaro  το 1981, 

ενώ τροποποίηση αυτής της τεχνικής που είναι η χολοπαγκρεατική παράκαμψη 

με 12δακτυλική βαλβίδα (duodenal switch) περιγράφηκε από το Marceau. 

 

7.6.β. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα όσον αφορά στην απώλεια βάρους αλλά και τη 

διατήρηση του απολεσθέντος βάρους είναι άριστα. Οι Scopinaro και 

συνεργάτες357 στη μεγάλη σειρά τους των 1356 ασθενών με χολοπαγκρεατική 

παράκαμψη αναφέρουν 74% και 78% απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους μετά 

από 2 και 14 έτη παρακολούθησης αντίστοιχα.  

Η χολοπαγκρεατική παράκαμψη πέρα από τη σημαντική απώλεια βάρους, 

βελτιώνει το μεταβολισμό της ινσουλίνης και των λιπιδίων.317Επίσης μειώνεται η 

απορρόφηση του λίπους με συνέπεια μείωση της ολικής χοληστερόλης, της 

χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης-LDL χοληστερόλης και των 

τριγλυκεριδίων.  

Άλλες θετικές επιδράσεις της συγκεκριμένης επέμβασης στους 

παχύσαρκους ασθενείς  είναι η βελτίωση του υποαερισμού, του συνδρόμου 

άπνοιας στον ύπνο, της υπέρτασης, της φλεβικής στάσης, της γονιμότητας και 

της εξέλιξης της κύησης317,358. 

 

7.6.γ. Επιπλοκές 

Οι περιεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν τη φλεγμονή του χειρουργικού 

τραύματος (1,7%), την πνευμονική εμβολή (1%), τη διάσπαση του χειρουργικού 

τραύματος (0,7%), την ενδοκοιλιακή αιμορραγία (0,2%), τη διαφυγή από τις 

αναστομώσεις (0,1%) και τη διάτρηση του στομάχου (0,1%). Η περιεγχειρητική 
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θνητότητα είναι 0,4% και οφείλεται κυρίως σε πνευμονική εμβολή ή σε 

έμφραγμα του μυοκαρδίου.316 

Οι απώτερες μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν τη μετεγχειρητική 

κοιλιοκήλη (8,7%), την πρωτεϊνική υποθρεψία (7%), την ανάπτυξη 

αναστομωτικού έλκους (2,8%), την απασβέστωση των οστών λόγω της έλλειψης 

ασβεστίου και βιταμίνης D (6%), την αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου, βιταμίνης 

Β12 και φυλικού οξέος (5%) και την απόφραξη του λεπτού εντέρου (1,2%).316 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στις μεταβολικές διαταραχές της 

χολοπαγκρεατικής παράκαμψης. Η επιτυχία της μεθόδου εξαρτάται από το 

κατά πόσο μπορεί να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν επικίνδυνες 

καταστάσεις όπως, η υπολευκωματιναιμία, η έλλειψη σιδήρου, ασβεστίου και 

λιποδιαλυτικών βιταμινών καθώς και η υπερβολική ανάπτυξη βακτηριδίων στο 

έντερο. 

 

 

7.7. Λαπαροσκοπικές τεχνικές 

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας αυτών των επεμβάσεων, η διάδοσή τους 

καθυστέρησε σε σχέση με τις δεύτερης γενιάς τεχνικές, όπως η λαπαροσκοπική 

αποκατάσταση κηλών και η θολοπλαστική κατά Nissen. Βρισκόμαστε στην 

αρχή μίας νέας εποχής, της εφαρμογής της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής 

στην αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Οι λαπαροσκοπικές τεχνικές 

ελαττώνουν σημαντικά τη νοσηρότητα, τη διάρκεια νοσηλείας όσο και το χρόνο 

ανάρρωσης, σε σύγκριση με τις ανοικτές επεμβάσεις. Απαιτούν όμως 

μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο και μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησηε, πρέπει δε 

να εκτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους χειρουργούς στη νοσογόνο 

παχυσαρκία και την προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική.  

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση 

της νοσογόνου παχυσαρκίας είναι σημαντικά: 
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Η ελαχιστοποίηση της εγχειρητικής τομής κατά τις λαπαροσκοπικές 

επεμβάσεις ελαττώνει σημαντικά τόσο τη νοσηρότητα όσο και το χρόνο 

ανάρρωσης. Η μείωση της περιεγχειρητικής νοσηρότητας αφορά και στις 

καρδιοπνευμονικές επιπλοκές,359 τις επιπλοκές του χειρουργικού τραύματος360 

(ορώδης συλλογή, αιμάτωμα, φλεγμονή, κήλη και διάσπαση) και τις επιπλοκές 

από τη δημιουργία συμφύσεων361 (εντερική απόφραξη, στειρότητα και χρόνιο 

κοιλιακό άλγος). 

Οι λαπαροσκοπικές τεχνικές μειώνουν την υπερμεταβολική αντίδραση του 

οργανισμού, όπως αποδείχθηκε με μετρήσεις των παραγόντων οξείας φάσης, 

των κυτοκινών, της γλυκόζης αλλά και ορμονών όπως οι κατεχολαμίνες και η 

κορτιζόλη.362 Επίσης επηρεάζουν λιγότερο και την ανοσολογική απάντηση και 

ειδικά την κυτταρική ανοσία σε σύγκριση με τις ανοικτές επεμβάσεις.363 

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής  χειρουργικής στους σοβαρά 

παχύσαρκους ασθενείς μπορεί να είναι πιο εμφανή, μια και αυτοί οι ασθενείς 

εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιοαναπνευστικά συμβάματα, 

θρομβοεμβολικά επεισόδια, μετεγχειρητικές λοιμώξεις και επιπλοκές από το 

χειρουργικό τραύμα. 

 

7.8. Συμπεράσματα 

 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν απόλυτα ανελαστικά κριτήρια που να 

αξιολογούν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων σε άτομα με νοσηρή 

παχυσαρκία. Ένας αποδεκτός στόχος από τους περισσότερους είναι η απώλεια 

τουλάχιστον 50% του πλεονάζοντος βάρους. Σε αυτό το επίπεδο ο κίνδυνος για 

παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία ελαχιστοποιείται. 

Σκοπός λοιπόν της χειρουργικής θεραπείας θα πρέπει να είναι η αποφυγή 

των επιπλοκών της παχυσαρκίας και  όχι η επίτευξη φυσιολογικού βάρους για 

κοσμητικούς λόγους. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η χειρουργική θεραπεία είναι ο 

μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση της νοσηρής παχυσαρκίας 
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και οδηγεί σε σημαντικότερη απώλεια βάρους σε σχέση με τις συντηρητικές 

μεθόδους. Σήμερα οι επεμβάσεις που περιορίζουν τη γαστρική χωρητικότητα 

με ή χωρίς γαστρικές παρακάμψεις είναι σχετικά ασφαλείς και 

αποτελεσματικές.364 
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8 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 

8.1. Πολιτισμικές απόψεις για την παχυσαρκία 

 
Κάποιες από τις πολιτισμικές θεωρήσεις συνεισφέρουν τόσο στην ανάπτυξη 

όσο και στη συντήρησή της. Η Margaret Mead394 υποστήριξε τουλάχιστον από 

50 χρόνια νωρίτερα ότι τόσο οι αντιστάσεις όσο και η αποδοχή της τροφής έχει 

να κάνει με την ηθική της εποχής. Γενικά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα έπρεπε 

να τρώνε ό,τι είναι καλό γι αυτούς και όχι ό,τι είναι εύγεστο μόνο, όπως επίσης 

πως ό,τι είναι νόστιμο είναι και ανθυγιεινό! Βέβαια τέτοιες επισημάνσεις 

υπάρχουν στη δική μας κοινωνία και προκαλεί έκπληξη πως σε άλλες κοινωνίες 

δεν υπάρχει αυτός ο διχασμός (Εικ.13). Στην κουλτούρα άλλων λαών πιστεύεται 

πως οι τροφές που είναι υγιεινές και κάνουν τους ανθρώπους πιο δυνατούς είναι 

αυτές, που τους είναι ευχάριστο να τρώνε. Ο διχασμός σχετικά με το «καλό-

κακό» φαγητό είναι πιο συχνά ορατός σε βουλιμικούς ασθενείς, κάποιοι από 

τους οποίους είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. 

Η συμβολική ερμηνεία της τροφής μπορεί να είναι πολύ σημαντική στην 

ανάπτυξη κάποιων συνηθειών σχετικά με το φαγητό. Ο Cameron 395 υποστηρίζει 

πως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις τεχνικές που αναπτύσσουν για την 

ικανοποίηση φυσιολογικών αναγκών και στην κάλυψη βιοκοινωνικών αναγκών, 

που είναι έμμεσες ή συμβολικές σχετικά με τις φυσιολογικές. Στο Psychology of 

Behavior Disorders λέει: « Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από διφορούμενες 

αναφορές στην κοινωνική αποδοχή και απόρριψη, στις λεκτικές επιθέσεις, τη 

στομαχική ανάγκη για τροφή και την πνευματική ανάγκη για τροφή. Έτσι, 

τρώμε τις λέξεις μας και καταπίνουμε την οργή μας, ο Κύριος μας φτύνει 
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κατάμουτρα ενώ εμείς βυθίζουμε τα δόντια μας μέσα σε ένα πρόβλημα, 

καταπίνουμε ένα μήνυμα , βρίσκουμε μία δύσπεπτη εξήγηση και κάνουμε 

αιχμηρά σχόλια. Όταν ένα ανθρώπινο ον με την αμφιθυμία του βρίσκεται σε 

σύγχυση, συχνά κάνει πράξη στις κοινωνική του ζωή αυτό που θα ήταν μόνο μία 

λεκτική μεταφορά».395 

Το σίγουρο είναι ότι για τον καθένα, με φυσιολογικό ή όχι βάρος, η τροφή 

έχει σημαντικό νόημα. Πιθανότατα για τους παχύσαρκους, σε ό,τι έχει να κάνει 

με την ανάπτυξή και την εξέλιξή τους να αποτελεί υποκατάστατο άλλων 

συμπεριφορών ή κοινωνικών λειτουργιών. 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί ειδικά για τις γυναίκες, το θέμα της εμφάνισης 

αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα, ο οποίος κάποιες φορές 

παρερμηνεύεται έτσι ώστε κάποιες γυναίκες να θεωρούν τον εαυτό τους 

παχύσαρκο χωρίς όμως στην πραγματικότητα να είναι. Μερικοί συγγραφείς δε, 

πρότειναν ότι αυτή η λανθασμένη αντίληψη μπορεί να οδηγήσει σε δίαιτα που 

δεν είναι αναγκαία. Στο «Women and Weight: A Normative Discontent»396 ο 

Rodin αναφέρει πως η φυσική γοητευτική εμφάνιση , ιδίως των γυναικών, είναι 

εξαιρετικά σημαντική στην κουλτούρα μας. Επισημαίνεται επίσης και η σημασία 

του φύλου στον προσδιορισμό του κοινωνικού status. Η παληά ιδέα, δηλαδή, 

ότι ο άνδρας κατακτά τη θέση του διαμέσου της εργασίας του ενώ η γυναίκα 

διαμέσου της εμφάνισής της. Εξ’ άλλου σημειώνεται πως το γυναικείο φύλο εξ’ 

ορισμού προδιαθέτει σε ενασχόλιση με την  ομορφιά.  

 

 

8.2. Ψυχολογικές παράμετροι για την παχυσαρκία. Αναζητώντας το 

γιατί. 

Υπήρξε εποχή που η Δύση θεωρούσε την παχυσαρκία σαν μια αξιοζήλευτη 

κατάσταση, σαν κομμάτι μιας φανταστικής γης γεμάτης πολυτέλεια, ευκολία και 

ευχαρίστηση, τη γη του/της Cocaigne, όπου εξαίσια τροφή είναι άμεσα και 

χωρίς κόπο διαθέσιμη. Τα γλυπτά του Βούδα στην Ασία και οι μορφές της 
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Αστάρτης στον πολιτισμό των Φοινίκων υποδηλώνουν ότι οι καταστάσεις 

πνευματικής πληρώσεως, ευχαριστήσεως και γονιμότητος απαιτούσαν πλήρη 

ικανοποίηση όλων των αισθήσεων. 

Η σύγχρονη Δυτική κοινωνία δεν θαυμάζει πιά τους παχύσαρκους. Ένα 

φιλήδονο σώμα δεν αντιπροσωπεύει πιά την ομορφιά ή τη γονιμότητα. 

Αντίθετα, η εναπόθεση λίπους θεωρείται μια γελοιογραφία του ανθρώπινου 

σώματος λόγω του «τρωτού» του. Ένας λόγος για την αλλαγή αυτή πιθανώς είναι 

ότι η παχυσαρκία , μαζί με τη σπανιότητά της, έχασε την πολυτιμότητά της σε 

σημείο που να θεωρείται ότι κάποιες φορές αγγίζει τη χυδαιότητα. Το «να 

κερδίζει κάποιος το ψωμί του» έχει εξελιχθεί σε αναχρονιστική έκφραση, μιάς 

και λίγοι άνθρωποι εργάζονται απλά για το «ψωμί» τους.  

 

 

 

Εικόνα 13. Ιάπωνας παλαιστής του "σούμο". Το βάρος των παλαιστών αυτών μπορεί να φθάσει και τα 250 

kgr. Η εκπαίδευσή τους αρχίζει από την ηλικία των 13 ετών, πεθαίνουν νέοι, αλλά το αθλημά τους αυτό, που 

αποτελεί το εθνικό σπόρ της Ιαπωνίας,συνεχίζει την παράδοση 
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Η αντίληψη ότι η παχυσαρκία πιθανώς να προδίδει μια ομοιοστατική 

ανισορροπία δεν ήταν άγνωστη στον Shakespeare ( Βασιλιάς Ερρίκος ο 4ος , 

Πράξη 1, Σκηνή 2). Η απάντηση του Πρίγκιπα στον ευτραφή ιππότη Falstaff ο 

οποίος τον είχε ρωτήσει  «τι ώρα είναι;», εκφράζει πολύ καλά αυτήν την 

αντίληψη: «Είσαι τόσο χοντρόμυαλος με το παλιό κρασί που πίνεις, και 

ξεκουμπώνεσαι μετά το φαγητό και κοιμάσαι στα παγκάκια τα μεσημέρια, που 

ξεχνάς να ρωτήσεις αυτό που πραγματικά θά’θελες να ξέρεις. Τί στο καλό 

χρειάζεσαι να ξέρεις την ώρα της ημέρας; Εκτός κι αν οι ώρες είναι κούπες με 

κρασί, και τα λεπτά είναι καπόνια, και τα ρολόγια γλώσσες μαστροπών, και οι 

πλάκες των ρολογιών  πινακίδες που οδηγούν σε μπουρδέλα, και ο ίδιος ο 

ευλογημένος ήλιος μια θερμή, ξανθή υπηρέτρια ντυμένη με ταφτά στα χρώματα 

της φλόγας, δεν βλέπω γιατί να κάνεις περιττές ερωτήσεις για την ώρα της 

ημέρας»365. 

Ο Shakespeare έβλεπε την παχυσαρκία σαν απόδειξη εντρύφησης στην 

ευχαρίστηση των αισθήσεων και έλλειψης πειθαρχίας. Αυτή η σχετικά καλοήθης, 

αν και με φανερή έλλειψη σεβασμού, στάση απέναντι στην παχυσαρκία κατά τον 

16ο αιώνα άλλαξε στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν άρχισε να θεωρείται ως η 

συμπτωματική έκφραση υποκλινικών συναισθηματικών διαταραχών που 

υπέκρυπταν σοβαρά  ψυχικά ελλείμματα. 

Τί εξηγεί αυτήν την αλλαγή στη θέση από το σεβάσμιο στο χλευαζόμενο 

και το ψυχοπαθολογικό; Οι επεξηγηματικές θεωρίες που εξορμώνται από την 

αναλυτική σκέψη είναι αξιόπιστες ή υπήρξαν και άλλες επιρροές; Αρχικά, οι 

αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες εξέθεσαν περισσότερους ανθρώπους από όλες 

τις κοινωνικές τάξεις στον κίνδυνο του να γίνουν υπέρβαροι σαν αποτέλεσμα του 

συνδυασμού της καλύτερης διατροφής και της μειώσεως στη φυσική άσκηση. 

Στη συνέχεια, οι αλλαγές στην οικονομία που οδήγησαν στην υπερπαραγωγή 

τροφής και έκαναν την τροφή λιγότερο ακριβή αύξησαν την πιθανότητα να 

χρησιμοποιηθεί η τροφή για σκοπούς άλλους εκτός των διατροφικών. Η έννοια 

της τροφής στις ανθρώπινες σχέσεις έχει υποστεί αξιοσημείωτες αλλαγές. Αν σε 
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εποχές έλλειψης η προσφορά τροφής στον ξένο αντιπροσώπευε φιλοξενία και 

φιλία ή αν κουλουράκια και γλυκά προσφερόμενα μαζί με συζήτηση στον «καφέ» 

αντανακλούν τους τρόπους και τις επιτηδεύσεις συγκεκριμένης τάξεως ανθρώπων 

που ζουν σε συνθήκες επαρκούς αλλά όχι άφθονης παροχής τροφής, τότε πόσες 

γενιές της καλοζωισμένης μας κοινωνίας θα πάρει μέχρι η προσφορά τροφής να 

ενέχει μήνυμα εχθρικότητος και όχι φιλίας; 

Ψυχογενείς θεωρίες για την παχυσαρκία σύμφωνα με τις οποίες το 

υπερβολικό βάρος ήταν αποτέλεσμα προσωπικής διαταραχής ήταν στη μόδα 

μέχρι τη δεκαετία του 1950. Σήμερα το εκκρεμές έχει γύρει προς την άλλη 

κατεύθυνση, τη βιοπαθολογική,  ενώ τα ψυχολογικά θέματα τείνουν να 

παραμελούνται.  

Κάποιες από τις εργασίες αξίζουν να αναφερθούν, όπως οι προσπάθειες του 

Blundell (1979)366 να μορφοποιήσει τις σύμπλοκες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 

των φυσιολογικών σημείων, μαθημένων σχέσεων, των δοξασιών και ενσυνείδητων 

αποφάσεων που επηρεάζουν τη διατροφή ή η θεωρία των ηδονιστικών ορμών 

του Grossman (1985)367 που προτείνει, ότι σε κάποιες περιπτώσεις η 

παχυσαρκία πιθανό να είναι «η αδυναμία να αντισταθεί κανείς στους πειρασμούς 

της haute cuisine παρά μια διαταραχή βασικών φυσιολογικών μηχανισμών 

σχεδιασμένων να ελέγχουν το αίσθημα του χορτασμού σε σχέση με τις 

διατροφικές ανάγκες». 

 

8.2.α. Συνεισφορές στην ψυχογενή θεωρία της παχυσαρκίας  

Ο Freud (1895)368 αρκετά νωρίς έφτασε στο συμπέρασμα ότι η αναλυτική 

σκέψη δεν είχε προοδεύσει αρκετά ώστε να υποστηρίξει μια ενωτική θεωρία περί 

φυσιολογικής ψυχολογίας και εγκατέλειψε το σχέδιο. Αυτή η απόφαση, παρ’όλα 

αυτά, δεν εμπόδισε τους μαθητές του από το να ασχοληθούν ιδιαίτερα με την 

αναλυτική μεταψυχολογία για να εξηγήσουν τα ψυχοφυσιολογικά φαινόμενα. Η 

θεωρία της libido προσέφερε το πρώτο θεωρητικό πλαίσιο για την ψυχολογία 

της πρόσληψης τροφής. Είχε υποτεθεί ότι όλες οι ενέργειες προέρχονταν από 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτισμικές-Ψυχολογικές παράμετροι της παχυσαρκίας 

 

- 120 - 

μία και την ίδια libido: «Όποιος έχει δει ένα μωρό να βυθίζεται πίσω 

χορτασμένο από το στήθος και να κοιμάται με κοκκινισμένα μάγουλα και 

μακάριο χαμόγελο δεν μπορεί να ξεφύγει από τη σκέψη ότι αυτή η εικόνα 

αποτελεί ένα πρωτότυπο της έκφρασης της σεξουαλικής ικανοποίησης στην 

μετέπειτα ζωή» (Freud, 1905).369 Με την ωρίμανση του παιδιού, αυτή η ενέργεια 

διαχωρίστηκε σε διατροφική και σεξουαλική libido με τη δυνατότητα για 

συγχώνευση ώστε να εξυπηρετούνται και οι δύο σκοποί. «Η ανάγκη για 

επανάληψη της σεξουαλικής ικανοποιήσεως τώρα διαχωρίζεται από την ανάγκη 

για λήψη τροφής – ένας διαχωρισμός που γίνεται αναπόφευκτος όταν 

εμφανίζονται τα δόντια και η τροφή προσλαμβάνεται όχι μόνο ρουφώντας αλλά 

και μασώντας» (Freud, 1905).369 Η αντίληψη της αμυντικής καταστολής της 

σεξουαλικής libido ώστε να υπηρετεί καθαρά διατροφικές ανάγκες έκανε δυνατό 

το να εκληφθούν το αίσθημα της πείνας ως συμβολική έκφραση ή υποκατάσταση 

ανικανοποίητων σεξουαλικών επιθυμιών (Coriat, 1921).370 Τα κείμενα του 

Abraham (1916)371 ακόμη αντιπροσωπεύουν την άποψη ενός κλινικού όπως, για 

παράδειγμα μη φυσιολογικά αισθήματα  πείνας : «Μερικά χαρακτηριστικά 

αυτής της νευρωτικής πείνας πρέπει να σημειωθούν, και συγκεκριμένα, ότι δεν 

έχει καμία σχέση με το αν το στομάχι είναι γεμάτο ή άδειο, εμφανίζεται σε 

ακανόνιστα διαστήματα και εγκαθίσταται ξαφνικά με συνοδά βασανιστικά 

συναισθήματα που δεν ανήκουν στη φυσιολογική ανάγκη για λήψη τροφής, τα 

πιο σημαντικά από τα οποία είναι αυτά του άγχους. Οι ασθενείς παραπονούνται 

για αυτές τις επιθέσεις της αδηφάγου πείνας». Αναγνωρίζουν τη διαφορά 

ανάμεσα στη φυσιολογική πείνα και την μη φυσιολογική, εντούτοις έχουν την 

τάση να  μπερδεύουν αυτές τις δύο καταστάσεις. Και συνεχίζει ο Abraham: 

«Προβάλλουν πολύ έντονες αντιστάσεις όταν η ψυχανάλυση αποκαλύπτει τη 

σχέση αυτής της μη φυσιολογικής πείνας με την καταπιεσμένη libido. Υπάρχουν 

όμως κάποια σημεία που δείχνουν πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Για 

παράδειγμα αυτές οι επιθέσεις πείνας είναι σχεδόν κανόνας σε ψυχρές γυναίκες. 

Και ένας από τους άνδρες ασθενείς μου, που έχει δείξει τα ίδια συμπτώματα 
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νευρωτικής πείνας  σε αισθητό βαθμό, δίνει σημασία στην αίσθηση πως αυτή η 

πείνα τραβιέται μέχρι τους όρχεις του». Σε όλη αυτή την περίοδο δε 

διαψεύσθηκε η άποψη που συσχέτιζε την πείνα με καταπιεσμένα σεξουαλικά 

αισθήματα, επιπλέον όμως δεν έδωσε και μία ικανοποιητική φυσική ή 

ψυχολογική εξήγηση  στο φαινόμενο της «ψυχικής πείνας». 

Η είσοδος του ενστίκτου του θανάτου περίπου το 1915 προσέθεσε ένα πιο 

επιθετικό στοιχείο στις διατροφικές ανάγκες και απέβαλε τη θεωρία της libido 

από τον κήπο της Εδέμ, οδηγώντας την στο χώρο των εσωτερικών 

συγκρούσεων. Από τώρα και μετά, μη φυσιολογική πείνα συνιστούσε όχι μόνο 

παλινδρόμηση σε μη σεξουαλικοποιημένη libido της νεαρής ηλικίας αλλά  

επίσης και συναισθήματα καννιβαλισμού και αφανισμού που συνοδεύονταν από 

ενοχή. Καθήλωση στη στοματική φάση της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης 

οδηγούσε σε μη φυσιολογική συμπεριφορά ως προς το φαγητό, απόρροια είτε 

στέρησης είτε υπερβολικής ικανοποίησης του παιδιού σε αυτή τη φάση της 

ανάπτυξής του369
. 

Αυτές οι ψυχαναλυτικές απόψεις κυριάρχησαν, παρόλο που ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο να ελεγχθούν πειραματικά.  

 

8.2.β. Συμμετοχή της οικογένειας, της προσωπικότητας και των 

συναισθημάτων 

Η Bruch ήταν ο πρώτος ερευνητής που κινήθηκε πέρα από την 

παραδοσιακή ψυχαναλυτική ερμηνεία και αναζήτησε τη δράση και άλλων 

βοηθητικών παραγόντων στην παχυσαρκία. Γνώριζε πως η παχυσαρκία στα 

παιδιά ήταν κατά κανόνα αποτέλεσμα υπερβολικής πρόσληψης τροφής και 

μειωμένης σωματικής δραστηριότητας.. Σαν παιδοψυχίατρος ασχολήθηκε 

εκτενώς με την «συμπτωματική» ή «αντιδραστική» παχυσαρκία, δηλαδή με την 

παχυσαρκία σαν αποτέλεσμα συναισθηματικής δυσκολίας και που οδηγεί σε 

καταναγκαστική υπερφαγία. Πίστευε σθεναρά πως στα παιδιά , η παχυσαρκία 

ήταν απότοκος διαταραγμένων ενδοοικογενειακών σχέσεων και μάλιστα στην 
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πρώϊμη ζωή του παιδιού.372,373,374 Η ανταλλαγή συναισθημάτων μεταξύ μητέρας 

και παιδιού χαρακτηρίζεται από αμφιθυμία, που συχνά εκφράζεται στην 

προσφορά και αποδοχή της τροφής. Ειδικότερα χαρακτηριστικά σε αυτές τις 

οικογένειες είναι: 

α) Το φαγητό ήταν ο βασικός και λιγότερο ή περισσότερο ο 

αποκλειστικός τρόπος προσφοράς τρυφερότητας, ανακούφισης από το στρες και 

ανταμοιβής σε επιθυμητές συμπεριφορές. 

β) Το συναίσθημα της στενοχώριας ή της δυσφορίας εκφραζόταν 

μέσα από συμπεριφορές σχετικές με το φαγητό. 

γ) Πολλά από τα συναισθήματα της μητέρας και απαντήσεις προς το 

παιδί γίνονταν μέσα από ανασφαλείς συμπεριφορές της μητέρας. 

δ) Ήταν χαρακτηριστικές ειδικές συμπεριφορές π.χ πρέπει να 

τρώγεται όλο το σερβιρισμένο φαγητό. 

ε) Το πάχος ήταν ένδειξη υγείας και καλοζωίας. 

Αυτές οι συμπεριφορές όμως οδηγούσαν σε: 

α) Μία μειωμένη ικανότητα διάκρισης του αισθήματος της πείνας και 

των κατάλληλων απαντήσεων σε αυτό από άλλες συναισθηματικές καταστάσεις, 

με μία τάση απάντησης  σε αυτές μέσω του φαγητού. 

β) Ελαττωμένη ικανότητα κινητοποίησης μηχανισμών σχετικών με 

την αυτονομία  του ατόμου π.χ. έλλειψη ενεργητικότητας, αυτοεκτίμησης  και 

μαχητικότητας. 

γ) Αξιολόγηση του φαγητού σαν ο πρωταρχικός τύπος 

επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς. 

Ο Bruch διατύπωσε την άποψη πως αυτές οι διαστρεβλωμένες απαντήσεις 

στο αίσθημα της πείνας και η διαμόρφωση μίας τέτοιας «ασθενούς» 

προσωπικότητας είναι το αποτέλεσμα των απαντήσεων που δίνει η μητέρα μέσω 

του φαγητού, με βάση το δικό της τρόπο σκέψης, και όχι των αναγκών του 

παιδιού. Έτσι μεγαλώνει το παιδί υπερπροστατευμένο, κάτω από συνεχή έλεγχο 

έτσι ώστε η εφηβεία αλλά και η ζωή πέρα από τις οικογενειακές αξίες να είναι 
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μία πραγματική απειλή. Η αναγνώριση αυτών των ελλειμμάτων δεν είναι 

καθόλου εύκολη γιατί συνήθως επισκιάζεται από κλινικό πρόβλημα σχετικό με 

διαταραχή πρόσληψης τροφής. 

Εκτός όμως από τις παραπάνω απόψεις και άλλες δημοσιεύσεις στη 

δεκαετία του 1940 ασχολήθηκαν με τις ψυχολογικές θεωρήσεις περί 

παχυσαρκίας, στις οποίες το μήνυμα ήταν πως στοιχεία δυσπροσαρμοστικά της 

ίδιας της προσωπικότητας του παχύσαρκου ήταν αυτά που ευθύνονταν για την 

κατάστασή του.375 Αυτά δε τα στοιχεία είναι νευρωσικά στοιχεία. Η 

συγκεκριμένη άποψη υποστηρίχθηκε θερμά από τον Alexander (1934), ο 

οποίος μάλιστα έθεσε και το αξίωμα πως συγκεκριμένο καταπιεσμένο 

συναίσθημα εμπλέκεται και στη δημιουργία συγκεκριμένης νόσου, έχοντας στο 

μυαλό του περισσότερο το πεπτικό έλκος παρά την παχυσαρκία σαν 

αποτέλεσμα στοματικών εξαρτήσεων.376 Στην ίδια περίοδο ο Reeve αναφέρει 

πέντε περιπτώσεις, όλες γυναικών, οι οποίες κάτω από την πίεση μη αποδεκτών 

συναισθημάτων, όπως θυμό, ζήλεια, κτητικότητα διοχέτευαν την έντασή τους 

μέσω του πεπτικού σωλήνα, σε υπερφαγία.377 

Και σήμερα όμως οι θεωρήσεις που προκύπτουν από στοιχεία κλινικά δε 

διαφέρουν πολύ. Φαίνεται πως στρεσσογόνα συναισθήματα όπως άγχος, 

στενοχώρια, ένταση, θυμός ,ανία μπορούν να πυροδοτήσουν την έναρξη 

διατροφικής συμπεριφοράς με υπερφαγία. Παχύσαρκα άτομα τρώνε συχνά σε 

απάντηση όχι αισθήματος πείνας αλλά συναισθημάτων που τα κάνουν να 

νοιώθουν άσχημα. Αυτές δε οι παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως 

άτομα με παρόμοια προβλήματα  δε θα πρέπει να μπαίνουν σε πρωτόκολλα 

δίαιτας αν πρώτα δε βοηθηθούν για το ψυχολογικό τους πρόβλημα.378,379 

 

8.2.γ. Θεωρίες για την αιτιολογία της παχυσαρκίας και η σημασία τους 

για τον ψυχοθεραπευτή 

Έχει ήδη αναφερθεί πως πολλοί παράγοντες μπορεί να εμπλέκονται στην 

αιτιολογία της παχυσαρκίας. Ο γενετικός παράγοντας μέσα από μελέτες γονέων, 
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παιδιών ή διδύμων.397,398,399 Η παχυσαρκία είναι πιο συχνή στα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά επίπεδα400 και επηρεάζεται από αρκετές συνιστώσες όπως, 

εθνικότητα, θρησκεία, επάγγελμα.. Μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε αυτήν της 

παιδικής ηλικίας και των ενηλίκων. Μπορεί επίσης να κατηγοριοποιηθεί 

μορφολογικά σε υπερπλαστική-υπερτροφική (που χαρακτηρίζεται από 

περίσσεια όχι μόνο του αριθμού αλλά και του μεγέθους των λιποκυττάρων) ή 

μόνο υπερτροφική.  

Οι Kaplan & Kaplan401 το 1957 είχαν παρουσιάσει μία ψυχοσωματική 

θεωρία για την υπερφαγία. Είχαν υποστηρίξει πως ψυχολογικοί παράγοντες θα 

μπορούσαν να επιδράσουν στη φυσιολογική υποθαλαμική λειτουργία και να 

προκαλέσουν ανατροπή του ελέγχου πρόσληψης τροφής. Επίσης είχαν πεί πως η 

πείνα είναι μία είναι μία μαθημένη συμπεριφορά, που μπορεί να επηρεάζεται 

θετικά ή αρνητικά τόσο από εξωτερικά όσο και από εσωτερικά ερεθίσματα. Στα 

εσωτερικά ερεθίσματα περιλαμβάνονται η γαστρική κινητικότητα, τα επίπεδα 

γλυκόζης στο αίμα όπως και τα επίπεδα της  ινσουλίνης402,403. 

Η «εξωγενής θεωρία» αναπτύχθηκε μέσα από την εργασία των Schachter404 

και Nisbett405,406. Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι το παχύσαρκο άτομο έχει μία 

εντονώτερη απαντητικότητα σε εξωτερικά ερεθίσματα που έχουν σχέση με το 

φαγητό, όπως η ώρα της ημέρας, η έκθεση και η νοστιμιά του φαγητού αλλά και 

σε στρεσσογόνα  εξωτερικά ερεθίσματα. Αντίθετα, η απάντηση σε εσωτερικούς 

φυσιολογικούς μηχανισμούς που μεσολαβούν για την ανάπτυξη του αισθήματος 

της πείνας είναι ασθενέστερη. Το μοντέλο του Nisbett,406 ήταν βασισμένο στην 

υπόθεση πως οι άνθρωποι διαφέρουν στον αριθμό των λιποκυττάρων που έχουν 

και ένα κρίσιμο σημείο είναι ο κορεσμός των λιποκυττάρων. Στη φάση αυτή 

«εισέρχονται στο παιχνίδι» οι διαιτολογικοί περιορισμοί. Επιπλέον κατατίθεται 

η ιδέα πως όταν το βάρος του ατόμου είναι κάτω από το ιδανικό και υπάρχει 

περιορισμός στην πρόσληψη τροφή, τότε αυτό αυξάνει τα άγχος του ατόμου.407 

Μία πρώτη έρευνα στην ψυχοπαθολογία των παχυσάρκων έδειξε ότι η 

ψυχοκοινωνική τους κατάσταση είναι φυσιολογική. Υπάρχει όμως υψηλότερο 
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ποσοστό συναισθηματικών, νευρωτικών και  προβλημάτων με την 

προσωπικότητα στις γυναίκες και τους εφήβους, και όχι στους ενήλικες άνδρες. 

Το σίγουρο είναι πως τα παχύσαρκα άτομα προσπαθούν να χάσουν βάρος. 

Στην προσπάθειά τους αυτή όμως, υπάρχουν δύο σημαντικότατα προβλήματα. 

Φυσιολογικοί ομοιοστατικοί μηχανισμοί αντιστέκονται στην απώλεια βάρους, 

και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο εμπόδιο είναι πως όλη αυτή η 

διαδικασία προκαλεί άγχος και πιθανότατα και άλλα συναισθηματικά 

προβλήματα στον παχύσαρκο. Δύο στρατηγικές είναι κατάλληλες για τη 

βοήθεια του παχύσαρκου στην προσπάθειά του: η ψυχοθεραπεία για τη μείωση 

του άγχους και η στόχευση σε εφικτούς στόχους σε ό,τι έχει να κάνει με την 

απώλεια βάρους του συγκεκριμένου ατόμου. 

 

8.2.δ. Ψυχοθεραπεία στην παχυσαρκία 

Για πολλές δεκαετίες η ψυχανάλυση κυριάρχησε στη θεραπευτική σκηνή 

και αφορούσε σε δυαδικές θεραπευτικές συνεδρίες. Η παραδοσιακή προσωπική 

ψυχοθεραπεία με έναν ασθενή και ένα θεραπευτή συμπληρώθηκε με μία νέα 

δομή, στην οποία άλλοτε ένας ή καμιά φορά και δύο θεραπευτές δούλευαν 

ψυχοθεραπευτικά με ομάδα ατόμων. Αυτή η νέα δομή περιλαμβάνει θεραπεία 

σε ζευγάρια, θεραπεία οικογένειας και ομαδική θεραπεία. Η επικρατούσα 

μέθοδος ψυχοθεραπείας σε οποιαδήποτε εποχή επηρεάζεται από τις τρέχουσες 

πολιτισμικές τάσεις. Η επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου εξαρτάται ευθέως και 

ευρέως από την προσωπική προτίμηση του θεραπευτή. 

Ο Frank υπογράμμισε έξι κοινά χαρακτηριστικά σε όλες τις 

ψυχοθεραπείες: 

α) Μία έντονη, συναισθηματικά φορτισμένη σχέση εμπιστοσύνης με 

ένα πρόσωπο που μπορεί να προσφέρει βοήθεια, συχνά μέσα από την ομάδα. 

β) Μία λογική που εξηγεί τις αιτίες του άγχους των γονέων και μία 

μέθοδο ανακούφισης από αυτό. 
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γ) Πληροφόρηση που αφορά στη φύση του προβλήματος και της 

πιθανής αιτιολογίας του όπως και εναλλακτικούς τρόπους ανακούφισης από 

αυτό. 

δ) Ενίσχυση των προσδοκιών του ασθενούς για τη βοήθεια που 

μπορεί να έχει από το θεραπευτή του, και για τις αλλαγές που μπορεί να 

προκύψουν στη ζωή του μέσα στο περιβάλλον που κινείται (εργασιακό και 

ευρύτερο). 

ε) Αναφορά σε επιτυχημένες  προσπάθειες άλλων και τόνωση των 

προσδοκιών του πως και εκείνος μπορεί να τα καταφέρει , ενισχύοντας το 

συναίσθημα της αυτοπεποίθησής του. 

στ) Διευκόλυνση της συναισθηματικής του εκτόνωσης, που φαίνεται 

ότι είναι απαραίτητο και προαπαιτούμενο να γίνει για να επιτευχθούν 

ουσιαστικές αλλαγές στη συμπεριφορά. 

Αυτές οι ψυχοθεραπευτικές προσπελάσεις στηρίζονται στην ανθρώπινη 

ικανότητα για μάθηση. Οι εμπλεκόμενοι παράγοντες αφορούν διαπροσωπικές 

σχέσεις, τις προσδοκίες του ασθενούς, μίμηση προτύπου και εξιδανίκευση, 

ερμηνείες και όλα αυτά επιτρέπουν στον ασθενή να συνειδητοποιήσει τους 

λόγους για την προηγούμενη συμπεριφορά και τους οποίους αγνοούσε. Πιο 

πρακτικοί χειρισμοί έχουν να κάνουν με υιοθέτηση νέων συμπεριφορών και 

αντιλήψεων που αναδύονται πλέον μέσα από τη  θεραπεία. Τέτοιες προσεγγίσεις 

είναι κατεξοχήν υποστηρικτικές, εκπαιδευτικές και εποικοδομητικές. Ο σκοπός 

ποικίλει από το να βελτιώσει την ικανότητα επιλογής προτύπων για αντιγραφή 

μέχρι να εισαγάγει νέα συναισθηματικά και εξελικτικά στοιχεία 

προσωπικότητας. 

 

8.2.ε. Οικογενειακή θεραπεία για την παχυσαρκία 

Κατέχει μία πολύ σημαντική θέση στη θεραπεία της παχυσαρκίας. 

Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές συνιστώσες για την επιλογή της συγκεκριμένης 

ψυχοθεραπείας. Αρχικά, όπως είναι οφθαλμοφανές, η προσπάθεια για δίαιτα 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτισμικές-Ψυχολογικές παράμετροι της παχυσαρκίας 

 

- 127 - 

μπορεί να εμψυχωθεί ή να σαμποταρισθεί από το οικείο περιβάλλον. Βελτίωση 

των συνηθειών διατροφής πρέπει να επιτευχθεί για όλη την οικογένεια. 

Επιπλέον, αφού τα δυναμικά της σχέσης μητέρας-παιδιού παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας, αυτή η σχέση πρέπει να τεθεί υπό 

εξέταση. Να μην υποτιμούμε το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές η 

παχυσαρκία του ενός μέλους της οικογένειας είναι το σύμπτωμα της ασθένειας 

της οικογένειας και όλο αυτό το σύστημα της οικογένειας πρέπει να αλλάξει 

προκειμένου ο επίσημα ασθενής να βρει τη θέση του μέσα σε αυτήν.408 Ο 

Minuchin παρατήρησε πως η παρουσία ευαλωτότητας μέσα σε μία οικογένεια, η 

λεγόμενη ψυχοσωματική οικογένεια, προάγει την ανάπτυξη νόσου σε κάποιο 

από τα μέλη της και συνήθως στα παιδιά. Σε τέτοιες καταστάσεις σημείωσε, ένα 

φάσμα από πρότυπα που κινούνται και ανταλλάσσονται στη διαδικασία εξέλιξης 

αυτής της οικογένειας: μπλεξίματα, υπερπροστατευτικότητα, ακαμψία, απουσία 

διαλόγου ουσιαστικού για επίλυση προβλημάτων. Η συνέπεια είναι να μην 

μπορέσει να αναπτυχθεί η διαφορετικότητα του κάθε ατόμου και επομένως η 

αυτονομία των παιδιών, η δε δραστηριότητα και αναζήτηση έξω από την 

«ασφάλεια» της οικογένειας είναι υποβαθμισμένη ως ξεχασμένη.408 

 

8.2.στ. Ομάδες αυτοβοήθειας (Self-help groups) – Κέντρα βοήθειας 

Στην τελευταία δεκαετία έχει υπάρξει μία ραγδαία αύξηση των ομάδων 

αυτοβοήθειας στο γενικό πληθυσμό. Πολλές από τις ομάδες αυτές 

δημιουργήθηκαν από κάποια άτομα που ένοιωθαν πως το πρόβλημά τους δεν 

μπορούσε να βρει τον κατάλληλο χειρισμό του από τις υπηρεσίες υγείας. Ο 

Stunkard409 είχε αναφερθεί σε αυτό το φαινόμενο επισημαίνοντας: «…στις 

πρώτες μέρες του έθνους μας, ο Alex de Tocqueville περιέγραψε την τάση των 

Αμερικανών να οργανώνονται σε ανεπίσημες ομάδες για να επιτύχουν στόχους 

που  είναι ευθύνη της κυβέρνησης σε άλλες κοινωνίες. Στις ημέρες μας αυτή η 

τάση εκδηλώνεται πολύ έντονα στο σχηματισμό ομάδων από ασθενείς για να 

αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους. Παρόλο που αυτή η κινητοποίηση 
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αυτοβοήθειας έχει τις ρίζες της στην Αγγλία του 19ου αιώνα, η πιλοτική 

κινητοποίηση των Αμερικανών ήταν με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς…». 

Αυτές οι ομάδες αυτοβοήθειας αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς 

προσεγγίσεις στο πρόβλημα μείωσης του βάρους των παχυσάρκων και όλο και 

περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν βοήθεια από τέτοιους μη ιατρικούς θεσμούς 

σε σχέση με εκείνους  που ζητούν αμιγώς ιατρική βοήθεια. Ο Stuart 410 το 1977 

είχε χαρακτηρίσει την προσφορά από αυτές τις ομάδες σαν ένα γοητευτικό, 

διαθέσιμο και καθόλου ακριβό τρόπο για να αντιμετωπίσει κανείς το πρόβλημα 

της παχυσαρκίας. Ο Henry411 το 1978 είχε σκιαγραφήσει την προσωπικότητα 

της παχύσαρκης γυναίκας που αναζητά παρηγοριά σε μία ομάδα αυτοβοήθειας 

σε ένα άρθρο του με τίτλο: «Ένας οδηγός καταναλωτών για τα ινστιτούτα 

αδυνατίσματος στον Καναδά. Πολεμήστε την παχυσαρκία με ηθική υποστήριξη 

και καθοδήγηση.»  

«… ένας  τυπικός  ασθενής είναι μία γυναίκα που έχει δοκιμάσει κάθε 

δίαιτα του βιβλίου. Δεν έχει φάει για μέρες παρά μπανάνες και γάλα. Μετράει 

θερμίδες και γυμνάζεται. Έχει αποκλείσει από το διαιτολόγιό της τις πατάτες, το 

ψωμί και τα γλυκά. Δεν έχει προσπαθήσει να φάει τίποτε άλλο παρά μόνο τα 

επιτρεπόμενα. Έχει παραδώσει τον εαυτό της στη μακροβιοτική δίαιτα 

σύμφωνα με το ζεν,  στη δίαιτα «μόνο-υγρά», στη δίαιτα «τελευταία ευκαιρία», 

στη δίαιτα «γρήγορη απώλεια πόντων»,  στη δίαιτα «μόνο με πρωτεϊνες». Έπεσε 

θύμα σε όλους εκείνους της show-biz που πρότειναν έξυπνες λύσεις  για την 

παχυσαρκία…». 

Στην κοινωνία μας οι ασθενείς συνεχίζουν να περιμένουν το μαγικό χαπάκι 

αδυνατίσματος, αλλά όπως επεσήμανε και ο Henry το πόσο αποτελεσματικό θα 

είναι εξαρτάται από παράγοντες οι οποίοι δεν αναγράφονται σε ένα 

συνταγόχαρτο, και τέτοιοι είναι η δύναμη, η ηθική υποστήριξη, σωστά 

διατροφικά πρότυπα. 

Η απώλεια βάρους έχει μπεί πια σε βιομηχανικούς ρυθμούς. Η έμφαση 

που δίνεται σήμερα στην απώλεια βάρους με δίαιτα και άσκηση, από υγιεινή 
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ενασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο έχει καταντήσει εθνικός 

καταναγκασμός.412 Καθημερινά παρουσιάζονται και άλλα ινστιτούτα 

αδυνατίσματος που υπόσχονται απώλεια βάρους με τις πιο ξεκούραστες 

συνθήκες και διατήρηση του νέου βάρους, χωρίς υπερβολικές θυσίες! Και όλες 

αυτές είναι κερδοφόρες εταιρείες… 

Πόσο όμως τελικά όλες αυτές οι εταιρείες αυτοβοήθειας, είναι πραγματικά 

αποτελεσματικές και ουσιαστικά αρωγοί στην προσπάθεια χιλιάδων ατόμων να 

ξαναδιεκδικήσουν τη ζωή τους; Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορεί να δοθεί 

μία αντικειμενική απάντηση σε αυτό γιατί δε γίνονται ανεξάρτητες έρευνες  και 

το επίπεδο συναγωνισμού μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλο…Ο Stunkard το 1985 

είχε επισημάνει: «…Πρώτον, ένας μεγάλος αριθμός από άτομα μπορούν να 

πλουτίσουν με αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, ακόμη και αν το επίπεδο 

συναγωνισμού είναι μεγάλο και επομένως πολλά μπορούν να γίνονται στα 

παρασκήνια, αυτό από μόνο του δεν είναι απαραίτητα αδυναμία. Η ευκολία να 

αποσύρεται κάποιος από το πρόγραμμα όπως και να ξαναμπαίνει όποτε 

αξιολογεί πως το χρειάζεται επιτρέπει στα άτομα να διαθέτουν τον εαυτό τους 

στις υπηρεσίες όποτε το έχουν ανάγκη. Τέλος , λαμβάνοντας υπόψιν όλα αυτά, ο 

λόγος κόστους προς την αποτελεσματικότητα είναι θετικός! Για κάποιον λοιπόν, 

με μέτρια παχυσαρκία και με κίνητρο να κάνει κάτι για το βάρος του, ίσως αυτά 

τα εμπορικά προγράμματα απώλειας βάρους να είναι η καλύτερη αρχή..»  

 

 

8.3. Εικόνα σώματος και παχυσαρκία (Body image) 

Η μελέτη του όρου body-image ξεκινά από τουλάχιστον τέσσερις 

δεκαετίες πριν, νωρίτερα από τις περιγραφές του όρου «μέλους – φάντασμα». Ο 

όρος «εικόνα σώματος» παραπέμπει στην αντίληψη και εκτίμηση του 

φυσιολογικού ή ακόμη και ιδεώδους σχήματος, μεγέθους, ύψους, βάρους 

σώματος μέσα από μία ποικιλία πληθυσμών που περιλαμβάνουν παιδιά, 

εφήβους, ενήλικες. Επίσης η χρήση του παραπέμπει στις προκαταλήψεις σχετικά 
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με το βάρος και το ύψος του σώματος, ή ακόμη και αν το θέσουμε διαφορετικά  

παραπέμπει στις γνωσίες του καθενός μας σχετικά με αυτό το θέμα. Δεδομένης 

όλης αυτής της χρήσης του όρου, το αποτέλεσμα ήταν ένα μπέρδεμα σχετικά με 

το τι σημαίνει τελικά αυτός ο όρος όταν αναφέρεται από έναν συγγραφέα. Είναι 

χρήσιμο να αναφέρουμε ότι εκτός από τον όρο «body-image» έχουν 

χρησιμοποιηθεί όροι όπως: «body-percept», «body-concept», «body-ego», 

«body-ideal», «body-boundary», «body-structure», «body-identity», «body-

scheme». 

Η λέξη «εικόνα» (image), σχετίζεται περισσότερο με οπτικές απόψεις παρά 

με φυσικές σωματομετρικές. Βέβαια μερικοί συγγραφείς δίνουν έμφαση όχι 

μόνον στην οπτική θεώρηση αλλά επίσης στην κιναισθητική και αισθητική 

αντίληψη που λαμβάνει που λαμβάνει κάποιος από το σώμα του. Επειδή όμως η 

συλλογή στοιχείων γι αυτού του είδους την αντίληψη είναι δύσκολη, σπάνια 

συναντάται σε κείμενα. 

Το 1980414 ο Ley μελετώντας τις στάσεις των υπολοίπων έναντι των 

παχυσάρκων διαπίστωσε πως ο κόσμος ήταν αρνητικά τοποθετημένος απέναντί 

τους, ακόμη και σε εξάχρονα παχύσαρκα παιδιά. Τους αντιμετώπιζαν σαν 

ανεπιθύμητους, μη σεξουαλικούς ασθενείς και βεβαίως ακολουθούσαν και 

ανάλογες συμπεριφορές. Η αίσθηση της εικόνας του σώματος σαν ένα 

χαρακτηριστικό που διακρίνει κάποιον από τους άλλους, είναι ένα θέμα στο 

οποίο δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή από την Hidle Bruch415,416,417 μέσα από 

ψυχοδυναμική οπτική. Ανέπτυξε ένα από τα καλύτερα αιτιολογημένα μοντέλα 

επάνω στο θέμα της εικόνας-σώματος και διαταραχών πρόσληψης τροφής. 

Μία από τις ανάγκες του παιδιού που προκύπτουν κατά την εξέλιξή του 

είναι να διαφοροποιηθεί από το περιβάλλον του και να βρει τα όρια του εαυτού 

του σε σχέση με εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα. Εάν οι απαντήσεις του 

περιβάλλοντος σε αυτή την παιδική ανάγκη και συμπεριφορά, ιδιαίτερα της 

μητέρας, είναι ανύπαρκτες τότε το παιδί δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη 

της διαφοροποίησής του. Στην περίπτωση της παχυσαρκίας, η Bruch υποθέτει 
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πως η μητέρα αδιακρίτως ηρεμεί το παιδί με τροφή ή υπερεκτιμά την ανάγκη 

του για φαγητό. Αυτό εγκαταλείπει στο παιδί την αρρωστημένη αντίληψη πως 

φυσιολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες μεταφράζονται σε πείνα 

και λειτουργούν αναλόγως. Έτσι ο παχύσαρκος έφηβος ή ενήλικας είναι κάποιος 

που αντιδρά στις ανάγκες χωρίς πρωτοβουλίες και χωρίς να μπορεί να βιώσει 

άγχος ή θυμό. Σε αυτό το προτεινόμενο μοντέλο της Bruch έρχονται να 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά οι απόψεις των Basseches & Karp (1984),418 πως 

οι παχύσαρκοι είναι περισσότερο εξαρτημένοι από το χώρο στον οποίο 

βρίσκονται από ό,τι οι υπόλοιποι.  

Μία δεύτερη υπόθεση ισχυρίζεται πως τα παιδιά γίνονται περισσότερο 

σχολαστικά στην εκτίμηση του σώματός τους με το πέρασμα των χρόνων. Αυτή 

η υπόθεση υποστηρίχθηκε από το Leon, που διαπίστωσε ότι τα 12χρονα παιδιά 

είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένα και αυστηρά στην αξιολόγηση των 

σωματικών τους διαστάσεων από 8χρονα παιδιά. Στο ίδιο συμπέρασμα 

κατέληξαν και άλλοι ερευνητές (Nathan. Halmi, Slade).419,420421 

Μία τελευταία θεώρηση της σχέσης εικόνας σώματος και παχυσαρκίας 

έρχεται μέσω γνωσιακού-συμπεριφορικού μοντέλου από το Horan.422,423 O 

συγκεκριμένος ερευνητής υποστηρίζει πως ο καλύτερος τρόπος θεραπευτικού 

χειρισμού των παχυσάρκων είναι μέσα από ενίσχυση γνωσιών οι οποίες είναι μη 

συμβατές με την παχυσαρκία, όπως π.χ. θετική θέση είναι πως :αν αδυνατήσω θα 

μπορέσω να περπατήσω περισσότερο, ενώ μία αρνητική θέση είναι: αν συνεχίσω 

έτσι θα πάθω έμφραγμα κ.λ.π. Επίσης ο ίδιος ερευνητής έδειξε πως οι 

παχύσαρκοι απέφευγαν να κοιτιούνται στον καθρέφτη τους σε σχέση με τους μη 

παχύσαρκους , όπως επίσης επίσης πως απέφευγαν να κάνουν αρνητικές σκέψεις 

σχετικά με τις συνέπειες της παχυσαρκίας τους. 

Σε άλλες μελέτες 424,425 που αναφέρονται στην αντίληψη του body-image 

που έχουν οι παχύσαρκοι, αναφέρεται πως αυτή γίνεται αντιληπτή «σαν ένα 

συναίσθημα πως το σώμα είναι αλλόκοτο και απεχθές, ενώ οι άλλοι τους 

αντιμετωπίζουν με εχθρότητα και απαξία…» 
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8.4. Συμπέρασμα 

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι και βαθμοί παχυσαρκίας, άλλοι ανθεκτικοί στη 

θεραπεία και άλλοι όχι. Η απώλεια βάρους μπορεί να επιβάλλεται ή όχι , 

λιγότερο ή περισσότερο από συνοδά νοσήματα της παχυσαρκίας.. Το να είναι ο 

ασθενής σε καλή ψυχολογική κατάσταση δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχει το 

ιδανικό βάρος σώματος, γιατί  έχει φανεί ότι υπέρβαρα άτομα μπορεί να είναι 

πολύ καλά προασαρμοσμένα στην πραγματικότητά τους , όπως και ότι άτομα 

με  ικανοποιητικό βάρος  να βρίσκονται σε μία συνεχή ενασχόληση με αυτό.  

Το να χάσει βάρος και να διατηρήσει το ικανοποιητικό βάρος του  ένας 

παχύσαρκος είναι σαφέστατα πολύ δύσκολο. Από αυτούς που ζητούν ψυχιατρική 

βοήθεια, και στην Ελλάδα ακόμη είναι  λίγοι αυτοί, οι περισσότεροι είναι άτομα 

τα οποία έχουν φθάσει σε απροχώρητο στάδιο και τα συναισθήματα χαμηλής 

αυτοεκτίμησης και ενοχής, τους καθιστούν ανίκανους να ανταπεξέλθουν πλέον 

στις δυσκολίες.  

Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι για να αδυνατίσει κάποιος.  Τόσο για την 

απώλεια του βάρους όσο και για τη διατήρησή της απαιτείται αλλαγή στις 

διατροφικές συνήθειες, κοινωνική υποστήριξη και  άσκηση. Πρωταρχικά όμως 

χρειάζεται να συνειδητοποιήσει το άτομο πως , όπως μέχρι εκείνο το σημείο 

είχε ακολουθήσει λάθος δρόμο το ίδιο θα μπορούσε να ξανασυμβεί! Εδώ έχει 

τη θέση της η ψυχοθεραπεία προκειμένου να προστατεύσει το άτομο από 

παρόμοιες λανθασμένες και επικίνδυνες συμπεριφορές. Η ψυχοθεραπεία με τις 

διάφορες μορφές της  μπορεί να βοηθήσει στην ανθρώπινη εξέλιξη, να μειώσει 

τις εσωτερικές διαμάχες  και βοηθά στις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, 

ενώ βοηθά στην προσαρμογή σε νέα πρότυπα ζωής.  

Η παχυσαρκία είναι ανεπιθύμητη αλλά και η απώλεια βάρους γίνεται 

κάποιες φορές εμμονή…! Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να βοηθά τους ασθενείς 

να επιτύχουν ένα βάρος συμβατό με υγεία, με ικανότητα προσαρμογής στο 
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περιβάλλον στο οποίο ζουν και τέλος , να μπορούν να αποδέχονται τους 

εαυτούς τους όπως πραγματικά είναι., αυτό είναι και το σημαντικότερο.  
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9 

 
ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

9.1. Σκοπός της μελέτης 

Στην παρούσα μελέτη πραγματευόμαστε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία 

τα οποία υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση κάθετης γαστροπλαστικής και 

τα «ακολουθούμε» στα πρώτα δύο χρόνια μετά την επέμβαση. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Από το 1989 που άρχισε να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη χειρουργική 

επέμβαση στην Ελλάδα συστηματικά , τα αποτελέσματα είναι ενθουσιώδη σε 

ό,τι αφορά στην απώλεια βάρους και σημαντικά θετικά για την ποιότητα ζωής 

αυτών των ατόμων (αίσθημα ότι νοιώθουν καλά, καλή ψυχολογική κατάσταση, 

επανάκτηση λειτουργικότητας, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, ανάπτυξη 

κοινωνικότητας, βελτίωση επαγγελματικής ζωής). Παράλληλα όμως 

διαπιστώθηκαν κάποιες διαταραχές της συμπεριφοράς σε ορισμένο αριθμό 

χειρουργημένων ατόμων, όπως δυσκολία να προσαρμοστούν στη νέα εικόνα 

τους, τάση απομόνωσης, διαζύγια κ.λ.π. 

Σε έρευνα του εξωτερικού σημειώθηκε ότι ένα 20% των χειρουργημένων 

παχυσάρκων ασθενών παρουσίασε επίταση της ήδη κακής ψυχολογικής του 

κατάστασης και ένα 15% βίωσε «μείζονες ψυχολογικές επιπλοκές» στις οποίες 

περιλαμβάνονται και ελάχιστες απόπειρες αυτοκτονίας383. 

Όμως δεν ήταν  εύκολο να διευκρινισθεί στους ασθενείς αυτούς, αν 

προϋπήρχε ψυχοπαθολογία προεγχειρητικά και απλώς επιτάθηκε μετά την 

απώλεια βάρους μετεγχειρητικά (αν δηλαδή τα παραπάνω κιλά αποτελούσαν μία 

ασπίδα για αυτά τα άτομα) ή αν πραγματικά η συμπτωματολογία που 

αναπτύχθηκε ήταν απότοκη της επέμβασης.  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία αυτών των αρνητικών 

αποτελεσμάτων δεν είχαν συλλεγεί συστηματικά , όπως επίσης στο ότι ο 



ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Σκοπός-Μέθοδοι της μελέτης 

 

- 136 - 

αριθμός των ατόμων που είχαν λάβει μέρος στις έρευνες δεν ήταν μεγάλος και 

επομένως κάποια από τα αποτελέσματα μπορεί να μην ήταν στατιστικά 

σημαντικά. Ήταν λοιπόν κατανοητό ότι μόνο μεγαλύτερη εμπειρία πάνω σε 

αυτό το θέμα, θα μας επέτρεπε να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη άποψη πάνω 

στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα των νοσογόνα παχύσαρκων ατόμων πριν και 

μετά την προσπάθεια  θεραπείας τους με χειρουργική τεχνική.. 

Σκοπός λοιπόν αυτής της εργασίας είναι να μελετηθούν τα αποτελέσματα 

της συγκεκριμένης θεραπείας στην ψυχολογική και συναισθηματική ζωή των 

ασθενών όπως και  αν συμβάλλει σε αλλαγή της ποιότητας ζωής τους. 

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας διενεργήθησαν συσχετίσεις μεταξύ: α) της 

διάρκειας της παχυσαρκίας (όπως αναφέρεται από τους ασθενείς) και της ηλικίας 

των ασθενών β) της απώλειας βάρους στο τέλος της μελέτης με τις παραμέτρους 

του φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης , της συνολικής διάρκειας 

σπουδών, της διάρκειας της νόσου, της εκατοστιαίας απόκλισης από το ιδανικό 

βάρος προεγχειρητικά και της ύπαρξης παχύσαρκων γονέων (όπως αναφέρεται 

στο ιστορικό των ασθενών) γ)της κάθε υποκλίμακας του ερωτηματολογίου που 

αφορούσε την ψυχοπαθολογία των ασθενών (SCL-90 R) με τις παραμέτρους του 

φύλου, της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης δ) της διαφοράς στην 

ψυχοπαθολογία των ασθενών (σε όλες τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου) 

στο τέλος της μελέτης με τις παραμέτρους της εκατοστιαίας διαφοράς του 

τελικού ΒΜΙ από το προεγχειρητικό ΒΜΙ, του φύλου , της ηλικίας, της 

οικογενειακής κατάστασης, της διάρκεια σπουδών και της διάρκειας της νόσου 

ε)της κλίμακας που εκτιμά τις αλλαγές στην ζωή των ασθενών (BAROS) με τις 

παραμέτρους της εκατοστιαίας διαφοράς του τελικού ΒΜΙ από το αρχικό ΒΜΙ, 

του φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης, της διάρκειας σπουδών 

και των διαφορών στην ψυχοπαθολογία (σε όλες τις υποκλίμακες του 

ερωτηματολογίου SCL-90 R) . 

 Επίσης εξετάσθηκε  η ύπαρξη βουλιμίας προεγχειρητικά και 

μετεγχειρητικά και η συσχέτισή της κατανομής της μετεγχειρητικά με τις 
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παραμέτρους του φύλου, της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης των 

ασθενών. 

Ιδιαίτερης βαρύτητας ήταν οι συνεντεύξεις (δυαδικού τύπου) με τους 

ασθενείς, μέσα από τις οποίες έγινε προσπάθεια να «γνωρίσουμε» αυτούς τους 

ασθενείς, να νοιώσουμε τους φόβους τους και να κατανοήσουμε τις 

ιδιαιτερότητές τους όπως παράλληλα να καταλάβουμε τί σημαίνει για αυτούς το 

φαγητό, που από ανάγκη και απόλαυση κατέληξε να είναι ασθένεια.  
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9. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

 
Εικόνα 14. Ο συνηθισμένος τύπος της παχύσαρκης, κυρίως στην Ελλάδα. 
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9.2.α.  Ενδείξεις της χειρουργικής αντιμετώπισης 

Οι ενδείξεις της χειρουργικής αντιμετώπισης αυτών των σοβαρά 

παχύσαρκα ασθενών, όπως καθορίσθηκαν από το National Institutes of Health 

Consensus το 1991326 ήταν οι εξής: 

5. Ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος ΒΜΙ>40 ή ΒΜΙ μεταξύ 35-40 

και με συνοδές παθήσεις της παχυσαρκίας (Εικ.14). 

6. Απουσία σοβαρής ψυχικής νόσου και παρουσία ικανοποιητικής 

συναισθηματικής σταθερότητας. 

7. Αποκλεισμός εξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. 

8. Απουσία μεταβολικών ή ενδοκρινικών νοσημάτων που μπορεί να 

προκαλέσουν σοβαρή παχυσαρκία. 

9. Δύο τουλάχιστον αποτυχημένες προσπάθειες απώλειας βάρους με 

διαιτητική αγωγή και την επίβλεψη ιατρού ή διαιτολόγου. 

Οι παραπάνω ενδείξεις απετέλεσαν και τα κριτήρια επιλογής των ασθενών 

για τη συμμετοχή τους στη μελέτη μας. Απαραίτητη και λεπτομερής ήταν η 

ενημέρωση όλων των ασθενών σχετικά με την εγχείρηση, το προβλήματα που 

πιθανόν θα αντιμετώπιζαν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η συνεργασία των 

ασθενών, η πλήρης συμμόρφωσή τους στις μετεγχειρητικές διαιτητικές οδηγίες, 

η αποχή τους από την κατανάλωση αλκοόλ και μη απαραίτητων φαρμάκων και 

η δέσμευσή τους για μακροχρόνια μετεγχειρητική παρακολούθηση κρίθηκε 

επίσης αναγκαία. 

 

9.2.β. Σχεδιασμός της μελέτης 

Οι πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές της θεραπείας, τα αναμενόμενα οφέλη, η 

αποδοχή του προγράμματος μετεγχειρητικής παρακολούθησης εξηγούνταν 

ευκρινώς στους ασθενείς, οι οποίοι έδιναν συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους 

στη μελέτη. 

Η μελέτη έλαβε την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας του 

Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός». 
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Στους ασθενείς αυτούς μελετήθηκε προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά η 

κλινική τους ψυχοπαθολογία όπως και οι αλλαγές στην ποιότητα ζωής τους μετά 

τη χειρουργική  επέμβαση. 

Tο σύνολο των υπό μελέτη ασθενών βρισκόταν σε τακτική παρακολούθηση 

βάσει πρωτοκόλλου, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα μετά τη χειρουργική 

επέμβαση από την ομάδα μας 

Από τους αρχικούς ασθενείς που επελέγησαν και εισήχθησαν στη μελέτη 

κανένας δεν αποκλείσθηκε από τη μετέπειτα ανάλυση. Ένας (1) ασθενής δεν 

επανήλθε για το Follow up μετεγχειρητικά, ενώ εννέα (9) ασθενείς  οι οποίοι 

είχαν συμφωνήσει αρχικά για τη συμμετοχή τους στη μελέτη τελικά απέσυραν 

αυτή την απόφασή τους. 

 

 9.2.γ. Ορισμοί 

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος  (ΔΜΣ) ή Body Mass Index (BMI) 

υπολογίζεται από τη  σχέση σωματικού βάρους προς το τετράγωνο του ύψους 

(kg/m2)42.To «ιδανικό βάρος» καθορίζεται με βάση τους πίνακες υπολογισμού 

της Metropolitan Life Insurance Company39. Το «πλεονάζον» βάρος προκύπτει 

από τη διαφορά του παρόντος βάρους μείον το «ιδανικό» βάρος. Το 

«υπερβάλλον» βάρος εκφράζεται σαν η εκατοστιαία αύξηση του βάρους σε 

σχέση με το «ιδανικό». 

Υπάρχουν αρκετοί τύποι που χρησιμοποιούνται για τις μεταβολές του 

βάρους (πίνακας   5 ). 

 

9.2.δ. Προεγχειρητικός έλεγχος και προετοιμασία 

Προεγχειρητικά υπήρχε πλήρης ενημέρωση των ασθενών για το είδος της 

επέμβασης, τις τυχούσες επιπλοκές καθώς και για το πρόγραμμα 

μετεγχειρητικής διαιτητικής αγωγής και παρακολούθησης. Ελαμβάνετο πλήρης 

βιοχημικός, ορολογικός και ανοσολογικός έλεγχος στους ασθενείς. 
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Πίνακας 5. Τύποι για τον υπολογισμό των μεταβολών του βάρους 

 

 

Προεγχειρητικοί τύποι 

 

    Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) = Βάρος (Kg)/ Υψος (m2) 

    % Ιδανικό Βάρος (% ΙΒ) = Προεγχειρητικό Βάρος (kg)/ Ιδανικό Βάρος 

    (kg) Χ 100 

   Πλεονάζον Βάρος (ΠΒ) = Προεγχειρητικό Βάρος (kg) – Ιδανικό Βάρος 

    (Kg) 

    % Πλεονάζον Βάρος (%ΠΒ) = Προεγχειρητικό βάρος (Kg) – Ιδανικό  

    Βάρος (Kg) Χ 100. 

 

 

Μετεγχειρητικοί τύποι 

 

    Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) = Βάρος (Kg)/ Υψος (m2) 

    % Iδανικό Βάρος (% ΙΒ) = Μετεγχειρητικό Βάρος (kg)/ Ιδανικό Βάρος 

    (kg) Χ 100 

   Απώλεια Βάρους (ΑΒ) = Προεγχειρητικό Βάρος (kg) – Βάρος στο χρόνο 

   (kg) 

   % Απώλεια Πλεονάζοντος Βάρους (% ΑΠΒ) = Απώλεια Βάρους (kg)/ 

   Πλεονάζον Βάρους (kg) Χ 100. 

   

 

Στην πρώτη συνάντηση με την ομάδα των θεραπόντων ιατρών δίνονταν το 

ερωτηματολόγιο SCL-90 R και ακολουθούσε δυαδική συνέντευξη με την 

ψυχίατρο της ομάδας. Σε αυτή τη φάση της έρευνας δινόταν το έντυπο 

συναίνεσης - συγκατάθεσης  των ασθενών για τη συμμετοχή τους σε ψυχολογική 

εξέταση, όπως προβλέπεται.384  Το ερωτηματολόγιο δινόταν πάντοτε μετά την  

ενημέρωση των ασθενών, εξηγώντας τους πως η συμπλήρωσή του θα διαρκούσε 

περίπου μία ώρα και επειδή είναι αυτοσυμπληρούμενο τους ζητούσαμε να 
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παραμείνουν για την ώρα αυτή στο γραφείο προκειμένου να εξασφαλίσουμε το 

κατά το δυνατόν πιο ήσυχο και αδιάσπαστο περιβάλλον για τη συμπλήρωσή 

του. Με την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο , γινόταν επίσης συνάντηση 

με την ψυχίατρο και επιβεβαίωση της σταθερής απόφασης και συναισθηματικής 

κατάστασης του ασθενούς  εν όψει της χειρουργικής επέμβασης.  

Μεγάλη προσοχή δόθηκε στην εκπαίδευση των ασθενών στο σωστό τρόπο 

φυσιοθεραπείας και στην αλλαγή του τρόπου διατροφής που έπρεπε να 

ακολουθηθεί μετεγχειρητικά. Ειδικότερα, έμφαση δόθηκε σε θέματα όπως:  

α) Να υπάρχει αυτοεξέταση της διατροφικής συμπεριφοράς από τον 

ίδιο τον ασθενή (έλεγχος περιεχομένου αλλά και συχνότητας πρόσληψης 

τροφής). 

β) Να γίνεται έλεγχος των ερεθισμάτων  των εξωτερικών (αποφυγή 

έκθεσης φαγητού σε ορατά ευρέως μέρη ,έτσι ώστε να μην αποτελεί πρόκληση 

για τον ασθενή, προσπάθεια συστηματοποίησης σε πρόγραμμα τις διατροφικές 

συνήθειες  όπως τη θέση και την ώρα πρόσληψης τροφής κ.α). 

γ) Ενέργειες με σκοπό την ελάττωση της συχνότητας λήψης τροφής, 

όπως καλύτερη μάσηση του φαγητού, να αφήνει τα μαχαιροπήρουνα ενδιάμεσα 

στις μπουκιές.. 

δ) Συστάσεις για αυξημένη φυσική δραστηριότητα μετεγχειρητικά, 

π.χ. γυμναστική, κολύμπι, περπάτημα ή ό,τι άλλο μπορεί το άτομο να κάνει. 

ε) Προσπάθεια για αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες, όπως 

μαγείρεμα με λιγότερα λιπαρά κ.λ.π.   

Ιδιαιτέρως τονίσθηκε ότι η επέμβαση δεν αποτελεί την τελική λύση του 

προβλήματος της παχυσαρκίας  από μόνη της , αλλά είναι η τελική λύση μόνο 

αν συνεργασθούν οι ίδιοι οι ασθενείς υπεύθυνα και συστηματικά με τους 

θεράποντες. Παράλληλα τονίσθηκε ότι  τους δίνει το περιθώριο να αναρωτηθούν 

και να αναζητήσουν το γιατί τελικά το φαγητό έγινε για τα άτομα αυτά μία 

πάθηση, όταν για τους περισσότερους ανθρώπους είναι απλώς η ικανοποίηση 
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μίας φυσικής ανάγκης ή κάποιες φορές μία απόλαυση κάτω από πιο ειδικές 

συνθήκες. 

 

9.2.ε. Χειρουργική Τεχνική 

Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ενισχυμένη κάθετη γαστροπλαστική 

κατά Mason (VBG) για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. 

 

9.2.στ. Μετεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση 

Ο μέσος χρόνος νοσηλείας των ασθενών ήταν  επτά (7) ημέρες. Στο 

διάστημα αυτό υπήρχε οπωσδήποτε μία συνάντηση με την ψυχίατρο  και αν 

υπήρχε αίτημα από τον/την ασθενή και περισσότερες. 

Με την έξοδό τους από το νοσοκομείο οι συναντήσεις  των 

χειρουργημένων ασθενών με την ψυχίατρο για το πρώτο τρίμηνο ήταν κάθε 

δεκαπέντε (15) ημέρες και  μετά ανά μήνα μέχρι τη συμπλήρωση των είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών από τη χειρουργική επέμβαση. Στο πρώτο έτος από την 

επέμβαση χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο SCL-90 R στους ασθενείς προς 

συμπλήρωση και το ίδιο έγινε στο δεύτερο έτος από τη χειρουργική επέμβαση, 

τότε όμως δόθηκε επιπροσθέτως και το ερωτηματολόγιο BAROS που θα 

αξιολογούσε τις αλλαγές (όπως οι ίδιοι οι ασθενείς τις βίωναν) στη ζωή τους 

μετά τη VBG. 

Από διατροφική άποψη οι ασθενείς ακολούθησαν μετεγχειρητικώς ειδικό 

διατολόγιο. Η σίτισή τους άρχισε τη 2η μετεγχειρητική ημέρα και η δίαιτά τους 

για τους τρεις πρώτους μετεγχειρητικούς μήνες ήταν υδαρής και ειδικά 

παρασκευασμένη από σκευάσματα του εμπορίου. Κύριο μέλημα ήταν η 

χορήγηση των αναγκαίων ημερήσιων ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων και 

βιταμινών. 

Μετά τον τρίτο μετεγχειρητικό μήνα, οι ασθενείς άρχισαν να σιτίζονται με 

πολτώδεις τροφές, που με την πάροδο του χρόνου και σταδιακά έγιναν πιο 

σταθερές. Οι ασθενείς επέστρεψαν βαθμιαία στην προηγούμενη δίαιτά τους, 
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όσον αφορά στην ποικιλία, αλλά με σημαντική μείωση της ποσότητας της 

προσλαμβανόμενης τροφής, γιατί γρήγορα επερχόταν κορεσμός. Στο τέλος του 

6ου μήνα οι περισσότεροι ασθενείς ελάμβαναν μία μικρή αλλά καλά 

ισορροπημένη δίαιτα. 

Οι ασθενείς μετεγχειρητικά βρίσκονταν σε τακτική παρακολούθηση (σε 

προγραμματισμένους χρόνους) τόσο από χειρουργική όσο και από παθολογική 

άποψη. 

 

9.3. Παρουσίαση των ψυχομετρικών δοκιμασιών (SCL 90-R και BAROS) 

Η χρήση των ψυχομετρικών δοκιμασιών και , γενικότερα, η ανάπτυξη του 

γνωστικού χώρου της ψυχομετρίας βρίσκονται στο προσκήνιο από την εποχή 

που ο Alfred Binet κατασκεύασε την πρώτη ψυχομετρική δοκιμασία στις αρχές 

του 20ου αιώνα. Με την ανάπτυξη της μελέτης των ατομικών διαφορών έγινε 

απαραίτητη η κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων για τη μέτρηση και την 

αξιολόγηση ποικίλων ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Με τον όρο «ψυχομετρικές 

δοκιμασίες» ορίζουμε όλα τα τεστ, τα ερωτηματολόγια και γενικότερα τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση, τη μέτρηση και την 

εκτίμηση ψυχολογικών χαρακτηριστικών. Η εξέλιξη του ψυχομετρικού 

κινήματος υπήρξε παράλληλα και το έναυσμα για την ανάπτυξη μιας σειράς από 

κριτικές θεωρήσεις οι οποίες αφορούσαν την εγκυρότητα αλλά και τη 

χρησιμότητα της μέτρησης των ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Ωστόσο, παρά 

την κριτική που έχει δεχθεί η ψυχομετρία, οι ψυχομετρικές δοκιμασίες 

παραμένουν δημοφιλείς τόσο στο χώρο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας όσο και 

σε αυτόν της ψυχολογικής έρευνας. Κάθε χρόνο κατασκευάζονται μερικές 

χιλιάδες ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Αυτή η τάση 

αυξανόμενης χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων όχι μόνο δε φαίνεται να 

κάμπτεται, αλλά αντίθετα μοιάζει να διευρύνεται συνεχώς. Με άλλα λόγια, 

γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι τα ψυχομετρικά εργαλεία 
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συνδράμουν αποτελεσματικά το έργο πολλών επαγγελματιών στον ευρύτερο 

χώρο της υγείας. 

 

 

9.3.α. Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας(Symptom Checklist 90-R) 

Πρόκειται για μία αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα μέτρησης των 

υποκειμενικών ενοχλημάτων και της συμπτωματικής συμπεριφοράς των 

αρρώστων σε πολλές διαστάσεις ψυχοπαθολογίας.385 Η στρατηγική στην 

κατασκευή της συνδύασε κλινικές-θεωρητικές έννοιες από τη μια, με εμπειρικά 

δεδομένα από την άλλη. Στόχοι ήταν α) η επιλογή ψυχιατρικών εννοιών, 

βασισμένων στην κλινική εμπειρία, οι οποίες να αντιπροσωπεύουν μείζονες 

διαστάσεις ψυχοπαθολογίας των αρρώστων β) η θεωρητική-εννοιολογική 

ανάπτυξη των εννοιών αυτών και γ) ο έλεγχος στην πράξη των θεωρητικών αυτών 

εννοιών με τη μορφή κλιμάκων μέτρησης. Στην κατασκευή της κλίμακας η 

θεωρητική και η εμπειρική πλευρά λειτουργούν με αμοιβαίο, συμπληρωματικό 

τρόπο.385 

Η κλίμακα SCL 90-R αποτελείται από 90 διαπιστώσεις που περιγράφουν 

ψυχολογικές, συμπεριφορικές και σωματικές αιτιάσεις. Η κάθε διαπίστωση 

βαθμολογείται με βάση μία πενταβάθμια κλίμακα ενόχλησης, από «καθόλου» 

(0) ως «πάρα πολύ» (4)(Πίν.6).  

 

Πίνακας 6. Αξιολόγηση διαπιστώσεων κλίμακας SCL 90-R. 

 

 

0      : Καθόλου 

1      : Λίγο 

2      : Μέτρια 

3      : Πολύ 

4      : Πάρα πολύ 
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Η παρουσιαζόμενη ψυχοπαθολογία παρίσταται σε 9 μείζονες 

συμπτωματικές διαστάσεις ή υποκλίμακες: (1) σωματοποίηση (12 διαπιστώσεις) 

: αιτιάσεις που αφορούν σωματική δυσλειτουργία, (2) ψυχαναγκαστικότητα – 

καταναγκαστικότητα (10 διαπιστώσεις) : απηχεί το αντίστοιχο κλινικό 

σύνδρομο, (3) διαπροσωπική ευαισθησία (9 διαπιστώσεις) : αιτιάσεις 

προσωπικής ανεπάρκειας, κατωτερότητας και αυτοϋποτίμησης ιδιαίτερα σε 

σύγκριση με τους άλλους και στις σχέσεις με άλλους, (4) κατάθλιψη (13 

διαπιστώσεις) : απηχεί το αντίστοιχο κλινικό σύνδρομο (5) επιθετικότητα (6 

διαπιστώσεις) : εκδηλώσεις και αισθήματα θυμού και επιθετικότητας, (6) φοβικό 

άγχος (7 διαπιστώσεις) : απηχεί κυρίως το αγοραφοβικό σύνδρομο, (7) 

παρανοειδής ιδεασμός (6 διαπιστώσεις) : αιτιάσεις και συμπεριφορές που 

αντιπροσωπεύουν παρανοειδή τρόπο σκέψης, (8) ψυχωτισμός (10 διαπιστώσεις) : 

αντιπροσωπεύει μία σύμμειξη των συμπτωμάτων «Α τάξης» της σχιζοφρένειας 

με χαρακτηριολογικά κυρίως στοιχεία αλλοτρίωσης και απόστασης στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, (9) άγχος (10 αιτιάσεις) :απηχεί το αντίστοιχο κλινικό 

σύνδρομο και καλύπτει και καταστάσεις PTSD (Post traumatic stress disorder), 

(10) επτά διαπιστώσεις που αφορούν διάφορες αιτιάσεις  (διαταραχές ύπνου, 

πρόσληψης τροφής κ.ά) δε συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω υποκλίμακες, 

αλλά συνυπολογίζονται κατά την εξαγωγή του δείκτη που αναφέρεται στη 

συνέχεια. Εκτός των 9 υποκλιμάκων εξάγεται και ο δείκτης ψυχοπαθολογίας  

ΓΔΣ (γενικός δείκτης συμπτωμάτων), που συνδυάζει πληροφορίες για τον 

αριθμό των συμπτωμάτων και την ένταση της ενόχλησης από αυτά. 

Η SCL 90-R  είναι ένα αυτοδύναμο ψυχομετρικό εργαλείο που, ιστορικά, 

αποτελεί μετεξέλιξη της παλαιότερης κλίμακας Hopkins Symptoms Checklist 

(HSCL) , η οποία περιλάμβανε 58 διαπιστώσεις που αφορούσαν σε 5 διαστάσεις 

ψυχοπαθολογίας.386,387Στην HSCL προστέθηκαν στη συνέχεια άλλες 32 

διαπιστώσεις και 4 νέες συμπτωματολογικές διαστάσεις ώστε να δημιουργηθεί η 

SCL-90.  Η πρώτη μορφή της SCL-90 τροποποιήθηκε με την αλλαγή των 

διαπιστώσεων 80 και 86 και με διαφορετική φραστική διατύπωση της 
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διαπίστωσης 3, έτσι ώστε να προκύψει η αναθεωρημένη μορφή SCL 90-R η 

οποία και χρησιμοποιείται σήμερα.385 

Η κλίμακα είναι έγκυρη. Η εγκυρότητα κριτηρίου είναι ικανοποιητική. 

Έχει επίσης διαπιστωθεί ικανοποιητική συγκλίνουσα εγκυρότητα,  με σημαντικές 

συσχετίσεις των υποκλιμάκων της με συναφείς υποκλίμακες του ΜΜPΙ. Η SCL 

90-R μπορεί να εγγυηθεί την απαιτούμενη εγκυρότητα έτσι ώστε: α) ν’ αποβεί 

ιδεώδες εργαλείο για το κλινικό screening ψυχιατρικών εξωτερικών αρρώστων, 

ιδίως σε υπηρεσίες πολυάσχολες και συνωστισμένες  (π.χ. εξωτερικά ιατρεία, 

ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων) β) ν’ αποδειχθεί χρήσιμο για την 

παρακολούθηση της πορείας της συμπτωματολογίας των αρρώστων, π.χ. στην 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας φαρμακολογικών  ή ψυχοθεραπευτικών 

αντιμετωπίσεων γ) ν’ αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο συλλογής 

πληροφοριών για ψυχιατρική συμπτωματολογία π.χ. σ’ αρρώστους της 

διασυνδετικής ψυχιατρικής με ψυχοφυσιολογικές διαταραχές ή σε αρρώστους 

ειδικών μονάδων ή ιατρείων. Έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε σωματικούς 

αρρώστους με χρόνιο πόνο 388 και σε αρρώστους ιατρείου κεφαλαλγίας389. Σε 

όλες τις περιπτώσεις  τα αποτελέσματα της εξέτασης με την κλίμακα SCL 90-R  

δίνουν τη δυνατότητα για διπλή διαγραμματική παράσταση της 

παρουσιαζόμενης ψυχοπαθολογίας: το ένα διάγραμμα εκφράζει το 

συγκεκριμένο τύπο (pattern) της υποκειμενικής ενόχλησης του εξεταζόμενου, το 

δε άλλο διάγραμμα αντιπαραβάλλει την παρουσιαζόμενη ψυχοπαθολογία του 

συγκεκριμένου εξεταζόμενου με κανονιστικά δεδομένα (normative data) υγιούς 

πληθυσμού. 

 

9.3.β. Bariatric Analysis and Reporting Outcome System (BAROS) 

Το 1997 οι Oria και Moorehead παρουσίασαν το  ερωτηματολόγιο 

BAROS στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, σαν ένα 

χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της βαριατρικής 

χειρουργικής. 
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Στο 15o Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Βαριατρικής 

Χειρουργικής το 1998, υπήρξε θέμα σχετικό με την ποιότητα ζωής (QoL) σε 

χειρουργημένους παχύσαρκους ασθενείς. Οι Hell και Miller 390 παρουσίασαν τα 

στοιχεία τους έχοντας χρησιμοποιήσει το BAROS. Έκτοτε το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε διεθνώς στην Ιταλία,391 Αυστρία,392 

Μεξικό393. Το συμπέρασμα ήταν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εκτίμηση των αλλαγών στη ζωή σε ασθενείς μετά από επεμβάσεις χειρουργικές 

για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. 

Άσχετα από τη χειρουργική μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί, είναι πολύ 

σημαντικό για τον οποιοδήποτε εμπλεκόμενο με τη βαριατρική χειρουργική να 

γνωρίζει όχι μόνο τα της χειρουργικής διαδικασίας, αλλά να μπορεί να 

εκτιμήσει την ποιότητα ζωής των ασθενών μετά από μία τέτοια χειρουργική 

παρέμβαση. Ο όρος «ποιότητα ζωής» (QoL) αναφέρεται όχι μόνο στην απώλεια 

βάρους και επομένως στη βελτίωση των συνακολούθων της παχυσαρκίας 

νοσηρών καταστάσεων, αλλά επίσης στην κοινωνική , εργασιακή, σεξουαλική 

ζωή των ατόμων όπως επίσης και στο βαθμό που ανταποκρίνονται στις 

καθημερινές δραστηριότητές τους. Περισσότερη αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμηση και καλύτερες συνθήκες στην καθημερινή ζωή αντιστοιχούν σε 

επιτυχή χειρουργική επέμβαση. 

Το σύστημα BAROS  μπορεί να τα εκτιμήσει όλα αυτά, όπως και να 

συγκρίνει τα αποτελέσματα διαφορετικών χειρουργικών τεχνικών από διάφορους 

χειρουργούς σε διάφορες χώρες.468 

Οι παράμετροι οι οποίες εξετάζονται από το σύστημα BAROS είναι: (1) 

ποσοστό απώλειας του υπερβάλλοντος βάρους (2) βελτίωση ή επιδείνωση ή 

αμεταβλητότητα των συννοσηρών καταστάσεων  (3)βαθμός αυτοεκτίμησης (4) 

αλλαγή στο βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας που ανταποκρίνονται στις καθημερινές 

δραστηριότητες (5 )αλλαγή στην κοινωνική ζωή (6) αλλαγή στις εργασιακές 

σχέσεις (7) αλλαγή στη σεξουαλική ζωή (8) επιπλοκές από την επέμβαση (9) 

επανάληψη της επέμβασης. Σε όλες αυτές τις παραμέτρους , με βάση το 
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πρωτόκολλο δίνεται ένας βαθμός και τελικά προκύπτει ένας συνολικός βαθμός . 

Η αξιολόγηση της βαθμολογίας φαίνεται παρακάτω στον πίνακα 7. 

 

Πίνακας 7. Βαθμολογία συστήματος BAROS 

 

 
Όταν υπάρχουν  
συννοσηρές καταστάσεις 
 
Αποτυχία            1 βαθμός ή < 
Αρκετά καλά      > 1 ως 3 βαθμούς 
Καλά                 > 3 ως 5 βαθμούς 
Πολύ καλά         >5 ως 7 βαθμούς  
Εξαιρεικά          > 7 ως 9 βαθμούς  
 

 
Όταν δεν υπάρχουν  
συννοσηρές καταστάσεις 
 
Αποτυχία        0 βαθμοί ή < 
Αρκετά καλά  >0 ως 1,5 βαθμούς 
Καλά             >1,5 ως 3 βαθμούς 
Πολύ καλά    >3 ως 4,5 βαθμούς  
Εξαιρετικά    >4,5 ως 6 βαθμούς 
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10 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

10.1. Μεταβλητές της Μελέτης  

Στη διενέργεια της μελέτης και προς διευκόλυνση της επεξεργασίας των 

δεδομένων, κωδικοποιήθηκαν οι μεταβλητές οι οποίες μελετήθηκαν. Στον 

παρακάτω πίνακα (Πίν.8) παρατίθεται η κωδικοποίηση των μεταβλητών όπως 

και οι υπολογισμοί οι οποίοι εφαρμόσθηκαν όπου χρειάστηκε. 

Με τον όρο baseline χαρακτηρίζονται τα προεγχειρητικά στοιχεία των 

ασθενών του δείγματος. 

 

Πίνακας 8. Κωδικοποίηση μεταβλητών μελέτης-Τρόπος υπολογισμού 

τους. 

 
Κωδικοποίηση  

(κατηγορικές μεταβλητές) 
Υπολογισμός  

(όπου εφαρμόσθηκε) 
Φύλο 0=γυναίκα, 1= άνδρας  
Ηλικία (έτη)   
Ηλικία  0 <=35, 1 >35 έτη  
Οικογενειακή κατάσταση 0=άγαμος/διαζευγμένος, 1=έγγαμος  
Ψυχιατρικό ιστορικό 0=όχι, 1=ναι  
Παχύσαρκοι γονείς 0=όχι, 1=ναι  
Βουλιμία προεγχειρητικά 0=όχι, 1=ναι  
Βουλιμία μετεγχειρητικά 0=όχι, 1=ναι  
Έτη Σπουδών   
Έτη παχυσαρκίας   
Ιδανικό Βάρος (kg)   
Εκατοστιαία (%)απόκλιση από το ιδανικό βάρος   
ΒΜΙ Προεγχειρητικά (bmi1)   
ΒΜΙ 2 ετών Μετεγχειρητικά (bmi2)   
ΒΜΙ 2 ετών -Eκατοστιαία (%) διαφορά από baseline 
(bmi2_p)  (bmi2-bmi1)*100/ bmi1 

Κλίμακα SCL-90 Προεγχειρητικά   
Σωματοποίηση (s1_p)   
Κατάθλιψη (s2_p)   
Φοβικό άγχος  (s3_p)   
Καταναγκασμός (s4_p)   
Διαπροσωπική ευαισθησία (s5_p)   
Παράνοια (s6_p)   
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Κωδικοποίηση  

(κατηγορικές μεταβλητές) 
Υπολογισμός  

(όπου εφαρμόσθηκε) 
Άγχος (s7_p)   
Ψυχωτισμός (s8_p)   
Εχθρότητα (s9_p)   
Άλλα θέματα (s10_p)   
Γενικός δείκτης ψυχικής υγείας (s11_p)   

Κλίμακα SCL-90 1 έτος μετεγχειρητικά   
Σωματοποίηση (s1_1)   
Κατάθλιψη (s2_1)   
Φοβικό άγχος  (s3_1)   
Καταναγκασμός (s4_1)   
Διαπροσωπική ευαισθησία (s5_1)   
Παράνοια (s6_1)   
Άγχος (s7_1)   
Ψυχωτισμός (s8_1)   
Εχθρότητα (s9_1)   
Άλλα (s10_1)   
Γενικός δείκτης ψυχικής υγείας (s11_1)   

Κλίμακα SCL-90 2 έτη μετεγχειρητικά   
Σωματοποίηση (s1_2)   
Κατάθλιψη (s2_2)   
Φοβικό άγχος  (s3_2)   
Καταναγκασμός (s4_2)   
Διαπροσωπική ευαισθησία (s5_2)   
Παράνοια (s6_2)   
Άγχος (s7_2)   
Ψυχωτισμός (s8_2)   
Εχθρότητα (s9_2)   
Άλλα (s10_2)   
Γενικός δείκτης ψυχικής υγείας (s11_2)   

SCL-90. Διαφορές από baseline στα 2 έτη 
μετεγχειρητικά   

Σωματοποίηση (d1)  s1_2-s1_p 
Κατάθλιψη (d2)   s2_2-s2_p 
Φοβικό άγχος  (d3)  s3 –s3_p 
Καταναγκασμός (d4)  s4_2-s4_p 
Διαπροσωπική ευαισθησία (d5)  s5_2-s5_p 
Παράνοια (d6)  s6_2-s6_p 
Άγχος (d7)  s7_2-s7_p 
Ψυχωτισμός (d8)  s8_2-s8_p 
Εχθρότητα (d9)  s9_2-s9_p 
Άλλα (d10)  s10_2-s10_p 
Γενικός δείκτης ψυχικής υγείας (d11)  s11_2-s11_p 

Κλίμακα BAROS 2 ετη μετεγχειρητικά   
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10.2 Περιγραφική στατιστική 

Οι κατηγορικές μεταβλητές της μελέτης περιγράφηκαν με χρήση πινάκων 

συχνοτήτων, ενώ οι αριθμητικές με χρήση της μέσης τιμής±τυπική απόκλιση.464 

Όλες οι μεταβλητές της μελέτης διασταυρώθηκαν με τις παραμέτρους του 

φύλου (0=γυναίκα, 1= άνδρας), της ηλικίας (0 <=35, 1 >35 έτη) και της 

οικογενειακής κατάστασης (0=άγαμος/διαζευγμένος, 1=έγγαμος) 

 

 

10.3 Έλεγχος υποθέσεων 

Αρχικά διενεργήθηκε έλεγχος της σχέσης των μεταβλητών του φύλου, της 

ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης με τις υπόλοιπες παραμέτρους 

δημογραφικών και ιστορικού ασθενών προεγχειρητικά με χρήση του t-test για 

τις αριθμητικές παραμέτρους και του χ2 test για τις κατηγορικές 

παραμέτρους.464 

Η κατανομή της βουλιμίας μετεγχειρητικά, συσχετίσθηκε με τις 

μεταβλητές του φύλου, της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης με χρήση 

του χ2 test. 

Οι μέσες τιμές των υποκλιμάκων SCL-90 συγκρίθηκαν στις 3 χρονικές 

στιγμές, προεγχειρητικά (baseline), 1 έτος και 2 έτη μετεγχειρητικά, με χρήση 

του paired samples t-test. 

 Ο έλεγχος της σχέσης της παραμέτρου bmi2_p με τις παραμέτρους του 

φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης (0=άγαμος/διαζευγμένος, 

1=έγγαμος), της διάρκειας σπουδών, της διάρκειας της νόσου, της εκατοστιαίας 

(%) απόκλισης από το ιδανικό βάρος και της ύπαρξης παχύσαρκων γονέων 

(1=ναι, 0=όχι), διενεργήθηκε με τη πολυπαραγοντική τεχνική της Πολλαπλής 

Γραμμικής Παλινδρόμησης (Multiple Linear Regression, Method: Stepwise 

Selection).464 

Η ίδια τεχνική εφαρμόσθηκε για τον έλεγχο της σχέσης των διαφορών  d1 

έως d11, με τις παραμέτρους της εκατοστιαίας διαφοράς του BMI (bmi2_p), του 
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φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης (0=άγαμος/διαζευγμένος, 

1=έγγαμος), της διάρκειας σπουδών και της διάρκειας της νόσου. 

Τέλος, και πάλι η ίδια τεχνική εφαρμόσθηκε για τον έλεγχο της σχέσης της 

κλίμακας BAROS, με τις παραμέτρους της εκατοστιαίας διαφοράς του BMI 

(bmi2_p), του φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης 

(0=άγαμος/διαζευγμένος, 1=έγγαμος), της διάρκειας σπουδών, της διάρκειας 

της νόσου και των διαφορών  d1 έως d11 .464 

Ως επίπεδο σημαντικότητας (p value) ορίστηκε η τιμή 0,05. 

 

10.4. Υλικό της μελέτης. Περιγραφή δείγματος.  

Συνολικά 59 ασθενείς συμμετείχαν στη Μελέτη. Οι περισσότεροι ασθενείς 

ήταν γυναίκες (45 ασθενείς, 76.3% του δείγματος), 19 ασθενείς ήταν άγαμοι 

(32.2%), 8 διαζευγμένοι (13.6%) και 32 έγγαμοι (54.2%), ενώ η μέση ηλικία του 

δείγματος ήταν 37.7±10.7 έτη (Πίν.9). 7 ασθενείς (11.9%) είχαν ψυχιατρικό 

ιστορικό, 49 είχαν τουλάχιστον ένα παχύσαρκο γονέα (66.1%), ενώ περίπου οι 

μισοί ασθενείς παρουσίαζαν βουλιμία (26 ασθενείς, 44.1% του δείγματος) 

(Πίν.10) Κατά μέσο όρο η διάρκεια σπουδών ήταν 12.0±3.6 έτη, η διάρκεια της 

νόσου ήταν 19.5±8.3 έτη, ενώ το BMI ήταν 47.7±8.0 (Πίν.10 α). 

Ο έλεγχος της σχέσης των μεταβλητών του φύλου, της ηλικίας και της 

οικογενειακής κατάστασης με τις υπόλοιπες παραμέτρους δημογραφικών και 

ιστορικού ασθενών, εντόπισε μόνο μία στατιστικά σημαντική σχέση:  

 Η διάρκεια παχυσαρκίας ήταν μεγαλύτερη στους γηραιότερους 

ασθενείς από ό,τι στους νεότερους (t-test p-value < 0.001) 
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Πίνακας 9. Φύλο, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση ασθενών 

 N % 

Φύλο Γυναίκα 45 76.3% 

 Άνδρας 14 23.7% 

Ηλικία (έτη) <=35 27 45.8% 

 >35 32 54.2% 

Οικογενειακή    
κατάσταση 

Άγαμος 19 32.2% 

 Διαζευγμένος 8 13.6% 

 Έγγαμος 32 54.2% 

Σύνολο 59 100.0% 

 

 

 

 

Πίνακας 10. Κατηγορικές παράμετροι της μελέτης  

Φύλο Ηλικία (έτη) Οικογενειακή 
κατάσταση 

 

Γυναίκα Άνδρας <=35 >35 Άγαμος - 
Διαζευγμένος 

Έγγαμος 

Σύνολο 

N 38 14 26 26 25 27 52 ΟΧΙ 
% 84.4% 100.0% 96.3% 81.3% 92.6% 84.4% 88.1% 
N 7  1 6 2 5 7 

Ψυχιατρικό  
ιστορικό 

ΝΑΙ 
% 15.6%  3.7% 18.8% 7.4% 15.6% 11.9% 

Κανένας N 14 6 10 10 9 11 20 
 % 31.1% 42.9% 37.0% 31.3% 33.3% 34.4% 33.9% 

Ένας N 23 4 9 18 13 14 27 
 % 51.1% 28.6% 33.3% 56.3% 48.1% 43.8% 45.8% 

Και οι δύο N 8 4 8 4 5 7 12 

Παχύσαρκοι  
γονείς 

 % 17.8% 28.6% 29.6% 12.5% 18.5% 21.9% 20.3% 
ΟΧΙ N 22 11 18 15 17 16 33 

 % 48.9% 78.6% 66.7% 46.9% 63.0% 50.0% 55.9% 
ΝΑΙ N 23 3 9 17 10 16 26 

Βουλιμία  
προεγχειρητικά 

 % 51.1% 21.4% 33.3% 53.1% 37.0% 50.0% 44.1% 
N 45 14 27 32 27 32 59 Σύνολο 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 Πίνακας 10.α. Αριθμητικές παράμετροι της μελέτης 

Φύλο Ηλικία (έτη) Οικογενειακή κατάσταση  
Γυναίκα Άνδρας   <=35 >35 Άγαμος - 

Διαζευγμένος 
Έγγαμος 

Σύνολο

Ηλικία (έτη) Μέσος 38.0  36.5   28.4 45.5 33.4 41.3 37.7
 Τυπ. απόκλιση 10.7  11.2   4.8 7.6 9.3 10.6 10.7
Έτη Σπουδών Μέσος 11.8  12.6   12.3 11.7 12.7 11.4 12.0
 Τυπ. απόκλιση 3.7  3.1   4.0 3.3 3.5 3.6 3.6
Έτη παχυσαρκίας Μέσος 18.8  21.8   14.8 23.5 18.4 20.5 19.5
 Τυπ. απόκλιση 8.5  7.6   4.5 8.8 7.1 9.2 8.3
ΒΜΙ προεγχειρητικά Μέσος 47.2  49.2   46.6 48.6 49.0 46.5 47.7
 Τυπ. απόκλιση 8.3  6.7   7.7 8.1 8.7 7.2 8.0
Ιδανικό Βάρος (kg) Μέσος 55.2  71.8   60.2 58.3 61.3 57.3 59.1
 Τυπ. απόκλιση 5.7  6.3   8.6 9.7 8.0 9.8 9.2
Εκατοστιαία (%)απόκλιση Μέσος 133.5  121.7   124.6 135.8 134.4 127.5 130.7
από το ιδανικό βάρος Τυπ. απόκλιση 42.1  30.6   38.7 40.5 44.9 35.3 39.7
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10.5.  Βουλιμία & BMI μετεγχειρητικά στα 2 έτη 

 

2 έτη μετά την εγχείρηση μόνο 8 ασθενείς (13.6% του δείγματος) 

παρουσίαζαν βουλιμία. Από αυτούς τους ασθενείας οι 5 παρουσίαζαν βουλιμία 

προεγχειρητικά ενώ οι 3 δεν παρουσίαζαν βουλιμία πριν την εγχείρηση (Πίν. 

11) 

Η κατανομή της εμφάνισης βουλιμίας μετεγχειρητικά, δεν σχετίζεται 

στατιστικά σημαντικά με τις παραμέτρους του φύλου, της ηλικίας και της 

οικογενειακής κατάστασης των ασθενών (Πίν.11 α). 

 

Πίνακας 11. Βουλιμία προεγχειρητικά & μετεγχειρητικά στα 2 έτη 

Φύλο Ηλικία (έτη) Οικογενειακή κατάσταση 
Γυναίκα Άνδρας <=35 >35 Άγαμος - 

Διαζευγμένος 
Έγγαμος 

Σύνολο 

Βουλιμία  ΟΧΙ N 22 11 18 15 17 16 33 
προεγχειρητικά  % 48.9% 78.6% 66.7% 46.9% 63.0% 50.0% 55.9% 
 ΝΑΙ N 23 3 9 17 10 16 26 
  % 51.1% 21.4% 33.3% 53.1% 37.0% 50.0% 44.1% 
Βουλιμία  ΟΧΙ N 38 13 23 28 23 28 51 
μετεγχειρητικά  % 84.4% 92.9% 85.2% 87.5% 85.2% 87.5% 86.4% 
 ΝΑΙ N 7 1 4 4 4 4 8 
  % 15.6% 7.1% 14.8% 12.5% 14.8% 12.5% 13.6% 

N 45 14 27 32 27 32 59 Σύνολο 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 

Πίνακας 11.α. Διασταύρωση της κατανομής της βουλιμίας 

προεγχειρητικά & μετεγχειρητικά στα 2 έτη. 

Βουλιμία 
προεγχειρητικά 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Σύνολο 

N 30 21 51 ΟΧΙ 
% 90.9% 80.8% 86.4% 
N 3 5 8 

Βουλιμία  
μετεγχειρητικά 

ΝΑΙ 
% 9.1% 19.2% 13.6% 
N 33 26 59 Σύνολο 

 % 100.0% 100.0% 100.0% 
 

Η μέση τιμή του BMI, 2 έτη μετά την εγχείρηση ήταν 31.1±5.5 Kg/m2 και η 

μέση εκατοστιαία πτώση του BMI μετεγχειρητικά σε σχέση με τις τιμές πριν 

από την εγχείρηση ήταν 33.9%. Συνεπώς, κατά μέσο όρο, το BMI μειώθηκε 2 
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έτη μετεγχειρητικά, περίπου κατά το ένα τρίτο της αρχικής τιμής (Πίν. 12, 

Διάγρ.1) 
 
Πίνακας 12. ΒΜΙ προεγχειρητικά & μετεγχειρητικά στα 2 έτη 

 
Φύλο Ηλικία (έτη) Οικογενειακή 

κατάσταση 
 

Γυναίκα Άνδρας <=35 >35 Άγαμος - 
Διαζευγμένος 

Έγγαμος

Σύνολο

ΒΜΙ Μέσος 47.2 49.2 46.6 48.6 49.0 46.5 47.7 
προεγχειρητικά Τυπ. απόκλιση 8.3 6.7 7.7 8.1 8.7 7.2 8.0 

(baseline) N 45 14 27 32 27 32 59 
ΒΜΙ 2 ετών Μέσος 30.9 31.8 29.1 32.7 30.7 31.3 31.1 

 Τυπ. απόκλιση 5.5 5.8 5.1 5.5 5.0 6.0 5.5 
 N 45 13 26 32 26 32 58 

ΒΜΙ 2 ετών - Μέσος -33.8 -34.2 -36.5 -31.7 -36.3 -31.9 -33.9 
Eκατοστιαία (%) Τυπ. απόκλιση 10.8 12.6 9.8 11.8 8.9 12.4 11.1 
διαφορά από 

baseline 
N 45 13 26 32 26 32 58 

 

 

Διάγραμμα 1. Μέση τιμή BMI  προεγχειρητικά και 2 έτη μετά την 
εγχείρηση       

 
Ο έλεγχος της σχέσης – με χρήση της Γραμμικής Παλινδρόμησης - της 

διαφοράς bmi2_p με τις παραμέτρους του φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής 

κατάστασης (0=άγαμος/διαζευγμένος, 1=έγγαμος), της διάρκειας σπουδών, της 

διάρκειας της νόσου, της εκατοστιαίας (%) απόκλισης από το ιδανικό βάρος και 
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της ύπαρξης παχύσαρκων γονέων (1=ναι, 0=όχι), εντόπισε μόνο μία στατιστικά 

σημαντική διαφορά:  

 Η  εκατοστιαία μεταβολή του BMI (bmi2_p) στα 2 πρώτα 

μετεγχειρητικά χρόνια, είναι αρνητικά συσχετισμένη με την εκατοστιαία (%) 

απόκλιση από το ιδανικό βάρος προεγχειρητικά, δηλαδή η αύξηση της 

τελευταίας αυξάνει την εκατοστιαία μεταβολή του BMI μετεγχειρητικά σε 

σχέση με τις τιμές πριν από την εγχείρηση (beta coefficient= -0.423, p-

value= 0.001) 
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10.6. Κλίμακα SCL 90-R: προεγχειρητικά, 1 έτος και 2 έτη μετά την 

εγχείρηση 

Ο έλεγχος της σχέσης (με χρήση του t-test) της κάθε υποκλίμακας SCL-90 

από τις 11 συνολικά του ερωτηματολογίου προεγχειρητικά, με τις παραμέτρους 

του φύλου, της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης 

(0=άγαμος/διαζευγμένος, 1=έγγαμος), εντόπισε τις εξής στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις (Πίν. 13): 

 Κατά μέσο όρο η υποκλίμακα της κατάθλιψης προεγχειρητικά 

εμφανίζεται πιο υψηλή στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες (t-test p-

value=0,001) 

 Κατά μέσο o γενικός δείκτης ψυχικής υγείας προεγχειρητικά 

εμφανίζεται πιο υψηλός στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες (t-test p-

value=0,024) 

 Κατά μέσο η υποκλίμακα της εχθρότητας προεγχειρητικά 

εμφανίζεται πιο υψηλός στους έγγαμους από τους άγαμους - διαζευγμένους 

(t-test p-value=0,012) 
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Πίνακας 13. Κλίμακα SCL-90 προεγχειρητικά 

 
Φύλο Ηλικία (έτη) Οικογενειακή 

κατάσταση 
 

Γυναίκα Άνδρας <=35 >35 Άγαμος - 
Διαζευγμένος 

Έγγαμος 

Σύνολο 

Σωματοποίηση Μέσος 1.26 .89 1.01 1.31 1.04 1.28 1.17 
 Τυπ. απόκλιση .64 .49 .67 .56 .61 .62 .62 

Κατάθλιψη Μέσος 1.67 .88 1.48 1.48 1.37 1.57 1.48 
 Τυπ. απόκλιση .81 .50 1.03 .60 .91 .72 .82 

Φοβικό άγχος Μέσος .82 .51 .79 .71 .83 .68 .75 
 Τυπ. απόκλιση .71 .40 .87 .44 .78 .55 .66 

Καταναγκασμός Μέσος 1.42 1.01 1.27 1.37 1.25 1.39 1.32 
 Τυπ. απόκλιση .67 .67 .84 .54 .80 .59 .69 

Διαπροσωπική  Μέσος 2.17 1.79 1.94 2.20 1.94 2.20 2.08 
ευαισθησία Τυπ. απόκλιση .76 .75 .92 .61 .84 .70 .77 
Παράνοια Μέσος .79 .74 .84 .73 .57 .96 .78 

 Τυπ. απόκλιση .85 .76 .81 .84 .62 .93 .82 
Άγχος Μέσος 1.61 1.27 1.36 1.67 1.49 1.57 1.53 

 Τυπ. απόκλιση .78 .70 .90 .61 .85 .71 .77 
Ψυχωτισμός Μέσος .49 .39 .51 .42 .30 .61 .46 

 Τυπ. απόκλιση .72 .48 .79 .55 .40 .81 .67 
Εχθρότητα Μέσος .87 .98 .84 .95 .64 1.12 .90 

 Τυπ. απόκλιση .80 .75 .76 .82 .41 .95 .78 
Άλλα Μέσος 1.31 1.05 1.27 1.23 1.10 1.38 1.25 

 Τυπ. απόκλιση .57 .49 .53 .60 .48 .60 .56 
Γενικός δείκτης  Μέσος 1.29 .96 1.17 1.25 1.09 1.31 1.21 
ψυχικής υγείας Τυπ. απόκλιση .51 .36 .64 .34 .48 .49 .50 

 

 

 

 

Παρά τις μεταβολές κατά τη διάρκεια της μελέτης, συνολικά σε όλο το 

δείγμα η ιεράρχηση των υποκλιμάκων SCL-90 με βάση τη βαθμολόγησή τους 

παρέμεινε περίπου η ίδια. Προεγχειρητικά, 1 έτος και 2 έτη μετά την εγχείρηση, 

οι υποκλίμακες της Διαπροσωπικής ευαισθησίας και αυτή του Άγχους έχουν το 

μεγαλύτερο score, ενώ αυτή του Ψυχωτισμού το χαμηλότερο (Διάγρ. 2), 

μετεγχειρητικά βέβαια σε πολύ χαμηλότερες τιμές.  
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Διάγραμμα 2. Μέση τιμή κλίμακας SCL-90  προεγχειρητικά,  

1 έτος και 2 έτη μετά την εγχείρηση 

 

 

 

Η εφαρμογή του paired samples t-test έδειξε τα παρακάτω: 

Συνολικά σε όλο το δείγμα, οι μέσες τιμές και των 11 υποκλιμάκων SCL-90, 

μειώθηκαν στατιστικά σημαντικά 1 έτος και 2 έτη μετά την εγχείρηση, σε 

σχέση με τις αντίστοιχες προεγχειρητικές τιμές. Επίσης 2 έτη μετά την 

εγχείρηση είναι στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες από αυτές του 1 έτους 

με μόνη εξαίρεση την υποκλίμακα του καταναγκασμού όπου κατά μέσο όρο 

οι τιμές του 1 έτους και των 2 ετών παραμένουν οι ίδιες (Πίν. 10,11,12 & 

Διάγρ. 3,4,5). 
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Πίνακας 14. Κλίμακα SCL-90  προεγχειρητικά, 1 έτος και 2 έτη  
μετά την εγχείρηση. Αντίστοιχα p-values των paired samples t-tests 

 
Υποκλίμακες SCL-90 Προεγχειρητικά - 1 έτο Προεγχειρητικά - 2 έτη 1 έτος - 2 έτη

Σωματοποίηση  <0.001 <0.001 0.013 
Κατάθλιψη <0.001 <0.001 <0.001 

Φοβικό άγχος <0.001 <0.001 <0.001 
Καταναγκασμός 0.002 0.020 0.677 

Διαπροσωπική ευαισθησία  0.003 <0.001 <0.001 
Παράνοια <0.001 <0.001 0.001 
Άγχος 0.028 <0.001 <0.001 

Ψυχωτισμός <0.001 <0.001 0.002 
Εχθρότητα <0.001 <0.001 <0.001 

Άλλα <0.001 <0.001 <0.001 
Γενικός δείκτης  ψυχικής υγείας <0.001 <0.001 <0.001 

 

 

Διάγραμμα 3. Μέση τιμή κλίμακας SCL-90  προεγχειρητικά,  

1 έτος και 2 έτη μετά την εγχείρηση 
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Διάγραμμα 4. Μέση τιμή κλίμακας SCL-90  προεγχειρητικά,  

1 έτος και 2 έτη μετά την εγχείρηση.  

Υποκλίμακες: Διαπροσωπική ευαισθησία, Παράνοια, Άγχος, 

Ψυχωτισμός  
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Διάγραμμα 5. Μέση τιμή κλίμακας SCL-90  προεγχειρητικά,  

1 έτος και 2 έτη μετά την εγχείρηση 

Υποκλίμακες: Εχθρότητα, Άλλα θέματα, Γενικός δείκτης ψυχικής 
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Πίνακας 15. Κλίμακα SCL-90  μετεγχειρητικά στο 1 έτος 

Φύλο Ηλικία (έτη) Οικογενειακή 
κατάσταση 

 

Γυναίκα Άνδρας <=35 >35 Άγαμος 
Διαζευγμένος 

Έγγαμος

Σύνολο 

Σωματοποίηση Μέσος 1.11 .75 .89 1.13 .95 1.08 1.02 
 Τυπ. απόκλιση .44 .36 .48 .39 .50 .40 .45 

Κατάθλιψη Μέσος 1.40 .80 1.21 1.29 1.17 1.32 1.25 
 Τυπ. απόκλιση .64 .42 .77 .53 .80 .48 .65 

Φοβικό άγχος Μέσος .63 .39 .61 .54 .64 .52 .57 
 Τυπ. απόκλιση .51 .30 .63 .30 .54 .42 .48 

Καταναγκασμός Μέσος 1.23 1.01 1.09 1.26 1.13 1.22 1.18 
 Τυπ. απόκλιση .50 .59 .67 .36 .64 .41 .53 

Διαπροσωπική  Μέσος 2.02 1.62 1.80 2.03 1.79 2.04 1.93 
ευαισθησία Τυπ. απόκλιση .63 .69 .79 .52 .77 .54 .66 
Παράνοια Μέσος .52 .50 .50 .53 .37 .64 .52 

 Τυπ. απόκλιση .64 .59 .60 .65 .40 .75 .62 
Άγχος Μέσος 1.53 1.22 1.30 1.59 1.39 1.51 1.46 

 Τυπ. απόκλιση .65 .64 .78 .51 .74 .59 .66 
Ψυχωτισμός Μέσος .32 .19 .34 .24 .19 .37 .29 

 Τυπ. απόκλιση .52 .30 .58 .38 .33 .57 .48 
Εχθρότητα Μέσος .66 .73 .65 .69 .51 .81 .67 

 Τυπ. απόκλιση .67 .60 .69 .63 .41 .78 .65 
Άλλα θέματα Μέσος 1.01 .80 .97 .96 .87 1.04 .96 

 Τυπ. απόκλιση .52 .47 .51 .53 .47 .55 .52 
Γενικός δείκτης  Μέσος 1.09 .81 .96 1.08 .94 1.09 1.02 
ψυχικής υγείας Τυπ. απόκλιση .39 .31 .49 .27 .39 .38 .39 
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Πίνακας 16. Κλίμακα SCL-90  μετεγχειρητικά στα 2 έτη 

 

Φύλο Ηλικία (έτη) Οικογενειακή 
κατάσταση 

 

Γυναίκα Άνδρας <=35 >35 Άγαμος - 
Διαζευγμένος 

Έγγαμος 

Σύνολο 

Σωματοποίηση  Μέσος 1.05 .69 .83 1.08 .92 1.00 .96 
 Τυπ. απόκλιση .37 .29 .39 .34 .41 .36 .38 

Κατάθλιψη Μέσος 1.13 .78 .98 1.10 .98 1.11 1.05 
 Τυπ. απόκλιση .48 .35 .58 .37 .61 .33 .48 

Φοβικό άγχος Μέσος .49 .28 .43 .45 .47 .41 .44 
 Τυπ. απόκλιση .34 .26 .42 .24 .38 .29 .33 

Καταναγκασμός Μέσος 1.21 1.01 1.11 1.21 1.10 1.22 1.16 
 Τυπ. απόκλιση .35 .47 .50 .25 .45 .32 .39 

Διαπροσωπική  Μέσος 1.68 1.44 1.47 1.76 1.46 1.76 1.62 
ευαισθησία Τυπ. απόκλιση .47 .75 .64 .43 .62 .45 .55 
Παράνοια Μέσος .37 .40 .37 .38 .30 .44 .38 

 Τυπ. απόκλιση .40 .48 .38 .45 .32 .47 .41 
Άγχος Μέσος 1.37 1.16 1.19 1.43 1.24 1.39 1.32 

 Τυπ. απόκλιση .49 .51 .60 .36 .59 .40 .49 
Ψυχωτισμός Μέσος .24 .11 .24 .18 .13 .28 .21 

 Τυπ. απόκλιση .38 .22 .45 .26 .22 .43 .35 
Εχθρότητα Μέσος .49 .52 .44 .55 .37 .61 .50 

 Τυπ. απόκλιση .43 .51 .48 .41 .35 .49 .45 
Άλλα θέματα Μέσος .80 .64 .69 .81 .70 .81 .76 

 Τυπ. απόκλιση .36 .27 .34 .35 .31 .37 .35 
Γενικός δείκτης  Μέσος .94 .73 .82 .95 .81 .95 .89 
ψυχικής υγείας Τυπ. απόκλιση .29 .30 .38 .21 .32 .28 .30 

 

 

Συνολικά σε όλο το δείγμα η μεγαλύτερη μείωση των τιμών της SCL-90 

σημειώθηκε στις υποκλίμακες Άλλα θέματα, Διαπροσωπική ευαισθησία και 

Κατάθλιψη, ενώ η μικρότερη στην υποκλίμακα  του Καταναγκασμού (Διάγρ.6). 
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Διάγραμμα 6. Μέσες διαφορές των τιμών της κλίμακας SCL-90 μεταξύ  

2 ετών και προεγχειρητικά. (Απόλυτες τιμές των μέσων όρων d1-d11) 

 

 

Ο έλεγχος της σχέσης (με χρήση της Γραμμικής Παλινδρόμησης)  των 

διαφορών  d1 έως d11, με τις παραμέτρους της εκατοστιαίας διαφοράς του BMI 

(bmi2_p), του φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης 

(0=άγαμος/διαζευγμένος, 1=έγγαμος), της διάρκειας σπουδών και της 

διάρκειας της νόσου, εντόπισε τις εξής 3 στατιστικά σημαντικές σχέσεις: 

 d2 με φύλο. Η υποκλίμακα της Κατάθλιψης, παρουσιάζει στα 2 έτη 

μεγαλύτερη πτώση στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες (beta coefficient= -

0.343, p-value= 0.008) 

 d9 με οικογενειακή κατάσταση. Η υποκλίμακα της Εχθρότητας, 

παρουσιάζει στα 2 έτη μεγαλύτερη πτώση στους Έγγαμους από ό,τι στους 

Άγαμους – Διαζευγμένους (beta coefficient= -0.349, p-value= 0.007) 
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 Θετική συσχέτιση d9 με bmi2_p. Δηλαδή η μείωση του BMI στα 2 έτη, 

συνδέεται με μείωση της Εχθρότητας (beta coefficient= 0.014, p-value= 

0.013) (Πίν.17). 

 

Πίνακας 17. Κλίμακα SCL-90 στα  2 έτη μετεγχειρητικά - Διαφορά 

από baseline 

Φύλο Ηλικία (έτη) Οικογενειακή κατάσταση 
Γυναίκα Άνδρας <=35 >35 Άγαμος - 

Διαζευγμένος 
Έγγαμος

Σύνολο

Σωματοποίηση (d1)  Μέσος -.21 -.20 -.18 -.23 -.12 -.28 -.21 
 Τυπ. απόκλιση .38 .26 .38 .34 .32 .37 .35 

Κατάθλιψη (d2) Μέσος -.54 -.10 -.50 -.38 -.39 -.47 -.43 
 Τυπ. απόκλιση .51 .28 .61 .37 .48 .51 .50 

Φοβικό άγχος (d3) Μέσος -.33 -.23 -.36 -.26 -.35 -.27 -.31 
 Τυπ. απόκλιση .48 .26 .49 .39 .47 .42 .44 

Καταναγκασμός (d4) Μέσος -.21 .00 -.16 -.16 -.15 -.17 -.16 
 Τυπ. απόκλιση .54 .41 .53 .51 .51 .53 .51 

Διαπροσωπική  Μέσος -.49 -.35 -.47 -.44 -.48 -.44 -.45 
Ευαισθησία (d5) Τυπ. απόκλιση .58 .48 .56 .56 .46 .63 .55 
Παράνοια (d6) Μέσος -.42 -.33 -.47 -.34 -.27 -.52 -.40 

 Τυπ. απόκλιση .61 .36 .59 .53 .48 .60 .56 
Άγχος (d7) Μέσος -.24 -.11 -.17 -.24 -.24 -.18 -.21 

 Τυπ. απόκλιση .42 .39 .40 .42 .40 .43 .41 
Ψυχωτισμός (d8) Μέσος -.25 -.27 -.27 -.24 -.17 -.33 -.25 

 Τυπ. απόκλιση .37 .30 .39 .32 .23 .42 .35 
Εχθρότητα (d9) Μέσος -.38 -.47 -.40 -.40 -.26 -.51 -.40 

 Τυπ. απόκλιση .47 .49 .42 .52 .31 .56 .47 
Άλλα θέματα (d10) Μέσος -.52 -.41 -.57 -.42 -.40 -.57 -.49 

 Τυπ. απόκλιση .42 .38 .43 .39 .35 .44 .41 
Γενικός δείκτης  Μέσος -.36 -.22 -.35 -.31 -.28 -.36 -.33 

ψυχικής υγείας (d11) Τυπ. απόκλιση .29 .14 .32 .23 .23 .30 .27 
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10.7. Κλίμακα BAROS 2 έτη μετά την εγχείρηση 

 

Η κατανομή της κλίμακας BAROS είναι συμμετρική. Οι μισοί περίπου 

ασθενείς εμφάνισαν score 3 έως 5, ενώ το 40% του δείγματος μοιράσθηκε 

σχεδόν ισομερώς στα scores  1 έως 3 και 5 έως 7(Πίν.18). 

 

Πίνακας 18. Κατανομή κλίμακας BAROS στα  2 ετη μετεγχειρητικά. 

Φύλο Ηλικία (έτη) Οικογενειακή κατάσταση 
Γυναίκα Άνδρας <=35 >35 Άγαμος - 

Διαζευγμένος 
Έγγαμος

Σύνολο 

<=1 N 2 1  3  3 3 
 % 4.4% 7.7%  9.4%  9.4% 5.2% 

1-3 N 10 2 3 9 5 7 12 
 % 22.2% 15.4% 11.5% 28.1% 19.2% 21.9% 20.7% 

3-5 N 21 7 14 14 13 15 28 
 % 46.7% 53.8% 53.8% 43.8% 50.0% 46.9% 48.3% 

5-7 N 11 2 7 6 7 6 13 
 % 24.4% 15.4% 26.9% 18.8% 26.9% 18.8% 22.4% 

7-9 N 1 1 2  1 1 2 

BAROS 2 
ετών 

 % 2.2% 7.7% 7.7%  3.8% 3.1% 3.4% 
N 45 13 26 32 26 32 58 Σύνολο 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Πίνακας 19. Κλίμακα BAROS στα  2 έτη μετεγχειρητικά – Μέση τιμή, 

τυπική απόκλιση 

Φύλο Ηλικία (έτη) Οικογενειακή 
κατάσταση 

 

Γυναίκα Άνδρας <=35 >35 Άγαμος - 
Διαζευγμένος 

Έγγαμος 

Σύνολο 

Μέσος 4.0 4.0 4.5 3.5 4.3 3.7 4.0 
Τυπ. απόκλιση 1.7 2.0 1.6 1.8 1.4 2.0 1.8 

BAROS  
2 ετών 

N 45 13 26 32 26 32 58 
 

 

Ο έλεγχος της σχέσης (με χρήση της Γραμμικής Παλινδρόμησης) της 

κλίμακας BAROS, με τις παραμέτρους της εκατοστιαίας διαφοράς του BMI 

(bmi2_p), του φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης 

(0=άγαμος/διαζευγμένος, 1=έγγαμος), της διάρκειας σπουδών, της διάρκειας 
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της νόσου, και των διαφορών  d1 έως d11, (Πίν.19) εντόπισε την εξής στατιστικά 

σημαντική σχέση: 

 Αρνητική συσχέτιση BAROS με bmi2_p. Δηλαδή η μείωση του BMI 

στα 2 έτη, συνδέεται με αύξηση της κλίμακας BAROS (beta coefficient= -

0.712, p-value < 0.001) (Διάγρ. 7) 

 

 

Διάγραμμα 7. Αρνητική συσχέτιση BAROS με εκατοστιαία διαφορά 

ΒΜΙ  
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10.8. Πίνακες δεδομένων ασθενών 

Πίνακας Ι. Ψυχιατρικό ιστορικό και δημογραφικά στοιχεία ασθενών 

 

Α/Α Φύλο Ηλικία 
(έτη) 

Έτη 
Σπουδών

Ψυχιατρικό 
ιστορικό 

Παχύσαρκοι 
γονείς 

Οικογενειακή κατάσταση

1 Γυναίκα 45 6 ΝΑΙ Ένας Έγγαμος 
2 Άνδρας 38 12 ΟΧΙ Ένας Έγγαμος 
3 Γυναίκα 40 12 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
4 Γυναίκα 41 13 ΟΧΙ Και οι δύο Έγγαμος 
5 Γυναίκα 31 14 ΟΧΙ Ένας Έγγαμος 
6 Γυναίκα 59 12 ΝΑΙ Ένας Έγγαμος 
7 Γυναίκα 25 14 ΟΧΙ Κανένας Άγαμος - Διαζευγμένος
8 Γυναίκα 28 16 ΟΧΙ Και οι δύο Άγαμος - Διαζευγμένος
9 Γυναίκα 29 9 ΟΧΙ Ένας Έγγαμος 

10 Γυναίκα 27 14 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
11 Γυναίκα 29 12 ΟΧΙ Και οι δύο Έγγαμος 
12 Άνδρας 40 17 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
13 Γυναίκα 69 10 ΝΑΙ Και οι δύο Έγγαμος 
14 Άνδρας 26 12 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
15 Άνδρας 37 6 ΟΧΙ Ένας Έγγαμος 
16 Άνδρας 30 14 ΟΧΙ Και οι δύο Άγαμος - Διαζευγμένος
17 Γυναίκα 25 9 ΟΧΙ Κανένας Άγαμος - Διαζευγμένος
18 Άνδρας 34 15 ΟΧΙ Και οι δύο Άγαμος - Διαζευγμένος
19 Γυναίκα 23 6 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
20 Γυναίκα 31 6 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
21 Άνδρας 18 16 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
22 Γυναίκα 20 17 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
23 Γυναίκα 28 14 ΟΧΙ Και οι δύο Άγαμος - Διαζευγμένος
24 Γυναίκα 44 16 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
25 Γυναίκα 35 6 ΝΑΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
26 Άνδρας 64 11 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
27 Γυναίκα 41 12 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
28 Γυναίκα 43 16 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
29 Γυναίκα 33 16 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
30 Γυναίκα 33 6 ΟΧΙ Και οι δύο Έγγαμος 
31 Γυναίκα 39 13 ΟΧΙ Ένας Έγγαμος 
32 Άνδρας 27 12 ΟΧΙ Κανένας Άγαμος - Διαζευγμένος
33 Άνδρας 44 10 ΟΧΙ Κανένας Άγαμος - Διαζευγμένος
34 Γυναίκα 45 12 ΟΧΙ Κανένας Άγαμος - Διαζευγμένος
35 Γυναίκα 40 16 ΝΑΙ Ένας Έγγαμος 
36 Γυναίκα 54 12 ΟΧΙ Ένας Έγγαμος 
37 Γυναίκα 44 6 ΝΑΙ Ένας Έγγαμος 
38 Γυναίκα 45 9 ΟΧΙ Κανένας Άγαμος - Διαζευγμένος
39 Γυναίκα 31 16 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
40 Γυναίκα 47 16 ΟΧΙ Ένας Έγγαμος 
41 Άνδρας 32 14 ΟΧΙ Κανένας Άγαμος - Διαζευγμένος
42 Γυναίκα 24 17 ΟΧΙ Κανένας Άγαμος - Διαζευγμένος
43 Γυναίκα 50 16 ΟΧΙ Ένας Έγγαμος 
44 Γυναίκα 31 6 ΟΧΙ Ένας Έγγαμος 
45 Γυναίκα 51 12 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
46 Γυναίκα 41 12 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
47 Άνδρας 31 17 ΟΧΙ Και οι δύο Άγαμος - Διαζευγμένος
48 Γυναίκα 39 6 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
49 Γυναίκα 35 9 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
50 Γυναίκα 50 16 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
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Α/Α Φύλο Ηλικία 
(έτη) 

Έτη 
Σπουδών

Ψυχιατρικό 
ιστορικό 

Παχύσαρκοι 
γονείς 

Οικογενειακή κατάσταση

51 Γυναίκα 39 12 ΟΧΙ Κανένας Άγαμος - Διαζευγμένος
52 Γυναίκα 38 13 ΟΧΙ Και οι δύο Έγγαμος 
53 Γυναίκα 43 6 ΝΑΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
54 Γυναίκα 18 9 ΟΧΙ Ένας Άγαμος - Διαζευγμένος
55 Άνδρας 43 12 ΟΧΙ Και οι δύο Έγγαμος 
56 Γυναίκα 53 12 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
57 Γυναίκα 42 12 ΟΧΙ Ένας Έγγαμος 
58 Άνδρας 47 9 ΟΧΙ Κανένας Έγγαμος 
59 Γυναίκα 33 17 ΟΧΙ Και οι δύο Έγγαμος 

Μέσος  37.66 12.00    
Διάμεσος  38.00 12.00    
Ελάχιστο  18 6    
Μέγιστο  69 17    

Τυπ. απόκλιση  10.704 3.582    
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Πίνακας ΙΙ. Λοιπά στοιχεία ασθενών προεγχειρητικά- ΒΜΙ 2 έτη 

μετεγχειρητικά- Βουλιμία προ & μετεγχειρητικά  

 

Α/Α Ιδανικό Βάρος 
(kg) 

Εκατοστιαία 
(%) απόκλιση 

από το 
ιδανικό βάρος

ΒΜΙ 
προεγχειρητικά

ΒΜΙ 2 ετών
μετεγχειρητι

κά 

Βουλιμία 
προεγχειρητικά 

Βουλιμία 
μετεγχειρητικά

1 59.50 110.08 43.25 31.14 ΝΑΙ ΟΧΙ 
2 78.30 173.30 61.31 30.08 ΟΧΙ ΟΧΙ 
3 49.30 127.18 44.97 24.89 ΝΑΙ ΟΧΙ 
4 55.25 144.34 49.63 36.76 ΝΑΙ ΟΧΙ 
5 56.50 94.69 39.56 32.37 ΟΧΙ ΟΧΙ 
6 55.25 62.89 33.08 24.63 ΟΧΙ ΟΧΙ 
7 61.20 79.73 37.28 26.10 ΝΑΙ ΝΑΙ 
8 57.80 133.56 47.87 24.82 ΝΑΙ ΟΧΙ 
9 52.70 175.14 55.34 23.66 ΝΑΙ ΟΧΙ 
10 55.25 166.06 54.04 34.92 ΟΧΙ ΟΧΙ 
11 60.35 150.20 51.71 30.82 ΟΧΙ ΟΧΙ 
12 72.90 120.85 49.23 45.87 ΝΑΙ ΝΑΙ 
13 48.45 124.97 44.30 29.26 ΟΧΙ ΟΧΙ 
14 76.50 56.86 35.08 27.77 ΟΧΙ ΟΧΙ 
15 84.60 112.76 47.87 26.59 ΟΧΙ ΟΧΙ 
16 74.70 144.97 54.79 29.94 ΟΧΙ ΟΧΙ 
17 51.00 164.70 52.73 26.95 ΝΑΙ ΟΧΙ 
18 67.50 140.00 52.95 . ΟΧΙ ΟΧΙ 
19 44.20 148.86 47.61 25.97 ΟΧΙ ΟΧΙ 
20 55.25 80.99 36.76 25.73 ΝΑΙ ΟΧΙ 
21 67.50 104.44 45.09 26.14 ΟΧΙ ΟΧΙ 
22 56.50 121.23 44.96 31.65 ΟΧΙ ΟΧΙ 
23 62.05 173.97 56.85 36.78 ΟΧΙ ΝΑΙ 
24 51.00 184.31 56.64 26.56 ΝΑΙ ΟΧΙ 
25 55.25 236.65 68.38 39.50 ΝΑΙ ΟΧΙ 
26 60.31 165.29 57.55 34.17 ΝΑΙ ΟΧΙ 
27 57.80 176.81 56.73 40.78 ΝΑΙ ΟΧΙ 
28 62.90 122.57 46.35 34.43 ΟΧΙ ΝΑΙ 
29 59.50 111.76 43.59 22.49 ΟΧΙ ΝΑΙ 
30 57.80 111.07 43.26 30.14 ΟΧΙ ΟΧΙ 
31 56.95 128.27 46.76 30.57 ΟΧΙ ΟΧΙ 
32 72.00 101.38 44.75 27.77 ΟΧΙ ΟΧΙ 
33 68.40 148.53 55.01 32.36 ΟΧΙ ΟΧΙ 
34 51.00 98.03 41.40 25.39 ΟΧΙ ΟΧΙ 
35 65.40 52.90 31.94 31.94 ΝΑΙ ΝΑΙ 
36 34.00 179.41 48.46 35.71 ΝΑΙ ΟΧΙ 
37 56.10 140.64 49.09 32.37 ΝΑΙ ΟΧΙ 
38 59.50 115.12 44.29 30.10 ΝΑΙ ΟΧΙ 
39 52.25 108.61 40.07 28.01 ΝΑΙ ΟΧΙ 
40 56.95 159.87 53.23 31.29 ΝΑΙ ΟΧΙ 
41 69.30 96.24 43.45 28.43 ΟΧΙ ΟΧΙ 
42 62.90 106.67 43.04 29.80 ΟΧΙ ΟΧΙ 
43 59.50 101.68 41.52 31.14 ΟΧΙ ΟΧΙ 
44 56.50 153.09 51.43 34.17 ΝΑΙ ΝΑΙ 
45 59.50 110.08 43.25 33.91 ΟΧΙ ΟΧΙ 
46 59.50 143.69 50.17 31.14 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Α/Α Ιδανικό Βάρος 
(kg) 

Εκατοστιαία 
(%) απόκλιση 

από το 
ιδανικό βάρος

ΒΜΙ 
προεγχειρητικά

ΒΜΙ 2 ετών
μετεγχειρητι

κά 

Βουλιμία 
προεγχειρητικά 

Βουλιμία 
μετεγχειρητικά

47 77.40 122.22 49.85 40.57 ΟΧΙ ΟΧΙ 
48 57.80 246.02 70.82 35.46 ΟΧΙ ΟΧΙ 
49 51.00 86.27 37.10 19.92 ΝΑΙ ΟΧΙ 
50 51.00 162.74 52.34 31.25 ΝΑΙ ΝΑΙ 
51 56.95 105.44 42.08 31.65 ΝΑΙ ΟΧΙ 
52 51.00 154.90 50.78 41.01 ΟΧΙ ΟΧΙ 
53 51.00 90.19 37.89 25.39 ΟΧΙ ΟΧΙ 
54 62.05 86.94 38.79 23.41 ΟΧΙ ΟΧΙ 
55 63.90 111.26 46.23 34.24 ΝΑΙ ΟΧΙ 
56 51.00 213.72 62.50 44.92 ΝΑΙ ΟΧΙ 
57 48.45 151.80 49.59 40.65 ΟΧΙ ΟΧΙ 
58 72.00 105.55 45.67 29.32 ΟΧΙ ΟΧΙ 
59 49.30 108.92 41.36 28.71 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Μέσος 59.1476 130.6849 47.6546 31.0605   
Διάμεσος 57.8000 122.5700 46.7600 30.6950   
Ελάχιστο 34.00 52.90 31.94 19.92   
Μέγιστο 84.60 246.02 70.82 45.87   

Τυπ. απόκλιση 9.17250 39.74317 7.95312 5.53226   
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Πίνακας ΙΙΙ. Κλίμακα SCL-90 προεγχειρητικά  

Α/Α Σωματοποίηση Κατάθλιψη Φοβικό 
άγχος 

Καταναγκασμός Διαπροσωπική 
ευαισθησία 

Παράνοια Άγχος Ψυχωτισμός Εχθρότητα Άλλα Γενικός 
δείκτης 
ψυχικής 
υγείας 

1 2.00 2.38 .71 2.70 1.88 1.83 2.20 1.10 1.16 2.00 1.87 
2 .75 1.15 .28 1.50 2.11 2.00 .90 1.30 1.50 1.57 1.27 
3 3.00 1.84 .85 2.20 1.77 1.66 2.70 1.30 3.55 3.20 2.21 
4 2.25 2.92 .85 1.60 3.44 3.50 .60 1.20 2.50 1.71 2.04 
5 .83 1.15 .14 .70 1.88 1.33 1.10 1.50 1.66 1.28 1.14 
6 1.00 .92 1.00 1.40 1.55 .66 .90 .20 .66 1.57 .99 
7 .75 3.69 1.71 1.70 3.00 2.50 .60 2.00 .83 2.28 1.94 
8 .16 2.00 .57 1.40 2.55 1.00 1.20 .80 .33 .85 1.14 
9 1.91 3.00 .85 1.60 2.11 2.33 .80 1.60 2.00 1.42 1.81 

10 .41 .07 .14 .20 .66 .00 .10 .40 .50 .71 .31 
11 2.50 3.53 2.85 2.70 3.22 3.00 3.20 3.50 3.66 2.71 3.09 
12 2.16 1.30 .71 .80 1.88 1.66 .70 .90 1.33 1.00 1.27 
13 1.67 1.46 1.28 1.10 2.22 1.83 2.40 2.20 1.50 1.57 1.73 
14 .17 .44 .28 .40 .33 .17 .20 .00 .33 .57 .27 
15 1.08 1.00 1.00 .50 1.55 2.16 1.40 1.40 2.83 .71 1.28 
16 .08 .00 .00 .10 .23 .00 .00 .00 .00 .85 .12 
17 .92 .77 .00 .10 1.33 1.17 .20 .50 .17 .57 .60 
18 1.33 .38 .14 .40 1.33 1.00 .70 .50 1.16 .86 .76 
19 .33 .69 .14 1.70 .67 1.16 .30 .10 .33 1.71 .70 
20 .58 .15 .14 .50 1.11 .33 .30 .00 .33 .57 .49 
21 .91 .60 1.30 .70 2.50 1.00 2.10 .40 1.80 1.85 1.25 
22 .91 2.15 2.85 3.00 3.22 1.66 2.60 .60 .83 1.28 1.93 
23 .91 1.92 1.57 2.90 2.55 1.50 2.30 .50 1.33 1.42 1.71 
24 1.60 2.30 2.10 .60 3.10 .50 3.00 .30 .80 1.00 1.63 
25 2.91 3.23 2.70 1.50 2.77 1.00 3.00 .30 .66 1.42 2.10 
26 .83 .69 .71 .70 2.77 .66 2.00 .30 1.33 .71 1.06 
27 .58 .76 .71 1.50 2.22 .50 1.30 .20 .66 1.00 .91 
28 1.25 .76 .71 1.50 .66 .33 1.20 .20 .83 1.71 1.03 
29 .83 1.92 .71 1.30 3.00 .66 1.90 .20 .83 1.28 1.32 
30 .91 2.30 .85 .70 2.50 .50 1.90 .30 .16 1.42 1.11 
31 .83 1.53 .85 2.30 3.10 .83 1.50 .20 .66 .71 1.31 
32 1.08 .76 .71 .50 2.11 1.00 1.50 .20 .83 1.28 .98 
33 .66 .76 1.00 2.10 2.00 .16 1.50 .20 .83 1.42 1.07 
34 1.00 1.07 .85 2.00 2.44 .33 2.10 .20 .83 1.28 1.25 
35 2.08 1.84 1.42 .90 2.88 1.16 2.10 .60 1.66 1.28 1.63 
36 1.25 1.07 1.14 1.10 2.11 .66 1.50 .50 1.33 1.85 1.24 
37 1.00 1.13 1.14 .90 2.33 1.00 1.70 .40 1.50 .71 1.17 
38 .83 .69 .28 .90 2.11 .00 1.00 .00 .33 .71 .73 
39 .75 1.53 .71 1.90 3.33 .16 1.30 .10 .50 1.42 1.23 
40 1.58 1.92 .42 2.10 2.33 .00 1.50 .00 .50 .57 1.23 
41 .75 1.92 .14 1.00 1.66 .16 1.90 .00 .33 .71 .96 
42 1.00 1.53 1.28 2.30 1.88 .33 1.80 .10 .83 1.42 1.30 
43 .83 2.07 .57 1.00 2.33 .00 1.00 .10 .50 1.14 1.04 
44 1.08 1.53 .57 1.20 .66 .33 2.00 .20 .83 1.42 1.14 
45 1.25 1.53 .42 1.90 3.00 .00 1.70 .00 .16 .71 1.18 
46 1.58 2.15 .71 1.00 .66 .16 1.90 .00 .83 .42 1.16 
47 .91 1.15 .42 2.20 2.44 .00 1.00 .10 .66 .42 1.01 
48 1.25 1.46 1.00 1.50 2.00 .16 2.50 .20 .33 1.85 1.30 
49 .91 1.38 .28 1.50 1.88 .33 2.10 .00 .83 1.42 1.12 
50 1.66 1.92 .42 .90 2.01 .16 1.50 .20 .00 .71 1.10 
51 .75 1.15 .14 1.50 2.44 .00 1.30 .00 .16 .71 .90 
52 1.00 1.23 .14 1.30 2.11 .16 .90 .00 .33 .85 .87 
53 1.66 2.30 .28 1.00 2.33 .33 2.10 .10 .16 .85 1.03 
54 2.08 1.07 .28 .80 1.77 .16 1.50 .00 .80 1.42 1.03 
55 1.00 .69 .14 1.50 1.77 .00 1.70 .00 .33 .71 .85 
56 1.58 2.23 .14 1.20 2.77 .16 2.00 .00 .33 1.85 1.35 
57 1.25 1.53 .42 1.00 2.11 .33 2.50 .10 .33 1.42 1.18 
58 .75 1.53 .28 1.70 2.33 .33 2.20 .10 .50 2.00 1.22 
59 1.25 1.23 .00 1.20 1.66 .00 1.10 .00 .16 1.71 .91 

Μέσος 1.1715 1.4808 .7458 1.3237 2.0790 .7797 1.5288 .4644 .8971 1.2503 1.2131 
Διάμεσος 1.0000 1.4600 .7100 1.3000 2.1100 .5000 1.5000 .2000 .8000 1.2800 1.1600 
Ελάχιστο .08 .00 .00 .10 .23 .00 .00 .00 .00 .42 .12 
Μέγιστο 3.00 3.69 2.85 3.00 3.44 3.50 3.20 3.50 3.66 3.20 3.09 

Τυπ. απόκλιση .62330 .81522 .66406 .69116 .76863 .82205 .76723 .66560 .78434 .56421 .49514 
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Πίνακας ΙV. Κλίμακα SCL-90 1 έτος μετεγχειρητικά 

Α/Α Σωματοποίηση Κατάθλιψη Φοβικό 
άγχος 

Καταναγκασμός Διαπροσωπική 
ευαισθησία 

Παράνοια Άγχος Ψυχωτισμός Εχθρότητα Άλλα Γενικός 
δείκτης 
ψυχικής 
υγείας 

1 1.75 2.15 .85 2.00 2.22 1.83 2.00 1.00 1.33 1.42 1.71 
2 .66 1.15 .28 1.30 2.22 1.66 1.00 .80 1.16 1.00 1.11 
3 2.25 1.53 1.00 1.30 2.22 1.33 2.50 1.00 3.00 2.57 1.84 
4 1.58 1.92 .57 1.00 3.00 2.50 1.00 .70 1.66 .71 1.46 
5 .83 1.15 .28 .50 2.22 .66 1.20 .80 1.16 .85 .98 
6 1.00 1.00 .71 1.80 1.66 .33 1.00 .00 .66 1.14 .96 
7 .83 2.69 1.42 2.00 2.22 1.50 .80 1.50 .83 1.42 1.57 
8 .33 1.53 .57 1.00 2.77 .66 1.00 .40 1.16 .85 .97 
9 1.33 1.92 .85 1.10 2.22 1.50 1.00 1.10 1.66 1.00 1.38 

10 .41 .07 .14 .40 1.00 .00 .10 .20 .33 .57 .32 
11 1.75 2.46 2.14 2.00 3.00 2.50 2.60 2.50 3.00 2.00 2.36 
12 1.50 1.15 .71 1.00 2.00 .83 .90 .40 1.00 .71 1.05 
13 1.33 1.07 .71 1.20 2.00 1.50 2.00 1.40 1.00 .71 1.32 
14 .17 .44 .28 .40 .33 .00 .30 .00 .33 .28 .26 
15 1.00 .76 .71 .70 1.66 1.66 1.20 .90 2.00 .71 1.01 
16 .08 .00 .00 .20 .22 .00 .00 .00 .00 .71 .11 
17 1.00 .69 .00 .20 1.22 .83 .20 .90 .17 .17 .52 
18 1.08 .53 .00 .50 1.11 .50 .60 .20 .66 .71 .61 
19 .50 .76 .00 1.10 1.00 .00 .50 .00 .00 1.00 .53 
20 .50 .69 .00 .50 1.11 .00 .40 .00 .00 1.14 .46 
21 .66 .38 .85 .70 1.88 .83 1.70 .20 1.80 1.57 .84 
22 .83 1.23 2.00 2.30 2.33 .50 2.10 .40 .83 1.00 1.37 
23 .75 1.07 1.14 2.10 3.33 .50 1.90 .30 1.00 .85 1.32 
24 1.25 1.46 1.28 .70 2.22 .16 2.20 .10 .66 .57 1.13 
25 2.00 3.46 1.71 .90 2.77 .50 2.90 .10 .33 1.85 1.81 
26 .66 .69 .57 1.20 2.22 .50 1.90 .00 1.00 .57 .94 
27 .75 .61 .42 1.50 2.44 .33 1.50 .00 .66 .57 .91 
28 1.00 .76 .57 1.30 .66 .00 1.50 .00 .50 1.28 .90 
29 .83 1.15 .42 1.00 2.22 .16 2.10 .10 .00 .57 .94 
30 .83 1.53 .85 1.00 2.22 .16 1.50 .10 .16 .42 .96 
31 .83 1.07 .57 1.90 2.33 .33 1.50 .00 .33 .42 1.00 
32 .83 .61 .57 .30 1.55 .66 1.90 .00 .16 .42 .73 
33 .66 .76 .71 1.50 1.66 .00 1.20 .00 .50 1.00 .83 
34 .83 .69 .71 1.40 2.11 .76 1.70 .00 .50 1.14 .95 
35 1.16 1.46 1.00 1.20 2.11 .66 1.70 .20 1.16 .42 1.15 
36 .83 1.00 .71 1.00 1.77 .33 1.70 .40 .66 1.14 .98 
37 .83 .76 .14 .50 1.55 .33 1.20 .00 .50 .57 .67 
38 .83 .53 .28 1.00 1.66 .00 .90 .00 .00 .42 .62 
39 .75 1.15 .42 1.00 2.33 .00 1.20 .00 .16 .57 .60 
40 1.00 .92 .14 1.20 1.44 .00 1.00 .00 .00 .28 .68 
41 .58 1.38 .00 1.00 1.33 .00 1.50 .00 .16 .42 .73 
42 1.00 1.53 1.28 2.30 1.88 .33 1.80 .10 .83 1.42 1.30 
43 .83 2.07 .57 1.00 2.33 .00 1.00 .10 .50 1.14 1.04 
44 1.08 1.53 .57 1.20 .66 .33 2.00 .20 .83 1.42 1.14 
45 1.25 1.53 .42 1.90 3.00 .00 1.70 .00 .16 .71 1.18 
46 1.58 2.15 .71 1.00 .66 .16 1.90 .00 .83 .42 1.16 
47 .91 1.15 .42 2.20 2.44 .00 1.00 .10 .66 .42 1.01 
48 1.25 1.46 1.00 1.50 2.00 .16 2.50 .20 .33 1.85 1.30 
49 .91 1.38 .28 1.50 1.88 .33 2.10 .00 .83 1.42 1.12 
50 1.66 1.92 .42 .90 2.01 .16 1.50 .20 .00 .71 1.10 
51 .75 1.15 .14 1.50 2.44 .00 1.30 .00 .16 .71 .90 
52 1.00 1.23 .14 1.30 2.11 .16 .90 .00 .33 .85 .87 
53 1.66 2.30 .28 1.00 2.33 .33 2.10 .10 .16 .85 1.03 
54 2.08 1.07 .28 .80 1.77 1.16 1.50 .00 .33 1.42 1.03 
55 1.00 .69 .14 1.50 1.77 .00 1.70 .00 .33 .71 .85 
56 1.58 2.23 .14 1.20 2.77 .16 2.00 .00 .33 1.85 1.35 
57 1.25 1.53 .42 1.00 2.11 .33 2.50 .10 .33 1.42 1.18 
58 .75 1.53 .28 1.70 2.33 .33 2.20 .10 .50 2.00 1.22 
59 1.25 1.23 .00 1.20 1.66 .00 1.10 .00 .16 1.71 .91 

Μέσος 1.0231 1.2544 .5724 1.1797 1.9268 .5159 1.4559 .2864 .6742 .9619 1.0217
Διάμεσος .9100 1.1500 .5700 1.1000 2.1100 .3300 1.5000 .1000 .5000 .8500 1.0000
Ελάχιστο .08 .00 .00 .20 .22 .00 .00 .00 .00 .17 .11 
Μέγιστο 2.25 3.46 2.14 2.30 3.33 2.50 2.90 2.50 3.00 2.57 2.36 
Τυπ. 

απόκλιση 
.44853 .64785 .47866 .52548 .66283 .62366 .65687 .47939 .65193 .51614 .38855
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Πίνακας V. Κλίμακα BAROS & SCL-90 στα  2 έτη μετεγχειρητικά 

Α/Α BAROS  Σωματοποίηση Κατάθλιψη Φοβικό 
άγχος 

Καταναγκασμός Διαπροσωπική 
ευαισθησία 

Παράνοια Άγχος Ψυχωτισμός Εχθρότητα Άλλα Γενικός 
δείκτης 
ψυχικής 
υγείας 

1 3.00 1.58 1.53 1.00 1.60 2.11 1.33 1.90 .70 .83 1.14 1.42 
2 4.25 .58 1.07 .00 1.20 2.33 1.50 1.10 .50 1.00 .57 .98 
3 4.80 1.91 1.30 .57 1.00 2.11 1.00 1.90 .70 2.00 2.00 1.45 
4 1.25 1.50 1.53 .57 1.20 2.33 1.16 1.00 .40 1.33 .71 1.21 
5 3.05 .83 1.00 .28 .70 2.00 .50 1.10 .60 .83 .57 .87 
6 2.55 .83 .76 .71 1.40 1.55 .00 1.20 .00 .66 1.00 .84 
7 2.50 .83 1.84 1.00 1.80 1.88 1.00 1.00 1.10 .66 .85 1.25 
8 5.80 .41 1.38 .28 1.40 2.00 .33 1.00 .30 .16 .57 .85 
9 8.00 1.16 1.53 .42 1.40 2.00 1.00 1.10 .50 .66 .71 1.11 

10 4.80 .98 .15 .00 .90 .66 .00 .30 .00 .00 .28 .32 
11 4.05 1.25 1.61 1.28 1.80 2.22 1.16 2.00 2.10 2.00 1.42 1.70 
12 -.50 1.33 1.30 .85 1.40 2.22 .50 1.40 .20 1.00 .85 1.15 
13 5.80 1.16 1.23 .42 1.00 2.00 1.16 1.30 1.00 .66 1.00 1.13 
14 3.75 .33 .38 .00 .40 .33 .00 .50 .00 .16 .28 .26 
15 5.50 .83 .76 .42 .90 2.11 1.33 1.50 .70 1.00 .42 1.00 
16 7.55 .08 .00 .00 .50 .00 .00 .00 .00 .00 .42 .10 
17 1.10 .83 .69 .00 .40 1.00 .83 .20 .20 .33 .28 .50 
18 . .83 .69 .00 .50 .88 .50 .50 .00 .33 .28 .48 
19 4.75 .41 .61 .00 .90 .77 .00 .50 .00 .00 .42 .41 
20 3.75 .50 .53 .00 .70 .77 .00 .50 .00 .00 .85 .42 
21 4.75 .50 .53 .57 1.00 1.55 .50 1.40 .00 1.76 1.14 .81 
22 3.50 .83 1.00 1.41 1.60 1.77 .50 1.70 .40 .66 .85 1.10 
23 5.30 .83 .84 .85 1.70 2.33 .50 1.60 .30 .50 .71 1.05 
24 4.00 1.08 1.23 .85 1.00 2.22 .16 1.80 .10 .50 .57 1.02 
25 5.25 1.91 3.00 1.14 1.10 2.55 .50 2.50 .20 .50 1.42 1.63 
26 5.25 .66 .76 .42 1.00 2.33 .33 1.60 .00 .66 .71 .87 
27 5.50 .83 .61 .28 1.40 2.11 .00 1.50 .00 .50 .57 .83 
28 2.50 .91 .76 .42 1.10 1.22 .00 1.40 .00 .50 1.00 .77 
29 6.50 .83 1.00 .28 .90 1.88 .16 1.70 .00 .00 .42 .80 
30 5.55 .83 1.23 .57 1.10 1.77 .16 1.50 .10 .16 .42 .86 
31 4.00 .83 .84 .57 1.60 1.77 .16 1.60 .00 .33 .57 .88 
32 4.50 .75 .61 .42 .50 1.22 .50 1.50 .00 .16 .47 .64 
33 5.00 .75 .92 .42 1.10 1.11 .00 1.00 .00 .00 .71 .66 
34 5.25 1.00 .53 .85 1.10 1.77 .00 1.70 .10 .16 1.00 .86 
35 -1.50 1.25 1.38 .71 1.50 1.88 .33 1.50 .30 .83 .57 1.10 
36 3.00 1.08 1.07 .28 1.40 1.33 .00 1.00 .10 .83 .71 .84 
37 3.55 .83 .61 .00 .70 1.11 .16 1.50 .10 .33 .71 .65 
38 3.50 1.00 .38 .57 .80 1.00 .16 .70 .00 .16 .71 .57 
39 4.75 .58 .76 .28 .80 1.44 .16 1.20 .00 .33 .28 .63 
40 3.80 .83 .69 .14 .90 .88 .00 .80 .10 .00 .42 .54 
41 2.00 .58 1.07 .00 .70 .88 .00 1.30 .10 .00 .71 .61 
42 4.05 .66 1.00 .85 1.90 1.44 .16 1.60 .10 .50 1.00 .96 
43 4.50 .83 1.53 .28 1.10 1.77 .16 1.20 .00 .50 .57 .87 
44 3.80 .91 1.15 .57 1.00 1.33 .16 1.70 .10 .50 .85 .88 
45 1.00 1.08 1.23 .28 1.60 2.22 .00 1.40 .10 .33 .85 1.00 
46 4.25 1.16 1.46 .42 .80 1.11 .16 1.60 .10 .50 .71 .88 
47 3.25 .83 .76 .28 2.00 2.11 .00 1.20 .10 .50 .57 .90 
48 6.50 1.16 1.30 .71 1.30 1.55 .33 2.00 .10 .00 1.28 1.05 
49 4.50 1.00 1.30 .42 1.70 1.44 .33 1.80 .10 .50 .85 1.02 
50 4.25 1.66 1.53 .28 1.30 1.55 .33 1.00 .10 .16 .71 .97 
51 2.75 .91 1.00 .28 1.20 1.88 .16 1.40 .00 .50 .28 .82 
52 4.50 .83 1.07 .28 1.50 1.66 .33 1.00 .10 .33 .57 .83 
53 4.25 1.50 1.76 .42 1.20 1.88 .33 1.70 .10 .33 .57 1.10 
54 5.50 1.66 .92 .42 1.00 1.44 1.16 1.50 .10 .50 .85 .93 
55 1.50 .91 .76 .28 1.40 1.44 .16 1.50 .00 .33 .71 .81 
56 2.50 1.85 1.69 .28 1.20 2.22 .33 1.70 .10 .50 1.42 1.15 
57 1.75 1.08 1.30 .42 1.40 1.77 .33 2.10 .20 .50 1.28 1.11 
58 4.55 .75 1.30 .28 1.50 1.66 .33 1.80 .00 .33 1.14 .97 
59 5.50 1.25 1.00 .28 1.50 2.00 .00 1.30 .10 .16 1.28 .96 

Μέσος 3.9759 .9641 1.0469 .4383 1.1644 1.6247 .3786 1.3220 .2102 .4992 .7590 .8878 
Διάμεσος 4.2500 .8300 1.0000 .4200 1.1000 1.7700 .3300 1.4000 .1000 .5000 .7100 .8800 
Ελάχιστο -1.50 .08 .00 .00 .40 .00 .00 .00 .00 .00 .28 .10 
Μέγιστο 8.00 1.91 3.00 1.41 2.00 2.55 1.50 2.50 2.10 2.00 2.00 1.70 
Τυπ. 

απόκλιση 
1.75932 .38052 .47738 .33170 .38585 .55079 .41379 .49378 .35462 .44682 .34812 .30263 
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11 

11.1.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

1) Με βάση τις πληροφορίες από το ιστορικό των ασθενών η κακοήθης 

παχυσαρκία αποτελεί την εξέλιξη μίας χρόνιας κατάστασης παχυσαρκίας. 

2) Η οικογενειακή κατάσταση και η μόρφωση δε φαίνεται να παίζουν ρόλο 

στην εξέλιξη της νόσου, αντίθετα με την ύπαρξη παχύσαρκων γονέων που παίζει 

θετικό ρόλο στην δημιουργία και ανάπτυξη της νόσου. 

3) Σημαντικός αριθμός ασθενών παρουσιάζει βουλιμικά επεισόδια 

προεγχειρητικά τα οποία μειώνονται σημαντικότατα μετεγχειρητικά, 

ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και μόρφωση. 

4). Οι γυναίκες βιώνουν περισσότερο καταθλιπτικά τη νόσο τους σε σχέση 

με τους άνδρες προεγχειρητικά παρ’ ό,τι η γενική ψυχική τους υγεία είναι 

καλύτερη. Αντίστοιχα μετεγχειρητικά, τα καταθλιπτικά τους συναισθήματα 

βελτιώνονται πιο αξιοσημείωτα από εκείνα των ανδρών. 

5) Η ευαισθησία στις διαπροσωπικές σχέσεις και το άγχος είναι αυτά που 

απασχολούν περισσότερο τους ασθενείς τόσο προεγχειρητικά όσο και 

μετεγχειρητικά, όμως μεταγχειρητικά είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό. 

6) Οι έγγαμοι με νοσογόνο παχυσαρκία βιώνουν περισσότερο επιθετικά 

συναισθήματα από εκείνα των άγαμων ή διαζευγμένων και αυτό ισχύει 

προεγχειρητικά αλλά και μετεγχειρητικά παρά την απώλεια βάρους. 

7) Σημαντική απώλεια βάρους σημειώνεται τελικά μετεγχειρητικά στα 2 

χρόνια, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση και μόρφωση 

των ασθενών. 

8) Η ψυχολογική κατάσταση των ασθενών μετεγχειρητικά βελτιώνεται 

βαθμιαία και αυτή η βελτίωση σχετίζεται άμεσα  με την απώλεια βάρους, όπως 

φαίνεται τόσο από το δείκτη της γενικής υγείας αλλά και από τις τιμές των 

υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου SCL 90-R, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική 
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πτώση μετεγχειρητικά τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο μετεγχειρητικό 

έτος. 

9)  Όπως ελέγχεται από την κλίμακα BAROS, η ποιότητα ζωής 2 χρόνια μετά 

τη χειρουργική θεραπεία των ασθενών του δείγματός μας έχει βελτιωθεί 

σημαντικά. 

11.2.  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Θεωρώ πολύ σημαντικό να επισημάνω  παρατηρήσεις που κάναμε από την 

επαφή μας με τους συγκεκριμένους ασθενείς.  

1) Διαπιστώσαμε από τις συνεντεύξεις με τους ασθενείς του δείγματός μας πως 

ήταν πιο απαιτητική η διαδικασία της προεγχειρητικής εκτίμησής τους , σε 

σχέση με εκείνη ενός άλλου χειρουργικού ασθενούς, αφού έπρεπε εξαρχής να 

διερευνηθούν τα κίνητρα και οι προσδοκίες τους από τη χειρουργική θεραπεία. 

Αυτό ήταν απαραίτητο να γίνει μια και είχε καθοριστική σημασία για τη 

συνεργασία τους μετεγχειρητικά στο πρόγραμμα που έπρεπε να ακολουθηθεί. 

2) Η ευαισθησία και η διακριτικότητα είναι σίγουρα από τα απαιτούμενα 

προσόντα στο χώρο της υγείας, όμως με τους συγκεκριμένους ασθενείς 

απαιτούνται σε μεγαλύτερο βαθμό γιατί αποτελούν τη βάση για το κτίσιμο 

καλής θεραπευτικής σχέσης  μαζί τους, η οποία επίσης συμβάλλει στην 

καλύτερη συνεργασία τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα. 

3) Οι ασθενείς μας δε στερούνταν αυτοπεποίθησης. Αντίθετα πιστεύουν πως 

έχουν  ικανότητες  στερούνται όμως δυνατοτήτων λόγω των κοινωνικών 

προκαταλήψεων για την παχυσαρκία. 

4) Το 75% των ασθενών μας (οι 42 ασθενείς) θα προτιμούσαν να έχουν 

κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, είτε σωματικό είτε ψυχικό, αρκεί να τους 

επέτρεπε να είναι λειτουργικοί. 

5) Το 89% των ασθενών μας (οι 53 ασθενείς) στην πρώτη επίσκεψη στο 

νοσοκομείο ήρθαν συνοδευόμενοι και όχι μόνοι τους. Οι γυναίκες  

συνοδεύονταν από τη μητέρα τους ή μία φίλη τους, ενώ οι άνδρες  μόνοι τους ή 
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με τη σύντροφό τους. Καμμία γυναίκα στην πρώτη επίσκεψη συνοδευόταν από 

το σύντροφό της. 

6) Στη διάρκεια της μελέτης διαπιστώσαμε πως η συμμετοχή των ασθενών 

στις ψυχιατρικές συνεδρίες υπήρχε γιατί προβλεπόταν από το πρωτόκολο και 

όχι γιατί πίστευαν στη χρησιμότητά της, παρότι τους ανακούφιζαν οι συζητήσεις  

όπως οι ίδιοι έλεγαν . 

7) Η προσαρμογή των ασθενών μετεγχειρητικά στη νέα τους εικόνα ήταν πολύ 

καλή. Δεν υπήρξαν δραματικές αλλαγές στη ζωή τους, εκτός από έναν ασθενή 

που μετά από μακρόχρονη σχέση χώρισε , πιστεύοντας πως τώρα πια είχε το 

δικαίωμα να είναι πιο εκλεκτικός στις επιλογές του! Οι υπόλοιποι 

διαχειρίστηκαν την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό τους με τους τρόπους και 

τους ανθρώπους που ήξεραν πάντα. 

8) Προεγχειρητικά το φαγητό αποτελούσε για τους  ασθενείς του δείγματός 

μας αυτό το οποίο έδινε νόημα στη ζωή τους και υπήρχε τεράστιος φόβος στο 

να το αποχωριστούν!( Αυτό το φόβο τον εξέφραζαν και λεκτικά). Κανένας όμως 

από τους ασθενείς μας δεν μπορούσε να περιγράψει τα συναισθήματά του την 

ώρα που κατέφευγε στο φαγητό.  Μετεγχειρητικά στα 2 χρόνια δεν είχαν πάψει 

να το θεωρούν μία σημαντικότατη απόλαυση στη ζωή τους, είχαν όμως τη 

διάθεση να γνωρίσουν και άλλους τρόπους εκφόρτισης των συναισθημάτων τους. 

9) Οι γυναίκες του δείγματός μας προεγχειρητικά ήταν σεξουαλικά όχι 

ικανοποιημένες από τον εαυτό τους, επειδή ένοιωθαν πως ποτέ δεν είχαν βιώσει 

την πλήρη εγκατάλειψη στον έρωτα και στην ερωτική πράξη, αναφέροντας πως 

τους ήταν αδύνατο να το «καταφέρουν». Στα δύο χρόνια μετά την επέμβαση 

ένοιωθαν πολύ περισσότερο επιθυμητές και αυτό τις ικανοποιούσε 

συναισθηματικά, όμως ακόμη δεν είχαν καταφέρει την εγκατάλειψη στον έρωτα! 

10) Μεγάλη αύξηση του βάρους είχε παρουσιαστεί  στους περισσότερους από 

τους ασθενείς του δείγματός μας προεγχειρητικά (85% δηλ. 50 ασθενείς) μετά 

από κάποιο στρεσσογόνο γεγονός ζωής (διαζύγιο, θάνατος αγαπημένου 

προσώπου...).   
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12 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

12.1. Γενικά 

Η παχυσαρκία είναι μία νόσος με αξιοσημείωτα πολύπλοκη αιτιολογία για 

την  οποία τελικά ακόμη δεν έχει βρεθεί μία ικανοποιητικά μόνιμη θεραπεία. 

Πολλές μορφές θεραπείας έχουν προταθεί για αυτή τη δύσκολη κατάσταση 

όπως, δίαιτα, φάρμακα για περιορισμό της όρεξης, περιορισμό των ποσοτήτων 

πρόσληψης τροφής, γυμναστική, ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις πολλών 

κατευθύνσεων, συμμετοχή σε ομάδες αυτοθεραπείας, χειρουργικές παρεμβάσεις. 

Όλες υπολείπονται από το να είναι ριζικές και η πλειονότητα από αυτές 

παρουσιάζει επιπλέον προβλήματα.426 

Τα τελευταία 25 χρόνια η χειρουργική θεραπεία για τη νοσογόνο 

παχυσαρκία έχει μπεί σε κλίμακα «κοινής χρήσης», γιατί η συντηρητική 

θεραπεία δεν απέδιδε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ούτε ποιοτικά ούτε 

χρονικά.426 

Με τις χειρουργικές προσπελάσεις μειώνεται είτε η δυνατότητα πρόσληψης 

είτε η απορρόφηση των τροφών ή και τα δύο. Είναι αναμφισβήτητο ότι 

πρόκειται για σοβαρά χειρουργικά περιστατικά με αυξημένους 

περιεγχειρητικούς κινδύνους. 

Ευθέως λοιπόν τίθεται το ερώτημα: ποια είναι εκείνα τα άτομα που ζητούν 

τη λύση του «από μηχανής θεού»; Και αφού το σώμα είναι ένα πλαίσιο και το 

πλαίσιο ένα σύνορο, τι οριοθετείται τόσο δύσκολα  στο σώμα αυτών των 

ανθρώπων που προσπαθούν συνεχώς να διευρύνουν το όριά τους;  

Μέσα από τις συνεντεύξεις με τους ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία, 

φάνηκε από πολύ νωρίς ότι η διαδικασία της προεγχειρητικής εκτίμησής τους 

ήταν πιο απαιτητική από την καθιερωμένη. Η δομή της συνέντευξης δε διαφέρει 

ουσιαστικά από αυτή που γίνεται για μία  οποιαδήποτε χρόνια νόσο – ιστορικό, 
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φυσική εξέταση, εργαστηριακός έλεγχος και διαγνωστικά τεστ -. Τί κάνει όμως 

την εκτίμηση ενός παχύσαρκου να είναι διαφορετική; Επειδή η θεραπεία απαιτεί 

και αλλαγές συμπεριφοράς από τη μεριά του ασθενούς, είναι απαραίτητο να 

διερευνηθούν τα κίνητρα και οι στόχοι του από νωρίς. Θα πρέπει λοιπόν 

έγκαιρα να απαντηθούν σοβαρά ερωτήματα, όπως: 

α) Ποιο είναι το επίπεδο κινδύνου του ασθενούς αναφορικά με την 

παχυσαρκία του; Οι ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία θεωρούνται άτομα υψηλού 

κινδύνου , όμως σίγουρα η κατάσταση είναι πιο σοβαρή και επιβάλλει πιο άμεση 

αντιμετώπιση αν ο ασθενής αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας παράλληλα του 

βάρους του (υπέρταση, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, οστεοαρθρίτιδα, sleep apnea, 

προβλήματα  γονιμότητας, αν είναι καπνιστής, αν η ηλικία του είναι πάνω από 

45 ετών ή αν πρόκειται για μία γυναίκα εμμηνοπαυσιακή ή 

μετεμμηνοπαυσιακή…).426,427 

β) Πόσο είναι η παχυσαρκία υπαίτια της κατάστασης υγείας του ασθενούς; 

Οι μηχανισμοί με τους οποίους η παχυσαρκία γενικότερα και πολύ περισσότερο 

η κακοήθης παχυσαρκία αυξάνει τον παράγοντα κινδύνου δεν έχουν πλήρως 

κατανοηθεί ,αλλά φαίνεται εν μέρει ότι επηρεάζονται τόσο οι αιμοδυναμικές όσο 

και οι αναπνευστικές απαιτήσεις του οργανισμού όπως και ότι συμβαίνουν 

αλλαγές σε παθοφυσιολογικό και ορμονικό επίπεδο. Η ίδια η παχυσαρκία 

πάντως από μόνη της , έχει γίνει πλήρως κατανοητό, ότι αποτελεί έναν 

ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη σοβαρών χρονίων ασθενειών 

(σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, υπέρταση, διάφορα ψυχολογικά 

προβήματα…).428 

γ) Γιατί είναι παχύσαρκος ο ασθενής; Παράγοντες οι οποίοι 

συνεισφέρουν στην αύξηση του βάρους είναι η δίαιτα, η φυσική δραστηριότητα 

και παράγοντες που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό ισοζύγιο. Ο καθένας από 

αυτούς τους παράγοντες μπορεί να επηρεαστεί από γενετικά χαρακτηριστικά429 - 

χωρίς όμως αυτά τα χαρακτηριστικά να έχουν τη δυνατότητα να προκαθορίσουν 
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το βάρος του ασθενούς εξ’ ολοκλήρου- ή από περιβαλλοντικούς παράγοντες ,οι 

οποίοι φαίνεται να έχουν σημαντικότατη συμμετοχή. 

δ) Ποιοί είναι οι στόχοι και οι προσδοκίες του ασθενούς; Είναι διατεθημένος 

να μπεί σε πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει με το βάρος του; Οι ασθενείς με κάθε 

βαθμό παχυσαρκίας φαίνεται να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : σε αυτούς που 

νοιώθουν επιτακτική την ανάγκη να διορθώσουν το πρόβλημα με το βάρος τους 

και θέλουν να γίνει αμέσως, και σε αυτούς που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να 

αναλάβουν το βάρος αυτής της διαδικασίας και της ενδεχόμενης αλλαγής. Ο 

ενθουσιασμός του ασθενούς ( ή και όχι ) να ανταποκριθεί στην πρόκληση του 

ελέγχου του βάρους, δεν είναι κατ’ ανάγκη και προγνωστικός της επιτυχίας ή 

αποτυχίας της προσπάθειας. Συνήθως οι στόχοι των ασθενών είναι τόσο ψηλά 

που είναι σχεδόν ανέφικτοι. Σε μία μελέτη430 διαπιστώθηκε, ότι το 50% των 

συμμετεχόντων παχύσαρκων ασθενών, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν ούτε την 

απώλεια των 17 kgr που ήταν ήδη και γι’ αυτούς ένας χαμηλών προσδοκιών 

στόχος.. Ένας εξ’ αρχής εφικτός στόχος είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία 

της θεραπείας,427γιατί μπορεί να προλάβει τη βίωση συναισθημάτων αποτυχίας 

από τους θεραπευόμενους. 

ε) Τί είδους βοήθεια χρειάζεται ο ασθενής; Αναγνωρίζοντας πως η 

παχυσαρκία είναι μία πολυπαραγοντική νόσος, μία θεραπευτική προσέγγιση 

πολλών κατευθύνσεων αυξάνει τις πιθανότητες να καλυφθούν οι ανάγκες των 

ασθενών. Βέβαια η θεραπεία εξατομικεύεται, φαίνεται όμως ότι σε γενικές 

γραμμές η παρέμβαση γίνεται σε τρία επίπεδα : δίαιτα μετά τη χειρουργική 

επέμβαση (αναφερόμαστε στην κακοήθη παχυσαρκία), φυσική άσκηση και τέλος 

τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς με ψυχολογική υποστήριξη και 

ψυχιατρική καθοδήγηση.431 Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν και τα τρία 

αυτά είδη παρεμβάσεων, που ουσιαστικά είναι αλληλένδετα και 

αλληλοϋποστηριζόμενα, έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για έλεγχο του 

σωματικού βάρους επί μακρόν432.  
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. Όλα τα προηγούμενα ερωτήματα απαντώνται κατά τη λήψη του 

ιστορικού, απαιτείται όμως αυτό να γίνεται σε κλίμα θεραπευτικό, διακριτικό και 

με ευαισθησία. Ένα καλά δομημένο και λεπτομερές ιστορικό είναι το πιο 

σημαντικό στοιχείο για να κτισθεί καλή επικοινωνία με τον ασθενή.  Γι’ αυτό και 

το ιστορικό, στη δική μας έρευνα, είχε τη μορφή ενός διαλόγου με ανοικτό 

τέλος, που συντηρείτο από ερωτήσεις στοχοκατευθυνόμενες και ανοικτές, με 

σκοπό να μιλάει ο ασθενής όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς όμως να 

προκαταλαμβάνουμε τις απαντήσεις. Στόχος μας ήταν η εγκατάσταση ενός  

κλίματος με εμπάθεια (empathy), κάτι που αποτελεί το καλύτερο υπόστρωμα 

για την ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης. Πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονταν 

από το ιστορικό και εστιάζονταν στο θέμα της παχυσαρκίας  ήταν :  

στ) Χρονολογική ηλικία της παχυσαρκίας : Η έναρξη της παχυσαρκίας και 

η περιγραφή της αύξησης του βάρους με τα παράλληλα συμβάματα στη ζωή του 

ασθενούς, δίνουν πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην παχυσαρκία του ασθενούς κα πώς ο/η  ασθενής χειρίζονται τα 

προβλήματά τους. Σε μελέτες αναφέρεται πως το ένα τρίτο των ασθενών 

αναφέρει έναρξη παχυσαρκίας πρίν την ηλικία των 20 ετών, στη διάρκεια της 

παιδικής η εφηβικής ζωής.435 Άλλες περίοδοι κινδύνου για τις γυναίκες είναι 

εκείνες της εγκυμοσύνης, μετά την απόκτηση παιδιών ( 25-34 ) και της 

εμμηνόπαυσης.434 Για πολλούς ασθενείς, η αύξηση του βάρους αρχικά συμβαίνει 

ή επιταχύνεται στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος ή σε σχέση με άλλα 

γεγονότα ζωής, όπως γάμος, εργασία ή αλλαγή κατοικίας. Είναι επίσης 

σημαντικό να διερευνηθεί το μοντέλο της αύξησης του βάρους και αν υπάρχουν 

ανακυκλώσεις του ( αύξηση-απώλεια-αύξηση…). 

Παρόλο που κατά κανόνα η αύξηση του βάρους σχετίζεται με αλλαγές στις 

δατροφικές συνήθειες, μέσα από το ιστορικό των ασθενών προκύπτει πως 

κάποιες φορές μπορεί να σχετίζεται με λιγότερο συχνές αιτίες που όμως 

απαιτούν περισσότερη ιατρική διερεύνηση, όπως ενδοκρινολογικές διαταραχές, 

όγκοι του υποθαλάμου,, σύνδρομα πολυκυστικών ωοθηκών…435 
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ζ)  Αποτελέσματα προηγούμενων προσπαθειών για απώλεια βάρους : Αυτό 

θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί ένα από τα θέματα «κλειδιά»  κατά τη 

λήψη του ιστορικού. Είναι ένα από τα κριτήρια επιλογής για χειρουργική 

θεραπεία στην παχυσαρκία, το να υπάρχουν δύο τουλάχιστον αποτυχημένες 

προσπάθειες απώλειας βάρους, όμως σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό να 

διερευνηθεί το γιατί απέτυχαν και το πώς αντέδρασε το άτομο στη συνέχεια. 

Αυτή η πληροφόρηση αποκαλύπτει τη μέχρι εκείνη τη στιγμή  συμμόρφωση του 

ασθενούς στα προγράμματα που έχει ακολουθήσει , ποιες είναι οι αντιλήψεις του 

σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού του και ποιες οι ανάγκες του. Οι 

ερωτήσεις πρέπει να επικεντρώνονται στο γιατί πιστεύει πως πέτυχαν ή απέτυχαν 

οι προηγούμενες προσπάθειες, ποια στοιχεία των προγραμμάτων ήταν χρήσιμα 

ή όχι (κατά τη γνώμη του ) και γιατί τελικά επαναλήφθηκαν οι δικές του 

συμπεριφορές. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες προκειμένου να 

σχεδιασθεί το πλάνο θεραπείας. 

η) Η άποψη του ασθενούς για το πώς ρυθμίζεται το σωματικό βάρος :Ο 

βασικός συλλογισμός σε όλες τις θεραπείες της παχυσαρκίας είναι, ότι η 

προσλαμβανόμενη ενέργεια πρέπει να είναι λιγότερη από την καταναλισκόμενη 

έτσι ώστε να προκύψει η απώλεια βάρους. Οι ασθενείς οι οποίοι αντικρούουν 

αυτό το νόμο της θερμοδυναμικής είναι απίθανο να έχουν ρεαλιστικές 

προσδοκίες. Πολλοί ασθενείς έχουν πλάνες σχετικά με το βάρος τους ( π.χ. το 

βάρος του σώματος ρυθμίζεται από άγνωστες δυνάμεις της φύσης, ότι 

προκειμένου να αδυνατίσουν πρέπει να αποκλείσουν από τη διατροφή τους 

κάποιες ομάδες τροφών, ή ότι ο μεταβολισμός τους είναι εκπληκτικά χαμηλός ). 

Το να γίνει εξαρχής κατανοητό το πώς ο ασθενής αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, 

είναι σημαντικό και προαπαιτούμενο για τον τρόπο προσέγγισης 

συμβουλευτικά. 

θ) Η άποψη του ασθενούς για το  πώς η παχυσαρκία έχει επηρεάσει την 

υγεία του : Είναι σημαντικό να εκμαιεύσουμε από τον ασθενή τις αντιλήψεις του 

σχετικά με το πώς η παχυσαρκία επηρεάζει τη ζωή του από οργανική, 
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ψυχολογική και κοινωνική άποψη. Σύμφωνα με τους συμπεριφοριστές και το 

μοντέλο τους σχετικά με την υγεία, τα άτομα που χρήζουν βοήθειας δεν είναι 

πιθανό να προβούν σε διαδικασία αλλαγής συμπεριφοράς εκτός αν 

συνειδητοποιήσουν ότι απειλείται η υγεία τους  και ότι αυτή η απειλή θα εκλείψει 

με την αλλαγή της συμπεριφοράς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, το τρέχον 

πρόβλημα συνδυάζεται με την παχυσαρκία. Στοχοκατευθυνόμενες ερωτήσεις , 

όπως, «πώς νομίζετε ότι το βάρος έχει επηρεάσει την υγεία σας;» ή «γιατί ζητάτε 

βοήθεια σε αυτή τη φάση;» ή «υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε 

εξαιτίας του βάρους σας;» είναι χρήσιμες για να πάρουμε αυτή την πληροφορία. 

Εξάλλου αυτά τα εναύσματα είναι θετικά σαν κίνητρα στη διαδικασία της 

προσπάθειας της απώλειας βάρους. 

ι)  Οι προσδοκίες του ασθενούς από το πρόγραμμα απώλειας βάρους : Θα 

λέγαμε πως είναι από τα πιο σημαντικά θέματα στην προσέγγιση του 

παχύσαρκου ασθενούς , η ανίχνευση των προσδοκιών του από ένα τέτοιο 

πρόγραμμα. Μη ρεαλιστικές προσδοκίες οδηγούν σε απογοητευτικά 

αποτελέσματα. Το συνηθέστερο είναι οι στόχοι των ασθενών να επικεντρώνονται 

σε κάποιο συγκεκριμένο βάρος (π.χ. θέλω τα 70 kgr), ή στο να φορέσουν κάποια 

συγκεκριμένα μεγέθη στα ρούχα, ή να κερδίσουν μία πιο ελκυστική εξωτερική 

εμφάνιση ή τέλος να βελτιώσουν την υγεία τους στο σύνολό της ή ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την παχυσαρκία τους. 

Το σίγουρο είναι πως σε όλη αυτή τη διαδικασία «ανίχνευσης» και 

γνωριμίας  του ασθενούς υπάρχει μία βασική αναγκαιότητα: αυτή της 

θεραπευτικής ευαισθησίας. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς παλεύουν χρόνια 

με το βάρος τους και έχουν βιώσει πολλές αποτυχίες. Άλλοι πάλι δεν έχουν μπει 

καν στη διαδικασία να συζητήσουν το πρόβλημά τους με οργανικούς γιατρούς 

από το φόβο πως θα τους κοροϊδέψουν ή απλά θα τους πουν να μην τρώνε πολύ. 

Επειδή η παιδεία γύρω από αυτό το θέμα είναι φτωχή ακόμη, είναι σημαντική η 

συνεισφορά του επαγγελματία ψυχικής υγείας στην προσέγγιση των 

συγκεκριμένων ασθενών. 
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Η συμμετοχή του ψυχιάτρου στη θεραπευτική ομάδα που ασχολείται με τη 

χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δε θα λέγαμε ότι ήταν ένας κανόνας 

που εφαρμόστηκε από την έναρξη χρονολογικά της βαριατρικής 

χειρουργικής!427 Και αν συνέβαινε στα πρώτα χρόνια , είχε εφαρμογή σε άτομα 

τα οποία είχαν ήδη επιλεγεί για να χειρουργηθούν και δεν είχε το νόημα της 

επιλογής ή αποκλεισμού από την επέμβαση. Ο ψυχίατρος δεν είχε εμπλοκή στη 

λήψη της απόφασης για την αρχική επιλογή αλλά περισσότερο για το χειρισμό 

των ασθενών μετεγχειρητικά, ειδικότερα αν προέκυπταν ψυχιατρικά θέματα. 

Αρκετά πρόσφατα άρχισε ο ψυχίατρος να μετέχει ενεργά στις διαδικασίες 

επιλογής.469 Βέβαια αυθόρμητα ανακύπτει το ερώτημα, αν μπορεί η ψυχιατρική 

αξιολόγηση προεγχειρητικά να προσδιορίσει ενδεχόμενους κινδύνους για τους 

ασθενείς. Φαίνεται ότι οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα δεν είναι οριστικές.428 

Αξίζει να λεχθεί ότι η πλειονότητα των ατόμων που έχουν υποβληθεί σε 

χειρουργική θεραπεία για την παχυσαρκία τους, έχουν επιτύχει το σκοπό τους 

χωρίς να βρίσκονται σε ψυχιατρική παρακολούθηση. Αυτό δείχνει πως όσο 

χρήσιμη φαίνεται να είναι η συμμετοχή του ψυχιάτρου, πιθανότατα δεν είναι 

προαπαιτούμενη για την επιτυχία της χειρουργικής θεραπείας και πως οι 

ασθενείς βρίσκουν τρόπους για να χειριστούν την απώλεια του βάρους τους.429. 

Στη δική μας ομάδα ο ψυχίατρος συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής των 

ασθενών για χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας και μάλιστα στη διάρκεια 

διεξαγωγής της παρούσας εργασίας δύο άτομα εξαιρέθηκαν , διότι έκαναν 

παραληρηματική επεξεργασία του βάρους τους μέσα στα πλαίσια 

ψυχωσικόμορφης συμπτωματολογίας και παραπέμφθηκαν για συστηματική 

ψυχιατρική παρακολούθηση. Ουσιαστικά αυτός είναι ο σκοπός της 

προεγχειρητικής ψυχιατρικής εκτίμησης: Ο προσδιορισμός των ατόμων που δεν 

έχουν ισχυρό κίνητρο, που δεν είναι ικανοποιητικά συνεργάσιμοι ή είναι τόσο 

εύθραυστοι συναισθηματικά ή έχουν μία σοβαρή ψυχοπαθολογία που δε θα τους 

επιτρέψει να ακολουθήσουν το μετεγχειρητικό πρόγραμμα με συνέπεια, 

ματαιώνοντας έτσι την ίδια τους την επιλογή για χειρουργική θεραπεία της 
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παχυσαρκίας και εκθέτοντας τον εαυτό τους σε ενδεχόμενους μετεγχειρητικούς 

κινδύνους. 

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα με τα οποία συμφωνούν και τα αποτελέσματα 

της δικής μας έρευνας, δείχνουν πως οι ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία, και 

με το βάρος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν με το βάρος τους, έχουν 

ψυχολογική επιβάρυνση.Ο Holland και οι συνεργάτες447 του σε μία μελέτη τους 

παρακολούθησαν και συνέκριναν 16 υπερπαχύσαρκες γυναίκες που είχαν εξέλθει 

από κλινικές μετά από νοσηλεία λόγω του προβλήματός τους (εκτός από 

ψυχιατρικές), με 16 γυναίκες παχύσαρκες και 16 γυναίκες φυσιολογικού βάρους. 

Δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές σε ό,τι είχε να κάνει με την κοινωνική 

κατάσταση, την εκπαίδευση και τις γνωστικές λειτουργίες τους. Και στις τρεις 

ομάδες παρατηρήθηκε σε κάποιο χρόνο ψυχοπαθολογία χωρίς να επιβαρύνει ως 

προς την αξιολόγηση κάποια από αυτές. Σε άλλη μελέτη436,437 δε βρέθηκε να 

υπάρχει σοβαρή ψυχιατρική νόσος σε 12 υπερπαχύσαρκες γυναίκες χαμηλής και 

μεσαίας κοινωνικής τάξης που εκτιμήθηκαν προκειμένου να υποβληθούν σε 

χειρουργική θεραπεία για την παχυσαρκία του, αλλά σημαντικού βαθμού 

χαρακτηριολογικές δυσκολίες, της μορφής παθητικοεπιθετικότητας που 

επιβάρυναν την ψυχολογική τους κατάσταση.. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η 

παρατήρησή τους πως πίσω από την ισχυρή επιθυμία για μία ωραία εμφάνιση 

κρυβόταν εχθρότητα, πείσμα και μεγάλη αμυντικότητα που διοχετεύονταν και 

κυριαρχούσαν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις , κάποιες φορές και με πιο 

ανοικτό τρόπο, ενώ στοιχεία κατάθλιψης ήταν ήπια. Σε μία άλλη μελέτη448 που 

περιελάμβανε την ψυχιατρική εκτίμηση υπερπαχύσαρκων ατόμων πριν από τη 

χειρουργική θεραπεία, έγινε σύγκριση αυτών των ατόμων με εξωτερικούς 

ψυχιατρικούς ασθενείς και παχύσαρκους ασθενείς νοσηλευόμενους. Με εξαίρεση 

τη σωματοποίηση , η πρώτη ομάδα  ασθενών είχε σαφώς λιγότερο άγχος από 

τις άλλες δύο. Επίσης είχε χαμηλότερο σκορ στις παραμέτρους 

ψυχαναγκαστικότητας και κατάθλιψης. Οι συγγραφείς έθεσαν το θέμα πως 
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μπορεί να ελαχιστοποιούσαν τα πιθανά προβλήματά τους προκειμένου να μη 

διακινδυνεύσουν την υποψηφιότητά τους για χειρουργική θεραπεία. 

Μία ακόμη παράμετρος που αξίζει να επικεντρώσει την προσοχή μας , 

είναι αυτή της αυτοεκτίμησης. Υπάρχει η γενικευμένη αντίληψη ότι τα 

υπερπαχύσαρκα άτομα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση σε σχέση με το γενικό 

πληθυσμό. Στο βαθμό που αυτό μπορεί  να αξιολογηθεί μέσα από τεστ, σε 

μελέτες που έγιναν δε φάνηκε να υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τους μη 

παχύσαρκους,438 ειδικά σε ομάδες διαφορετικών εθνικοτήτων (π.χ Αμερικανών-

Αφρικανών). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε και μέσα από τη μελέτη μας. Οι 

ασθενείς μας πίστευαν και πιστεύουν στις ικανότητές τους, όμως νοιώθουν πως 

αυτό δεν τους αναγνωρίζεται από την κοινωνική ομάδα. Είναι φανερό, πως το να 

είσαι υπερπαχύσαρκος στην κοινωνία που ζούμε, επηρεάζει άλλες παραμέτρους 

της ψυχικής υγείας λόγω του στιγματισμού και της μεροληψίας σε βάρος  των 

συγκεκριμένων ασθενών. Το αποτέλεσμα; Λιγότερες ευκαιρίες σε σχέση με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό για εργασία, μειωμένη κοινωνική ευκινησία απέναντί τους 

και δραματικές οικονομικές απώλειες. Ασφαλώς σε μία κοινωνία που η 

«λυγεράδα του σώματος» αποτελεί το πρότυπο, δεν είναι άξιο έκπληξης ότι οι 

υπερπαχύσαρκοι στιγματίζονται και είναι θύματα ρατσισμού. Σε μελέτες που 

έγιναν και αφορούσαν στα δυναμικά αυτού του ρατσισμού439 φάνηκε ότι η 

συγκεκριμένη ομάδα ασθενών συνεκέντρωνε χαρακτηριστικά που την έθεταν 

ξεχωριστά από τους άλλους. Η αρχική απόρριψη στηρίζεται στο φόβο ότι και οι 

υπόλοιποι θα πάθουν κάτι ανάλογο (θα γίνουν παχύσαρκοι). Αυτή η απόρριψη 

αυξάνει την απόσταση μεταξύ των παχυσάρκων και του λοιπού πληθυσμού  και 

δευτερογενώς το συναίσθημα ανασφάλειας των παχυσάρκων και ανωτερότητας 

των μη παχυσάρκων. Η παγίωση αυτών των συναισθημάτων «γεννά» τις ομάδες 

«εμείς» και «οι άλλοι» . Η συναισθηματική απόσταση των δύο ομάδων μεγαλώνει 

πολύ περισσότερο όταν άτομα από την ομάδα των παχυσάρκων  θεωρούνται 

όλα ίδια, χωρίς να αναγνωρίζεται η προσωπική ταυτότητα του καθενός ή 

αντισταθμιστικοί παράγοντες. Σε κάποια από τις  συνεντεύξεις με μία από τις 
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ασθενείς της μελέτης μας, λέει χαρακτηριστικά η ασθενής: «….το να είσαι 

χοντρή είναι ένας βαρύς σταυρός που σηκώνεις – οι άνθρωποι είναι τυφλοί σε 

ό,τι άλλο και αν έχεις….» Το στοιχείο το οποίο αναδύθηκε έντονα μέσα από 

την επαφή μας με τους συγκεκριμένους ασθενείς , ήταν η ανάγκη τους για 

διακριτική αντιμετώπιση από όλο το προσωπικό και αυτό γινόταν εμφανές από 

το πρώτο λεπτό της πρώτης συνάντησης. Για παράδειγμα, στο χώρο των 

συνεντεύξεων υπήρχε καρέκλα και πολυθρόνα, που θα μπορούσαν να καθήσουν. 

Η δεύτερη γεννούσε σχόλια αυτοσαρκαστικά στους ασθενείς  ( π.χ. «μας 

δοκιμάζετε γιατρέ;» Ή «είστε σίγουρη πως δεν τη χρειάζεστε την πολυθρόνα;» 

και άλλα παρόμοια σχόλια ) μέχρι που αποφάσισα να υπάρχουν δύο καρέκλες 

μόνο. Το ίδιο συνέβαινε και όταν ερχόταν η ώρα για τη μέτρηση της 

αρτηριακής πίεσης, που έδιναν αμέσως τη συμβουλή στη νοσηλεύτρια να κρατά 

από την αρχή καλά το cuff του πιεσόμετρου γιατί δεν είναι όπως με τους άλλους 

ασθενείς…(μπορεί από την πίεση να πεταχτεί και ..). 

Σε όλα τα άτομα που έλαβαν μέρος στη μελέτη, έκανα την ίδια ερώτηση 

στην αρχική συνέντευξη: «Θα προτιμούσατε να είχατε κάποιο άλλο πρόβλημα 

υγείας, ψυχικό ή σωματικό από αυτό που έχετε τώρα;» Το 75% των ασθενών 

απάντησε «ναι», με την  προϋπόθεση αυτό το πρόβλημα υγείας να τους επιτρέπει 

να είναι λειτουργικοί. Στην ερώτηση «γιατί», η απάντηση ήταν καθολική : «..γιατί 

η παχυσαρκία φαίνεται..». Σε μία άλλη συνέντευξη , κάποιος  από τους ασθενείς 

μου είπε: «..νοιώθω σα να κυκλοφορώ με κολλημένη ταμπέλα στο κούτελο: είμαι 

ένοχος». Αυτή νομίζω, είναι και η πιο βαριά συνέπεια του στιγματισμού, που 

αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξη αντιδραστικής μορφής κατάθλιψης: η 

εσωτερίκευση όλων αυτών των κοινωνικών στάσεων. Οι ασθενείς φθάνουν να 

πιστεύουν ότι όντως είναι ανήθικοι, κακοί, χωρίς ισχυρή θέληση και 

κοιλιόδουλοι. Αναφέρω ένα παράδειγμα από ασθενή υπερπαχύσαρκο της 

μελέτης μας που το επάγγελμά του έχει σχέση με παιδιά: «..ξέρω πολύ καλά πως 

τα παιδιά γελούν μαζί μου. Και πώς μπορείς να είσαι φυσιολογικός στη 

συμπεριφορά σου με έναν ελέφαντα;» 
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Αυτές οι εσωτερικευμένες κοινωνικές στάσεις στο θέμα της παχυσαρκίας, 

συμβάλλουν στη μονιμοποίηση και διάχυση μίας διαταραγμένης εικόνας εαυτού 

(body image)  μεταξύ των παχυσάρκων. Η εικόνα του εαυτού είναι μία ιδέα με 

στοιχεία τόσο αντιληπτικά όσο και στάσεις ζωής. Η συνιστώσα που έχει να κάνει 

με την αντίληψη, είναι η εικόνα του εαυτού του κάποιου και μοιάζει με ένα 

εσωτερικευμένο ψυχικό προσχέδιο μεγέθους και σχήματος. Οι αισθήσεις της 

όρασης και οι κιναισθητικές συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της άποψης για 

την εικόνα εαυτού. Η συνιστώσα που έχει να κάνει με τις στάσεις ζωής, είναι ένα 

σύνολο μηνυμάτων που παίρνει κάποιος μέσω της εμφάνισής του, σημαντικές 

διαπροσωπικές σχέσεις και πολιτισμικές στάσεις. Αυτές οι δύο συνιστώσες  που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εικόνας εαυτού, αλληλοεπηρεάζονται. Μερικά 

παχύσαρκα άτομα ξεφεύγουν από τη δημιουργία διαταραγμένης εικόνας εαυτού, 

γιατί από την οικογένεια παίρνουν το μήνυμα ότι αξίζουν και ότι έχουν αξιόλογα 

στοιχεία προσωπικότητας, άσχετα με το βάρος τους. Εάν όμως οι οικογένειες 

αντανακλούν τις κοινωνικές πεποιθήσεις χωρίς ηθμό και επεξεργασία, τότε 

πιθανότατα τα παχύσαρκα άτομα αναπτύσσουν αυτή τη διαταραγμένη εικόνα 

εαυτού. Γι’ αυτό και στη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης μας, προσπαθήσαμε 

να έχουμε επαφή με την οικογένεια των ασθενών, αφενός για να εξασφαλίσουμε 

τη συνεργασία της και αφετέρου για να δούμε πόσο ουσιαστικά υποστηρικτική  

μπορεί να είναι στο ασθενές μέλος της , και εν κατακλείδι αν μπορούμε να τη 

βοηθήσουμε και εμείς σε αυτό δουλεύοντας ψυχοθεραπευτικά μαζί τους. Αξίζει 

να σημειώσουμε ότι, οι περισσότεροι από τους ασθενείς της μελέτης μας  (85%) 

στην πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο ήρθαν συνοδευόμενοι και όχι μόνοι τους. 

Οι γυναίκες ήρθαν συνοδευόμενες  από μία φίλη τους ή τη μητέρα τους , ενώ οι 

άνδρες μόνοι τους ή μαζί με τη σύντροφό τους. Καμία από τις γυναίκες στην 

πρώτη επίσκεψη ήρθε συνοδευόμενη από το σύντροφό της. Αυτό βέβαια έρχεται 

να επιβεβαιώσει μεταξύ όλων των άλλων και τη σημασία του φύλου στον 

προσδιορισμό του κοινωνικού status (ακόμη και μέσα στην οικογένεια κάποιες 

φορές): η παλιά ιδέα ότι ο άντρας κατακτά τη θέση του μέσα από της εργασία 
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του ενώ η γυναίκα μέσα από την εμφάνισή της. Αυτό απαντά εν μέρει το 

ερώτημα που μου δημιουργήθηκε στη διάρκεια εκπόνησης αυτής της μελέτης, 

γιατί είναι περισσότερες οι γυναίκες που μπαίνουν στη διαδικασία της θεραπείας 

της παχυσαρκίας. Ή αν το πούμε διαφορετικά , γιατί το μέγεθος του φόβου  της 

παχυσαρκίας είναι πιο μεγάλο στις γυναίκες;  

Ο Samuel Johnson445 είχε γράψει το 1783: «..εάν κάποια στιγμή 

συναντήσετε γυναίκα παχύσαρκη να περιμένετε από αυτήν περιορισμένη 

αρετή..». Αντίστοιχα το 1980 ο Millman446σημειώνει: «..είναι ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος η περίπτωση που μία παχύσαρκη γυναίκα αναφέρει ένα 

προσωπικό της πρόβλημα. Είναι σαφές πως θα αντιμετωπισθεί ως μη θηλυκή, 

χωρίς σεξουαλικότητα, αντικοινωνική , εκτός ελέγχου, επιθετική. Ένας από τους 

λόγους αυτής της θέσης είναι πως παρά τα οφέλη της γυναικείας απελευθέρωσης, 

οι γυναίκες αξιολογούνται ακόμη με βάση τη φυσική τους εμφάνιση..» Εξ’ άλλου 

να σημειώσουμε, πως το γυναικείο φύλο εξ’ ορισμού προδιαθέτει σε ενασχόληση 

με την ομορφιά. 

Οι Stunkard & Mendelson424  έθεσαν την άποψη πως η εικόνα του εαυτού 

είναι αποτυπωμένη στην εφηβεία. Όλες οι γνωσίες αρχίζουν να δημιουργούνται 

από αυτή τη φάση ανάπτυξης και είναι  δύσκολο να τροποποιηθούν. Ακόμη και 

υπερπαχύσαρκα άτομα που χάνουν βάρος διατηρούν την εικόνα και αντίληψη 

ενός χοντρού εαυτού. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι στην κοινωνική 

διαδικασία του στιγματισμού δεν επηρεάζεται μόνο το «αντικείμενο» αλλά και 

το «υποκείμενο» της διαδικασίας. Ο Bettelheim442 σχολιάζει αυτό το θέμα 

σημειώνοντας ότι: «..η απάνθρωπη αυτή συμπεριφορά προς ένα πρόσωπο ή 

ομάδα κοστίζει στο δράστη μία αξιολόγηση της δικής του ανθρωπιάς..».  

Η ερώτηση γιατί η παχυσαρκία να προκαλεί τόσο φόβο τελικά σε όλους , 

πάσχοντες και μη, νομίζω πως είναι αναπάντητη, παρόλες τις απόψεις που έχουν 

προταθεί. Ο Louderback διατύπωσε την άποψη πως ζούμε σε μία κοινωνία που 

κυβερνάται από το άγχος της «σωτηρίας» και αυτό παίρνει μορφή μέσα από την 

ανάγκη για κοινωνική αποδοχή. Η κουλτούρα μας είναι απότοκος μίας 
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πουριτανικής κληρονομιάς, που δίδαξε πως κάθε απόλαυση είναι αμαρτία και 

κάποιες φορές αυτή η άποψη παίρνει χαρακτήρα θρησκευτικό. Η αρχαία 

άποψη, πως η αποχή μπορεί να καθάρει την ψυχή απαντάται ακόμη και σήμερα 

σε κάποιες σύγχρονες δίαιτες. Η πρόσληψη τροφής και τα βάρος πιστεύεται ότι 

είναι κάτω από τον έλεγχο το ατόμου και αποτελούν έναν τρόπο επιρροής της 

κοινωνικής αποδοχής. Επιπλέον οι συνήθειες οι σχετικές με το φαγητό 

αναπτύσσονται στους κόλπους της οικογένειας τον ίδιο χρόνο, που διδάσκονται 

οι ηθικές αρχές και έτσι πολύ απλά εμπλέκονται στον κόσμο της ηθικής. Ο 

Szasz444 διατύπωσε την άποψη πως με την ιατρικοποίηση της ηθικής, η δίαιτα 

έχει αντικαταστήσει τη νηστεία σαν ένα τελετουργικό κάθαρσης και η θεραπεία 

της παχυσαρκίας αντικατέστησε την άφεση από την αμαρτία της λαιμαργίας. 

Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως η ανάγκη για αλλαγή δεν έχει ή δε θα 

έπρεπε να έχει να κάνει μόνο με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης, αλλά με 

κάτι περισσότερο: με αλλαγή όλης της κουλτούρας του ατόμου γύρω από το 

θέμα διατροφή  και ύπαρξη. Ξαφνιάστηκα πολύ όταν διαπίστωσα στη διάρκεια 

της μελέτης ,πως η συμμετοχή των ασθενών στις συνεδρίες μας υπήρχε όχι γιατί 

πίστευαν το ίδιο αλλά γιατί προβλεπόταν από το πρωτόκολλο στο οποίο είχαν 

συμφωνήσει. Παρά το ότι διαπίστωναν και μόνοι τους ότι εισέπρατταν βοήθεια 

από αυτές τις συναντήσεις, όταν τους προτεινόταν να ακολουθήσουν ένα πιο 

συστηματικό πρόγραμμα ψυχοθεραπείας η απάντησή τους δεν ήταν θετική. 

Τελικά δεν είχαν αποφασίσει να διαθέσουν τον εαυτό τους σε μία τέτοιου είδους 

σχέση! Η βιβλιογραφική αναζήτηση έδειξε πως η διαπίστωσή μας δεν ερχόταν 

σε σύγκρουση με άλλες ανάλογες παρατηρήσεις.437Φαίνεται πως οι 

συγκεκριμένοι ασθενείς προτιμούν να χειρίζονται μόνοι τους την 

καθημερινότητά τους και στρέφονται στον ειδικό μόνο όταν αξιολογήσουν πως 

βρίσκονται σε «κρίση». Όταν προσπάθησα αυτό να το συζητήσω μαζί τους, 

πήρα κατά κανόνα την ίδια απάντηση: « Και να αλλάξει η δική μας νοοτροπία, 

με τους απέναντι ποιος θα ασχοληθεί;» 
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12.2. Η «Μεταμόρφωση» 

Οι αλλαγές στη ζωή των ασθενών μετά τη χειρουργική θεραπεία 

εκτείνονταν σε πολλά επίπεδα και ήταν πολύ σημαντικές. 

 

 

12.2.α. Απώλεια βάρους 

Η πιο δραματικά εντυπωσιακή πλευρά της εμπειρίας των ασθενών ήταν η 

απώλεια βάρους που προέκυψε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η πιο 

εκσεσημασμένη απώλεια βάρους σημειώθηκε τον πρώτο μετεγχειρητικό χρόνο. 

Αυτή η περίοδος της ενεργούς απώλειας βάρους βιώθηκε αρχικά ως 

αρκετά αγχογόνος από τους ασθενείς γιατί συνδέθηκε ως επί το πλείστον με 

κάποια σωματικά συμπτώματα (έμετοι, τριχόπτωση..) απότοκα της 

χειρουργικής επέμβασης. Όσο όμως στη συνέχεια φαινόταν η απώλεια κιλών  το 

μόνο συναίσθημα που υπήρχε ήταν ενθουσιασμός. Το θετικό αποτέλεσμα που 

άρχιζε να φαίνεται, ερμηνευόταν σαν προσωπική επιτυχία. Τις πρώτες 

εβδομάδες ειδικότερα, οι ασθενείς ήταν ευφορικοί και έλεγαν: «..το ήξερα πως 

θα έχανα βάρος, αυτό όμως δεν το περίμενα..». Άρχιζαν να νοιώθουν 

περισσότερο ζωντανοί και ικανοί να επανέλθουν σε έντονη φυσική 

δραστηριότητα. Τα θετικά δε σχόλια του περιβάλλοντος, η σκέψη πως θα 

φορούσουν πλέον τα ρούχα που ήθελαν και ο θαυμασμός που εισέπρατταν από 

ανθρώπους της επιλογής τους συνεισέφεραν σε ένα κλίμα αισιοδοξίας, 

αποκατάσταση της αυτοεκτίμησής και του αυτοσεβασμού τους. 

Η βιβλιογραφία αναφέρει πως μπορεί το άγχος να είναι έντονο, αν τον 

πρώτο χρόνο η απώλεια βάρους είναι πολύ γρήρορη.449,450 Αυτό όμως 

πιθανότατα σχετίζεται με συντρέχοντα οργανικά προβλήματα παρά με την 

ταχύτητα της απώλειας του βάρους437. Στη μελέτη μας δεν παρατηρήσαμε κάτι 

ανάλογο, αντίθετα όταν στο θάλαμο του νοσοκομείου νοσηλεύονταν συγχρόνως 
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δύο ασθενείς χειρουργημένοι , εκείνος που έχανε με πιο αργό ρυθμό βάρος σε 

σχέση με τον άλλον ασθενή εξέφραζε συναισθήματα απογοήτευσης.  

Στο δεύτερο μετεγχειρητικό χρόνο , η απώλεια βάρους ήταν πολύ πιο 

αργή και άρχιζε η περίοδος σταθεροποίησης. Είναι εντυπωσιακό πως παρά την 

αναμφισβήτητη ταλαιπωρία που είχαν υποστεί όλοι οι ασθενείς με τη 

χειρουργική επέμβαση , όσο καλά και αν είχε εξελιχθεί , εκείνοι οι οποίοι δεν 

είχαν επιτύχει το βάρος που ονειρευόντουσαν  δε δίσταζαν να ρωτήσουν αν θα 

μπορούσαν να επαναλάβουν τη διαδικασία και πότε!..  

 

12.2.β. Όρεξη για φαγητό και πρόσληψη τροφής 

Με την τεχνική της κάθετης γαστροπλαστικής η απώλεια βάρους 

επιτυγχάνεται λόγω της μείωσης της χωρητικότητας του στομάχου και επομένως 

της μείωσης της προσλαμβανόμενης τροφής. Αυτό που παρατηρήσαμε όμως 

στην ομάδα που παρακολουθήσαμε, είναι πως μετεγχειρητικά μειώθηκε και η 

όρεξη για φαγητό των ασθενών όπως και οι «επιδρομές» στο ψυγείο και τα 

βουλιμικά επεισόδια. Οι ασθενείς μας έλεγαν πως ενώ παλαιότερα δεν 

«ξεκολούσαν» από το ψυγείο, τώρα έτρωγαν δύο γεύματα την ημέρα. Επίσης 

άρχισαν να μαθαίνουν να τρώνε περισσότερο το πρωί και λιγότερο το βράδυ.  

Υπήρχαν δε ημέρες που «ξεχνούσαν» να φάνε. Το πιο πιθανό είναι πως εκτός 

από τη θετική ενίσχυση που είχαν πάρει στην προσπάθειά τους με την απώλεια 

βάρους, τους ήταν δυσάρεστες οι παρενέργειες λήψης τροφής σε μεγαλύτερη 

ποσότητα από το προβλεπόμενο (έμετοι), οπότε για άλλη μία φορά 

ακολουθούσαν τα άκρα! Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό των 

περιοριστικών επεμβάσεων στο στομάχι: ο ασθενής πρέπει να μάθει να τρώει 

μόνο μικρές ποσότητες τροφής με το κάθε γεύμα.451 Οι περισσότεροι μπορούν 

και το ρυθμίζουν μόνοι τους, οπότε και η απώλεια βάρους είναι η αναμενόμενη. 

Σε αντίθετη περίπτωση οι έμετοι είναι η ένδειξη της υπερβολής! Με άλλα λόγια 

η επιτυχία της συγκεκριμένης τεχνικής σα θεραπεία εξαρτάται από την 

ικανότητα του ασθενούς να συμμορφωθεί στα καινούρια δεδομένα διατροφής. 
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Ειδικά τα βουλιμικά επεισόδια υποχώρησαν εντυπωσιακά, όμως θα ήταν λάθος 

να προτείνουμε σα θεραπεία της βουλιμίας τη χειρουργική! Η διεθνής 

βιβλιογραφία επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις μας μέσα από μελέτες με 

παρόμοιες παρατηρήσεις.465,437,453 

Μετεγχειρητικά επίσης διαπιστώσαμε να αλλάζουν οι προτιμήσεις στο 

φαγητό των ασθενών. Λόγω της επέμβασης, τους ήταν πιο εύκολο να τρώνε 

μαλακές και υδαρείς τροφές από κρέας ή χοντρά μακαρόνια. Βέβαια το 

επικίνδυνο σημείο ήταν στα γλυκά, στα οποία δεν είχαν πρόβλημα στην πέψη 

και αποτελούσαν μία εύκολη τροφή για αυτούς που τα αγαπούσαν. Η 

απαντητικότητα στα εξωτερικά ερεθίσματα φαίνεται να μην  είναι κάτι που 

μπορεί να αλλάξει μετεγχειρητικά! 

 

12.2.γ. Αλλαγές στην εικόνα σώματος 

Οι διαφορές ως προς την εικόνα του σώματός τους που έχουν οι ασθενείς 

μετεγχειρητικά, μετά από επέμβαση περιοριστικού τύπου δεν έχουν τόσο 

μελετηθεί όσο μετά από επεμβάσεις με άλλου είδους τεχνική (by pass). Επειδή 

όμως αυτό που ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα ανεξάρτητα με την τεχνική που 

έχει ακολουθηθεί, και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο – η απώλεια βάρους – 

νομίζουμε πως και οι νέες ιδέες σχετικά με το body image είναι παρόμοιες.  

Στη μελέτη μας οι ασθενείς φάνηκαν να προσαρμόζονται πολύ καλά στη 

νέα τους εικόνα, τουλάχιστον στα δύο πρώτα χρόνια της μελέτης. Μετά από 

πολύχρονη παχυσαρκία που τους κρατούσε αποκλεισμένους από τη ζωή, 

βλέπουν για πρώτη φορά την ασπίδα τους να φθίνει σιγά-σιγά και αυτοί να 

έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον. Άρχισαν να ενδιαφέρονται για τον εαυτό 

τους και να θέλουν να βλέπουν τον εαυτό τους σε καθρέφτη. Ανακαλύπτοντας 

πως μπορούν πιο εύκολα να διανύουν αποστάσεις, χωρίς να κουράζονται ή να 

τους «κόβεται η ανάσα», άρχισαν  να γίνονται πιο ενεργητικοί και να 

ανακατεύονται με το πλήθος. Σε κάποια από τις συνεντεύξεις μου μαζί τους , μία 

ασθενής μου είπε: «..αυτό που μου συμβαίνει, μου θυμίζει το παιχνίδι με τη 



ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Συζήτηση 

 

- 197 - 

ρωσική κούκλα…βγαίνει συνέχεια μία μικρότερη μέσα από τη μεγαλύτερη 

…δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να φτάσω  μέχρι την τελευταία, μου είναι πολύ 

σημαντικό όμως το ότι ξέρω πια πως έχω και εγώ μέσα μου μία πιο αδύνατη 

γυναίκα…». Η εμπειρία ήταν πιο ξεχωριστή για  τις γυναίκες που ενδιαφέρονταν 

περισσότερο για το ντύσιμό τους και έβλεπαν συνεχώς να μικραίνουν τα 

νούμερα στα ρούχα που αγόραζαν! Ένα πολύ μικρό ποσοστό από τις ασθενείς 

μας (3%) ξόδεψαν σχεδόν περιουσία για την ανανέωση της γκαρνταρόμπας 

τους. Άρχισαν να φορούν ρούχα με χρώματα αντί να ψάχνουν για σκουρόχρωμα 

που κρύβουν τα κιλά..! Αυτή η νέα εικόνα τους συνέβαλε σε μία πιο έντονη 

κοινωνικοποίηση. Κάποιες από τις ασθενείς μου είπαν : «..μαζί με τα κιλά είναι 

σα να μας έφευγε και ο γλωσσοδέτης. Μιλάμε πια και ξέρετε ποιο είναι το 

σημαντικό; Νοιώθουμε να μας ακούνε..». Μία από τις ασθενείς ήρθε 

εντυπωσιασμένη σε μία συνάντηση, γιατί ο γιός της  ζήτησε να πάει εκείνη να 

πάρει τους βαθμούς από το σχολείο, ενώ μέχρι τότε έλεγε του  πατέρα του. 

Όταν τον ρώτησε πώς και το ζήτησε αυτό της είπε: « Γιατί θέλω επιτέλους να 

δούν τη μαμά μου». Άλλοι πάλι ασθενείς που έψαχναν για δουλειά και μέχρι 

τότε προσπαθούσαν όσο γινόταν να αποφεύγουν τις συνεντεύξεις (έστελναν 

ταχυδρομικά τα βιογραφικά τους, τηλεφωνικά έπαιρναν πληροφορίες, 

επικοινωνούσαν με e-mail και αν χρειαζόταν φωτογραφία δεν έστελναν ποτέ 

ολόσωμη…), έκαναν πλέον τις αναζητήσεις τους προσωπικά, «πρόσωπο με 

πρόσωπο». «Δεν έχω πλέον τίποτα να φοβάμαι..», όπως μου είπε κάποιος από 

τους ασθενείς. 

Πρέπει να σημειώσω πως το συγκεκριμένο ρήμα «φοβάμαι» το άκουσα σε 

διαφορετικούς χρόνους από όλους σχεδόν τους ασθενείς της μελέτης, σε σχέση 

πάντα με την εικόνα τους. Με προβλημάτισε αρχικά , επανέφερε αρκετές φορές 

στο μυαλό μου το ερώτημα γιατί η  παχυσαρκία να φοβίζει τόσο και με έβαλε 

σε μία θέση αναμονής για τη συνέχεια της εικόνας του θριάμβου που μου 

παρουσιαζόταν μετεγχειρητικά από τους ασθενείς. Στο δεύτερο χρόνο μετά την 

επέμβαση που το βάρος άρχισε να σταθεροποιείται, μπήκαμε στην επόμενη 
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φάση του αγώνα που οι γυναίκες ασθενείς ως επί το πλείστον άρχισαν να 

ενδιαφέρονται για το πώς θα αντιμετώπιζαν τη χαλάρωση που είχαν, λόγω της 

απότομης απώλειας βάρους. Να σημειώσουμε πως εξαρχής είχε τονιστεί η 

σημασία της γυμναστικής μετεγχειρητικά που όμως ελάχιστοι ασθενείς 

ακολούθησαν σαν οδηγία. Ουσιαστικά αυτό που μας έλεγαν ήταν πως για άλλη 

μία φορά δεν ήταν ικανοποιημένες με την εικόνα τους και για άλλη μία φορά 

ζητούσαν την παρέμβαση του από μηχανής θεού, του πλαστικού χειρουργού! 

Το αξιοσημείωτο δεν είναι πως ζητάνε βοήθεια στην προκειμένη περίπτωση, 

εξάλλου η ιατρική αυτή τη βοήθεια έρχεται να προσφέρει, αλλά το ότι τη ζητάνε 

χωρίς να συμμετέχουν ενεργά  στην προσπάθεια, κρατώντας για άλλη μία φορά 

την παθητική στάση του ασθενούς που ξαπλώνει σε ένα χειρουργικό τραπέζι. 

Βέβαια αυτή τη φορά, το αίτημα να κάνουν κάτι για να γίνουν πιο ελκυστικές και 

σεξουαλικές έρχεται μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας, , ενθουσιασμού και όχι 

ηττοπάθειας. 

Ανάλογα αποτελέσματα ως προς την εικόνα σώματος φαίνονται και στη 

διεθνή βιβλιογραφία.452,437,453 Βέβαια αναφέρονται και περιστατικά που η 

προσαρμογή τους στη νέα εικόνα τους δεν ήταν εύκολη και τόσο ενθουσιώδης, 

εμείς στη μελέτη μας δε συναντήσαμε κάτι ανάλογο.. 

 

12.2.δ. Η απάντηση των πρώην παχυσάρκων  

Όπως φαίνεται από το δείγμα των ασθενών μας και μέσα από τις 

συνεντεύξεις, για την πλειονότητά τους η εξεζητημένη παχυσαρκία ήρθε μετά 

από κάποιο στρεσσογόνο γεγονός ζωής (διαζύγιο, θάνατος ή σοβαρή ασθένεια  

αγαπημένου προσώπου….). και μετά από συμβίωση αρκετών χρόνων μαζί του 

αποφάσισαν να δοκιμάσουν να ζήσουν και χωρίς αυτό.. 

Η απάντησή τους σε αυτήν την απόπειρα γενικά είναι θετική, τόσο για τους 

ασθενείς του δέιγματός μας όσο και σε ασθενέις που έλαβαν μέρος σε μελέτες 

διεθνώς.454,455,466 Είναι από ευχαριστημένοι ως πολύ ευχαριστημένοι με το 

αποτέλεσμα. Σε κάποιες μελέτες αναφέρονται ψυχιατρικά προβλήματα που 
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παρουσιάστηκαν μετά την απώλεια βάρους450,456 που έχουν σχέση με την 

παρατεταμένη στέρηση πρόσληψης τροφής και όχι με τη χειρουργική 

επέμβαση, όπως:  

• Αυξημένη συχνότητα ψυχωτικών επεισοδίων457 

• Εμμένουσα κατάθλιψη458 

• Αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα459 

• Αναζωπύρωση παθολογίας που ήταν σε λανθάνουσα κατάσταση460 

• Αυξημένο άγχος και κατάθλιψη458 

• Αδυναμία αντιμετώπισης διαπροσωπικών προβλημάτων459 

Η εικόνα που ζήσαμε εμείς και παρουσιάζεται και στη διεθνή βιβλιογραφία 

ως επί το πλέιστον, είναι ανθρώπων ικανοποιημένων και ενθουσιασμένων από τα 

αποτελέσματα.470 Ανθρώπων που νοιώθουν πως αρχίζουν να ξαναβρίσκουν τα 

χαμένα για χρόνια όρια στη ζωή τους. Αρχίζουν να ανακαλύπτουν την 

ικανοποίηση σε απλές φυσικές δραστηριότητες όπως περπάτημα, ποδήλατο και 

στην απλή επαφή με τους συνανθρώπους τους. Το συναίσθημα της ντροπής 

φεύγει και η αυτοπεποίθηση για την εμφάνισή τους αρχίζει να κερδίζει έδαφος. 

Νοιώθουν περισσότερο ελκυστικοί και αρχίζουν να διεκδικούν το ενδιαφέρον 

και την προσοχή των άλλων με πιο υγιή τρόπο. Ακόμη και στην αρχική 

μετεγχειρητική φάση που είναι πιο πιθανό να υπάρχουν έμετοι, μέχρι να 

προσαρμοστεί ο ασθενής στη νέα διατροφική πραγματικότητα, είναι τόσο 

χαρούμενοι με το αποτέλεσμα της επέμβασης που σπάνια δείχνουν να 

ενοχλούνται από αυτήν την επιπλοκή.. 

Βέβαια η καινούρια αυτή πραγματικότητα, όπως τη βιώνουν, απαιτεί και 

κατάλληλους χειρισμούς τόσο από τους ίδιους όσο και από το περιβάλλον τους. 

Αλλάζουν οι προσδοκίες και των ιδίων από τους εαυτούς τους αλλά και των 

συνανθρώπων τους από αυτούς, και αυτό μπορεί να είναι μία παγίδα! 

Αναφέρονται κρίσεις σε γάμους και διαζύγια μέσα στα πλαίσια των νέων 

απαιτήσεων για ικανοποίηση από τη ζωή.463 Στη δική μας μελέτη μόνο ένας 

ασθενής ανέφερε αλλαγή στην ήδη διαμορφωμένη προσωπική του ζωή (χώρισε 
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από σταθερή σχέση 5 ετών) ενώ οι υπόλοιποι ανέφεραν βελτίωση της έγγαμης 

ζωής τους (όσοι ήταν παντρεμένοι) ή βελτίωση γενικά της ερωτικής τους ζωής. 

Ίσως εδώ θα έπρεπε να σκεφθούμε πως και το πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, 

όσο και αν φαίνεται να διευρύνεται τα τελευταία χρόνια, λειτουργεί ακόμη υπέρ 

της διατήρησης των οικογενειακών σχέσεων ακόμη και προβληματικών κάποιες 

φορές, οπότε η απόφαση ενός διαζυγίου θα απαιτούσε πρόσθετη ψυχική 

προσπάθεια που στη διάρκεια των πρώτων δύο μετεγχειρητικών ετών ίσως να 

μην υπήρχε ή δεν απετέλεσε την προτεραιότητα των ασθενών. Βέβαια είχαμε 

και το παράδειγμα γυναίκας ασθενούς που ούσα ανύπαντρη και έχοντας πλέον  

κανονικό βάρος δημιούργησε μία ικανοποιητική ερωτική σχέση  και όταν της 

έγινε πρόταση γάμου ήρθε πανικόβλητη να το συζητήσει μαζί μου, μη 

πιστεύοντας ότι της συνέβαινε κάτι τέτοιο! Να επισημάνω πως από τις 

συνεντεύξεις ένοιωθα σε αρκετούς ασθενείς τη διάθεση να χειρίζονται την 

προσωπική τους σχέση σαν «μία υπόθεση», που όταν τους ζητούσε παραπάνω 

συμμετοχή ή δέσμευση ένοιωθαν έντονο άγχος. Αυτό είναι αλήθεια πως μου 

έχει δημιουργήσει κάποιες επιφυλάξεις για το πώς θα εξελιχθούν οι προσωπικές 

σχέσεις των ασθενών μας τα επόμενα χρόνια. 

Η γενική εικόνα που έχουμε πάντως από τις αλλαγές στη ζωή των ασθενών 

είναι θετικότατη.472 Οι ασθενείς είναι κινητοποιημένοι για να ζήσουν και να 

απολαύσουν τη ζωή τους θεωρώντας πως ήρθε ο καιρός να κερδίσουν το χαμένο 

χρόνο. Το πόσο πετυχημένα θα το κάνει ο καθένας , δεν έχει σχέση με τη 

χειρουργική επέμβαση και την τεχνική της αλλά με την προσωπικότητα του 

καθενός και τις αξίες πάνω στις οποίες έχει κτίσει τη ζωή του. 

 

 

12.3. Χειρουργική θεραπεία παχυσαρκίας : και μετά…; 

Τόσο μέσα από τη μελέτη μας  με δείγμα ελλήνων ασθενών όσο και από τη 

διεθνή βιβλιογραφία βγαίνει αναμφισβήτητα το συμπέρασμα ότι αλλάζει 

θετικότατα η ζωή των παχυσάρκων μετά τη χειρουργική θεραπεία τους. 471 
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Ειδικότερα  στη μελέτη μας , δε συναντήσαμε επιπλοκές σοβαρές οργανικές ή 

ψυχιατρικές, που θα μπορούσαν να μας βάλουν σε σκέψη για το αν τελικά αξίζει 

κάποιος να υποβληθεί σε μία τέτοια διαδικασία προκειμένου να έχει το 

αποτέλεσμα που θέλει, αφού αναφέρουν σημαντικότατη βελτίωση στην 

κοινωνική, επαγγελματική, προσωπική, σεξουαλική ζωή τους.  

Βλέποντας όλους αυτούς τους ικανοποιημένους ανθρώπους από τη μια 

μεριά ένοιωθα καλά σα γιατρός τουλάχιστον, αφού είχα συμμετοχή σε αυτό το 

αποτέλεσμα και από την άλλη σκεφτόμουν : «αυτό είναι τελικά ; αυτοί οι 

άνθρωποι τώρα έχουν θεραπευθεί; Τελείωσε γι’ αυτούς το κεφάλαιο παχυσαρκία; 

Κατάλαβαν τελικά τι είχε γίνει μέχρι τώρα και τί πρέπει να γίνει από δω και 

πέρα;» 

Μέσα στον προβληματισμό αυτό και κάνοντας συζητήσεις μαζί τους, 

άρχισα να συνειδητοποιώ πως αυτό που είχε αλλάξει ουσιαστικά και πρωτογενώς 

ήταν η συμπεριφορά του κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντί τους και αυτή η 

αλλαγή οδηγούσε στη βελτίωση της ζωής τους δευτερογενώς. Με άλλα λόγια 

έθεταν τον εαυτό τους στον κίνδυνο ενός σοβαρού χειρουργείου προκειμένου να 

αποκτήσουν τα «προσόντα» για να γίνουν αποδεκτοί από την κοινωνική ομάδα. 

Εξάλλου είχα από νωρίς επισημάνει πως το βασικό τους κίνητρο για να 

υποβληθούν σε χειρουργική θεραπεία για το πρόβλημά τους, ήταν η απόρριψη 

που βίωναν από το κοινωνικό σύνολο και όχι η απειλή που καραδοκούσε να 

καταστρέψει ανεπανόρθωτα την υγεία και τη ζωή τους, αφού ελαχιστοποιούσαν 

ή εθελοτυφλούσαν σε οργανικά προβλήματα απότοκα του βάρους τους για 

πολλά χρόνια. Στην τελευταία συνάντηση που είχα μαζί τους στα πλαίσια του 

πρωτοκόλλου που ακολουθούσαμε, τους ρώτησα όλους το ίδιο : « Θα κάνατε 

την επέμβαση αν η αποδοχή που έχετε τώρα από την κοινωνία υπήρχε και 

πριν;» Με εξαίρεση επτά άτομα που απάντησαν κατηγορηματικά «ναι», οι 

υπόλοιποι διαπραγματεύθηκαν την απάντηση από το «ναι, αλλά ίσως 

αργότερα..» ή «δεν ξέρω» ή «εάν καταλάβαινα ότι απειλούνταν ή ζωή μου..» και 

άλλες ανάλογες απαντήσεις. Αυτό με έβαλε ξανά στη  σκέψη ότι είναι πολύ 
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πιθανό να θεραπεύσαμε επιτυχώς το σύμπτωμα,. αλλά  τη νόσο; Και τελικά για 

ποια νόσο μιλάμε αν η παχυσαρκία είναι τελικά το σύμπτωμα; 

Ξαναφέρνοντας στο μυαλό μου τις συνεντεύξεις και διαβάζοντας ξανά τις 

σημειώσεις μου από αυτές, άρχισα να συνειδητοποιώ πιο καθαρά πλέον πως 

αυτή η κατάσταση είναι ένα «παιχνίδι με τα όρια του καθενός», πως το αίτημα 

για χειρουργική παρέμβαση είναι ουσιαστικά το αίτημα για οριοθέτηση από 

κάποιον τρίτο και πως αυτοί οι άνθρωποι στη μετά χειρουργείο φάση της ζωής 

τους θα πρέπει να αποεπενδύσουν ψυχικά από το φαγητό προκειμένου να 

διατηρήσουν τα θετικά αποτελέσματα της επέμβασης στη ζωή τους. Άρα τίθεται 

το θέμα της ψυχικής οικονομίας που κρύβει αυτή η συμπεριφορά, που είναι 

τελικά συμπεριφορά εξάρτησης! 

Οι ασθενείς μας, που στην πραγματικότητα είναι σκλάβοι του φαγητού, 

έχουν επενδύσει το αντικείμενο της εξάρτησής τους (φαγητό) με καλές ιδιότητες, 

ακόμη και με αγάπη  ένα αντικείμενο ηδονής που το χρησιμοποιούν ανά πάσα 

στιγμή για να ελαττώσουν την ένταση συναισθηματικών καταστάσεων που 

διαφορετικά βιώνονται ως ανυπόφορες. Με αυτή την έννοια, τουλάχιστον στην 

αρχή, το φαγητό εμφανίζεται σαν κάτι καλό και σε ακραίες περιπτώσεις σαν κάτι 

που δίνει νόημα στη ζωή τους. 

Η οικονομία της εξάρτησης στοχεύει στη γρήγορη εκφόρτιση κάθε 

ψυχικής έντασης. Επιπλέον αυτή η ένταση δεν είναι μόνο συνάρτηση ψυχικών 

καταστάσεων, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με ευχάριστες καταστάσεις. 

Έτσι, η ψυχική έκκληση μεταμορφώνεται στο μυαλό του εξαρτημένου σε 

σωματική ανάγκη, στην προκειμένη περίπτωση σε ανάγκη για φαγητό, και έτσι 

αποκαλύπτεται σαν ψυχοσωματική λύση του ψυχικού στρες.  

Βέβαια αξίζει τον κόπο να σκεφθούμε τις ανάλογες συμπεριφορές 

απόδρασης όλων μας. Νομίζω πως σε στρεσσογόνες καταστάσεις, με ευχάριστη 

ή δυσάρεστη χροιά, όλοι έχομε την τάση να τρώμε και να πίνουμε ή να 

αντιδρούμε με άλλους τρόπους επιδιώκοντας τη λήθη! Στην περίπτωση των 

ασθενών μας όμως γιατί λέμε ότι είναι πρόβλημα; Γιατί το φαγητό έχει γίνει ο 
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μοναδικός τρόπος που διαθέτουν για να αντέξουν την ψυχική ένταση ή πόνο. Το 

παχύσαρκο άτομο χτίζει γύρω του ένα αδιαπέραστο φράγμα. Για ποιο λόγο; 

Σύμφωνα με τον Thorwald Dethlefsen τα σωματικά συμπτώματα και η ψυχή 

είναι συνδεδεμένα κατά τέτοιο τρόπο που στο σύμπτωμα είναι παρόν αυτό που 

λείπει σε επίπεδο συνείδησης. Έτσι, το παχύσαρκο άτομο απομονώνεται 

σωματικά χάρη  στο προστατευτικό του φράγμα , δεδομένου ότι δεν μπορεί να 

το κάνει σε ψυχικό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας την αποστροφή που εμπνέει, 

κρατά τους άλλους κυριολεκτικά σε απόσταση αποφεύγοντας έτσι την 

προσέγγιση των άλλων. Φοβάται την επαφή σε όλες της τις εκφράσεις. «Αγγίζω 

κάποιον» σημαίνει επίσης «τον συγκινώ». Η συγκίνηση ενέχει ταραχή, αδυναμία, 

απώλεια ελέγχου, δάκρυα, εξευτελισμό. Δεν μπορείς να είσαι ψυχρός, 

περήφανος, ανώτερος όταν είσαι ταραγμένος, όταν είσαι συγκινησιακά 

εμπλεγμένος. Η συγκίνηση ενέχει επίσης και κίνηση: πράγματι, λέμε «το κάνει 

από συμπόνια». Όταν είμαστε ταραγμένοι κάτι μπαίνει σε κίνηση: είναι σα μια 

χιονοστιβάδα που αρχίζει να κυλά: όλες οι ανικανοποίητες και εσωτερικά 

κρυμμένες ανάγκες θα ξυπνήσουν ξανά. Και μετά; «Όχι, όχι καλύτερα να 

κρατηθούμε σε απόσταση, τόσο από τους άλλους όσο και από τα συναισθήματά 

μας . Με την ασυγκράτητη ανάγκη για φαγητό κάνουμε τις συγκινήσεις να 

σωπάσουν, κι αυτό είναι οπωσδήποτε πιο ασφαλές από το να αφεθείς ή να 

παρασυρθείς.» 

«Έδωσα», γράφει ο Καζαντζάκης, «λίγα φρούτα στο σώμα μου για να 

σωπάσει». Η σιωπή αυτή του σώματος, εξαγορασμένη εδώ για λίγα φρούτα, 

εξυπηρετεί, μία αποστολή, ένα χρέος, αυτό της σιωπής… 

Όποιος φοβάται να τον αγγίξουν σε σωματικό ή ψυχικό επίπεδο, φοβάται 

επίσης μήπως «επιτρέψει να εισχωρήσει» κάτι. Και όποιος φοβάται να επιτρέψει 

να εισχωρήσει κάτι, φοβάται και τη σεξουαλικότητα. Συνήθως οι παχύσαρκες 

γυναίκες έχουν πρόβλημα με τη σεξουαλικότητα, ιδίως στο να εγκαταλειφθούν 

στο σύντροφό τους, και αυτό είναι κάτι που το διαπιστώσαμε στις συνεντεύξεις 

μας. Εγκατάλειψη και έλεγχος δε συμβιβάζονται. Με τον όρο εγκατάλειψη δεν 
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εννοώ μόνο τη σεξουαλική αλλά και το να αφεθούν να εμπλακούν σε μία 

οποιαδήποτε κατάσταση. Το να αφήσει κάποιος τον εαυτό του να εμπλακεί, 

σημαίνει συχνά ότι ριψοκινδυνεύει σε ένα άγνωστο έδαφος, ότι αφήνεται σε μία 

κατάσταση με άγνωστη συνήθως έκβαση. «....Αν αφήσω κάποιον να με 

πλησιάσει, αυτός ο κάποιος θα δει πίσω από τη βιτρίνα, θα μάθει πώς είμαι 

πραγματικά. Θα αντιληφθεί πράγματα για μένα που ούτε εγώ ο ίδιος/α ίδια δε 

γνωρίζω και που δε θέλω καν να δω....». Τα παχύσαρκα άτομα φοβούνται την 

αποκάλυψη. Χρειάζονται την απόσταση ακριβώς για να μη δει ο κόσμος πώς 

είναι πραγματικά: άτομα ευαίσθητα, τρομοκρατημένα μήπως απορριφθούν ή 

μήπως δεν πάρουν αυτό που επιθυμούν. Πεισμένα καθώς είναι ότι η δυνατότητα 

να δεχθούν αγάπη και ενδιαφέρον , εξαρτάται από την ικανότητά τους να είναι 

«αρκετά καλά», αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις παχύσαρκες γυναίκες, προσπαθούν 

να γίνουν όπως θεωρούν ότι πρέπει να είναι για να αξίζουν την αγάπη: χρήσιμα, 

δυνατά, αξιόπιστα, έξυπνα και ένα σωρό άλλα. Αν κάποιος ξεπεράσει το 

προστατευτικό φράγμα και δει πώς είναι πραγματικά, τα καταλαμβάνει ο 

τρόμος πως θα τα εγκαταλείψει. ΄Ετσι στην αρχή προσπαθούν να κτίσουν ένα 

τοίχο γύρω τους κρατώντας μία ψυχρή, αλαζονική  στάση, καθιστώντας 

απρόσιτο τον εαυτό τους. Όταν όμως κάποιος καταφέρνει να ξεπεράσει αυτόν 

τον τοίχο, η στάση απομάκρυνσης και αδιαφορίας παραχωρεί τη θέση της στο 

γράπωμα, στην παθητικότητα και στην παραίτηση από τον εαυτό. Αυτό είναι και 

ο μεγάλος τους φόβος. Μία πιθανή απώλεια αυτού του «κάποιου» θα ήταν πολύ 

δύσκολα υποφερτή. Αν κάποιος τους δώσει κάτι ζωτικό, κάτι το οποίο δεν είχαν 

ποτέ αρκετό, βρίσκεται σε μία θέση ισχύος. Πώς μπορεί ένα άτομο που νοιώθει 

κατώτερο να πιστέψει σε μία διαρκή ικανοποίηση των αναγκών του;. Γνωρίζει 

την απληστία του, τη λαιμαργία του και την επακόλουθη επικείμενη απόρριψη. 

Δε θα μπορέσει να πάρει αρκετά και αυτό το τρομάζει. Για να καταπραϋνει αυτό 

το φόβο  μπορεί να προσπαθήσει να αποδείξει την αξία του ή να το σκάσει. Τα 

συμπτώματα αντιπροσωπεύουν επίσης δρόμους διαφυγής από τη ζωή. 
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Στις συνεντεύξεις μου είχε τραβήξει επίσης την προσοχή πως όλοι οι 

ασθενείς μου είχαν πει το ίδιο πράγμα, ο καθένας με δικά του λόγια, πως τελικά 

καταφεύγουν στο φαγητό συνήθως χωρίς να πεινάνε, χωρίς να μπορούν να 

προσδιορίσουν τι θέλουν ή τι νοιώθουν εκείνη την ώρα, αν είναι χαρούμενοι ή 

λυπημένοι… Χωρίς δηλαδή να μπορούν να διαφοροποιήσουν τις 

συναισθηματικές τους καταστάσεις ώστε να είναι σε θέση και να τις ονομάσουν. 

Άρα με το φαγητό προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν τα συναισθήματά τους! Και 

το αυτοκαταστροφικό στοιχείο; ΄Ηξεραν, θεωρητικά τουλάχιστον, όλοι τη 

μεγάλη απειλή που δεχόταν η υγεία τους όμως δεν άλλαζαν πρότυπο 

συμπεριφοράς. Φαίνεται λοιπόν πως η αναζήτηση της ηδονής έρχεται πρώτη και 

υπολείπεται ο φόβος (ή η επιθυμία;) της αυτοκαταστροφής. Οι ασθενείς μας δεν 

έχουν στόχο να βλάψουν τον εαυτό τους, αλλά μόνο να του προσφέρουν 

ανακούφιση και ευχαρίστηση, γι’ αυτό και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν οργανικά. 

Πιστεύω λοιπόν , πως η σημαντικότερη παράμετρος της ψυχικής 

οικονομίας που κρύβεται πίσω από τη διατροφική συμπεριφορά των 

υπερπαχύσαρκων ατόμων είναι η ανάγκη τους να ξεφορτωθούν συναισθήματα 

άγχους, οργής, ενοχής, θλίψης ή ακόμη και συναισθήματα φαινομενικά 

ευχάριστα που πιθανότατα ασυνείδητα να αντιμετωπίζονται ως απαγορευμένα ή 

επικίνδυνα (να ξαναθυμηθούμε τη γυναίκα που πανικοβλήθηκε στην πρόταση 

γάμου που της έγινε..). Από τη στιγμή που ανακαλύπτουν πως μέσω αυτής  της 

συμπεριφοράς ανακουφίζονται, την επαναλαμβάνουν καταναγκαστικά. Υπάρχει 

λοιπόν πίσω από αυτή τη συμπεριφορά ένα μείγμα ηδονής και οδύνης 

καλυμμένο με σιωπή. Η εξάρτηση από το φαγητό δεν είναι μία συμπεριφορά 

που αφορά το σώμα. Αντίθετα, είναι ένας τρόπος αναφοράς που αποκαλύπτει 

πολλές, ελάχιστα ορατές, πλευρές της προσωπικότητας του καθενός μας και που 

οδηγεί στο βίωμα κάποιου είδους οδύσσειας ανάμεσα στην παρέκκλιση και στο 

βίτσιο, στην πείνα και στο λαρύγγι. 
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Όλα αυτά με οδηγούν στο συμπέρασμα πως τελικά με τη χειρουργική 

παρέμβαση θεραπεύουμε το σύμπτωμα, ανακουφίζουμε τον ασθενή από αυτό το 

οποίο θεωρεί πως του χαλάει τη ζωή, στην πραγματικότητα όμως αν δεν πειστεί 

πως αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, μένει για άλλη μία φορά 

έκθετος στην απειλή του εαυτού του και της επικίνδυνης διαχείρισης των 

συναισθημάτων του. Η προσπάθεια να βρει κανείς τις λέξεις που χρειάζονται για 

να επικοινωνήσει και να επεξεργαστεί αυτά τα συναισθήματα  αποτελεί κορυφαία 

εμπειρία για κάθε άτομο. 

Τό μή δυνόν ποτε πως αν τις λάθοι (Ηράκλειτος) 

Ο λόγος του Ηράκλειτου αντηχεί συμπτωτικός με εκείνο που ο Σ.Φρόϋντ 

ονόμασε ασυνείδητο και του οποίου οι κινήσεις στην ψυχική ζωή μας είναι 

ασίγαστες. Η εξάρτηση είναι ενύπαρκτο στοιχείο στην ανθρώπινη φύση. 

Αρχίζουμε με εξάρτηση απέναντι στη μητέρα-στήθος σύμπαν, συνεχίζουμε να 

είμαστε πιασμένοι στη μέγγενη εξαιτίας μιας σειράς εθισμών επειδή η ανθρώπινη 

φύση προσπαθεί να ζει σύμφωνα με το κοινωνικά και πολιτισμικά της πρότυπα. 

Είμαστε λοιπόν όλοι εξαρτημένοι και υποκείμεθα σε μία σειρά συλλογικών 

ιδανικών που βρίσκονται στη βάση κάθε κοινωνικού συμβολαίου. Με δυο λόγια 

η εξάρτηση είναι η μοίρα μας, όπως και ο αδιάκοπος αγώνας που διεξάγουμε 

εναντίον της προσπαθώντας να της διαφύγουμε.  

Ουσιαστικά με τη μελέτη μας γίναμε οι θεατές αυτού ακριβώς του αγώνα 

των ασθενών μας τον οποίο οφείλουμε να χαιρετήσουμε. Εάν κάποιοι νομίζουν 

πως με την απώλεια του βάρους που συμβαίνει μετεγχειρητικά όλα τελειώνουν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα απογοητευθούν! Η διαδικασία θεραπείας των 

ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία είναι μία διαδικασία επίπονη ενηλικίωσης και 

ωρίμανσης. 

Θα τελειώσω αναφέροντας κάποια από τα λόγια μίας ασθενούς της μελέτης 

μας στην τελευταία μας συνάντηση: «..Νοιώθω πως μπορώ να κάνω όνειρα! 

Τώρα πια που το κατάλαβα, πως έχω και εγώ δικαίωμα σε αυτό, αλήθεια σας 

λέω γιατρέ δε σκοπεύω να το ξαναδιαπραγματευθώ στη ζωή μου..»
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13 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η χειρουργική θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας με τη μέθοδο της 

ενισχυμένης κάθετης γαστροπλαστικής είναι αποτελεσματική στη βελτίωση των 

συνεπειών της νόσου, τόσο των οργανικών όσο και των ψυχολογικών με 

επακόλουθο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ασθενών. 

Στη μελέτη μας έλαβαν μέρος 59 ασθενείς που χειρουργήθηκαν με τη 

συγκεκριμένη τεχνική από το Φεβρουάριο του 1996 μέχρι τον Ιανουάριο του 

2001. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν γυναίκες (45 ασθενείς, 76.3% του 

δείγματος), 19 ασθενείς ήταν άγαμοι (32.2%), 8 διαζευγμένοι (13.6%) και 32 

έγγαμοι (54.2%), ενώ η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 37.7±10.7 έτη. 7 

ασθενείς (11.9%) είχαν ψυχιατρικό ιστορικό, 49 είχαν τουλάχιστον ένα 

παχύσαρκο γονέα (66.1%), ενώ περίπου οι μισοί ασθενείς παρουσίαζαν βουλιμία 

(26 ασθενείς, 44.1% του δείγματος). Κατά μέσο όρο η διάρκεια σπουδών ήταν 

12.0±3.6 έτη, η διάρκεια της νόσου ήταν 19.5±8.3 έτη, ενώ το BMI ήταν 

47.7±8.0. Η ψυχιατρική παρακολούθηση ξεκίνησε από την επιλογή των ασθενών 

μέχρι και την ολοκλήρωση της παρακολούθησής τους ,βάσει του πρωτοκόλλου 

της έρευνας, δηλαδή τα δύο πρώτα μετεγχειρητικά έτη. 

Αξιολογώντας τα στοιχεία της έρευνας φάνηκε πως η οικογενειακή 

κατάσταση και η μόρφωση δε φαίνεται να παίζουν ρόλο στην εξέλιξη της νόσου 

αντίθετα με την ύπαρξη παχύσαρκων γονέων που φαίνεται να παίζει θετικό ρόλο. 

Σημαντικός αριθμός ασθενών παρουσιάζει βουλιμικά επεισόδια προεγχειρητικά 

τα οποία μειώνονται σημαντικότατα μετεγχειρητικά, ανεξάρτητα από φύλο, 

ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και μόρφωση. Οι γυναίκες βιώνουν περισσότερο 

καταθλιπτικά τη νόσο τους σε σχέση με τους άνδρες προεγχειρητικά παρ’ ό,τι ο 

δείκτης της  γενικής ψυχικής τους υγείας είναι καλύτερος από τον αντίστοιχο των 

ανδρών. Τα καταθλιπτικά τους συναισθήματα βελτιώνονται περισσότερο 
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σημαντικά από εκείνα των ανδρών μετεγχειρητικά Η ευαισθησία στις 

διαπροσωπικές σχέσεις και το άγχος είναι αυτά που απασχολούν περισσότερο 

τους ασθενείς προεγχειρητικά, βελτιώνονται σημαντικά μετεγχειρητικά, παρότι 

είναι αυτά που συνεχίζουν να απασχολούν περισσότερο τους ασθενείς. . Το 

σωματικό βάρος των ασθενών μειώνεται σημαντικά στον πρώτο μετεγχειρητικό 

χρόνο και ακόμη περισσότερο το δεύτερο ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση και μόρφωση των ασθενών. Η ψυχολογική κατάσταση 

των ασθενών μετεγχειρητικά βελτιώνεται βαθμιαία και αυτή η βελτίωση 

σχετίζεται ανάλογα με την απώλεια βάρους, δηλ. όσο περισσότερο βάρος 

χάνουν τόσο καλύτερα νοιώθουν. Με τον ίδιο τρόπο σημειώνεται βελτίωση του 

επιπέδου και ποιότητας ζωής των ασθενών μετεγχειρητικά, όπως ελέγχεται με το 

σύστημα BAROS.  

Το αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης στη ζωή τους ήταν πολύ 

ικανοποιητικό. Βελτιώθηκε το επίπεδο ζωής τους από κάθε άποψη. Ανέφεραν 

θετικές αλλαγές στην κοινωνική, εργασιακή, προσωπική, σεξουαλική ζωή τους. 

Η συναισθηματική τους κατάσταση και η εμπιστοσύνη στην αναγνώριση από το 

κοινωνικό σύνολο επανήλθαν σε φυσιολογικά όρια, άρχισαν να βλέπουν δε τη 

ζωή τους με αισιοδοξία.. Οι αλλαγές αυτές ήταν περισσότερο έντονες όσο 

μεγαλύτερη ήταν η απώλεια βάρους των ασθενών.. 

Η προσαρμογή των ασθενών στα νέα δεδομένα της ζωής τους ήταν πολύ 

καλή, βρέθηκαν δε στην ξεχασμένη μέχρι τότε για αυτούς θέση να μπορούν να 

απολαύσουν την καθημερινότητά τους και να τύχουν της αναγνώρισης από το 

περιβάλλον τους, κάτι που λειτουργεί ενισχυτικά στη θεραπεία τους.  Η  

συμμόρφωσή τους στο μετεγχειρητικό πρόγραμμα ήταν ικανοποιητική και αυτό 

συνέβαλε αποφασιστικά στην καλή πορεία τους. 
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    Abstract 

 

The surgical treatment of morbid obesity with the vertical banded 

gastroplasty (VBG) is effective in improving the consequences of the 

disease , both organic and psychological, therefore improving the patients’ 

quality of life.  

Fifty nine (59) patients participated in our study and underwent 

VBG surgery from February 1996 until January 2001. Most of the patients 

were female (45/59, 76.3%), 19(32.2%) were single, 8(13.6%) were 

divorced and 32(54.2%) were married, while the mean age was 37.7±10.7 

years. Seven patients (7/59, 11.9%) had a psychiatric history, 49 (66.1%) 

had at least one obese parent, while almost half the patients (26, 44.1%) 

had bulimia. The mean period of education was 12.0±3.6 years, the mean 

duration of the disease was 19.5±8.3 years and the BMI was 47.7±8.0. The 

psychiatric evaluation started when the patients were selected for surgery 

and continued until the conclusion of their follow-up, according to the 

study protocol, that is the end of the second post-operative year. 

On evaluation of the data, the family status and level of education 

do not seem to play a significant role in the evolution of the disease, 

whereas the presence of obese parent(s) does play a positive role. A large 

number of patients presents bulimic episodes preoperatively which 

diminish significantly postoperatively irrespective of gender, age, family 

status and education level of the patients. Women experience the disease 

more depressively than men  preoperatively, although their general health 

index is better than men’s. Their depression improves more significantly 

than men’s postoperatively. Sensitivity in personal relations and stress are 

what troubles the patients the most preoperatively, and they continue 

doing so postoperatively in a lesser extent. The patients’ body weight is 

significantly reduced the first postoperative year and even more so during 
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the second year irrespective of gender, age , family status and level of 

education. The patients’ psychological status is gradually improved 

postoperatively and this improvement has a positive correlation with the 

weight loss, i.e. the more weight they lose, the better they feel. In the same 

fashion there is an improvement in their quality of life postoperatively, as 

evaluated with the system BAROS.  

The result of surgical treatment in their life was very satisfactory. 

Their quality of life was improved . They reported positive changes in 

their social, professional, personal and sexual life. Their sentimental status 

and their trust in their recognition from society returned to normal levels 

and started having optimistic thoughts about their lives. These changes 

were more intense with greater weight loss. 

The patients adjusted to their new life circumstances very well. 

They started enjoying their everyday life and receiving more respect by 

their social environment, which had a positive effect on their treatment. 

Their compliance with the postoperative regime was satisfactory and this 

contributed decisively in their good outcome. 
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