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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«Είµαστε ό,τι τρώµε». Την συγκεκριµένη φράση την συνάντησα για πρώτη φορά κατά
την διάρκεια των εφηβικών µου χρόνων σε ένα επιστηµονικό περιοδικό που
διαπραγµατευόταν διάφορα θέµατα σχετικά µε την διατροφή. Στην συνέχεια πρόσεξα ότι την
άκουγα ή την διάβαζα ολοένα και πιο συχνά στον ηλεκτρονικό και περιοδικό τύπο
αντίστοιχα.
Αρχικά, µη έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις αµφισβητούσα την ορθότητα της
παραπάνω ρήσης και αδυνατούσα να συνειδητοποιήσω την σπουδαιότητα της. ∆ιανύοντας,
όµως, τα εφηβικά µου χρόνια, περίοδος κατά την οποία συντελούνται διάφορες έντονες
αλλαγές ακόµα και στις σωµατικές αναλογίες, και ακούγοντας συχνά συζητήσεις από τους
ενήλικες περί υιοθέτησης δυτικών διατροφικών συνηθειών και περί κατανάλωσης
«πλαστικού, γρήγορου» φαγητού, η παραπάνω φράση άρχισε να µε απασχολεί σοβαρά.
Σταδιακά αναθεωρούσα κάποιες παλαιότερες σκέψεις µου σχετικά µε την διατροφή και
προβληµατιζόµουν έντονα.
Κατόπιν, όντας φοιτήτρια του τµήµατος ψυχολογίας είχα την ευκαιρία µέσω κάποιων
προσφερόµενων µαθηµάτων να ενηµερωθώ και να αποκτήσω γνώσεις σχετικά µε τα
διατροφικές διαταραχές και τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτές. Έτσι, συνειδητοποίησα
ότι όχι µόνο η σωµατική εικόνα και η υγεία µας εξαρτάται από την ποσότητα και την
ποιότητα της τροφής που καταναλώνουµε αλλά και η ψυχική µας ισορροπία.
Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν εφαλτήριο για προσωπικό προβληµατισµό αλλά και
για να ξεκινήσω να παρατηρώ τους συνανθρώπους µου. Παρατήρησα, λοιπόν, ότι οι
σύγχρονοι Έλληνες καταφεύγουν συχνά στην κατανάλωση fast-food εξαιτίας των γρήγορων
ρυθµών της σύγχρονης ζωής. Επίσης, παρατήρησα ότι η υιοθέτηση διάφορων διατροφικών
συνηθειών οδηγεί σε µία πληθώρα διατροφικών προβληµάτων, που εκτείνονται από την
ψυχογενή ανορεξία έως την βουλιµία και την παχυσαρκία. Επιπρόσθετα, µέσω της
προσωπικής παρατήρησης αλλά και της ενασχόλησης µε την επιστήµη της ψυχολογίας
συνειδητοποίησα ότι κάθε διατροφική διαταραχή αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο,
δηλαδή παρουσιάζει ποικίλες αιτίες αλλά και ποικίλες συνέπειες, όπως για παράδειγµα
πρόωρο θάνατο, αναπνευστικά προβλήµατα ή ακόµα και κοινωνικό ρατσισµό. Τέλος,
διαπίστωσα κυρίως µέσω της πρακτικής µου άσκησης σε δηµόσιο νοσοκοµείο ότι η θεραπεία
κάθε διατροφικής διαταραχής για να είναι αποτελεσµατική πρέπει να συνδυάζει την
παρέµβαση διαφόρων επαγγελµατιών υγείας, όπως ψυχολόγων, ψυχιάτρων και γιατρών.
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Όλα τα παραπάνω όµως αποτελούν απλώς τις αιτίες, τους λόγους που µε οδήγησαν να
εντρυφήσω σε ένα διατροφικό πρόβληµα και να επιλέξω την παχυσαρκία ως θέµα της
διπλωµατικής µου εργασίας. Η αφορµή όµως είναι άλλη. Συγκεκριµένα, αφορµή για την εν
λόγω εργασία αποτέλεσε µία προσωπική εµπειρία αλλά και δύο γνωστά στην κοινωνία
πρόσωπα. Όσον αφορά το προσωπικό βίωµα αναφέροµαι στην περίπτωση φιλικού µου
προσώπου που αντιµετωπίζει έντονα προβλήµατα υγείας εξαιτίας των πολλών περιττών
κιλών, όπως αναπνευστικές δυσκολίες και πιθανότητα ακρωτηριασµού των κάτω άκρων
λόγω υψηλού σακχάρου. Όσον αφορά τα γνωστά πρόσωπα αναφέροµαι στις περιπτώσεις δύο
γυναικών. Η µία είναι το γνωστό µοντέλο Εύα Χερτζίκοβα που πάσχει από ψυχογενή
ανορεξία και που αυτή την στιγµή που γράφονται οι παρακάτω αράδες διανύει δυστυχώς τις
τελευταίες ώρες της ζωής της. Την δεύτερη περίπτωση που µε παρακίνησε για την επικείµενη
εργασία αποτελεί µία Ελληνίδα που είναι πρόεδρος της πανελλήνιας οργάνωσης κατά της
παχυσαρκίας. Η εν λόγω κυρία κατάφερε µε όπλο την ισχυρή θέλησή της να χάσει 200 κιλά,
δηλαδή να µειώσει το βάρος από 270 στα 70 κιλά, και να αποκτήσει µία φυσιολογική ζωή µε
οικογένεια και χωρίς κοινωνικό στιγµατισµό.
Έτσι, λοιπόν, παρακινηµένη από την επιστήµη που σπουδάζω τα τελευταία τέσσερα
χρόνια αλλά και συγκλονισµένη από τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντός µου που αφορούν
ανθρώπους µε διατροφικές διαταραχές, αποφάσισα ως επιστέγασµα των σπουδών µου να
επιλέξω ένα θέµα που άπτεται της επιστήµης της ψυχολογίας και της επιστήµης της
διατροφής. Επέλεξα, έτσι, να ασχοληθώ µε την παχυσαρκία, ένα θέµα που απασχολεί ένα
µεγάλο ποσοστό ανθρώπων ανά τον κόσµο. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι γενικά οι
διατροφικές διαταραχές σε συνάρτηση µε την ψυχολογία µε «άγγιξαν» σε τέτοιο βαθµό που
σκέφτοµαι σοβαρά να συνεχίσω τις σπουδές µου σε αυτό το πεδίο, παρακολουθώντας ένα
σχετικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα ή παρατείνοντας τις προπτυχιακές σπουδές µου σε ένα
τµήµα που θα πραγµατεύεται γενικώς θέµατα διατροφής.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παχυσαρκία δεν είναι ένα φαινόµενο που απασχολεί µόνο τους σύγχρονους
πολιτισµούς. Πρόβληµα παχυσαρκίας αντιµετώπιζαν και οι πρόγονοι µας, οι οποίοι
προσπαθούσαν µε τα µέσα που διέθεταν να ανακαλύψουν τους λόγους που οδηγούν σε αυτή
την νοσηρή κατάσταση και κατόπιν να βρουν µία αποτελεσµατική θεραπεία.
Γενικά, ως παχυσαρκία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία η ποσότητα λίπους του
σώµατος είναι περισσότερη από την κανονική. Η παχυσαρκία είναι ιατρικό αλλά και
κοινωνικό πρόβληµα. Ιατρικό εξαιτίας όλων των επιπτώσεων που επιφέρει στην υγεία
µειώνοντας έτσι τον µέσο όρο ζωής του ανθρώπου και κοινωνικό εξαιτίας των ψυχολογικών
προβληµάτων που δηµιουργεί στα άτοµα που πάσχουν από παχυσαρκία.

Γενικώς,

παρουσιάζει έξαρση στις ανεπτυγµένες κοινωνικά και οικονοµικά χώρες. Μάλιστα, ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει γνωστοποιήσει ότι σύµφωνα µε έρευνες το 5%-10% του
παγκόσµιου πληθυσµού αντιµετωπίζει το πρόβληµα της παχυσαρκίας. Η συχνότητα της
παχυσαρκίας αυξάνεται µε την ηλικία του ατόµου. Οι γυναίκες παρουσιάζουν παχυσαρκία σε
σχετικά µεγάλη ηλικία και κυρίως κατόπιν της περιόδου της τεκνοποίησης.
Υπάρχουν µελέτες που αποδεικνύουν ότι και ο γενετικός παράγοντας και η
κληρονοµικότητα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση ή όχι της παχυσαρκίας σε
συνδυασµό πάντα µε τους παράγοντες του περιβάλλοντος.
Τα αίτια της παχυσαρκίας µπορεί να είναι ενδογενή ή εξωγενή. Στα ενδογενή αίτια
κατατάσσονται οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, η παραλλαγή γονιδίων ή η
δυσλειτουργία διάφορων ενδοκρινών αδένων. Στα εξωγενή αίτια περιλαµβάνονται η κακή
διατροφή, η απουσία φυσικής δραστηριότητας, η καθιστική ζωή και οι ψυχολογικοί
παράγοντες όπως το άγχος, η κατάθλιψη και η µοναξιά.
Η παχυσαρκία, εκτός από τα σηµαντικά ψυχολογικά προβλήµατα για τα οποία είναι
υπεύθυνη, όπως για κατάθλιψη, κοινωνική αποµόνωση, µελαγχολία, δηµιουργεί πολύ σοβαρά
προβλήµατα υγείας και µπορεί να επιδράσει στον οργανισµό µε τέτοιο τρόπο ώστε να τον
προδιαθέσει για την ανάπτυξη άλλων παθολογικών καταστάσεων.
Τα προβλήµατα υγείας που έχουν σχέση µε την παχυσαρκία είναι: οι καρδιαγγειακές
παθήσεις, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο καρκίνος, διαταραχές στη
λειτουργία των πνευµόνων και άλλα.
Πριν αποφασιστεί οποιαδήποτε θεραπεία, πρέπει να λαµβάνεται ένα ιστορικό του
παχύσαρκου ατόµου, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να είναι
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γνωστά ώστε να καταλήξει σε ένα θεραπευτικό σχήµα. Το βασικό ζητούµενο είναι πρώτα να
χαθεί βάρος προκειµένου να περιοριστούν τα προβλήµατα και οι επιπλοκές που σχετίζονται
µε αυτό.
Εφόσον πρόκειται για παθολογική κατάσταση είναι απαραίτητο να γίνουν όλες οι
κατάλληλες εξετάσεις ώστε να αποδειχθεί αν κάποια ενδογενής αιτία προκαλεί την εκδήλωση
αυτής της κατάστασης.
Ο σχεδιασµός ειδικής δίαιτας είναι επίσης ένα στοιχείο υποβοήθησης στην παχυσαρκία. Η
φυσική άσκηση είναι επιθυµητή και παίζει σηµαντικό ρόλο τόσο στην υγεία όσο και στη
βελτίωση της ψυχολογίας του παχύσαρκου ατόµου. Άλλοι τρόποι αντιµετώπισης της
παχυσαρκίας είναι η φαρµακευτική αντιµετώπιση όπως επίσης και η χειρουργική.
Η θεραπεία, όµως, που θα έχει σίγουρα αλλά και µόνιµα αποτελέσµατα είναι αυτή που
βασίζεται στην αλλαγή της συµπεριφοράς και στην συνεργασία διαφόρων επιστηµόνων
υγείας, όπως κλινικών ψυχολόγων, ψυχολόγων υγείας, διαιτολόγων, γιατρών και ψυχιάτρων.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν γενικές αρχές στη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας διότι
κάθε παχύσαρκο άτοµο αποτελεί ειδικό πρόβληµα και χρειάζεται ειδική αντιµετώπιση.
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ΜΕΡΟΣ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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1.1 Η ιστορία της παχυσαρκίας: από τον Ιπποκράτη στην Ορλιστάτη

«Η παχυσαρκία ορίζεται ως η περίσσεια του λίπους στο σώµα και συνοδεύεται από
σωµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στα πάσχοντα άτοµα.» (Κακλαµάνος,
www.hmao.gr, ανασυρµένο από το διαδίκτυο στις 23.3.2005). Αναγνωρίσθηκε επίσηµα ως
νόσος το 1948, όταν ιδρύθηκε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και τη συµπεριέλαβε στη
∆ιεθνή Ταξινόµηση των Παθήσεων .
Σίγουρα σε πολλούς δηµιουργείται η απορία «γιατί είναι νόσος». Ως νόσο ορίζουµε
κάθε κατάσταση που µειώνει το προσδόκιµο χρόνο ζωής και την ποιότητα ζωής.
«Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας στην αναφορά του για την παχυσαρκία το 1997
επισηµαίνει µεταξύ άλλων τα εξής:
-Παίρνει διαστάσεις επιδηµίας σε όλο τον κόσµο
-Οδηγεί σε άλλες ασθένειες µε αυξηµένο ιατρικό και κοινωνικό κόστος
-Τα βασικά αίτια είναι η καθιστική ζωή και η υψηλή σε λιπαρό και πλούσια σε θερµίδες
διατροφή
-Είναι δυνατό να προληφθεί µε την αλλαγή στον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες
-Η πρόληψη δεν είναι προσωπικό θέµα, αλλά χρειάζονται κοινωνικές αλλαγές
-Τα υπέρβαρα άτοµα που διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν παχύσαρκα πρέπει να έχουν
ιατρική
παρακολούθηση
-Η θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να είναι µακροχρόνια µε στόχους µέτριας απώλειας
βάρους
-Υπάρχει άµεση ανάγκη για εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας» (Κακλαµάνος,
www.hmao.gr, ανασυρµένο από το διαδίκτυο στις 23.3.2005).
∆ύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια πριν τις επισηµάνσεις αυτές του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας όµως, ο Ιπποκράτης, αλλά και οι µετέπειτα συνάδελφοι 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.
Αν και είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η επιδηµική µορφή της παχυσαρκίας είναι
απόρροια του σύγχρονου τρόπου ζωής, η παρουσία της ήταν εντονότατη από αρχαιοτάτων
χρόνων. Μεγάλος αριθµός ειδωλίων της παλαιολιθικής εποχής (είκοσι τρεις χιλιάδες µε
είκοσι πέντε χιλιάδες χρόνια πριν), που έχουν βρεθεί σε όλη την Ευρώπη και απεικονίζουν
γυναικείες θεότητες (όπως η Αφροδίτη του Willendorf),
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Αφροδίτη του Willendorf
έχουν στεατοπυγική µορφή, δηλαδή παρουσιάζουν σπλαχνική παχυσαρκία και έχουν
υπερβολικά µεγάλο στήθος και φαρδείς γλουτούς. Οι µορφές αυτές, που σήµερα θα τις
κατατάσσαµε, από πλευράς ∆είκτη Μάζας Σώµατος, στις σοβαρά παχύσαρκες, αποτελούσαν
θεότητες της γονιµότητας και της αφθονίας της γης.
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 5000 µε 6000 π.Χ.
Προχωρώντας προς το σήµερα (2900 έως 1500 π.Χ.), παρόµοιες µορφές υπάρχουν σε
αγαλµατίδια στη Μεσοποταµία αλλά και σε µούµιες Φαραώ και 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, καταδεικνύοντας έτσι ότι η παχυσαρκία
αποτελούσε ιατρικό πρόβληµα ακόµα και στο µακρινό παρελθόν.
Φτάνοντας στους Ελληνορωµαϊκούς χρόνους, ο πατέρας της Ιατρικής, Ιπποκράτης, στα
γραπτά του υποστηρίζει ότι «ο αιφνίδιος θάνατος είναι πιο συνηθισµένος στα παχύσαρκα
άτοµα απ' ό,τι στα αδύνατα» όπως επίσης, ότι η παχυσαρκία προκαλεί γυναικεία στειρότητα
και πως οι παχύσαρκες γυναίκες παρουσιάζουν «ακανόνιστης συχνότητας έµµηνο ρύση». Ο
Γαληνός, σηµαντικός ιατρός των ρωµαϊκών χρόνων, είχε κατατάξει την παχυσαρκία σε δύο
κατηγορίες: µέτρια (moderate) και υπερβολική (immoderate), όπου η πρώτη εθεωρείτο
φυσιολογική και η δεύτερη νοσογόνος. 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. Από το 400 µ.Χ.,
τη σκυτάλη παίρνει η Αραβική ιατρική.
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Το κοινό σηµείο αναφοράς όλων των θεραπευτικών προσεγγίσεων, όσον αφορά στην
παχυσαρκία στην αρχαιότητα, είναι η δίαιτα και η άσκηση. Τόσο ο Ιπποκράτης τον 5ο αιώνα
π.Χ., όσο και ο Γαληνός και ο Αβικέννας πολύ αργότερα, παρά τις διαφορές που υπάρχουν
στις θεραπείες τους, προτείνουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχεδόν τα ίδια πράγµατα:
- σκληρή δουλειά
- γρήγορο τρέξιµο
- σκληρή άσκηση
- λιτή διατροφή και εγκράτεια
-όχι τσιµπολογήµατα
Ο Ιπποκράτης συνιστούσε στους παχύσαρκους και σε όσους επιθυµούσαν να χάσουν
βάρος:
- να εκτελούν κάποια επίπονη εργασία πριν το φαγητό
- να παίρνουν τα γεύµατά τους αµέσως µετά, και όσο ακόµα είναι λαχανιασµένοι και
καταπονηµένοι από την προσπάθεια
- να µην πίνουν πριν 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
επίσης,
- να τρώνέ µόνο µία φορά την ηµέρα
- να µην κάνουν µπάνιο
- να κοιµούνται σε σκληρό κρεβάτι και
- να κυκλοφορούν γυµνοί όσο περισσότερο µπορούν
Ο Γαληνός, περίπου 2.000 χρόνια πριν, υποστήριζε ότι µπορούσε, σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα, να καταστήσει οποιοδήποτε 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 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
Ο Πέρσης ιατρός Αβικέννας, ο οποίος ασχολήθηκε εκτεταµένα µε την αντιµετώπιση
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της παχυσαρκίας, στον «Κανόνα της Ιατρικής» περιγράφει τη «µέθοδο µείωσης 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 όµως σε θρεπτική αξία
- µπάνιο πριν το φαγητό, συχνά
- έντονη άσκηση».
Το 18ο αιώνα ο J. Tweedy, παρά το γεγονός ότι προτείνει µία ή δύο αφαιµάξεις για την
καταπολέµηση της παχυσαρκίας (η αφαίµαξη ήταν ως γνωστόν διαδεδοµένη θεραπευτική
µέθοδος την εποχή εκείνη), συνιστά όµως και αύξηση της σωµατικής άσκησης προοδευτικά.
Το 1825, ο Γάλλος πολιτικός, δικαστής και συγγραφέας Jean Anthelme Brillat-Savarin, ο
οποίος ασχολήθηκε εκτεταµένα µε τη διατροφή και τη γαστρονοµία, 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 µια δίαιτα φτωχή σε άµυλο και δηµητριακά)
- µέτρο στον ύπνο
- και άσκηση µε τα πόδια ή πάνω σε άλογο
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.
Ο ∆είκτης 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
σηµαντικότατο εργαλείο για τους γιατρούς
«Το 1863, ο William Banting, στο έντυπο που εξέδωσε µε τίτλο «Επιστολή προς το
Κοινό σχετικά µε την Παχυσαρκία» εξιστορεί µε γλαφυρό τρόπο την προσπάθεια που έκανε ο
ίδιος να χάσει βάρος, όντας σοβαρά παχύσαρκος και µε πολλά προβλήµατα υγείας.
Η πρώτη αυτή σοβαρή προσπάθεια προτεινόµενης διατροφής, για την αντιµετώπιση
της παχυσαρκίας, έγινε µε τη βοήθεια του γιατρού William Harvey, 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, ο δε Banting έµεινε στην ιστορία, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν
παρά ένας εργολάβος ξυλουργός.» ». (Κακλαµάνος, www.hmao.gr, ανασυρµένο από το
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διαδίκτυο στις 23.3.2005).
Από τις αρχές του 20ου αιώνα πλήθος άλλων ειδικών πρότειναν, µέσα από τα βιβλία
τους, δίαιτες για απώλεια βάρους. Μέσα στον 20ο αιώνα όµως, και άλλες παράµετροι ήρθαν
να προστεθούν στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Έτσι, λοιπόν, το τρίπτυχο της
σύγχρονης ιατρικής για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας αποτελείται από:
- υγιεινή διατροφή
- τροποποίηση διατροφικής συµπεριφοράς και
- σωµατική δραστηριότητα
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 εµφανιστεί. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι δίνονταν οδηγίες ή συµβουλές
για να µην γίνει κάποιος παχύσαρκος.
Στις µέρες 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 και σωµατικής δραστηριότητας. Πριν από
οτιδήποτε άλλο, πρέπει να περάσει στη συνείδηση του κάθε πολίτη, ότι η παχυσαρκία είναι
µία χρόνια νόσος µε σοβαρές επιπλοκές, η οποία ευκολότερα προλαµβάνεται παρά
αντιµετωπίζεται
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1.2 Τι είναι παχυσαρκία

«Παχυσαρκία θεωρείται η παθολογική εκείνη κατάσταση κατά την οποία υπερβολική
ποσότητα λίπους συσσωρεύεται κυρίως κάτω από το δέρµα (υποδόριο) αλλά και σε διάφορα
όργανα του σώµατος. Αυτή η ποσότητα του υποδόριου λίπους µπορεί να υπολογιστεί µε τη
χρήση ειδικών οργάνων τα οποία µετρούν το πάχος των δερµατικών πτυχών, καθώς και µε
πιο σύγχρονα απλά όργανα που υπολογίζουν τη σύνθεση του σώµατος σε λίπος, υγρά και
µυϊκή µάζα. Σε φυσιολογικούς άνδρες το λίπος του σώµατος πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ
12% και 20% του συνολικού βάρους του σώµατος. Στις γυναίκες φυσιολογικό θεωρείται
ποσοστό µέχρι 25%.» (Καφάτος, 2002)
Αυξηµένο βάρος σώµατος δεν σηµαίνει πάντα παχυσαρκία. Άτοµα που εκτελούν βαριά
σωµατική εργασία ή αθλούνται εντατικά µπορεί να έχουν ελάχιστο λίπος, µε το αυξηµένο
βάρος τους να οφείλεται σε υπερτροφία του µυϊκού τους συστήµατος. Όµως, οι περιπτώσεις
αυτές είναι σπάνιες. Πιο συχνά συµβαίνει µάλλον το αντίθετο, δηλαδή άτοµα που δεν
αθλούνται καθόλου να έχουν κανονικό βάρος και ταυτόχρονα µεγάλη ποσότητα λίπους και
µειωµένη µυϊκή µάζα. Το πιο συνηθισµένο ωστόσο είναι άτοµα µε υπερβολικό βάρος να είναι
παχύσαρκα, να έχουν δηλαδή µεγάλη ποσότητα λίπους στο σώµα τους.
«Όταν χρησιµοποιείται το βάρος του σώµατος ως δείκτης παχυσαρκίας, είναι ακριβέστερο
να υπολογίζεται η σχέση του σωµατικού βάρους του ατόµου προς το ανάστηµα και να
συγκρίνεται εν συνεχεία µε τοπικά πρότυπα. Η σχέση αυτή του βάρους προς το ανάστηµα
ονοµάζεται ∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ). Ο ∆ΜΣ υπολογίζεται από το πηλίκο του βάρους
του ατόµου (κιλά) διά του αναστήµατός του στο τετράγωνο (µέτρα).» (Wadden, Brownell, &
Foster, 2002, σελ. 510)

Όρια δείκτη µάζας σώµατος σε ενήλικες
∆ΜΣ κάτω από: 18,5

Υποθρεψία

∆ΜΣ µεταξύ:

18,5-25*

Φυσιολογικός

∆ΜΣ µεταξύ:

25,1-30

Υπέρβαρος

∆ΜΣ µεταξύ:

30,1-40

Παχύσαρκος

∆ΜΣ πάνω από: 40

Παθολογική µορφή παχυσαρκίας

Πηγή: Καφάτος, 2002, σελ. 13.
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Ο παρακάτω πίνακας είναι δηµοσιευµένος το 1996 από την The American Obesity
Association και δηλώνει την σχέση ύψους-βάρους και παχυσαρκίας. Ως υπέρβαροι
θεωρούνται µε τον παρακάτω πίνακα όσοι έχουν δείκτη µάζας σώµατος από 25.1 έως 30 και
παχύσαρκοι αυτοί που υπερβαίνουν το 30. Επίσης, τα πλέον επιθυµητά επίπεδα δείκτη µάζας
σώµατος κυµαίνονται από 20-22 kg/m2.

Πηγή: Wadden, Brownell, & Foster, 2002. σελ. 511.
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1.3 Η επιδηµική διάσταση και η «παγκοσµιοποίηση» της παχυσαρκίας

Τις τελευταίες δεκαετίες η συχνότητα της παχυσαρκίας αυξάνει καταιγιστικά, όχι
µόνο στους αναπτυγµένες χώρες αλλά και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Υπολογίζεται πλέον
ότι ο αριθµός των ατόµων στον πλανήτη που υπερσιτίζεται και υποσιτίζεται είναι περίπου
ίσος (1,1 δισεκατοµµύρια). Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας υπολογίζει ότι το 5% έως 10%
του πληθυσµού παγκοσµίως, δηλαδή 250 εκατοµµύρια άτοµα, πάσχει από παχυσαρκία
Η χώρα του «fast-food» Αµερική θεωρείται, βέβαια, από τις «πρωταθλήτριες»: το
30% του πληθυσµού ηλικίας 20 έως 74 χρόνων είναι παχύσαρκοι, ενώ πριν 40 χρόνια το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 13%. «Το 1994 το 25% των Αµερικανίδων και το 20% των
Αµερικάνων ήταν παχύσαρκοι, ενώ το 25% και το 39% αντίστοιχα θεωρούνταν υπέρβαροι.
Συνεπώς, το 55% του ενήλικου αµερικανικού πληθυσµού το 1994 ήταν είτε παχύσαρκο είτε
υπέρβαρο. Σε µία πρόσφατη έρευνα το 1999 που διεξήχθη στις Η.Π.Α. το 61% των ενήλικων
αµερικάνων ήταν είτε παχύσαρκο είτε υπέρβαρο.» (Wadden, Brownell, & Foster, 2002, σελ.
510 ). Οι στατιστικές αναφέρουν ότι, µε τη σηµερινή εξέλιξη, σε περίπου 20 χρόνια ένας
στους 2 Αµερικανούς θα είναι παχύσαρκος.
Σύµφωνα µε τους Marks, Murray, Evans, & Willing, (2000), τα ευρωπαϊκά δεδοµένα
δεν είναι καθόλου καλύτερα. Μία πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθη το 1997 είχε ως
αποτελέσµατα ότι το 11% του ευρωπαϊκού πληθυσµού είναι λιπόβαρες, το 48% έχει
φυσιολογικό βάρος, το 31% είναι υπέρβαρο και το 10% παχύσαρκο.
Την πιο µεγάλη αύξηση εµφανίζει η Αγγλία, όπου τα ποσοστά διπλασιάστηκαν από
το 8 στο 16% µεταξύ 1980 και 1995. Το 1992 το Allied Dunbar National Fitness Survey
ανακοίνωσε ότι το 1990 το 48% των ανδρών και το 40% των γυναικών στην Αγγλία ήταν
υπέρβαροι. Το 1991 σε µία άλλη έρευνα βρέθηκε ότι το 15% περίπου του αγγλικού
πληθυσµού ήταν παχύσαρκο µε δείκτη µάζας σώµατος τουλάχιστον 30.
Το κόστος για την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζουν λόγω
παχυσαρκίας οι Βρετανοί, ανέρχεται στα 2,5 δισεκατοµµύρια λίρες το χρόνο (περισσότερα
από 4 δισ. ευρώ), ενώ πρόκειται για πραγµατική απειλή ζωής για 30.000 ανθρώπους ετησίως.
Η παχυσαρκία κοστίζει στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας της Αγγλίας τουλάχιστον 0.5 δισ.
λίρες για περίθαλψη και περίπου 2 δισ. λίρες στη γενικότερη οικονοµία της χώρας, όπως για
παράδειγµα από τις αυξηµένες άδειες από την εργασία που παίρνουν τα παχύσαρκα άτοµα,
για λόγους ασθένειας. Αγγλία και Αµερική, λοιπόν, «βίοι παράλληλοι» και στο θέµα του
βάρους.
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Από την υπόλοιπη Ευρώπη, οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες εµφανίζουν υψηλά
ποσοστά της τάξης του 20-25% ενώ οι χώρες της δυτικής Ευρώπης 15-20%, µε υψηλότερα
νούµερα στη Γερµανία και Φινλανδία (20%) και χαµηλότερα σε Σουηδία (5%) και Γαλλία
(8%). Πάντως, σε καµία χώρα, δεν υπάρχει µείωση ή σταθεροποίηση του προβλήµατος.
Οι υποανάπτυκτες χώρες δεν φαίνεται να είναι σε καλύτερη µοίρα. 60% των
Μεξικανών και 35% των Αιγυπτίων είναι παχύσαρκοι. Μια φυλή Ινδιάνων στην Αριζόνα, οι
Πίµα, είναι παχύσαρκοι στο 80% και ένας στους δυο θα αναπτύξει διαβήτη πριν τα 50 χρόνια
του. Αλλά και µεγάλες χώρες µε παράδοση στους λιπόσαρκους πληθυσµούς όπως η Ινδία και
η Κίνα παρουσιάζουν αυξητική τάση στο βάρος, παραµένουν όµως ακόµα σε χαµηλό επίπεδα
της τάξης του 1-2%.
Σε µία µελέτη του 2002 σχετικά µε το χρόνο εµφάνισης της παχυσαρκίας
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει τάση εκδήλωσης της σε όλο και µικρότερη ηλικία. Σύµφωνα µε τη
µελέτη αυτή τα άτοµα που είναι απλώς υπέρβαρα στα 21 τους χρόνια, θα γίνουν πιθανότατα
παχύσαρκα 16 χρόνια αργότερα. Η παιδική παχυσαρκία εξελίσσεται το ιδίως επιδηµικά όπως
και η των ενηλίκων και αγγίζει το 25% του παιδικού και εφηβικού πληθυσµού σε ορισµένες
χώρες όπως η Αµερική. Στην Ευρώπη, τα ποσοστά κυµαίνονται από 5 έως 15%, µε τα αγόρια
κατά την εφηβεία να έχουν µεγαλύτερο πρόβληµα. Η παιδική παχυσαρκία προδιαθέτει κατά
30% σε παχυσαρκία ενηλίκων και όσο νωρίτερα ξεκινάει στην παιδική ηλικία τόσο
περισσότερες επιπλοκές προκαλεί αργότερα.
Σύµφωνα µε τον Boll (2004), κάποιες πληθυσµιακές οµάδες είναι περισσότερο
ευάλωτες στην εµφάνιση και ανάπτυξη παχυσαρκίας. Οι γυναίκες έχουν περισσότερες
πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκες σε σχέση µε τους άνδρες. Το 34% των γυναικών
αντιµετωπίζει πρόβληµα της παχυσαρκίας, ενώ µόνο το 28% των ανδρών είναι παχύσαρκοι.
Επιπρόσθετα, οι γυναίκες εµφανίζονται να είναι πιο ευάλωτες στην απόκτηση περιττών κιλών
κατά την διάρκεια της εφηβείας σε σχέση µε τους άνδρες. Επίσης, οµάδες µειονότητας έχουν
µεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας από ότι ο γενικός πληθυσµός, µε τους αµερικάνους που
έχουν µετοικήσει στην Αφρική ή στο Μεξικό να καταλαµβάνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά
παχυσαρκίας.

Συµπληρωµατικά,

ο

πληθυσµός

κάποιων

αυτοχθόνων

αµερικανικών

πληθυσµών πάσχει από παχυσαρκία σε ποσοστό 75%. Εποµένως, η πιο ευάλωτη οµάδα
σύµφωνα µε έρευνες είναι οι γυναίκες που ανήκουν σε µειονότητες. Συγκεκριµένα, η
επικράτηση της παχυσαρκίας είναι 40% ανάµεσα στις αµερικάνες που ζουν στο Μεξικό, 50%
σε αυτές που ζουν στην Αφρική και 80% ανάµεσα σε γυναίκες αµερικανικών φυλών
Σύµφωνα πάλι µε τον Boll (2004) ένας άλλος παράγοντας ο οποίος αρκετές φορές
αυξάνει την πιθανότητα εµφάνισης παχυσαρκίας είναι η ηλικία. Ιδιαιτέρως, η πιθανότητα να
γίνει κάποιος παχύσαρκος ή υπέρβαρος αυξάνει σηµαντικά µε την ηλικία. Το 33% των
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ενηλίκων που είναι µεταξύ 60 και 74 χρόνων είναι παχύσαρκοι σε σχέση µε το 26% των
ενηλίκων µεταξύ 20 και 29 χρόνων.
Ο Wadden και οι συνεργάτες του (2002) έχουν δηµοσιευθεί έρευνες σύµφωνα µε τις
οποίες άνθρωποι που έχουν µεταναστεύσει από λιγότερο σε περισσότερο εκσυγχρονισµένες
χώρες εµφανίζουν υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας. Για παράδειγµα, το 1995 ο ερευνητής
Bhatnagar και οι συνεργάτες του µελέτησαν τις περιπτώσεις ανθρώπων που µετανάστευσαν
από µία περιοχή της Ινδίας στο δυτικό Λονδίνο. Στα ευρήµατά τους αναφέρουν ότι το
σωµατικό βάρος αυτών των ανθρώπων ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο σε σχέση µε το βάρος των
συγγενών τους που παρέµειναν στην Ινδία. Ένα άλλο αντίστοιχο παράδειγµα αφορά µία
ινδιάνικη φυλή, τους Πίµα. Ιδιαιτέρως, βρέθηκε ότι κάποιες γυναίκες από αυτή την φυλή που
είχαν µετοικήσει στην Αριζόνα ζύγιζαν περισσότερα κιλά σε σχέση µε τους συγγενείς τους
που ζούσαν στο Μεξικό.
Σύµφωνα µε µία έρευνα που διεξήχθη το 2001-2002 στην Αττική σε ελληνικό
ενήλικο πληθυσµό (1514 ήταν οι άνδρες συµµετέχοντες και 1528 ήταν οι γυναίκες
συµµετέχουσες)

και

δηµοσιεύθηκε

από

τους

Manios,

Panagiotakos,

Pitsavos,

Polychronopoulos, & Stefanidis (2005), βρέθηκε ότι υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ της
εµφάνισης

παχυσαρκίας

και

του

κοινωνικο-οικονοµικού

επιπέδου.

Συγκεκριµένα,

διαπιστώθηκε ότι ο αντρικός και ο γυναικείος πληθυσµός που ανήκε σε υψηλή κοινωνική και
οικονοµική τάξη εµφάνιζε µικρότερα ποσοστά παχυσαρκίας σε σχέση µε αυτούς που ανήκαν
στις µεσαίες και χαµηλές τάξεις. Αυτή η άµεση σχέση παχυσαρκίας και χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου µπορεί να εξηγηθεί σύµφωνα µε τον διαφορετικό τρόπο διαβίωσης, τις
διαφορετικές ευκαιρίες, τα διαφορετικά οικονοµικά εισοδήµατα, τις διάφορες συνθήκες αλλά
και τις διατροφικές συνήθειες
Σύµφωνα µε τον Τζώτζα (2005), στον ελληνικό χώρο δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα
επίσηµα στοιχεία για τη συχνότητα της παχυσαρκίας στο σύνολο της επικράτειας. Φαίνεται
όµως ότι η συχνότητα είναι ανάλογη, και ίσως µεγαλύτερη, σε σχέση µε αυτή που
παρατηρείται σε άλλες µεσογειακές χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και πλησιάζει το 20%.
«Σε πρόσφατη µελέτη που έγινε στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Νοσοκοµείου Παναγίας
Θεσσαλονίκης και αφορούσε πληθυσµό 4000 ατόµων της Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκαν
συνολικά ποσοστά παχυσαρκίας 19,9%. Μεγαλύτερα ποσοστά είχαν οι γυναίκες (23,9%) σε
σχέση µε τους άνδρες (11,6%)».
Η επιδηµική αύξηση του βάρους στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως στην υιοθέτηση του «fast
food» τρόπου διατροφής και του καθιστικού τρόπου διαβίωσης. Στις νεαρές ηλικίες µεγάλο
πρόβληµα φαίνεται να εµφανίζουν τα αγόρια κυρίως κατά την παιδική ηλικία, ενώ τα
κορίτσια ιδίως στην εφηβεία ακολουθώντας πρακτικές διαιτητικού ελέγχου εµφανίζουν
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µικρότερο πρόβληµα αύξησης βάρους. Αντίθετα, έξαρση παρουσιάζει στις Ελληνίδες έφηβες
το φαινόµενο της ανορεκτικής συµπεριφοράς.
Μια µεγάλη επιδηµιολογικά µελέτη η οποία θα καταγράψει τη συχνότητα
παχυσαρκίας ενηλίκων και παιδιών στο σύνολο της επικράτειας ξεκίνησε πολύ πρόσφατα στη
χώρα µας από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας. Τα αποτελέσµατα της µελέτης
αναµένονται µε µεγάλο ενδιαφέρον διότι θα δοθεί για πρώτη φορά ακριβής εκτίµηση της
διάστασης του προβλήµατος ανά περιοχή και συνολικά, ενώ επίσης θα δοθούν σηµαντικές
πληροφορίες για τις ακριβείς διατροφικές πρακτικές καθώς και συνήθειες σωµατικής
δραστηριότητας των Ελλήνων και Ελληνίδων.
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1.4 Η αιτιολογία της παχυσαρκίας

Σύµφωνα µε τον Καφάτο (2002), είναι δύσκολο να αποδοθεί η παχυσαρκία σε
γενετικούς µόνο παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν νωρίς, από την ενδοµήτρια κιόλας ζωή. Και
αυτό γιατί δεν µπορεί να διαχωριστεί εύκολα ο ρόλος της κληρονοµικότητας από διάφορους
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως οι κοινωνικοί, οικονοµικοί, ψυχολογικοί, πολιτιστικοί
κ.ά. Οι περισσότεροι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι ο συνδυασµός γενετικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων που οδηγεί στην παχυσαρκία. Οι τελευταίες µελέτες µάλιστα
δείχνουν ότι η κληρονοµικότητα ευθύνεται σε µικρότερο ποσοστό για την παχυσαρκία σε
σχέση µε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
Η συχνότητα της παχυσαρκίας είναι µεγαλύτερη στις οικογένειες όπου ο ένας ή και οι δύο
γονείς είναι παχύσαρκοι, γεγονός το οποίο δεν σηµαίνει ωστόσο ότι την ευθύνη φέρουν
πάντα γενετικοί παράγοντες. Αν οι γονείς έχουν φυσιολογικό βάρος, το παιδί τους έχει πιθανότητα 10% να γίνει παχύσαρκο. Η πιθανότητα αυτή ανέρχεται όµως σε 50%, αν ο ένας από
τους γονείς είναι παχύσαρκος, και σε 80% αν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι Εποµένως,
τα παιδιά παχύσαρκων γονιών έχουν αυξηµένες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκα άτοµα,
γιατί, πέρα από τους γενετικούς παράγοντες, εκτίθενται επιπλέον στο οικογενειακό
περιβάλλον, ουσιαστικά στις ίδιες διαιτητικές συνήθειες και στον ίδιο τρόπο ζωής µε τους
γονείς τους.
Το ότι πολλά παχύσαρκα παιδιά προέρχονται συνήθως από παχύσαρκους γονείς, έρχεται
να επιβεβαιώσει µία καινούρια έρευνα και η οποία είναι η πρώτη έρευνα που αναγνωρίζει την
επίδραση της κληρονοµικότητας συγκρίνοντας τους γονείς µε τα παιδιά, όσο αυτά
βρίσκονταν σε προεφηβική ηλικία και χρησιµοποιώντας µάλιστα µία πολύ σύγχρονη και
αξιόπιστη µέθοδο προσδιορισµού σύστασης σώµατος.
Σύµφωνα µε τον επιστήµονα Εdmunds (2002) που οργάνωσε και πραγµατοποίησε την
συγκεκριµένη έρευνα, η ιδέα ότι η σύσταση του σώµατος, η κατανοµή του σωµατικού λίπους
και το σωµατικό βάρος οφείλονται κατά ένα µεγάλο βαθµό σε γενετικούς παράγοντες, και
κληρονοµείται από τους γονείς στα παιδιά δεν ήταν κάτι το νέο.
Πιο συγκεκριµένα στην έρευνα πήραν µέρος 101 κορίτσια, φυσιολογικού βάρους, ηλικίας
8 και 9 ετών και οι βιολογικοί τους γονείς. Έγιναν ανθρωποµετρικές µετρήσεις (ύψος,
βάρος), προσδιορισµός σύστασης σώµατος καθώς και µέτρηση των επιπέδων καλίου. Στους
ενήλικες υπολογίστηκε και ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά είχαν παρόµοια σύσταση σώµατος µε αυτή των
γονέων τους, µε τα κορίτσια µε υπέρβαρους γονείς να τείνουν να βρίσκονται στο ανώτερο
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όριο του φυσιολογικού βάρους ενώ τα κορίτσια µε λιποβαρείς γονείς βρίσκονταν στο
κατώτερο όριο του φυσιολογικού βάρους.
Το γεγονός όµως ότι ένα υψηλό ποσοστό (80%) της µεταβλητότητας του λίπους του
σώµατος αποδίδεται σε γενετικούς παράγοντες δεν θα πρέπει να δηµιουργήσει την εντύπωση
ότι τα περισσότερα παχύσαρκα άτοµα είναι γενετικώς καθορισµένα να έχουν υπερβολική
ποσότητα λίπους στο σώµα τους και ότι, εποµένως, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής τους
ελάχιστα µπορούν να αποτρέψουν την αύξηση του λίπους αυτού.
Η παραλλαγή ενός γονιδίου, που συναντάται στο 80% των Ευρωπαίων, σύµφωνα µε τους
επιστήµονες, παίζει καθοριστικό ρόλο στην εµφάνιση παχυσαρκίας. Μέχρι σήµερα οι
ερευνητές είχαν διαπιστώσει την ύπαρξη γονιδίων που σχετίζονται µόνο µε σπάνιες µορφές
παχυσαρκίας. Επιστήµονες όµως από το Παρίσι επικέντρωσαν την έρευνα τους σε ένα
γονίδιο το οποίο επιδρά έµµεσα στην παραγωγή της ινσουλίνης από τον οργανισµό και
ιδιαίτερα στην παραλλαγή του µε την ονοµασία Type 1. Τα γονίδια της παχυσαρκίας είναι
εξαιρετικά ευαίσθητα και επηρεάζονται στη συµπεριφορά τους από περιβαλλοντικούς
παράγοντες, όπως είναι η καθιστική ζωή και η διατροφή µε τρόφιµα υψηλής ενεργειακής
πυκνότητας. Συνεπώς, η τάση για αύξηση του βάρους όταν η διατροφή είναι πλούσια σε
τρόφιµα µεγάλης θερµιδικής πυκνότητας εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό και από την
καθηµερινή σωµατική άσκηση και από την παρουσία γονιδίων ευαίσθητων στην παχυσαρκία.
Σύµφωνα µε τον Καφάτο (2002), σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η παχυσαρκία
οφείλεται σε δυσλειτουργία διαφόρων ενδοκρινών αδένων. Σε σύνολο100 παχύσαρκων
ατόµων λιγότερα από 5 ενδέχεται να παρουσιάζουν διαταραχή της λειτουργίας του
θυρεοειδούς, του υποθαλάµου, των επινεφριδίων, ή άλλη ενδοκρινολογική διαταραχή.
Μία από τις κύριες αιτίες εµφάνισης παχυσαρκίας και των νοσηµάτων που σχετίζονται µε
αυτή, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, µπορεί να είναι η αυξηµένη λειτουργία ενός ένζυµου
που βρίσκεται στα λιποκύτταρα. Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι το σωµατικό λίπος και
κυρίως αυτό που συγκεντρώνεται στην κοιλιακή χώρα (σπλαχνική ή ανδροειδής παχυσαρκία)
αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, στεφανιαίας νόσου και άλλων
νοσηµάτων τα οποία συνιστούν το µεταβολικό σύνδροµο. Το παραπάνω δίνει στοιχεία για τη
συσχέτιση του τύπου της παχυσαρκίας και της εµφάνισης µεταβολικών διαταραχών.
Προκειµένου να αναγνωρίσουν το µοριακό µηχανισµό στον οποίο οφείλεται η τάση για
εναπόθεση σωµατικού λίπους, κυρίως στην κοιλιακή χώρα, οι επιστήµονες µελέτησαν το
ρόλο της κορτιζόλης.
Η ορµόνη αυτή βρίσκεται σε αυξηµένα επίπεδα στα άτοµα µε το σύνδροµο Cushing, τα
οποία έχουν αυξηµένη εναπόθεση σωµατικού λίπους στην κοιλιακή χώρα καθώς και άλλες
µεταβολικές διαταραχές.
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Αυτό οδήγησε τους επιστήµονες να εξετάσουν το αν παχύσαρκα άτοµα τα οποία δεν έχουν
αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίµα, παράγουν κορτιζόλη στα λιποκύτταρα.
Μελέτησαν λοιπόν το ένζυµο 11- β υδρόξυ-στεροειδή υδρογενάση τύπου 1 (11 β HSD-1)
στο οποίο οφείλεται η παραγωγή κορτιζόλης σε κύτταρα που τυπικά δεν παράγουν την
ορµόνη, όπως είναι τα λιποκύτταρα.
Οι ερευνητές δηµιούργησαν µε τη µέθοδο γενετικής µηχανικής ποντίκια µε αυξηµένη
παραγωγή του ενζύµου, σε ποσότητες ίσες µε αυτές που βρέθηκε ότι παράγουν τα
λιποκύτταρα παχύσαρκων ανθρώπων.
Τα ποντίκια αυτά βρέθηκε ότι αυξάνουν περισσότερο το σωµατικό τους βάρος και
εναποθέτουν πολύ περισσότερο λίπος στην κοιλιακή χώρα σε σχέση µε τα κοινά ποντίκια.
Μάλιστα η αυξηµένη πρόσληψη λίπους φάνηκε να ενισχύει πολύ περισσότερο την αύξηση
του σωµατικού βάρους.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µέτρια αύξηση του ενζύµου, οδήγησε τα ποντίκια σε
σπλαχνική παχυσαρκία, αλλά και στην ανάπτυξη διαβήτη και σε αυξηµένα επίπεδα λιπιδίων
στο αίµα.
Ο Καφάτος (2002) δίνει µία άλλη διάσταση σύµφωνα µε την οποία σήµερα
πιστεύεται ότι η παχυσαρκία είναι αποτέλεσµα διαταραχής της ισορροπίας ανάµεσα στην
πρόσληψη και στην οξείδωση των µακροθρεπτικών συστατικών που περιλαµβάνουν τους
υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες, τα λίπη και οινοπνεύµατος.
Επιπροσθέτως, στην πρόσληψη υπερβολικής ποσότητας φαγητού συµβάλλουν η άνοδος του οικονοµικού επιπέδου της σηµερινής οικογένειας αλλά κυρίως η έλλειψη
ενδιαφέροντος από τα µέλη της για άλλες δραστηριότητες, σε σηµείο που όλο το ενδιαφέρον
τους να επικεντρώνεται τελικά στο φαγητό. Στον ελεύθερο χρόνο τους τα µέλη µιας
οικογένειας δεν κάνουν πλέον συζητήσεις, δεν διαβάζουν, δεν παίζουν παιχνίδια, δεν
αθλούνται Η πιο συνηθισµένη διασκέδαση της σηµερινής ελληνικής οικογένειας είναι να
παρακολουθούν τηλεόραση τρώγοντας ταυτόχρονα κάθε είδους ακατάλληλα τρόφιµα µε
µεγάλη θερµιδική πυκνότητα. Έρευνα σε παιδιά εφηβικής ηλικίας κατέδειξε ότι το ποσοστό
παχυσαρκίας αυξάνει κατά 2 % για κάθε ώρα που αυτά παρακολουθούν τηλεόραση.
Σύµφωνα µε τον Marks και τους συνεργάτες του (2000), παγκόσµιες έρευνες
καταδεικνύουν ότι ο µέσος όρος των επιπέδων της φυσικής δραστηριότητας και της φυσικής
κατάστασης έχει φθίνουσα πορεία από το 1950, γεγονός που συµβάλλει σηµαντικά στην
παχυσαρκία. Στην Allied Dunbar Survey εφτά στους δέκα άντρες και οχτώ στις δέκα
γυναίκες δεν αθλούνταν ούτε µετείχαν σε κάποια φυσική δραστηριότητα, εάν και το 80% του
συνολικού πληθυσµού της έρευνας πίστευε ότι βρισκόταν σε καλή φυσική κατάσταση.
Επίσης, µία πανευρωπαϊκή έρευνα κατέδειξε το 1999 ότι οι παχύσαρκοι Ευρωπαίοι είναι
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περισσότερο πιθανό να παραµένουν σωµατικά ανενεργοί στον ελεύθερο χρόνο τους και να
µην συµµετέχουν σε καµία φυσική δραστηριότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα της ζωής
τους.
Από την άλλη πλευρά, διάφορα ψυχολογικά προβλήµατα, όπως κατάθλιψη και
άγχος, οδηγούν συχνά σε υπερφαγία και σε παχυσαρκία. Στις περιπτώσεις αυτές το άτοµο
καταναλώνει ασυναίσθητα τεράστιες ποσότητες φαγητού. Η εν λόγω κατάσταση είναι
παθολογική και ονοµάζεται ψυχογενής βουλιµία.
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1.5 Οι διάφορες θεραπείες για την καταπολέµηση της παχυσαρκίας

Το οξύµωρο όµως είναι το ότι ενώ η παχυσαρκία αποτελεί µία νόσο µε, κατά ένα
σηµαντικό ποσοστό, εντοπισµένη αιτιολογία η συχνότητα εµφάνισης της αυξάνεται συνεχώς.
Όλοι οι επιστήµονες που σχετίζονται µε το χώρο της διατροφής συµφωνούν στο ότι οι
κοινωνικές µεταβολές και η στροφή προς πιο ∆υτικού τύπου διατροφικά πρότυπα, που έχουν
συντελεστεί τα τελευταία 50 χρόνια σε χώρες όπως η Ελλάδα, έχουν συµβάλλει στην αύξηση
του µέσου βάρους του πληθυσµού. Το ερώτηµα όµως που τίθεται είναι γιατί ενώ γνωρίζουµε
κατά βάση την αιτία δεν µπορούµε να θεραπεύσουµε το αποτέλεσµα.
Μια αξιόπιστη απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι ότι, η θεραπεία της παχυσαρκίας και
η ευρύτερη διαδικασία απώλειας βάρους όπως σήµερα διαµορφώνεται, κρίνοντας εκ του
αποτελέσµατος, είναι σαφέστατα ανεπαρκής.
Είναι γνωστό ότι την τελευταία δεκαετία η διαδικασία ελέγχου του σωµατικού βάρους
έχει µεταφερθεί από την επιστήµη της ∆ιατροφής - ∆ιαιτολογίας στην βιοµηχανία του
αδυνατίσµατος. Η συνέντευξη και η καθοδήγηση από επιστήµονες διαιτολόγους τείνει να
υποκατασταθεί από µια απρόσωπη και πολλές φορές αναποτελεσµατική τοποθέτηση κάτω
από ένα µηχάνηµα. Ο επιστήµονας του χώρου της διατροφής, µε την πολύπλευρη γνώση του
ανθρώπινου οργανισµού και των διατροφικών παραγόντων που σχετίζονται µε την καλή
υγεία, τείνει να αντικατασταθεί από τον καλό µάνατζερ, που θα «πλασάρει» µία πλασµατική
πολλές φορές εικόνα για την όλη διαδικασία. Το κίνητρο της υγείας έχει δώσει τη θέση του
στο κίνητρο της αισθητικής
Σύµφωνα µε τον Marks και τους συνεργάτες του (2000), οι ειδικοί, όπως οι
επιδηµιολόγοι, οι διατροφολόγοι-διαιτολόγοι, οι γιατροί, οι ψυχολόγοι υγείας και οι
αισθητικοί επισηµαίνουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι και θεραπείες που επιφέρουν άµεσα,
επιτυχή και ασφαλή αποτελέσµατα. Προτείνουν, λοιπόν, την ιατρική διαχείριση-παρέµβαση,
που περιλαµβάνει τις εγχειρίσεις, την χρήση φαρµάκων, την ισορροπηµένη δίαιτα, την συχνή
φυσική άσκηση και σωµατική δραστηριότητα αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη (µέσω
ψυχανάλυσης,

συµπεριφοριστικών

προσεγγίσεων,

group

therapy

και

συνεργασίας

ψυχολόγου-διαιτολόγου). Επίσης, συνιστούν στον παχύσαρκο πληθυσµό που επιθυµεί να
χάσει βάρος να αλλάξει τον καθηµερινό τρόπο διαβίωσης, να απορρίψει την καθιστική ζωή
και να επιδιώξει να ενηµερωθεί και να µορφωθεί σχετικά µε τις τροφές και τα θρεπτικά
συστατικά τους.
Γενικά, η καταπολέµηση της παχυσαρκίας γίνεται περισσότερο άµεση και
αποτελεσµατική όταν πραγµατοποιείται συνδυασµός θεραπειών. Για παράδειγµα ένας
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παχύσαρκος ενήλικας θα χάσει πιο εύκολα το περιττό βάρος όταν θα ασκείται σωµατικά και
συγχρόνως θα ακολουθεί διαιτητικό πρόγραµµα και θα συµµετέχει σε group therapy µε την
καθοδήγηση ενός ψυχολόγου. Συµπληρωµατικά, η θεραπεία καθίσταται πιο αποτελεσµατική
αλλά κυρίως πιο ασφαλής για την υγεία του εκάστοτε παχύσαρκου ατόµου όταν έχει
διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες και τον οργανισµό του. Συνεπώς, οι επιστήµονες
υγείας επισηµαίνουν ότι κάθε παχύσαρκο άτοµο διαφέρει από τον υπόλοιπο παχύσαρκο
πληθυσµό. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο κάθε άτοµο χρειάζεται διαφορετική θεραπεία.
Παρ’όλα αυτά, όπως ο «πατέρας της ιατρικής» Ιπποκράτης είχε υποστηρίξει στο
παρελθόν «είναι καλύτερα να προλαµβάνουµε παρά να θεραπεύουµε. Οι αιώνες που κύλησαν
από τότε επιβεβαιώνουν την ορθότητα αυτής της ρήσης. Η πρόληψη της παχυσαρκίας, όπως
επισηµαίνουν οι ειδικοί, πρέπει να αρχίζει από πολύ νωρίς, από την βρεφική ηλικία ή ακόµη
και από την ενδοµήτρια ζωή. Στην ενήλικη ζωή για να προλάβουµε την παχυσαρκία
οφείλουµε να ακολουθούµε τις γενικές αρχές σωστής διατροφής, να ασκούµαστε συχνά
σωµατικά και να απορρίπτουµε τον καθιστικό τρόπο ζωής.
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1.6 Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας

Σύµφωνα µε τον Καφάτο (2002), οι συνέπειες της παχυσαρκίας έχουν µελετηθεί από
τους ειδικούς υγείας παγκοσµίως. Οι επιστήµονες επισηµαίνουν ότι οι επιπτώσεις αφορούν
την υγεία του ατόµου αλλά και την ψυχολογία του. Όσον αφορά την υγεία, έχει παρατηρηθεί
και εξεταστεί µέσω ερευνών ότι η παχυσαρκία εγκυµονεί κινδύνους για την εµφάνιση
διαφόρων παθήσεων όπως σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνου, δερµατικών προβληµάτων και
διαταραχών στο καρδιαγγειακό, αναπνευστικό, γαστρεντερικό και ενδοκρινικό σύστηµα. Πιο
ειδικά, οι παχύσαρκες γυναίκες παρουσιάζουν συχνά προβλήµατα στην εγκυµοσύνη, στον
τοκετό στην έµµηνο ρύση και χαρακτηρίζονται από µειωµένη γονιµότητα. Η πιο σοβαρή
επίπτωση της παχυσαρκίας που δυστυχώς δεν είναι σπάνια είναι ο πρόωρος θάνατος.
Συγκεκριµένα, ο προσδόκιµος χρόνος επιβίωσης ενός παχύσαρκου ατόµου είναι µειωµένος
σε σύγκριση µε τα άτοµα που έχουν φυσιολογικό βάρος.
Η παχυσαρκία, τέλος, προκαλεί ψυχολογικά προβλήµατα και επηρεάζει την
κοινωνική συµπεριφορά. Πολλές φορές, στα παχύσαρκα παιδιά και στους ενήλικες
προκαλούνται ψυχολογικά προβλήµατα, όπως αίσθηµα µειονεκτικότητας και τάση για
κοινωνική αποµόνωση. Τα άτοµα αυτά έχουν ακατάστατες διαιτητικές συνήθειες,
διακυµάνσεις του βάρους του σώµατός τους και πολύ συχνά παρουσιάζουν το σύνδροµο της
βραδινής και νυχτερινής πολυφαγίας. Ενώ δηλαδή αποφεύγουν το πρόγευµα και το γεύµα,
µετά το απόγευµα αρχίζουν να τρώνε χωρίς µέτρο διάφορα τρόφιµα µέχρι αργά τη νύχτα.
Στις πιο σοβαρές µορφές παχυσαρκίας παρατηρείται κοινωνική αποµόνωση, αρνητική
στάση απέναντι στους άλλους, κατάθλιψη, αδράνεια, απάθεια, έλλειψη πρωτοβουλίας,
αδιαλλαξία, άγχος, άρνηση του παχύσαρκου για το ίδιο του το σώµα.
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1.7 ∆ιαταραχές λήψης τροφής: η ανορεξία και η βουλιµία

∆υο κλινικά σύνδροµα φαίνεται να προεξάρχουν κυρίως στην εφηβεία αλλά πολλές
φορές και στην ενήλικη ζωή, η ψυχογενής ανορεξία (ή νευρογενής ανορεξία – anorexia
nervosa) και η ψυχογενής βουλιµία.
Η ψυχογενής ανορεξία είναι ένα σύνδροµο αυτοεπιβαλλόµενης ασιτίας στο οποίο
το άτοµο µε την θέλησή του περιορίζει την πρόσληψη τροφής καθώς φοβάται έντονα µήπως
γίνει παχύ και αυτοοδηγείται σε υπερβολική απώλεια βάρους.
Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η λέξη «ανορεξία» είναι αποπροσανατολιστική. Η
ψυχογενής ανορεξία δεν είναι διαταραχή της όρεξης, γιατί ή όρεξη δεν προσβάλλεται παρά
µόνο αργά στην πορεία της νόσου. Οι ασθενείς δεν έχουν έλλειψη όρεξης. Συχνά πεινούν
αλλά απωθούν την πείνα τους και αρνούνται να φάνε κανονικά, λόγω της διαρκούς επιθυµίας
τους να είναι λεπτοί.
Η έναρξη των φαινοµένων ψυχογενούς ανορεξίας παρουσιάζεται συνήθως στις
ηλικίες µεταξύ 10 και 30 ετών. Μετά την ηλικία των 13 ετών, η εµφάνιση της διαταραχής
πληθαίνει απότοµα, µε µεγαλύτερη συχνότητα στις ηλικίες 17 και 18 ετών. Οι γυναίκες
προσβάλλονται 15 φορές συχνότερα από του άντρες.
Τα διαγνωστικά κριτήρια κατά το DSM-IV για την Ψυχογενή Ανορεξία τα οποία
αποτελούν και τα βασικότερα χαρακτηριστικά της είναι:
1. Άρνηση του ατόµου να διατηρήσει το βάρος του σώµατος στο ή πάνω από ένα ελάχιστο
φυσιολογικό βάρος για την ηλικία και το ύψος του.
2. Έντονος φόβος του ατόµου µήπως πάρει βάρος ή γίνει παχύ, ακόµα και όταν το βάρος του
είναι κάτω από το κανονικό.
3. ∆ιαταραχή στη εικόνα σώµατος δηλαδή στον τρόπο που το άτοµο βιώνει το βάρος ή το
σχήµα του σώµατος του. Αδικαιολόγητη επιρροή του σωµατικού βάρους ή σχήµατος στην
εκτίµηση που έχει το άτοµο για τον εαυτό του καθώς επίσης και άρνηση της σοβαρότητας
του παρόντος χαµηλού σωµατικού βάρους.
4. Σε γυναίκες µετά την έναρξη της περιόδου, αµηνόρροια, δηλ. απουσία τουλάχιστον τριών
διαδοχικών εµµηνορρυσιών.
∆υστυχώς, η διάγνωση συχνά γίνεται πολύ καθυστερηµένα όταν πλέον η απώλεια του
βάρους είναι πολύ σηµαντική (>25% του αρχικού βάρους) διότι τα συµπτώµατα περνούν
απαρατήρητα ή υποτιµόνται από την ασθενή και το οικογενειακό περιβάλλον. Η έγκαιρη
αντιµετώπιση επιτρέπει την αποφυγή της τεράστιας απώλειας βάρους (>50% του αρχικού
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βάρους είναι θανατηφόρος) και των άλλων σηµαντικών επιπλοκών της νόσου. Εκτός από τις
σωµατικές επιπλοκές, η ψυχογενής ανορεξία συνοδεύεται από προβληµατική κοινωνική ζωή
η οποία χαρακτηρίζεται από κοινωνική αποµόνωση, οικονοµική εξάρτηση, συναισθηµατική
απογύµνωση, αποσύνθεση της οικογένειας, κατάθλιψη, έµµονες ιδέες και σπάνια από
απόπειρες αυτοκτονίας. Η νόσος µεταπίπτει συχνά σε χρονιότητα, ενώ θάνατος συµβαίνει
στο 8% των ασθενών µετά από 10-15 έτη διάρκειας νόσου, είτε λόγω ασιτίας είτε λόγω
απόπειρας αυτοκτονίας. Η βαρύτητα της ψυχογενούς ανορεξίας εκτιµάται κλινικά από το
έλλειµµα σωµατικού βάρους.
Η βουλιµία παρουσιάζεται στις γυναίκες δύο µε τρεις φορές πιο συχνά από την ανορεξία.
Τα άτοµα που υποφέρουν από βουλιµία προσλαµβάνουν µεγάλες ποσότητες φαγητού, του
οποίου η ενεργειακή αξία µπορεί να φτάσει και τις 5.000 θερµίδες.
Τα διαγνωστικά κριτήρια της Ψυχογενούς Βουλιµίας κατά το DSM-IV που αποτελούν
και τα βασικότερα χαρακτηριστικά της νόσου είναι:
1. Επανειληµµένα επεισόδια υπερφαγίας. Ένα επεισόδιο υπερφαγίας χαρακτηρίζεται από τα
δύο παρακάτω:
(1) το να τρώει κάποιος µέσα σε µία διακριτή χρονική περίοδο (π.χ. σε µια περίοδο 2 ωρών)
µια ποσότητα φαγητού που είναι σαφώς µεγαλύτερη από όση θα έτρωγαν οι περισσότεροι
άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου και κάτω από παρόµοιες περιστάσεις
(2) µια αίσθηση έλλειψης ελέγχου του πόσο τρώει κάποιος και τι τρώει κατά τη διάρκεια του
επεισοδίου
2. Επανειληµµένη ακατάλληλη αντισταθµιστική συµπεριφορά για να αποτρέψει την
απόκτηση βάρους, όπως π.χ. πρόκληση εµετού, κακή χρήση καθαρτικών, διουρητικών,
ενεµάτων ή άλλων φαρµάκων, νηστεία, υπερβολική άσκηση.
3. Η υπερφαγία και οι άλλες ακατάλληλες αντισταθµιστικές συµπεριφορές, και τα δύο,
συµβαίνουν κατά µέσο όρο τουλάχιστο δυο φορές την εβδοµάδα για 3 µήνες.
4. Η εκτίµηση του εαυτού αδικαιολόγητα επηρεάζεται από το σχήµα του σώµατος και το
βάρος.
«Τα επεισόδια υπερφαγίας συνίστανται στην κατανάλωση τροφών µε υψηλή θερµιδική
αξία, που συνήθως είναι γλυκές ή ευκολοµάσητες και µπορούν να καταναλωθούν γρήγορα
π.χ. παγωτά, κέικ, κουλουράκια κτλ. Κατά τα επεισόδια υπερφαγίας το άτοµο συνήθως τρώει
κρυφά και δεν σταµατάει παρά µόνον όταν πονέσει η κοιλιά του ή πέσει στον ύπνο ή κάποιος
το διακόψει ή προκαλέσει εµετό. Ο προκλητός εµετός χρησιµοποιείται από το 80-90% των
βουλιµικών ατόµων για να αποφευχθεί ή αύξηση του βάρους, αλλά και για να µειωθούν τα
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αισθήµατα ενοχής και να ανακουφισθεί ο κοιλιακός πόνος που προέρχεται από την
υπερφαγία. Περίπου το 30% των βουλιµικών ανθρώπων παίρνουν καθαρτικά µετά τα
επεισόδια υπερφαγίας.
Τα βουλιµικά άτοµα συχνά δείχνουν υπερβολικό ενδιαφέρον για το βάρος τους το οποίο
έχει µεγάλες διακυµάνσεις που οφείλονται σε εναλλασσόµενες περιόδους υπερφαγίας και
νηστείας.»( Lask, Bryant-Waugh, 2000, σελ. 33)

1.7.1 Η αιτιολογία της ανορεξίας και της βουλιµίας

Βιολογικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες έχουν συνδεθεί µε την αιτιολογία των
διαταραχών πρόσληψης τροφής. Όσον αφορά τους βιολογικούς παράγοντες έχει εκφρασθεί η
υπόθεση ότι µπορεί να υπάρχει κάποια εκ γενετής προδιάθεση. Σχετικά µε τους
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες έχει παρατηρηθεί ότι άτοµα µε ψυχογενή ανορεξία και
βουλιµία έχουν συνήθως ιδιαίτερα υψηλούς στόχους και επιδιώκουν την επιτυχία. Ένας
ισχυρός κοινωνικός παράγοντας θεωρείται η επίδραση που έχουν τα ΜΜΕ στις έφηβες, µέσο
της προβολής του πολύ αδύνατου καλλίγραµµου σώµατος ως ιδανικού. Οι σηµαντικότεροι
όµως κοινωνικοί παράγοντες είναι αυτοί που σχετίζονται µε το οικογενειακό περιβάλλον.
Συχνά υπάρχουν προβλήµατα στις σχέσεις των µελών της οικογένειας, όπως συγκρούσεις των
γονέων, διαζύγια ή και υπερβολική πίεση του νεαρού ατόµου από τους γονείς. Τέλος όσον
αφορά την ψυχολογική προδιάθεση, αυτή µπορεί να εκφραστεί στα χαρακτηριστικά του
ατόµου (όπως τελειοµανία, χαµηλή αυτοεκτίµηση, ανησυχία, κατάθλιψη) ή της οικογένειας
(οικογενειακό ιστορικό ψυχοπαθολογικών προβληµάτων, τρόποι επικοινωνίας στην
οικογένεια) ή ακόµα και σε τραυµατικές εµπειρίες (π.χ. σεξουαλική κακοποίηση κατά την
παιδική ηλικία).

1.7.2 Οι επιπτώσεις των διαταραχών λήψης τροφής

Σύµφωνα µε την Πόγκα (2005), και τα δυο σύνδροµα έχουν σοβαρές επιπλοκές στα
φυσιολογικά συστήµατα του οργανισµού όπως υπερβολική απώλεια βάρους και µείωση
µυϊκού και λιπώδους ιστού, ανωµαλία στην έµµηνο ρύση (συνήθως αµηνόρροια), ζάλη και
συχνές τάσεις λιποθυµίας, κούραση, κακή θερµορύθµιση (αίσθηση είτε υπερβολικού κρύου
είτε υπερβολικής ζέστης), κακή κυκλοφορία αίµατος (κρύα άκρα), ξηροδερµία στα χέρια και
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στα πόδια, αυξηµένη τριχοφυΐα κυρίως στην πλάτη, τριχόπτωση, δυσκοιλιότητα, πρησµένα
µάγουλα (λόγω διόγκωσης των παρωτιδικών αδένων), καρδιακή αρρυθµία κ.ά.

1.7.3 Η θεραπευτική αντιµετώπιση των διαταραχών λήψης τροφής
Γενικά η θεραπεία για τις διατροφικές διαταραχές χρειάζεται την συνδροµή ενός
ψυχολόγου και ενός διατροφολόγου - διαιτολόγου. Ο πρώτος µε ειδική ψυχοθεραπεία θα
βοηθήσει τον πάσχοντα να αλλάξει το άτοµο τον τρόπο που σκέφτεται για τον εαυτό του, το
σώµα του, τα κιλά του, αλλά και να ξεπεράσει όλες τις αρνητικές και λανθασµένες
αντιλήψεις του για τον κόσµο, τους άλλους και τη ζωή. Επίσης θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει
τα ψυχολογικά του προβλήµατα, ώστε να σκέφτεται και να δρα διαφορετικά. Μπορεί επίσης
εκτός από την ατοµική ψυχοθεραπεία να του προτείνει να ακολουθήσει οµαδική θεραπεία ή
να παρακολουθήσει µαζί µε την οικογένεια του ένα πρόγραµµα ψυχοθεραπείας. Σύµφωνα µε
τους Rivas-Vasquez, Kalman, & Rice (2003), ο ψυχολόγος ίσως του συστήσει και
φαρµακευτική αγωγή, αφού έχει αποδειχτεί πως κάποια σκευάσµατα µπορούν να βοηθήσουν
ανθρώπους που πάσχουν από ψυχογενή ανορεξία ή βουλιµία και παράλληλα νιώθουν και
κατάθλιψη, που σκέφτονται να αυτοκτονήσουν κ.λ.π.
Ο διατροφολόγος - διαιτολόγος θα σχεδιάσει ένα ισορροπηµένο και υγιεινό
πρόγραµµα διατροφής, που θα περιλαµβάνει σταθερές ώρες φαγητού και πλήρη µενού ώστε
να µάθει το άτοµο να τρώει σωστά και να παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται.
Επίσης θα µάθει το άτοµο να τηρεί ηµερολόγιο διατροφής το οποίο θα ελέγχεται όσον αφορά
την ποιότητα και την ποσότητα της καθηµερινής τροφής. Θα βοηθήσει στην σωστή
αξιολόγηση και εκτίµηση των ενδείξεων της ζυγαριάς. Πρέπει να προσπαθήσει να µάθει στον
ασθενή για την χρησιµότητα των θρεπτικών συστατικών. Τα λίπη, οι αµυλούχες τροφές
(όσπρια και ζυµαρικά) καθώς και το κόκκινο κρέας, αποτελούν τις κύριες τροφές για τις
οποίες τα ανορεκτικά άτοµα τρέφουν προκατάληψη και φόβο και οι οποίες πρέπει
προοδευτικά να εισαχθούν στο καθηµερινό διαιτολόγιο. Η/Ο ασθενής πρέπει να
συνειδητοποιήσει ότι η διατροφή είναι ταυτόχρονα ζωτική ανάγκη, αλλά και προσωπική
ευχαρίστηση µε κοινωνικές προεκτάσεις. Τα γεύµατα µε την παρουσία της οικογένειας ή των
φίλων είναι απαραίτητα. Ο κίνδυνος µετάβασης στη βουλιµία, ο οποίος συνοδεύεται από
αυξηµένο κίνδυνο αυτοκτονίας, πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη.
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2.1 Η µέθοδος συλλογής των πληροφοριών
Για να διερευνηθούν τα παραπάνω θέµατα που θέσαµε έχει πραγµατοποιηθεί συλλογή
πληροφοριών µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Κατ’ αρχήν πραγµατοποιήθηκε έλεγχος
των ανασκοπήσεων που έχουν δηµοσιευτεί σε επιστηµονικά περιοδικά κατά το χρονικό
διάστηµα 2000-2005. Ο εντοπισµός έγινε µέσω των ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων
ScienceDirect και APA (American Psychological Association). Στην αναζήτηση έγινε χρήση
των λέξεων – κλειδιά: «obesity», «obesity – treatment», «obesity–epidemiology», «obesity –
health», «obesity – consequences». Η αναζήτηση είχε ως αποτέλεσµα να αποκαλυφθούν και
να αναδυθούν πολλά άρθρα. Στην συνέχεια εξετάστηκαν οι τίτλοι και οι περιλήψεις των
παραπάνω άρθρων, έτσι ώστε να επιλεχθούν αυτά που σχετίζονταν µε τις συνέπειες της
παχυσαρκίας και την θεραπευτική αντιµετώπισή της. Εντοπίστηκαν έτσι κάποια άρθρα τα
οποία αναφέρονταν σε θέµατα που αφορούσαν ιδιαιτέρως την συγκεκριµένη πτυχιακή
εργασία. Η µεθοδολογία που ακολουθούν όλες οι παραπάνω ανασκοπήσεις ποικίλλει.
Κάποιες ανακεφαλαιώνουν ολόκληρα άρθρα (π.χ. Manios, Panagiotakos, Pitsavos,
Polychronopoulos, & Stefanidis, 2005.) ή κεφάλαια βιβλίων (π.χ. Rivas-Vasquez, Rice, &
Kalman, 2003. Edmunds, 2002), ενώ κάποιες άλλες ανακεφαλαιώνουν προϋπάρχουσες
έρευνες (π.χ. Auer, Weber, Berent, Maurer, Lamm, Kvas, & Eber, 2004. Matz, Foster, Faith,
& Wadden, 2002). Υπάρχουν ακόµη ανασκοπήσεις που προβαίνουν σε συστηµατική
ανασκόπηση παλαιότερων ανασκοπήσεων (π.χ. Wadden, Brownell, & Foster, 2002).
Ένας άλλος τρόπος ανεύρεσης πληροφοριών εντοπίζεται στον έλεγχο των
ανασκοπήσεων που έχουν δηµοσιευθεί από το 2000-2005 στο διαδίκτυο. Συγκεκριµένα
χρησιµοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.hmao.gr, www.mednutrition.gr,
www.stress.gr, www.hda.gr (Hellenic Dietician Association), www.aso.org.uk (Association
for the study of Obesity). Στην αναζήτηση έγινε χρήση των λέξεων – κλειδιά: «παχυσαρκία»,
«παχυσαρκία – αιτίες», «παχυσαρκία – συνέπειες», «παχυσαρκία – θεραπείες», «obesity»,
«obesity – treatment», «obesity – consequences». Εντοπίστηκαν αρκετά σχετικά µε το θέµα
της παχυσαρκίας άρθρα. Κάποια από αυτά τα άρθρα περιείχαν περιλήψεις, ενώ κάποια άλλα
όχι. Επιλέχθηκαν ποια άρθρα θα χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε την περίληψη, τον τίτλο και το
περιεχόµενο του καθενός. Ορισµένες ανασκοπήσεις ανακεφαλαιώνουν έρευνες (π.χ. Stunkard
et all, 2003), ενώ άλλες προβαίνουν σε συστηµατική ανασκόπηση ερευνών (π.χ. Τζώτζας,
2005)
Η τρίτη πηγή συλλογής πληροφοριών αποτελεί η χρήση της βιβλιοθήκης του
Πανεπιστηµίου Κρήτης που στεγάζεται στο Ρέθυµνο. Στη συγκεκριµένη βιβλιοθήκη
χρησιµοποιείται το ηλεκτρονικό σύστηµα «Ναυτίλος» µέσω του οποίου πραγµατοποιείται η
32

πρόσβαση και η ανεύρεση της βιβλιογραφίας που επιθυµεί ο κάθε φοιτητής. Κατά την
διάρκεια, λοιπόν, αναζήτησης των σχετικών βιβλίων χρησιµοποιήθηκαν οι λέξεις – κλειδιά:
«παχυσαρκία», «παχυσαρκία – συνέπειες», «παχυσαρκία – θεραπείες», «obesity», «obesity –
treatment», «obesity – consequences». Βρέθηκαν τρία σχετικά ελληνόγλωσσα βιβλία (π.χ.
Καφάτος, 2002. Καφάτος & Λαµπαδάριος, 2000. Κατσιλάµπρος, 2004). Επίσης, βρέθηκαν
τέσσερα σχετικά µε το θέµα της παχυσαρκίας ξενόγλωσσα βιβλία (π.χ. Boll, 2004. Manios &
Kafatos, 2000. Lask & Bryant – Waugh, 2000. Casper, 2000).
Τέλος, ο τέταρτος τρόπος συλλογής υλικού σχετίζεται µε την επίσκεψη σε διαιτολόγο
– διατροφολόγο για την συζήτηση κάποιων θεµάτων σχετικών µε το θέµα των περιττών
κιλών και για την εύρεση βιβλιογραφίας. Όσον αφορά την βιβλιογραφία, βρέθηκε ένα βιβλίο
που άπτεται σε θέµατα διατροφής και το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την διερεύνηση του
θέµατος της παχυσαρκίας (Mahan & Escott – Stump, 2000).
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3.1 Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία

Σύµφωνα µε την Σταυροπούλου (2003), η παχυσαρκία είναι ένα χρόνιο νόσηµα του
οποίου η διάδοση αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και το οποίο εγκυµονεί κινδύνους για την
εµφάνιση σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης, καρδιοπάθειας, χολοκυστοπάθειας και
ορισµένων µορφών καρκίνου. Σηµαντικά προγνωστικά στοιχεία για την εκδήλωση των
αρχικών νοσηµάτων που αναφέρθηκαν είναι τόσο η παχυσαρκία όσο και η τοπογραφία του
λίπους στον παχύσαρκο ασθενή. Για παράδειγµα ένα άτοµο µε αυξηµένη εναπόθεση
σπλαχνικού και κοιλιακού λίπους έχει αυξηµένες πιθανότητες να εµφανίσει καρδιοπάθεια,
σακχαρώδη διαβήτη, υψηλή πίεση αίµατος, χολοκυστοπάθεια και καρκίνο του µαστού. Η
έσχατη επίπτωση της παχυσαρκίας στον άνθρωπο σύµφωνα µε τους ειδικούς είναι ο πρόωρος
θάνατος. Στις ανεπτυγµένες κοινωνίες, οι τέσσερις από τις έξι κύριες αιτίες που οδηγούν στον
θάνατο σχετίζονται µε την διατροφή. Η αυξοµείωση του βάρους σε κάποιον που κάνει δίαιτα,
δεν αποτελεί παράγοντα αύξησης του κινδύνου θανάτου, ανακοίνωσαν βρετανοί ερευνητές.
Ωστόσο, αυτοί που προσπαθούν να χάσουν βάρος αλλά δεν τα καταφέρνουν, αρκετά συχνά
υποφέρουν από προϋπάρχουσες ασθένειες και κακές συνήθειες µε τις οποίες ήδη διατρέχουν
µεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν σε σχέση µε άτοµα που έχουν σταθερό βάρος, επισηµαίνει
µελέτη που δηµοσιεύεται στα Αρχεία Παθολογίας, έκδοση της Επιθεώρησης της
Αµερικανικής Ιατρικής Ένωσης. Σε έρευνα που διήρκησε 22 χρόνια και έγινε σε δείγµα 5.608
µεσήλικων Βρετανών, οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αυτοί που έχασαν βάρος
ή το βάρος του αυξοµειωνόταν, πράγµατι είχαν υψηλότερα ποσοστά θνησιµότητας σε σχέση
µε αυτούς που το βάρος τους παρέµενε σταθερό.
Στη συνέχεια αναφέρονται πιο λεπτοµερώς οι πιθανές δυσµενείς συνέπειες της
παχυσαρκίας.
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3.1.1 Παχυσαρκία και καρδιοαγγειακό σύστηµα

Η παχυσαρκία επιβαρύνει την καρδιά µε αυξηµένο φόρτο εργασίας και αυξάνει την
συχνότητα υπέρτασης. «Έχει δειχτεί ότι η παχυσαρκία είναι ο κυριότερος ελεγχόµενος
παράγοντας για την υπέρταση. Αλλαγές στο βάρος σώµατος σε χρονικό διάστηµα 8 χρόνων
σχετίζονται µε αλλαγές τόσο στη συστολική όσο και στη διαστολική πίεση. Πολύ
παχύσαρκες γυναίκες στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους έχουν επτά φορές µεγαλύτερη
πιθανότητα να αναπτύξουν υπέρταση από ότι οι ισχνές γυναίκες της ίδιας ηλικίας.» (Καφάτος
& Λαµπαδάριος, 2000, σελ.142). Επίσης η παχυσαρκία ενισχύει την πιθανότητα αιφνίδιου
θανάτου πιθανώς λόγω αρρυθµιών, ενώ επίσης αυξάνει τον κίνδυνο δηµιουργίας
αθηροσκλήρωσης. Σύµφωνα µε τον Auer και τους συνεργάτες του (2004), η
αθηροσκλήρυνση και η στεφανιαία νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου στις κοινωνίες δυτικού
τύπου. Ο κίνδυνος είναι µικρός σε νεαρή ηλικία αλλά µεγαλώνει όσο περνάνε τα χρόνια. Η
αιτία της αθηροσκλήρυνσης είναι η εναπόθεση λίπους στις αρτηρίες που µεταφέρουν αίµα
στην καρδιά. Η εναπόθεση λίπους αρχίζει από την παιδική ηλικία και κάτω από
συγκεκριµένες συνθήκες µπορεί µε την πάροδο του χρόνου να φράξει τον αυλό της αρτηρίας
µε αποτέλεσµα η ροή του αίµατος να διακοπεί. Η εναπόθεση λίπους οδηγεί σε τραυµατισµό
της αρτηρίας και σε στεφανιαία νόσο. Η στεφανιαία νόσος παρουσιάζεται συνήθως σε
µεσήλικες, ενώ ο φραγµός µίας αρτηρίας του εγκεφάλου, που οδηγεί σε εγκεφαλικό
επεισόδιο, συνήθως συµβαίνει 10 µε 20 χρόνια αργότερα. Η αύξηση της χοληστερίνης και
των τριγλυκεριδίων στο αίµα επιταχύνει την αθηρωµατική επεξεργασία η οποία οδηγεί στις
µεγαλύτερες ηλικίες σε έµφραγµα του µυοκαρδίου. Ωστόσο, σύµφωνα µε έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε σε νοσοκοµείο της Αυστρίας, βρέθηκε ότι υπάρχει άµεση συσχέτισηεξάρτηση της αθηροσκλήρωσης µε το περιττό βάρος µόνο στον ανδρικό πληθυσµό και όχι
στον γυναικείο.
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3.1.2 Παχυσαρκία και σακχαρώδης διαβήτης

Η εµφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (µη ινσουλινοεξαρτώµενος σακχαρώδης
διαβήτης) σχετίζεται µε την παχυσαρκία η οποία βοηθά στην εκδήλωσή του. Αντίθετα τα
άτοµα µε σταθερό ΒΜΙ (body mass index=δείκτης µάζας σώµατος) κάτω από 22 kg/m2
παρουσιάζουν µειωµένο κίνδυνο εµφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Ο διαβήτης
τύπου 2 εµφανίζεται συνήθως µετά την ηλικία των 40 ετών. Σύµφωνα µε διάφορες έρευνες οι
γυναίκες άνω των 40 ετών µε δείκτη µάζας σώµατος άνω του 35 έχουν 77 φορές
περισσότερες πιθανότητες να εµφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 από ότι οι γυναίκες µε
δείκτη µάζας σώµατος κάτω του 23.

3.1.3 Παχυσαρκία και καρκίνος

Οι περισσότεροι Αµερικανοί δε γνωρίζουν ότι η παχυσαρκία σχετίζεται µε αυξηµένο
κίνδυνο εµφάνισης πολλών µορφών καρκίνου, σύµφωνα µε έρευνα. Σε έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε σε 1.205 Αµερικανούς, φαίνεται ότι ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η
παχυσαρκία σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη και καρδιαγγειακών
νοσηµάτων, µόνο το 25% γνωρίζει ότι η παχυσαρκία αυξάνει και τον κίνδυνο εµφάνισης
καρκίνου διαφόρων εντοπίσεων.
Σύµφωνα µε τον Καφάτο & Λαµπαδάριο (2000), δεν είναι πολλές οι µελέτες που
ερεύνησαν την σχέση µεταξύ καρκίνου και παχυσαρκίας. Η Αµερικανική Εταιρεία για τον
Καρκίνο διεξήγαγε µια µακροπρόθεσµη προοπτική µελέτη στη διάρκεια της περιόδου 19591972, που έδειξε ότι η θνησιµότητα από καρκίνο ήταν αυξηµένη ανάµεσα σε αυτούς που
είχαν σωµατικό βάρος αυξηµένο κατά 40% ή περισσότερο.
Σύµφωνα µε τον Κατσιλάµπρο (2004), οι περισσότερες µελέτες αφορούν οµάδες
πληθυσµών που έχουν µεταναστεύσει. Στις πληθυσµιακές αυτές οµάδες, καθώς αποκτούν τις
συνήθειες διατροφής των δυτικών χωρών, παρατηρείται αύξηση της συχνότητας των
γνωστών νεοπλασµάτων. Σε µελέτη 21 κρατών βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση µεταξύ του λίπους
της διατροφής και του καρκίνου του µαστoύ. Σε µελέτες όπου το λίπος αποτελούσε το 45%
της συνολικής ενεργειακής προσφοράς της διατροφής, ο καρκίνος ήταν 5,5 φορές πιο συχνός
από άλλες χώρες µε διατροφή φτωxή σε λίπος, π.χ. 15% των θερµίδων. Όµως, εκτός της
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ποσότητας λίπους, σηµασία έχει και το είδος των λιπαρών οξέων. Στις χώρες όπου το λίπος
προέρχεται από ψάρια, όπως στη Γροιλανδία, η συχνότητα καρκίνου είναι µικρή. Αντίθετα,
οι Ιταλοί που µετανάστευσαν στην Αυστραλία και που εγκατέλειψαν τη µεσογειακή
διατροφή, ακολουθώντας τοπική κουζίνα µε πολύ λίπος, εµφάνισαν σηµαντική αύξηση του
καρκίνου του µαστού, µε διπλασιασµό του ποσοστού στη διάρκεια 17 ετών. Το ίδιο
παρατηρήθηκε και σε άλλους λαούς, όπως Ιάπωνες, Κινέζους, Φιλιππινέζους, που
µετανάστευσαν στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αλλαγή στη δίαιτα του πληθυσµού έχει συµβεί τα
τελευταία χρόνια και στις ίδιες αυτές χώρες. Έτσι, π.χ., ενώ στην Ιαπωνία το 1957 η
περιεκτικότητα λίπους στη διατροφή ανερχόταν σε 23 γραµ. κατά κεφαλή/ ηµέρα, έφθασε σε
λίγα χρόνια στα 52 γραµ. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα διπλασιασµό της συχνότητας καρκίνου
του µαστού στην περίοδο 1973.
Παρόµοια επιδηµιολογικά δεδοµένα υπάρχουν και στην περίπτωση του καρκίνου του
παχέος εντέρου. Η κατανάλωση λίπους, κυρίως ζωικής προέλευσης, συµβαδίζει µε τη
συχνότητα του παραπάνω καρκίνου. Σε σχετική µελέτη σε νοσηλεύτριες βρέθηκε ότι τα
άτοµα που έτρωγαν κόκκινο κρέας (µοσχαρίσιο) κάθε ηµέρα είχαν 2,5 φορές µεγαλύτερο
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου σε σύγκριση µε αυτά που έτρωγαν κρέας
µόνο µία φορά το µήνα.
Ο Κατσιλάµπρος (2004) αναφέρει ότι µορφές καρκίνου που σχετίζονται µε τον βαθµό
της παχυσαρκίας είναι ο καρκίνος του προστάτη στους άντρες, ο καρκίνος του κώλου και του
ορθού στους άντρες και στις γυναίκες, ο καρκίνος του ενδοµητρίου µετά την εµµηνόπαυση
στις γυναίκες, ο καρκίνος του τραχήλου, ο καρκίνος των ωοθηκών ενώ η σπλαχνική
παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του µαστού µετά την εµµηνόπαυση στις γυναίκες
ανεξάρτητα από τον βαθµό της παχυσαρκίας. Οι Rivas-Vasquez, Kalman, Rice (2003)
επισηµαίνουν ότι προσφάτως µέσω ερευνών έχει διαπιστωθεί σηµαντική σχέση µεταξύ του
υψηλού δείκτη µάζας σώµατος και του θανάτου εξαιτίας καρκίνου στον οισοφάγο, στο
συκώτι, στο πάγκρεας και στα νεφρά. Στις Η.Π.Α. έχει βρεθεί ότι το 14% των παχύσαρκων
ανδρών πεθαίνουν από κάποια µορφή καρκίνου και το 20% των παχύσαρκων γυναικών.
Σύµφωνα µε τον Καφάτο & Λαµπαδάριο (2000), οι µηχανισµοί µε τους οποίους το
επιπλέον βάρος αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο, δεν είναι γνωστοί. Παρ’ όλα αυτά,
ορισµένες µελέτες έχουν εντοπίσει ότι τα οιστρογόνα έχουν κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη του
καρκίνου του ενδοµητρίου, του τραχήλου, των µαστών και των ωοθηκών. Αυτοί οι τύποι
καρκίνου αφορούν τις γυναίκες. Ο λιπώδης ιστός είναι η βασική πηγή σχηµατισµού
οιστρογόνων στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες.
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3.1.4 Παχυσαρκία και γαστρεντερικό σύστηµα

Σύµφωνα µε επιδηµιολογικές µελέτες η χολολιθίαση εµφανίζεται σε µεγαλύτερη
συχνότητα σε παχύσαρκα άτοµα, κάτι που οφείλεται στην αύξηση της ηπατικής σύνθεσης της
χοληστερόλης. Επίσης αυξηµένη είναι και η συχνότητα κήλης, σκωληκοειδίτιδας και
εντερικής απόφραξης.

3.1.5 Παχυσαρκία και αναπνευστικό σύστηµα

Σε πολύ παχύσαρκα άτοµα µπορεί να παρατηρηθεί άπνοια κατά τον ύπνο η οποία µπορεί
να εξελιχθεί σε σοβαρή ασθένεια. Τα αποφρακτικά επεισόδια της άπνοιας αν δεν
αντιµετωπιστούν µπορεί να οδηγήσουν σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Άλλες επιπτώσεις
στην πνευµονική λειτουργία µπορεί να είναι η ανύψωση ηµιδιαφραγµάτων, διαταραχές
σχέσης αερισµού-αιµάτωσης, υπερερυθραιµία, πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, χρόνια
πνευµονική καρδία.

3.1.6 Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στις αρθρώσεις
Η παχυσαρκία συµβάλλει στην εµφάνιση παραµορφωτικής (εκφυλιστικής) αρθροπάθειας,
ουρικής αρθρίτιδας και βλαισογονίας.

3.1.7 Παχυσαρκία και δερµατικά προβλήµατα
Σύµφωνα µε την Σταυροπούλου (2003), νοσήµατα που σχετίζονται µε την παχυσαρκία
είναι η ακανθωτική µελανοδερµία που εκδηλώνεται µε σκοτεινό χρώµα δερµατικών πτυχών
σε λαιµό, αγκώνες και ραχιαίες µεσοφαλαγγικές περιοχές, η σπαργή και η ευθρυπτότητα του
δέρµατος τα οποία πιθανώς να εµφανιστούν αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για λοιµώξεις από
µύκητες και ζυµοµύκητες στις δερµατικές πτυχές, καθώς και η φλεβική στάση η οποία
εµφανίζεται σε µεγαλύτερη συχνότητα στο παχύσαρκο άτοµο
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3.1.8 Παχυσαρκία και ενδοκρινικό σύστηµα

Σύµφωνα µε την Σταυροπούλου (2003), στους άντρες τα επίπεδα της ελεύθερης
τεστοστερόνης ελαττώνονται µόνο σε σηµαντική παχυσαρκία. Στις γυναίκες η παχυσαρκία
µπορεί να προκαλέσει πρώιµη εµφάνιση εµµηναρχής, µεγαλύτερη συχνότητα ανώµαλων και
ανωογενών κύκλων, και νωρίτερη εµµηνόπαυση. Οι γυναίκες µε σπλαχνικό η ή κεντρικό
λίπος έχουν υψηλότερη παραγωγή τεστοστερόνης, ενώ οι γυναίκες µε γλουτοµηριαία
παχυσαρκία έχουν αυξηµένα επίπεδα οιστρόνης.

3.1.9 Πιθανότητες ανάπτυξης ασθενειών

Ο Wadden και οι συνεργάτες του (2002), στον παρακάτω πίνακα ,ο οποίος
δηµοσιεύτηκε το 1998 από το National Institute of Health/National Heart, Lung and Blood
Institute, επισήµαναν την σχέση

µεταξύ δείκτη µάζας σώµατος, περιφέρειας µέσης και

σχετιζόµενων ασθενειών µε την παχυσαρκία. Στην πρώτη στήλη υπάρχουν οι κατηγορίες
λιποβαρής, φυσιολογικός, υπέρβαρος, παχύσαρκος και υπερβολικά παχύσαρκος. Στην
δεύτερη στήλη διαφαίνεται η οµαδοποίηση δεικτών µάζας σώµατος. Η τρίτη στήλη αφορά
κατηγοριοποιήσεις της παχυσαρκίας και οι δύο τελευταίες περιέχουν µετρήσεις της
περιφέρειας της µέσης οι οποίες παρέχουν έναν ικανοποιητικό υπολογισµό για περιττό βάρος
και σχετίζονται µε το κατά πόσο υψηλή είναι η πιθανότητα ανάπτυξης ασθενειών εξαιτίας
παχυσαρκίας. Γενικά όσο µεγαλύτερη αυξάνεται ο δείκτης µάζας σώµατος πάνω από 25 τόσο
αυξάνεται ο κίνδυνος για προβλήµατα υγείας.
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∆ΜΣ
(kg/m2)
Υποθρεψία
Φυσιολογικός
Υπέρβαρος
Παχύσαρκος
Παθολογική
µορφή
παχυσαρκίας

Κίνδυνος ασθένειας ανάλογα
µε το βάρος και την περιφέρεια
της µέσης
Κατηγορία
Άντρες ≤102cm
Άντρες ≥102cm
παχυσαρκίας (≤40in)
(≥40in)
Γυναίκες ≤88cm
Γυναίκες ≥88cm
(≤35in)
(≥35in)

18,5
18,524,9
25-29,9
30-34,9
35-39,9
40

I
II
III

Αυξανόµενος

Υψηλός

Υψηλός
Πολύ υψηλός
Υπερβολικά υψηλός

Πολύ υψηλός
Πολύ υψηλός
Υπερβολικά υψηλός

Πηγή: Wadden, Brownell, & Foster, 2002, σελ. 513.
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3.2 Οι ψυχολογικές συνέπειες των περιττών κιλών και της παχυσαρκίας

3.2.1. Οι συνέπειες στη σωµατική εικόνα των παχύσαρκων
Σύµφωνα µε τους Matz, Foster, Faith, & Wadden (2002), η παχυσαρκία προκαλεί
αναρίθµητα προβλήµατα στην υγεία των ενηλίκων. Όµως, η πιο σοβαρή επίπτωση που
σχετίζεται κυρίως µε την ψυχολογική κατάσταση του ατόµου είναι η απογοήτευση για την
εικόνα του σώµατος και γενικώς της εξωτερικής εµφάνισης. Αυτό το αρνητικό συναίσθηµα
εµφανίζεται στην συντριπτική πλειοψηφία των παχύσαρκων και κυρίως καταβάλλει τις
παχύσαρκες γυναίκες και όχι τους παχύσαρκους άντρες. Πραγµατοποιήθηκε µία έρευνα
πρόσφατα στην Αµερική στην οποία συµµετείχαν 79 υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες.
Αυτό που βρέθηκε µετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων ήταν ότι υπάρχει αρνητική σχέση
µεταξύ της µη ικανοποίησης για την εικόνα του εαυτού και της αυτοεκτίµησης. ∆ηλαδή, όσο
αυξάνεται η απογοήτευση για την εξωτερική εµφάνιση τόσο µειώνεται το αίσθηµα της
αυτοεκτίµησης. Επίσης, από την ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση
µεταξύ της µη ικανοποίησης για την εικόνα του εαυτού και του πειράγµατος-χλευασµού από
ανήλικους ή ενήλικους, ανάλογα µε την ηλικία του παχύσαρκου. Για παράδειγµα, ένας
έφηβος νοιώθει περισσότερο άσχηµα για την εικόνα του και απογοητεύεται όταν ακούει
αποδοκιµαστικά σχόλια από τους συµµαθητές του.
Ο Σκαπινάκης (2005) αναφέρει ότι πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, παχύσαρκοι είναι
δυσαρεστηµένοι µε την εµφάνιση του σώµατός τους. Σε µερικές περιπτώσεις υπάρχει τέτοια
αντίληψη για τη σωµατική εικόνα που το άτοµο µπορεί να αηδιάζει µε τον ίδιο του τον εαυτό,
να τον θεωρεί αποκρουστικό και να αποφεύγει και την παραµικρή έκθεση του σώµατός του.
Παιδιά µε πρόβληµα παχυσαρκίας µπορεί να ταπεινώνονται από συµµαθητές τους ή
καθηγητές τους και να γίνονται αντικείµενο χλευασµού και κοροϊδίας, ιδιαίτερα όσον αφορά
τις αθλητικές δραστηριότητες, στις οποίες είναι αναγκαίο να αποκαλύψουν την αδυναµία
τους. Κάποιοι άλλοι ενήλικες αποφεύγουν τις αθλητικές δραστηριότητες ή ακόµη τις πιο
στενές επαφές µε τους ανθρώπους (συµπεριλαµβανοµένων των ερωτικών) και έτσι
συµβάλλουν ακόµη περισσότερο στη χειροτέρευση της ποιότητας ζωής τους. Το παράδοξο
είναι ότι ακόµη και επαγγελµατίες υγείας θεωρούν µερικές φορές τις αντιλήψεις αυτές
απόλυτα ορθές, αφού και οι ίδιοι µπορεί να αηδιάζουν µε την εικόνα ενός παχύσαρκου
ατόµου.
Παλιότερα θεωρούταν ότι η άσχηµη εικόνα του σώµατος ήταν µια αποκλειστική
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συνέπεια των περιττών κιλών και της παχυσαρκίας. Περισσότερα κιλά σήµαινε και χειρότερη
εικόνα για το σώµα. Για τον λόγο αυτό η άσχηµη σωµατική εικόνα χρησιµοποιούταν στα
διάφορα προγράµµατα µείωσης βάρους ως κίνητρο για την έναρξη δίαιτας ή διατήρησής της.
Μερικές φορές ευνοούταν ακόµη και η συνεχής αυτοµοµφή και αυτοϋποτίµηση.
Παρ’ όλα αυτά η εικόνα που έχουµε για το σώµα µας δεν είναι κατ' ανάγκην
αντίστοιχη των κιλών µας. Άτοµα κοντά στο ιδανικό βάρος είχαν πολύ πιο άσχηµη εικόνα για
το σώµα τους, και αυτή η αντίληψη είχε σχέση µε κοινωνικοπολιτισµικούς παράγοντες, αλλά
και τις πεποιθήσεις του ίδιου του ατόµου σχετικά µε το «ωραίο» σώµα. Αποτέλεσµα αυτών
των ερευνών ήταν να αρχίζει να θεωρείται η άσχηµη σωµατική εικόνα όχι µόνο συνέπεια
αλλά και µέρος του προβλήµατος, υπό την έννοια ότι παγιδεύει το άτοµο σε έναν φαύλο
κύκλο απογοήτευσης, ο οποίος πολλές φορές δεν έχει καν σχέση µε την πραγµατικότητα,
αφού άτοµα κοντά στο ιδανικό βάρος περιόριζαν πολύ τη ζωή τους λόγω των λανθασµένων
αντιλήψεών τους. Σήµερα, λοιπόν, γίνεται µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί και η αρνητική
εικόνα του σώµατος σαν να ήταν και η ίδια µέρος του προβλήµατος.
Πώς όµως εξηγείται άνθρωποι που κατά γενική οµολογία δεν έχουν ιδιαίτερο
πρόβληµα πάχους να θεωρούν τους εαυτούς τους παχείς; Η δυσαρµονία αυτή αποτελεί εν
µέρει συνέπεια της έλλειψης συµφωνίας µεταξύ της εικόνας του σώµατος και της αντίληψης
του κάθε ανθρώπου για το ιδανικό σώµα. Στον δυτικό κόσµο, που όπως αναφέρθηκε
επικρατεί το πρότυπο του λεπτού σωµατότυπου, πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα γυναίκες,
κρίνουν το σώµα τους µε ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό, που δείχνει τη σηµασία των προτύπων στην αξιολόγηση του σώµατος,
αποτελεί και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µειώνεται η αρνητική
αντίληψη για τη σωµατική εικόνα, ακόµη και σε γυναίκες που πριν έκριναν µε αυστηρό
τρόπο το σώµα τους. Αυτό δείχνει µε τον πιο εύγλωττο τρόπο πόσο οι αντιλήψεις που έχουµε
για το τι είναι ιδανικό σώµα επηρεάζουν τη σωµατική µας εικόνα.
Η σωµατική εικόνα, ανεξάρτητα πώς θα την δει κανείς, ως συνέπεια δηλαδή ή και
αιτία της παχυσαρκίας, είναι πάρα πολύ σηµαντικό να τροποποιηθεί στα πλαίσια ενός
ολοκληρωµένου προγράµµατος µείωσης του βάρους.

3.2.2 Οι συνέπειες στην ερωτική ζωή των παχύσαρκων

Αν και οι συνέπειες της παχυσαρκίας ή γενικότερα του αυξηµένου βάρους στη
σωµατική εικόνα προσδιορίζουν κατά ένα µέρος και τις αρνητικές παρενέργειες στον έρωτα,
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γίνεται ειδική αναφορά σε αυτό το θέµα λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει.
Σύµφωνα µε τον Σκαπινάκη (2005), µια αρνητική εικόνα για το σώµα θα έχει ως
συνέπεια την αποφυγή της ερωτικής ζωής. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν τόσο άσχηµα όταν
εκθέτουν το σώµα τους, που και η παραµικρή σκέψη ότι θα υποστούν τη δοκιµασία αυτή και
µάλιστα κάτω από την (υποτιθέµενη) εξονυχιστική παρατήρηση του ερωτικού τους
συντρόφου, τους κάνει να χάνουν κάθε ενδιαφέρον γι' αυτό. Άλλοι άνθρωποι δεν αποφεύγουν
τον έρωτα, αλλά παίρνουν τέτοιες προφυλάξεις (κλείνουν τα φώτα, δεν γδύνονται κ.λπ.) που
περιορίζουν τελικό την ευχαρίστηση τόσο των ίδιων όσο και του συντρόφου τους. Θα έλεγε
κανείς ότι µια σηµαντική µερίδα ανθρώπων µε προβλήµατα στην ερωτική ζωή, που ζητούν
βοήθεια από ψυχιάτρους και άλλους ειδικούς, έχουν ως πρωταρχικό τους πρόβληµα την
αδυναµία να θεωρήσουν το σώµα τους ως πηγή ερωτικής ευχαρίστησης. Όταν οι ίδιοι
«αηδιάζουν» µπροστά στον καθρέπτη, πώς είναι δυνατόν κάποιος άλλος να δει το σώµα αυτό
ως πηγή ερωτικής ικανοποίησης;
Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι µια µερίδα σηµαντικά υπέρβαρων ατόµων µπορεί
να αντιµετωπίζουν πρακτικό προβλήµατα στην ερωτική τους ζωή. Αυτό όµως δεν σηµαίνει
ότι είναι αδύνατη η ερωτική ικανοποίηση. Μερικές µάλιστα φορές συναντά κανείς το
παράδοξο,

άνθρωποι

µε

σηµαντικό

πρόβληµα

παχυσαρκίας

να

είναι

καλύτερα

προσαρµοσµένοι από ανθρώπους που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να παρουσιάζουν κανένα
πρόβληµα

3.2.3 Η επίδραση της παχυσαρκίας στην εµφάνιση ψυχολογικών
διαταραχών

Οδηγεί το αυξηµένο βάρος και η παχυσαρκία σε ψυχολογικές διαταραχές; Κλασικά,
οι ψυχίατροι θεωρούσαν ότι η σχέση αυξηµένου βάρους και ψυχικών διαταραχών ήταν
αδιαµφισβήτητη. Πιο σύγχρονες έρευνες ωστόσο έχουν περιπλέξει τα πράγµατα.
Σύµφωνα µε την Casper (2000), σε µια έρευνα στις Η.Π.Α. µεταξύ 400 κοριτσιών
στην εφηβεία, οι ερευνητές δεν µπόρεσαν να βρουν σχέση µεταξύ άγχους, κατάθλιψης και
βάρους. Τα υπέρβαρα κορίτσια ωστόσο ήταν λιγότερο ικανοποιηµένα µε το σώµα τους, όπως
αναµενόταν. Σε µια άλλη µελέτη που έγινε στην Σουηδία, φάνηκε ότι το αυξηµένο βάρος είχε
σηµαντική συσχέτιση µε ψυχολογικές διαταραχές. Η µελέτη όµως αυτή συµπεριέλαβε άτοµα
σηµαντικά υπέρβαρα και όχι απλώς µε κάποιο ήπιο πρόβληµα. Στη µελέτη αυτή, η µείωση
του βάρους συσχετίστηκε µε βελτίωση και της ψυχικής διάθεσης. Σε µια πολύ πρόσφατη
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έρευνα που έγινε στις Η.Π.Α., µε πολύ καλή µεθοδολογία και πολύ µεγάλο δείγµα, βρέθηκε
ότι η επίπτωση του αυξηµένου βάρους στην ψυχολογία των ανθρώπων, δεν είναι η ίδια για τα
δύο φύλα. Συγκεκριµένα οι ερευνητές βρήκαν ότι το αυξηµένο βάρος στις γυναίκες
αποτελούσε παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση κατάθλιψης. Αυτό όµως δεν ίσχυε για
τους άντρες. Οι τελευταίοι ήταν πιο πιθανό να πάθουν κατάθλιψη αν είχαν µικρότερο βάρος.
Η ερµηνεία του φαινοµένου αυτού δεν είναι εύκολη. Έχει το αυξηµένο βάρος διαφορετικές
ψυχολογικές συνέπειες στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες; Οι οπαδοί των ψυχοκοινωνικών
αιτιολογιών δεν µπορούν να αντισταθούν να µας θυµίσουν ότι η κρατούσα αντίληψη, που
µεταδίδεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, πως η ιδανική γυναίκα είναι λεπτή και
όµορφη σαν µοντέλο µόδας, οδηγεί πολύ φυσικά σε χαµηλή αυτοεκτίµηση τις άτυχες εκείνες
γυναίκες που δεν ταιριάζουν µε αυτό το πρότυπο.
Η συχνότητα εµφάνισης κατάθλιψης και παχυσαρκίας, έχει αυξηθεί ανησυχητικά τα
τελευταία χρόνια. Έχει παρατηρηθεί, ότι συχνά παχυσαρκία και κατάθλιψη συνυπάρχουν, δεν
έχει αποδειχθεί όµως, αν υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση µεταξύ τους.
Στη συγκεκριµένη µελέτη που διεκπεραιώθηκε από τον Stunkard και τους συνεργάτες του
(2003), χρησιµοποιήθηκε η διάκριση παραγόντων και µέσων εµφάνισης παχυσαρκίας και
κατάθλιψης για να βρεθεί λύση στο παραπάνω ερώτηµα.
Παράγοντες όπως η σοβαρότητα της κατάθλιψης, ο βαθµός παχυσαρκίας, το φύλο, η
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση και οι εµπειρίες κατά την παιδική ηλικία καθορίζουν κάτω
από ποιες συνθήκες εµφανίζονται κατάθλιψη και παχυσαρκία. Τα µέσα, όπως οι διατροφικές
συνήθειες και ο βαθµός δραστηριότητας, άγχος και διαταραχές πρόσληψης τροφής,
καθορίζουν γιατί και πώς προκύπτουν παχυσαρκία και κατάθλιψη.
Έτσι, σε δείγµα εφήβων που εξετάστηκαν, η κατάθλιψη συνδεόταν µε υψηλότερο δείκτη
µάζας σώµατος στην ενήλικο ζωή σε σύγκριση µε εφήβους, που δεν είχαν εµφανίσει ποτέ
κατάθλιψη.
Με βάση την συγκεκριµένη έρευνα, στις γυναίκες, η παχυσαρκία σχετίζεται µε σοβαρή
κατάθλιψη και η σχέση αυτή είναι εντονότερη σε δείγµα υψηλής κοινωνικοοικονοµικής
θέσης. Αντίθετα, στους άνδρες, η παχυσαρκία και η εµφάνιση κατάθλιψης είναι αντιστρόφως
ανάλογες και δεν υπάρχει συσχέτιση µε κοινωνικοοικονοµική κατάσταση.
Παρατηρήθηκε επίσης ότι η γενετική προδιάθεση για παχυσαρκία ή κατάθλιψη ενισχύεται
από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για παράδειγµα, αρνητικές εµπειρίες κατά τη διάρκεια
της παιδικής ηλικίας, ευνοούν την εµφάνιση παχυσαρκίας αλλά και κατάθλιψης και,
συµπερασµατικά, τη συνύπαρξή τους.
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι σε γενικές γραµµές οι υπέρβαροι άνθρωποι δεν
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα ως προς την ψυχική σφαίρα. Βέβαια, για µια µερίδα
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σηµαντικά υπέρβαρων αυτό µπορεί να ισχύει και έτσι να πάσχουν από κατάθλιψη, και
µάλιστα µε διάκριση του φύλου, αλλά και πάλι οι περισσότερο άνθρωποι συνεχίζουν να
δείχνουν καλή προσαρµογή, παρά τις αντιξοότητες που αντιµετωπίζουν.

3.2.4. Ο στιγµατισµός και οι κοινωνικές συνέπειες της παχυσαρκίας

Είναι σαφές από τις διάφορες έρευνες ότι σε γενικές γραµµές οι παχύσαρκοι
συναντούν πολύ περισσότερα εµπόδια στην εξέλιξή τους απ' ό,τι οι µη παχύσαρκοι.
Μία ιδιαίτερα αρνητική συνέπεια της παχυσαρκίας σχετίζεται µε την κοινωνική
αποµόνωση και περιθωριοποίηση αλλά και µε τον στιγµατισµό. Αυτό το πεδίο το έχουν
ερευνήσει πολλές οµάδες επιστηµόνων υγείας ανά τον κόσµο, ακριβώς επειδή συναντάται
πολύ συχνά.
Υπάρχουν, βέβαια, περιπτώσεις παχύσαρκων που δεν βιώνουν ιδιαιτέρως έντονα τον
κοινωνικό ρατσισµό. Σε αυτή την κατηγορία παχύσαρκων ανήκουν συνήθως τα άτοµα που
δεν έχουν σοβαρό πρόβληµα µε τα κιλά τους, εάν και γνωρίζουν ότι το σώµα τους είναι
αντιαισθητικό. Τα συγκεκριµένα άτοµα δεν προσπαθούν να προσελκύσουν τον περίγυρο µε
την εξωτερική εµφάνισή τους, Αντίθετα, κοινωνικοποιούνται επιστρατεύοντας το χιούµορ,
τις γνώσεις τους ή τα στοιχεία της προσωπικότητας τους. Με αυτό τον τρόπο γίνονται
κοινωνικά αποδεκτοί και αρεστοί. Αυτή η οµάδα παχύσαρκων σε ιδιαίτερες µόνο
περιπτώσεις παρουσιάζουν χαµηλή αυτοεκτίµηση.
Οι παραπάνω περιπτώσεις όµως είναι συγκριτικά λιγότερες σε σχέση µε τις
περιπτώσεις παχύσαρκων ανθρώπων που αποµονώνονται από την κοινωνία, είτε από δική
τους επιλογή είτε από την συµπεριφορά των υπολοίπων. Αναλυτικότερα, κάποια παχύσαρκα
άτοµα νοιώθουν ιδιαιτέρως άβολα µε το σώµα τους, νοιώθουν ντροπή και άγχος, είναι
καχύποπτα ότι τα σχολιάζουν όταν πραγµατοποιούν δηµόσιες εµφανίσεις και έχουν χαµηλή
αυτοπεποίθηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να µην αισθάνονται όλα τα παραπάνω
αρνητικά συναισθήµατα, επιλέγουν να αποφεύγουν τις εξόδους και τις κοινωνικές
συναναστροφές. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων µε πολλά περιττά κιλά
που κάνουν εβδοµάδες ή και µήνες να βγουν έξω από το σπίτι τους.
Από την άλλη µεριά, πολλές φορές η κατ’ επιλογή αποµόνωση µετατρέπεται σε
κοινωνική περιθωριοποίηση και κοινωνικό στιγµατισµό. Πολλοί παχύσαρκοι δικαιολογούν το
γεγονός ότι αποφεύγουν τις εξόδους παραθέτοντας τις προσωπικές τους εµπειρίες.
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Συγκεκριµένα, σε διάφορες έρευνες οι συµµετέχοντες παχύσαρκοι αναφέρουν ότι έχουν
βιώσει σε δηµόσιους χώρους αλλά και από το φιλικό τους περιβάλλον το συναίσθηµα του
χλευασµού και της απόρριψης. Η παραπάνω κατάσταση τους αγχώνει και τους θλίβει µε
συνέπεια να αποθαρρύνονται να συµµετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και να
επιλέγουν την «ψυχολογική-συναισθηµατική ασφάλεια» του σπιτιού τους.
Οι κοινωνικές διακρίσεις αρχίζουν από την ανήλικη και κυρίως εφηβική ζωή και
συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό κατά την ενηλικίωση. Σε πολλά σχολεία τα παιδιά που είναι
παχύσαρκα αποτελούν συχνά αφορµή για χλευασµό, ειρωνεία και είναι αντικείµενα για
αρνητικά και κακοπροαίρετα σχόλια, όπως ότι είναι βρώµικα ή τεµπέληδες. Σε αυτή την
τρυφερή ηλικία, όµως, όλα τα παραπάνω αποτελούν τραυµατικές εµπειρίες που συνοδεύουν
το άτοµο σε όλη του την ζωή. Βιώνουν έτσι την κοινωνική αποµόνωση και τον κοινωνικό
στιγµατισµό. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις εφήβων που αντιδρούν σε αυτή την
περιθωριοποίηση που υφίστανται µε το να γίνονται εχθρικοί και βίαιοι ή να αρνούνται να
πηγαίνουν στο σχολείο και να συµµετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες, όπως γυµναστική ή
εκδροµές.
Οι κοινωνικές διακρίσεις συνεχίζονται όµως και στην ενήλικη ζωή. Κατ’ αρχήν,
πολλές φορές κατά την νεανική ζωή, οι φοιτητές είναι δακτυλοδεικτούµενοι και
αποφεύγονται επιµελώς από τους συµφοιτητές τους. Ακόµα, όµως, και στις περιπτώσεις που
δεν βιώνουν την κοινωνική περιθωριοποίηση επιλέγουν οι ίδιοι να απέχουν από κοινές
δραστηριότητες που τους προκαλούν άγος και µελαγχολία, όπως για παράδειγµα να πάνε µε
τους συµφοιτητές τους στη θάλασσα για µπάνιο. Τα παχύσαρκα άτοµα αισθάνονται τις
κοινωνικές διακρίσεις και στον επαγγελµατικό τοµέα. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις
ανθρώπων µε περιττά κιλά που δεν προσλήφθηκαν σε µία θέση εργασίας επειδή οι αρµόδιοι
έκριναν ότι οι εµφανίσιµοι άνθρωποι προσελκύουν περισσότερους πελάτες ή ότι εξαιτίας του
ανεπιθύµητου βάρους που έχουν δεν θα νοιώθουν καλά ψυχολογικά και έτσι δεν θα
αποδίδουν τις ώρες εργασίας τα µέγιστα.
Μια άλλη σηµαντική παρενέργεια αποτελεί ο γάµος, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Οι
παχύσαρκες γυναίκες έχουν µικρότερη πιθανότητα να παντρευτούν και µεγαλύτερη
πιθανότητα να χωρίσουν. Αυτό συµβαίνει είτε γιατί η εξωτερική τους εµφάνιση δεν
προσελκύει το αντίθετο φύλο είτε επειδή εκπέµπουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, η οποία µπορεί
να γίνει ορατή και να δυσαρεστήσει τον κάθε ενδιαφερόµενο.
Είναι σαφές από τα προηγούµενα ότι στην κοινωνία µας είµαστε πολύ λίγο
προετοιµασµένοι να δεχτούµε τη διαφορετικότητα. Αυτό ισχύει για ό,τι αποκλίνει από αυτό
που θεωρούµε «φυσιολογικό». Στα πλαίσια αυτά και η παχυσαρκία αντιµετωπίζεται µε τον
ίδιο ειρωνικό και χλευαστικό τρόπο, δηµιουργώντας έναν ιδιότυπο κοινωνικό στιγµατισµό.
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Θα έλεγε δε κανείς, ότι στην παχυσαρκία ο στιγµατισµός αυτός είναι πιο ισχυρός από άλλες
περιπτώσεις, επειδή συνεχίζουµε να θεωρούµε την απώλεια ελέγχου στο φαγητό ως µια
εκδήλωση «αδυναµίας» µε ηθικές προεκτάσεις.
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3.3 Θεραπευτική αντιµετώπιση παχυσαρκίας
3.3.1 Φυσική δραστηριότητα
Έχει διαπιστωθεί ότι το 40% των γυναικών και το 24% των ανδρών, σε κάποια φάση της
ζωής τους προσπαθούν να χάσουν βάρος. Τα άτοµα που θέλουν να χάσουν βάρος
χρησιµοποιούν ως µέσο επίτευξης του σκοπού τους έναν από τους ακόλουθους τρεις τρόπους.
Είτε την άσκηση, είτε προγράµµατα µείωσης του βάρους µε δίαιτες είτε γενικότερες
προσπάθειες µεταβολής της συµπεριφοράς του σε συνδυασµό µε τα δύο προαναφερόµενα.
Πίσω από τις προσπάθειες αυτές, κρύβεται η θεµελιωµένη προϋπόθεση ότι η τακτική άσκηση
ανεβάζει την ολική ηµερήσια ενεργειακή δαπάνη. Στο µέτρο που η αυξηµένη αυτή
ενεργειακή δαπάνη δεν αντισταθµίζεται από µία αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης,
αναµένεται η απώλεια βάρους ή τουλάχιστον η διατήρηση σταθερού βάρους µετά την
επίτευξη του επιθυµητού βάρους.
«Σαν άσκηση ή καλύτερα σαν φυσική δραστηριότητα ορίζεται κάθε ρυθµική
δραστηριότητα που αυξάνει τον καρδιακό ρυθµό πάνω από τα επίπεδα ανάπαυσης, µε τη
χρήση µιας µεγάλης οµάδας µυών ή µε τη συγχρονισµένη λειτουργία πολλών µυϊκών οµάδων
(όπως π.χ. περπάτηµα, τρέξιµο, αεροβική γυµναστική, κολύµβηση, συµµετοχή σε οµαδικά
αθλήµατα, γυµναστήριο, κ.α.).» (Βασιλόπουλος & Θαλασσινός, ανασυρµένο από το
διαδίκτυο στις 23.3.2005, www.hmao.gr)

3.3.1.1 Φυσική δραστηριότητα και πρόληψη παχυσαρκίας

Είναι κοινή παρατήρηση, αλλά και πολλές µελέτες έχουν δείξει σαφή αρνητική συσχέτιση
ανάµεσα στο επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας και της σωµατικής µάζας. Από
παλαιότερες µελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι παχύσαρκα παιδιά σχολικής ηλικίας συγκρινόµενα
µε παιδιά συνοµήλικά τους, αδύνατα και του ίδιου ύψους, έτρωγαν λιγότερο και ήσαν σαφώς
λιγότερο δραστήρια. Τα ίδια ευρήµατα υπήρχαν και σε ενήλικες όπου διαπιστώθηκε η
µειωµένη φυσική δραστηριότητα στους παχύσαρκους. Τα ευρήµατα όµως αυτά, δεν
απαντούσαν στο ερώτηµα εάν η µειωµένη δραστηριότητα είναι αίτιο ή αποτέλεσµα της
παχυσαρκίας.
Από τις υπάρχουσες µελέτες, παρά τις δυσκολίες αξιοπιστίας των µετρήσεων της φυσικής
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δραστηριότητας, προκύπτει ότι ένα υψηλό επίπεδο δραστηριότητας παίζει προστατευτικό
ρόλο έναντι της αύξησης του βάρους και της παχυσαρκίας και πρέπει να συνίσταται
ανεπιφύλακτα. Με τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, δεν µπορούµε να συµπεράνουµε
µε βεβαιότητα ότι το χαµηλό επίπεδο φυσικής δραστηριότητας είναι και το αίτιο της
παχυσαρκίας ή ότι αυτή συµµετέχει στη διατήρησή της. Η παχυσαρκία αναπτύσσεται µόνο
εφόσον η ενεργειακή πρόσληψη είναι υψηλή σε σχέση µε την ενεργειακή δαπάνη, για ένα
µεγάλο χρονικό διάστηµα.

3.3.1.2 Απώλεια βάρους µε άσκηση και δίαιτα

Σε πολλές µελέτες έχει παρατηρηθεί µεγαλύτερη απώλεια βάρους όταν η δίαιτα
συνδυάζεται µε κάποιου βαθµού αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Η αύξηση αυτή όµως,
ήταν σχετικά µικρή. Πολύ ερευνητές
έχουν θέσει το ερώτηµα εάν σε αυστηρά περιοριστικές δίαιτες προσθέσουµε άσκηση,
µειώνεται ή προλαµβάνεται το σύνηθες ανεπιθύµητο αποτέλεσµα των διαιτών αυτών, που
είναι η ελάττωση της µυϊκής µάζας. Οι περισσότερες παρατηρήσεις δείχνουν ότι πράγµατι
αυτό συµβαίνει. Φαίνεται ότι η δυνατότητα απώλειας βάρους µε την προσθήκη άσκησης,
εξαρτάται και από την περιεκτικότητα της δίαιτας σε λίπος. Η τακτική άσκηση αυξάνει τον
αριθµό των θερµίδων που καταναλώνονται από το λίπος. Εάν οι χορηγούµενες ως λίπος
θερµίδες µειωθούν ενώ αυξάνεται η απώλεια λίπους µε την άσκηση, το τελικό ισοζύγιο θα
είναι σαφώς αρνητικό και το συνολικό σωµατικό λίπος θα µειωθεί ταχύτερα. Συγχρόνως η
χορήγηση αντίστοιχα µεγαλύτερου ποσού θερµίδων από υδατάνθρακες, θα ελαττώσει το
αίσθηµα της χρόνιας κόπωσης που εκτός των άλλων µειώνει και τη διάθεση των παχύσαρκων
για άσκηση. Παρά το γεγονός ότι η παραπάνω υπόθεση δεν έχει υιοθετηθεί από όλους τους
ερευνητές, δεν παύει να είναι µια δελεαστική πρόταση που χρειάζεται περισσότερη
διερεύνηση.
Παρά λοιπόν το µικρό συνολικά κέρδος σε απόλυτα µεγέθη, ο συνδυασµός δίαιτας και
άσκησης είναι πολλαπλά ωφέλιµος, ιδίως όσο αφορά τη διατήρηση της µυϊκής µάζας.
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3.3.1.3 Άσκηση και διατήρηση βάρους

Σύµφωνα µε τους Βασιλόπουλο, & Θαλασσινό (2005), παρόλο που η άσκηση, από µόνη
της ή σε συνδυασµό µε δίαιτα, έχει σαν αποτέλεσµα την µέτρια απώλεια βάρους, υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι η συστηµατική άσκηση παίζει σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση του
βάρους µετά από την περίοδο της επιτυχούς απώλειάς του. Το µεγαλύτερο πρόβληµα αυτών
που έχασαν βάρος µε διάφορες µεθόδους, είναι να το διατηρήσουν. Αργά ή γρήγορα οι
περισσότεροι επιστρέφουν στα ίδια κιλά που είχαν πριν ξεκινήσουν κάποιο πρόγραµµα
απώλειας βάρους ή και µεγαλύτερο από αυτό που είχαν.
Σε µια ενδιαφέρουσα µελέτη αναφέρεται ότι 6 µήνες έως 3 χρόνια µετά το τέλος του
αρχικού προγράµµατος, σε τρεις οµάδες που είχαν συνεχίσει την προσπάθεια τους µόνο µε
άσκηση, ή µόνο µε δίαιτα ή µε συνδυασµό και των δύο, η επιπλέον απώλεια βάρους ήταν
4,9kg - 4kg- 7,2kg αντίστοιχα. Σε µία άλλη έρευνα που η διάρκειά της ήταν από 18 έως 36
µήνες, µετά το τέλος του προγράµµατος, αυτοί που συνέχιζαν µόνο µε δίαιτα είχαν
επιστρέψει στο αρχικό τους βάρος ενώ αυτό δεν συνέβη σε όσους συνδύαζαν δίαιτα και
άσκηση. Στοιχείο που δείχνει ότι ο συνδυασµός άσκησης και δίαιτας είναι πιο
αποτελεσµατικός στη µακροχρόνια προσπάθεια της διατήρησης του σωµατικού βάρους.
Τα στοιχεία δείχνουν πως το βάρος είναι πιθανότερο να διατηρηθεί όταν ακολουθείται
κάποιο πρόγραµµα συστηµατικής άσκησης. Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως ένα πρόγραµµα
άσκησης 2-3 φορές την εβδοµάδα, το οποίο είναι συνήθως δύσκολο να ακολουθηθεί από έναν
παχύσαρκο, γίνεται πολύ ευκολότερο µετά από την αρχική απώλεια βάρους. Προϋπόθεση για
την συνέχιση ενός τέτοιου προγράµµατος είναι να ενταχθεί στην καθηµερινότητά τους, όχι
πια σαν αγγαρεία αλλά, ως ουσιαστικό στοιχείο για την σωµατική τους ευεξία.
Για το φαινόµενο αυτό, δεν υπάρχει ακόµα κάποια πειστική επιστηµονική ερµηνεία.
Ελκυστική όµως είναι η υπόθεση ότι ο συνδυασµός δίαιτας και άσκησης δίνει µεγαλύτερη
ευελιξία παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της µιας ή της άλλης µεθόδου, ανάλογα
µε τις ανάγκες της κάθε περιόδου.

3.3.1.4 Παχυσαρκία και άσκηση

Παρόλο που η φυσική δραστηριότητα ευνοεί την πρόληψη της παχυσαρκίας, την απώλεια
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βάρους και τη διατήρησή του, αρκετά άτοµα που συµµετέχουν σε προγράµµατα δίαιτας δεν
επιτυγχάνουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ένα στοιχείο που συνήθως παραβλέπεται, είναι ο
σωµατότυπος του ατόµου. Κάποιος µπορεί να είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος αλλά να έχει
τέτοια καθηµερινή φυσική δραστηριότητα ώστε να παραµένει υγιής. Σε παλαιότερες έρευνες
είχε σηµειωθεί ότι οµάδες ατόµων µε υψηλό ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) οι οποίοι
αθλούνταν, είχαν χαµηλότερα ποσοστά θανάτου από άλλες οµάδες ατόµων µε χαµηλό ∆ΜΣ
που ακολουθούσαν «καθιστική ζωή.
Σε πρόσφατη µελέτη παρακολουθήθηκαν για 8 χρόνια 21.925 άνδρες ηλικίας 30 έως 83
ετών. Οι άνδρες ταξινοµήθηκαν σε οµάδες ανάλογα µε το ποσοστό του σωµατικού τους
λίπους και το βαθµό άθλησής τους. Σε όλες τις οµάδες οι αθλούµενοι είχαν µικρότερο
ποσοστό κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι
παχύσαρκοι που αθλούνταν είχαν πολύ χαµηλότερο κίνδυνο από µη αθλούµενους άνδρες µε
λιγότερο σωµατικό λίπος. Οι ερευνητές δεν ισχυρίζονται πως η φυσική δραστηριότητα και η
άθληση εξαφανίζουν τους κινδύνους από την παχυσαρκία. Αν όµως τα δεδοµένα τους
επιβεβαιωθούν θα πρέπει να θεωρείται η άσκηση και η άθληση στους παχύσαρκους ως
αναγκαιότητα για την καλύτερη υγεία τους, ανεξάρτητα από το εάν θα οδηγήσει ή όχι σε
απώλεια βάρους.
Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζεται η σχέση των θερµίδων που καταναλώνουµε για
σωµατική άσκηση µε τα επεισόδια εµφράγµατος σε διάφορες οµάδες, ανάλογα µε την ηλικία
καθεµίας από αυτές. Όσο οι θερµίδες που καταναλώνουµε εβδοµαδιαίως για άσκηση
αυξάνονται, τόσο ο κίνδυνος για έµφραγµα του µυοκαρδίου ελαττώνεται. Όπως φαίνεται καθαρά στο σχήµα αυτό, για να είναι η σωµατική άσκηση αποτελεσµατική στην πρόληψη της
ισχαιµικής καρδιοπάθειας, πρέπει να ξοδεύονται περισσότερες από 2000 Kcal την εβδοµάδα
σε σωµατική άσκηση.
∆είκτης σωµατικής άσκησης (κατανάλωση θερµίδων για εβδοµαδιαία άσκηση) σε σχέση
µε την πρώτη προσβολή από έµφραγµα του µυοκαρδίου.
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Πηγή: Καφάτος, 2002, σελ. 52.
Σύµφωνα µε τον Καφάτο (2002), η αδράνεια λόγω έλλειψης σωµατικής άσκησης είναι
ένας από τους συχνότερους και σοβαρότερους παράγοντες κινδύνου για έµφραγµα του
µυοκαρδίου και καρκίνο του παχέος εντέρου. Εκτός αυτού, η έλλειψη σωµατικής άσκησης
οδηγεί συχνά στην παχυσαρκία, η οποία συνδέεται, µε τη σειρά της, µε σακχαρώδη διαβήτη.
Μελέτες σε ενήλικες έχουν δείξει ότι άτοµα που ακολουθούν καθιστική ζωή έχουν διπλάσιο
κίνδυνο για έµφραγµα σε σύγκριση µε άτοµα που ασκούνται συστηµατικά. Το ένα τρίτο των
καρδιακών προσβολών που συµβαίνουν κάθε χρόνο θα µπορούσε να προληφθεί µε
συστηµατική σωµατική άσκηση. Για να είναι αποτελεσµατική η άσκηση, θα πρέπει να
καταναλώνονται 200 µε 300 θερµίδες την ηµέρα (π.χ. µία ώρα έντονης απασχόλησης µε την
κηπουρική καθηµερινά). Η άσκηση αυτή βοηθά στην ελάττωση της «κακής» χοληστερόλης
LDL, στην πτώση της αρτηριακής πίεσης και στην αύξηση της «καλής» ΗΟL χοληστερόλης
στο αίµα.
Μέτρια καθηµερινή άσκηση (π.χ. µία ώρα έντονο περπάτηµα) ή µισή ώρα έντονης
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άσκησης τρεις ηµέρες την εβδοµάδα ελαττώνουν τον κίνδυνο για έµφραγµα του µυοκαρδίου.
Ταυτόχρονα, η κατανάλωση διά της σωµατικής άσκησης 2000 περίπου θερµίδων την
εβδοµάδα, σε συνδυασµό µε κατάλληλο διαιτολόγιο, οδηγεί ευκολότερα στην απώλεια
σωµατικού βάρους. Άτοµα που δεν άσκησαν το σώµα τους ποτέ στη ζωή τους πρέπει να
αρχίσουν πολύ προσεκτικά, µε λίγη άσκηση προοδευτικά αυξανόµενη και υπό την
παρακολούθηση του γιατρού τους.
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3.3.2 Η διαιτητική αντιµετώπιση της παχυσαρκίας

Οι άνθρωποι που ασχολούνται και υπόσχονται γρήγορο αδυνάτισµα, εργαζόµενοι συνήθως
σε ανάλογα ινστιτούτα, ασκούν ένα από τα πιο προσοδοφόρα επαγγέλµατα στα σύγχρονα
αστικά κέντρα. ∆υστυχώς, τις περισσότερες φορές οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι
ανορθόδοξες, αντεπιστηµονικές και επικίνδυνες για την υγεία. Τα αποτελέσµατά τους είναι
συνηθέστατα παροδικά, γιατί το βάρος επανέρχεται γρήγορα στα προηγούµενα ή και σε
ακόµη υψηλότερα επίπεδα. Οι ασθενείς, κατά κύριο λόγο γυναίκες, απογοητεύονται,
αναζητούν άλλα κέντρα και δοκιµάζουν άλλες δίαιτες.
Ακόµη όµως και τα µεγάλα επιστηµονικά κέντρα, σε διάφορα πανεπιστήµια του κόσµου,
που χρησιµοποιούν επιστηµονικές µεθόδους αδυνατίσµατος, συχνά αποτυγχάνουν να
επαναφέρουν και να διατηρήσουν µακροχρόνια το ιδανικό βάρος σε παχύσαρκα άτοµα.
Τουλάχιστον όµως οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών τους.
Η ελάττωση του βάρους των παχύσαρκων ατόµων δεν είναι στόχος τόσο δύσκολος, όσο
είναι η διατήρηση του κανονικού βάρους για πολλά χρόνια. Κάθε άτοµο µπορεί να υποβληθεί
σε υποθερµιδική δίαιτα πείνας, χωρίς καµιά βοήθεια ειδικών, και να χάσει βάρος. Στην
περίπτωση όµως αυτή, το επικίνδυνο για την υγεία είναι η απότοµη απώλεια βάρους και η
ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών ζωτικής σηµασίας για τη λειτουργία του οργανισµού. ∆εν
είναι ασυνήθιστο φαινόµενο για τους γιατρούς να εξετάζουν κορίτσια εφηβικής συνήθως
ηλικίας τα οποία υποβάλλονται σε δίαιτες πείνας, και να διαπιστώνουν σοβαρές αναιµίες,
διακοπή της εµµηνορρυσίας και αναστολή της ανάπτυξής τους. Γι' αυτόν κυρίως το λόγο
παιδιά που βρίσκονται στην περίοδο της ανάπτυξής τους δεν πρέπει µε κανέναν τρόπο να
ακολουθούν ανεύθυνες δίαιτες. Η απώλεια βάρους είναι επικίνδυνη την περίοδο αυτή, γιατί,
ταυτόχρονα µε την καύση του λίπους του σώµατος εξαντλούνται οι πρωτεΐνες των µυών και
ελαττώνεται η οστική µάζα, αναστέλλοντας έτσι την ανάπτυξη του οργανισµού.
Σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία έχει επίσης η µη διατήρηση σταθερού βάρους και η
εναλλασσόµενη απώλεια και προσθήκη βάρους. Οι διακυµάνσεις αυτές του σωµατικού βάρους σχετίζονται πολύ συχνά µε εµφράγµατα της καρδιάς και µε σακχαρώδη διαβήτη.
Εξίσου συχνό πρόβληµα αποτελούν σήµερα οι διαταραχές της συµπεριφοράς ως προς τη
λήψη τροφής, µε αποτέλεσµα είτε την ψυχογενή βουλιµία είτε την ανορεξία, οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις οδηγούν ακόµη και σε θάνατο.
Το να αλλάξει κανείς τη δίαιτά του σηµαίνει µια µεγάλη µεταβολή στη συµπεριφορά του
και άρα στον τρόπο ζωής του. Η δυσκολία του εγχειρήµατος και οι συχνές αποτυχίες στο
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παρελθόν µπορεί να έχουν δηµιουργήσει την αντίληψη σε πολλούς ανθρώπους ότι ποτέ δεν
θα µπορέσουν να αδυνατίσουν. Είναι λοιπόν σηµαντικό να γνωρίζει κανείς πώς µπορεί να
ξαναβρεί το κίνητρο για δίαιτα και αλλαγή.
«Έρευνες έχουν δείξει ότι η αλλαγή της συµπεριφοράς περνά από διάφορα διαδοχικά
στάδια, που έχουν ονοµαστεί τα «στάδια της αλλαγής» και τα οποία είναι τα ακόλουθα:
α) το στάδιο της άρνησης της αλλαγής, στο οποίο το άτοµο δεν επιθυµεί ούτε συζητάει για
κάποια αλλαγή,
β) το στάδιο της πρόθεσης για αλλαγή, όπου το άτοµο αρχίζει να σκέφτεται ότι θα ήταν
καλό να αλλάξει,
γ) το στάδιο της προετοιµασίας, στο οποίο το άτοµο συγκεντρώνει πληροφορίες και
µαθαίνει δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να αρχίσει να αλλάζει,
δ) το στάδιο της δράσης, όπου το άτοµο κάνει πράξη τις αλλαγές στη δίαιτά του ή τον
τρόπο ζωής του,
ε) το στάδιο της διατήρησης, η περίοδος δηλαδή όπου οι προηγούµενες αλλαγές
εδραιώνονται και σταθεροποιούνται στον χρόνο.
Συνήθως προστίθεται και ένα έκτο στάδιο, το στάδιο της υποτροπής, όπου οι αλλαγές που
επιτεύχθηκαν κινδυνεύουν, διότι το άτοµο βρίσκει έντονες δυσκολίες για να τις διατηρήσει.»
(Mahan & Escott- Stump, 2000, 452-453)
Το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει µία δίαιτα ιδανική για όλα τα παχύσαρκα άτοµα. Η δίαιτα
αυτή πρέπει να είναι εξατοµικευµένη, δηλαδή να βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
συγκεκριµένου ατόµου για το οποίο προορίζεται Επιπλέον, πρέπει να παρέχει στο άτοµο όλα
τα θρεπτικά συστατικά που του είναι απαραίτητα καθηµερινώς, και µόνο οι θερµίδες να είναι
χαµηλότερες ως προς τις ηµερήσιες ανάγκες, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ελάττωση του λίπους
και του λαδιού.
Κοινό γνώρισµα των διαιτολογίων αυτών είναι η χαµηλή ολική ενέργεια, η χαµηλή
περιεκτικότητα σε λίπος (κάτω από το 30% της ολικής ηµερήσιας ενέργειας) και η υψηλή
περιεκτικότητα σε ολικές διαιτητικές ίvες (πάνω από 30 gr την ηµέρα).
Τα διαιτολόγια µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρούνται σήµερα τα πλέον
αποτελεσµατικά για τη µείωση του αυξηµένου βάρους, µε παράλληλη προαγωγή της υγείας
και πρόληψη των χρόνιων νοσηµάτων.

56

3.3.3 Η φαρµακευτική αντιµετώπιση της παχυσαρκίας

Σύµφωνα µε τον Wadden και τους συνεργάτες του (2002), η φαρµακοθεραπεία στις
ηµέρες µας αποτελεί παγκοσµίως έναν πολύ σηµαντικό, αποτελεσµατικό και συνεχώς
εξελισσόµενο τρόπο αντιµετώπισης της παχυσαρκίας, ειδικά για τον παχύσαρκο πληθυσµό µε
δείκτη µάζας σώµατος που υπερβαίνει το 30. Ειδικά, τα φάρµακα εκτός από την θεραπεία
της παχυσαρκίας µπορούν να ενισχύσουν την διατήρηση της απώλειας βάρους εάν οι
πάσχοντες τα παίρνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Κατά καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες ουσίες ως φάρµακα για την καταπολέµηση
του ανεπιθύµητου βάρους. Αυτές οι φαρµακευτικές ουσίες ναι µεν διέθεταν επαρκή
θεωρητική βάση για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, αλλά από την άλλη πλευρά στην
πράξη προκαλούσαν σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες. Μερικά τέτοια φάρµακα ανήκουν στις
παρακάτω κατηγορίες:
α) Θερµογενετικά
Τα θερµογενετικά, µε κύριο εκπρόσωπο την εφεδρίνη θεωρήθηκαν ότι θα µπορούσαν να
βοηθήσουν αυξάνοντας το βασικό µεταβολισµό. ∆εν υπήρξαν όµως τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα.
β) Θυρεοειδικά σκευάσµατα
Θυρεοειδικά σκευάσµατα λέµε τα φάρµακα που περιέχουν ορµόνες του θυρεοειδούς.
Χορηγούνται σε ασθενείς που έχουν έλλειψη των ορµονών του θυρεοειδούς, συχνά γιατί
έχουν αφαιρέσει χειρουργικά τον θυρεοειδή αδένα (στην περίπτωση αυτή είναι πολύτιµα).
Ένα τέτοιο φάρµακο είναι η θυροξίνη.
Με παρόµοιο µηχανισµό δράσης (αύξηση του µεταβολισµού) και αυτά, χρησιµοποιήθηκαν
αρκετά στο παρελθόν σαν µέσον αντιµετώπισης της παχυσαρκίας. ∆εν χρησιµοποιούνται για
την παχυσαρκία πλέον µιας και ενδέχεται να επιφέρουν ανεπιθύµητες ενέργειες.
γ) Ανορεξιογόνα
Με κύριους εκπροσώπους τους αγωνιστές της σεροτονίνης, φαινφλουραµίνη και
δεξτροφαινφλουραµίνη τα φάρµακα αυτά χρησιµοποιήθηκαν µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα
σε ειδικές περιπτώσεις παχυσαρκίας (όπως σε διαβητικούς ασθενείς που δεν είχαν
αποτελέσµατα µε υποθερµιδική δίαιτα). Θεωρείται ότι προκαλούν το αίσθηµα του κορεσµού
και µειώνουν την όρεξη κυρίως για υδατάνθρακες (ψωµί, ζυµαρικά κλπ). Ορισµένα
ενοχοποιήθηκαν για περιστατικά κατάθλιψης και άλλων παρενεργειών, όπως βλαπτική
επίδραση στη λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων.
Τα

παραπάνω

φάρµακα

όµως

που

παρασκευάσθηκαν
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και

χρησιµοποιήθηκαν

αποσύρθηκαν το ένα µετά το άλλο εξ αιτίας των σοβαρών ανεπιθύµητων ενεργειών, που
παρουσίαζαν. Τέτοιες ανεπιθύµητες ενέργειες αποτελούν προβλήµατα στην καρδιά, στο
κεντρικό νευρικό σύστηµα, αϋπνίες, κατάθλιψη ή ακόµα και εξάρτηση.
Έτσι, η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας θέσπισε µια σειρά από απαραίτητα κριτήρια, τα
οποία θα πρέπει να πληροί κάθε φάρµακο που θα χρησιµοποιείται για τη µείωση του
σωµατικού βάρους και συνοψίζονται ως εξής:
-αποτελεσµατικότητα στη µείωση του σωµατικού βάρους, αλλά και βελτίωση των
συνυπαρχουσών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, υπέρταση)
-διατήρηση της αποτελεσµατικότητας, όταν το φάρµακο χρησιµοποιείται µακροχρόνια
-γνωστός τρόπος δράσης
-καλή ανοχή και ασφάλεια
-έλλειψη πιθανότητας εξάρτησης.
Σύµφωνα µε τον Wadden και τους συνεργάτες του (2002), για να συνταγογραφηθούν τα
φάρµακα για µεγάλο χρονικό διάστηµα πρέπει να πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις, να
είναι δηλαδή συγχρόνως αποτελεσµατικά και ασφαλή για την υγεία του ατόµου. ∆ύο τέτοια
φάρµακα που έχουν προταθεί από τον Οργανισµό τροφίµων και φαρµάκων είναι η
σιµπουτραµίνη και η ορλιστάτη. Και οι δύο αυτές ουσίες βοηθούν εκτός από την απώλεια
βάρους στην διατήρηση του επιθυµητού βάρους.
Η σιµπουτραµίνη είναι ένας συνδυασµός σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης και δρα στους
υποδοχείς του υποθαλάµου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το αίσθηµα του κορεσµού. Σε
κάποιες περιπτώσεις η ουσία αυτή σε συνδυασµό µε δίαιτα προκαλεί 7% µείωση βάρους
µέσα σε ένα χρόνο. Απώλεια ωστόσο βάρους της τάξης του 10-15% συναντάµε στις
περιπτώσεις ασθενών που λαµβάνουν αυτή την ουσία και συγχρόνως ακολουθούν ένα
εντατικό πρόγραµµα ψυχολογικής παρέµβασης, δίαιτας και γυµναστικής. Η παραπάνω ουσία
συνδέεται ιατρικά µε αύξηση του καρδιακού ρυθµού και της αιµατικής πίεσης, µε συνέπεια
να αντενδείκνυται στις περιπτώσεις ασθενών µε υπέρταση ή καρδιολογικά προβλήµατα.
Τέλος, η σιµπουτραµίνη δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα µε άλλες ουσίες, όπως για
παράδειγµα µε ουσίες που καταπολεµούν την κατάθλιψη.
Ο Wadden και οι συνεργάτες του (2002) αναφέρουν ότι η ορλιστάτη δρα ως αναστολέας
στο έντερο ενός ενζύµου που λέγεται λιπάση και συµβάλλει αποφασιστικά στην απορρόφηση
των λιπών από τον οργανισµό. Σε περίπτωση που αναστέλλεται η δράση της λιπάσης, ένα
µεγάλο µέρος του λίπους, περίπου το 1/3, που λαµβάνεται µέσω της τροφής αποβάλλεται µε
τα κόπρανα και δεν φτάνει στην κυκλοφορία για να γίνει πηγή υψηλής παραγωγής ενέργειας,
µε απώτερη συνέπεια την απώλεια βάρους. Σε κάποιες περιπτώσεις ο συνδυασµός της
ορλιστάτης µε δίαιτα προκαλεί µείωση βάρους σε ποσοστό 10% µέσα σε ένα χρόνο.
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Πάσχοντες από παχυσαρκία που λαµβάνουν αυτή την ουσία για ένα επιπλέον χρόνο
καταφέρνουν σε µεγάλο βαθµό να διατηρήσουν τα κιλά που έχασαν. Τέλος, επειδή η
ορλιστάτη δεν επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστηµα δεν προκαλεί ανεπιθύµητες
παρενέργειες και µπορεί να συγχορηγείται µε ουσίες που ελέγχουν την κατάθλιψη.

3.3.4 Η θεραπεία της παχυσαρκίας µέσω χειρουργικής επέµβασης

Ο Wadden και οι συνεργάτες του (2002) αναφέρουν ότι οι σηµαντικές αρνητικές
επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία και οι συντηρητικές υπάρχουσες θεραπείες µε µέτρια
αποτελέσµατα οδήγησαν τους επιστήµονες στην δηµιουργία νέων µεθόδων αντιµετώπισης
της παχυσαρκίας, όπως για παράδειγµα στην χειρουργική επέµβαση. Αυτός ο τρόπος
παρέµβασης ενδείκνυται κυρίως στις περιπτώσεις παχύσαρκων µε δείκτη µάζας σώµατος άνω
του 40.
Η πρώτη ευρέως διαδεδοµένη επέµβαση αφορούσε ένα bypass στο έντερο, το οποίο
προκαλούσε σηµαντική απώλεια βάρους. Παρ’ όλα αυτά δεν χρησιµοποιείται πλέον διότι
προκάλεσε διαφόρων ειδών επιπλοκές στην υγεία. Αργότερα, οι Mason και Ito ανακάλυψαν
το γαστρικό bypass, το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως και στις ηµέρες µας. Αναλυτικότερα,
κατά την διάρκεια της συγκεκριµένης επέµβασης δηµιουργείται µία µικρή γαστρική σακούλα
στην βάση του οισοφάγου έτσι ώστε να περιορίζεται σηµαντικά η λήψη τροφής. Αυτός ο
τρόπος είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός στις περιπτώσεις ανθρώπων που παχαίνουν εξαιτίας
των γλυκών, και αυτό επειδή αυτό το γαστρικό bypass µετά από κατανάλωση τέτοιων
τροφών προκαλεί ένα σύνδροµο το οποίο χαρακτηρίζεται από ναυτία και άλλα αρνητικά
συναισθήµατα.
Επίσης,

ένας

άλλος

αποτελεσµατικός

τρόπος

µείωσης

βάρους

αποτελεί

η

λιποαναρρόφηση, κατά την οποία αποµακρύνονται µέσω χειρουργικής επέµβασης ποσότητες
από τον αποθηκευµένο λιπώδη ιστό. Στις ηµέρες µας ο συγκεκριµένος τρόπος ελέγχου του
βάρους είναι πολύ διαδεδοµένος και αποτελεσµατικός, µε συνέπεια να απαιτεί την
κατανάλωση µεγάλου χρηµατικού ποσού.
Τέλος, ένας άλλος νέος τρόπος, που βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο ακόµα, είναι η
εισαγωγή στο στοµάχι ενός µπαλονιού που φουσκώνει και περιορίζει σηµαντικά την
χωρητικότητα του. Με αυτή την µέθοδο οι επιστήµονες προσπαθούν να µικρύνουν το
µέγεθος του στοµάχου, έτσι ώστε µε την κατανάλωση µικρής ποσότητας τροφής το άτοµο να
νοιώθει κορεσµό και να µην τρώει περισσότερες θερµίδες.
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3.3.5 Οµαδική συµπεριφοριστική θεραπεία (Group Behavioral Treatment)

«Οι συνέπειες από την εφαρµογή της οµαδικής συµπεριφοριστικής θεραπείας κατά
της παχυσαρκίας είναι γνωστές, κοινώς αποδεκτές και δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά τα
τελευταία 15 χρόνια περίπου. Ένα ανάλογο πρόγραµµα 20 εβδοµάδων βοηθάει το παχύσαρκο
άτοµο να χάσει 8,5-9 κιλά, δηλαδή να µειώσει το συνολικό βάρος του κατά 9% περίπου.
Όµως, χωρίς περαιτέρω θεραπεία είναι πολύ πιθανό το άτοµο µέσα σε ένα χρόνο να
ανακτήσει το 1/3 τους βάρους. Μάλιστα αυτή η τάση συνεχίζεται µε το πέρασµα του χρόνου
και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που ξανακερδίζουν όλο το βάρος που είχαν
χάσει µέσα σε δύο χρόνια µετά την λήξη της θεραπείας. Γι’ αυτό πρόσφατες προσπάθειες
επικεντρώνονται στην επίτευξη µεγαλύτερης απώλειας βάρους και στην ενίσχυση της
µακροχρόνιας διατήρησης του επιθυµητού βάρους.» (Wadden, Brownell , & Foster , 2002,
σελ.515-517)

3.3.5.1 Πρόκληση απώλειας περισσότερων περιττών κιλών

Σύµφωνα µε τον Wadden και τους συνεργάτες του (2002), η πιο αξιόπιστη µέθοδος
µείωσης του βάρους σε µικρό χρονικό διάστηµα είναι ο περιορισµός της λήψης τροφής και
συγκεκριµένα η πρόσληψη λιγότερων θερµίδων. Αναρίθµητες προσπάθειες έχουν δείξει ότι
οι δίαιτες που συµπεριλαµβάνουν λίγες θερµίδες, δηλαδή κατανάλωση 400-800 θερµίδων ανά
την ηµέρα, επιφέρουν από την µία πλευρά ταχεία µείωση των περιττών κιλών αλλά από την
άλλη προκαλούν βραχυχρόνια αποτελέσµατα. ∆ηλαδή η διατήρηση του επιθυµητού βάρους
δεν διαρκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα στις περιπτώσεις που το άτοµο ακολούθησε µία
πολύ χαµηλή σε θερµίδες δίαιτα. Μάλιστα, µέσω ερευνών έχει αποδειχτεί ότι ένα χρόνο µετά
την θεραπεία δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ µίας συµπεριφοριστικής δίαιτας
που επιτρέπει τη κατανάλωση 1,200-1,500 θερµίδων ανά την ηµέρα και µίας ιδιαίτερα
χαµηλής σε θερµίδες δίαιτα. Αυτό συµβαίνει επειδή η πρώτη στοχεύει σε µακροχρόνια αλλά
σίγουρα αποτελέσµατα ενώ η δεύτερη σε βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα µε συνέπεια το
άτοµο ένα χρόνο µετά τη θεραπεία να αρχίσει να ανακτά το βάρος που µόλις είχε χάσει. Αυτό
οδήγησε τους ερευνητές να χρησιµοποιούν λιγότερο αυστηρές και χαµηλές σε θερµίδες
δίαιτες αλλά να διατηρήσουν την τακτική του ελέγχου λήψης τροφής. Οι Jeffery et al
(1993),για παράδειγµα, βρήκαν ότι οι παχύσαρκοι που ακολούθησαν µία δίαιτα που επέτρεπε
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την κατανάλωση 1200 θερµίδων την ηµέρα µέσω προεπιλεγµένων και καθορισµένων τροφών
από τους ειδικούς έχασαν περισσότερα ανεπιθύµητα κιλά µέσα σε 6 έως 18 µήνες σε σχέση
µε µία οµάδα παχύσαρκων που ναι µεν εφάρµοζαν µία δίαιτα 1200 θερµίδων αλλά επέλεγαν
µόνοι τους τις τροφές που θα κατανάλωναν ηµερησίως. Μία µετέπειτα έρευνα κατέδειξε ότι
το να δίνονται στους παχύσαρκους λεπτοµερείς οδηγίες και σχέδια για τα γεύµατα είναι το
ίδιο αποτελεσµατικό όσον αφορά την αύξηση απώλειας βάρους µε το να παρέχεται λίστα µε
τις τροφές που επιτρέπεται να καταναλώσει. Τέλος σε µία πολύ επιτυχηµένη έρευνα που
διεξήχθη στην Γερµανία, βρέθηκε ότι στους παχύσαρκους που αντικαταστάθηκε ένα
ηµερήσιο γεύµα µε µία ελεγµένη και προκαθορισµένη από τους ειδικούς µερίδα
παρουσιάστηκε µείωση του συνολικού βάρους κατά 8% κατά την διάρκεια των επόµενων
τεσσάρων χρόνων.
Η αύξηση της διάρκειας της θεραπείας αυξάνει την απώλεια περισσότερων κιλών, αλλά
όχι όσο θα περιµέναµε. Τρεις σχετικές έρευνες απέδειξαν ότι µία συµπεριφοριστική θεραπεία
που εφαρµόζεται για 40 έως 52 εβδοµάδες επιφέρει την απώλεια του 12%-14% του
συνολικού βάρους, ενώ η αντίστοιχη απώλεια περιττών κιλών ανέρχεται στο 18%-25% τους
πρώτους 4-6 µήνες της εφαρµογής αυτής της θεραπείας. Το παραπάνω, λοιπόν, καταδεικνύει
ότι κατά την συµπεριφοριστική θεραπεία ο ρυθµός µείωσης βάρους µειώνεται αισθητά µε το
πέρασµα του χρόνου, µε συνέπεια το άτοµο που ακολουθεί µία αντίστοιχη θεραπευτική
αντιµετώπιση να παρατηρεί µεγαλύτερη απώλεια βάρους τις πρώτες εβδοµάδες της
θεραπείας.
Όλα τα παραπάνω ευρήµατα σχετικά µε το γεγονός ότι οι περισσότεροι παχύσαρκοι δεν
µπορούν να χάσουν περισσότερο από το 10%-15% του συνολικού βάρους καθώς και να το
διατηρήσουν έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση πιο µετριοπαθών στόχων από τους επαγγελµατίες
υγείας.

3.3.5.2 Τρόποι διατήρησης του επιθυµητού βάρους

Η ενίσχυση της διατήρησης της απώλειας βάρους για µεγάλο χρονικό διάστηµα
αποτελεί την πιο σηµαντική πρόκληση για όλες τις θεραπείες κατά της παχυσαρκίας. ∆ύο
στοιχεία διευκολύνουν την επίτευξη αυτής της προόδου. Το πρώτο είναι η αναγνώριση και η
συνειδητοποίηση ότι η παχυσαρκία για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελεί µία χρόνια
ασθένεια η οποία απαιτεί µακροχρόνια θεραπεία. Ο Perri και οι συνάδελφοι του έδειξαν µέσω
µίας σειράς µελετών την δεκαετία του 1980 ότι η συνεχόµενη συµπεριφοριστική θεραπεία,
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που παρέχεται είτε από το τηλέφωνο και τον υπολογιστή µέσω του διαδικτύου είτε από τους
ειδικούς σε µία κλινική-νοσοκοµείο, και η εφαρµογή µίας δίαιτας των 1200-1500 θερµίδων
ενισχύουν την διατήρηση απώλειας βάρους. Η αδυναµία αυτής της προσέγγισης είναι ότι η
συµµετοχή στις συνεδρίες για διατήρηση του επιθυµητού βάρους µειώνεται ολοένα και
περισσότερο µε το πέρασµα του χρόνου. Γι’ αυτό οι σύγχρονες προσεγγίσεις και έρευνες
προτείνουν την χρήση τηλεόρασης και διαδικτύου ώστε να διευκολύνουν το άτοµο να
συµµετέχει στην θεραπεία και έτσι να διατηρεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα το ιδανικό
βάρος.
Το δεύτερο στοιχείο σχετίζεται µε νέες µεθόδους που διευκολύνουν το παχύσαρκο άτοµο
να αναπτύξει σωµατική δραστηριότητα, η οποία ενισχύει ανεπιφύλακτα την µακροχρόνια
διατήρηση του βάρους. ∆ύο µελέτες έδειξαν ότι τα άτοµα που γυµνάζονταν στον σπίτι τους,
προσαρµόστηκαν καλύτερα και ευκολότερα στο πρόγραµµα γυµναστικής και έχασαν
περισσότερα κιλά σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Επίσης, έχει αποδειχτεί ότι πολλαπλά
µικρά διαλείµµατα των 10 λεπτών για γυµναστική κατά την διάρκεια της ηµέρας είναι το ίδιο
αποτελεσµατικά όσον αφορά την µείωση βάρους αλλά και την προσκόλληση στην φυσική
δραστηριότητα µε την σωµατική άσκηση διάρκειας 40 λεπτών περίπου ανά την ηµέρα.
Μικρά διαλείµµατα για φυσική δραστηριότητα παρέχουν την ευκαιρία στο άτοµο να χωρέσει
στον περιορισµένο χρόνο του εξαιτίας των πολλών απαιτήσεων της σύγχρονης ζωής λίγα
λεπτά γυµναστικής. Με αυτόν τον τρόπο χάνει αρκετό βάρος ακριβώς επειδή σε αυτά τα
µικρά αλλά τακτικά διαλείµµατα κατά την διάρκεια της ηµέρας γυµνάζει διάφορα σηµεία του
σώµατός του το να ανεβοκατεβαίνει σκάλες ή να περπατάει. ∆ύο πρόσφατες έρευνες
κατέδειξαν τα πλεονεκτήµατα της lifestyle σωµατικής δραστηριότητας σε σχέση µε την
παραδοσιακή και κατεστηµένη φυσική άσκηση. Η πρώτη αποδείχτηκε ότι βοηθάει στην καλή
καρδιοαγγειακή λειτουργία και ισορροπία καθώς και στον έλεγχο του βάρους. Ωστόσο, και ο
παραδοσιακός τρόπος εκγύµνασης αλλά και ο σύγχρονος είναι το ίδιο αποτελεσµατικοί.
Μάλιστα, ο µοντέρνος τρόπος φυσικής δραστηριότητας αποτελεί µία πολύ καλή εναλλακτική
λύση για όσους έχουν βαρεθεί ή µισούν τις καθιερωµένες και βαρετές ασκήσεις. Ο καλύτερος
τρόπος σύµφωνα µε την συµπεριφοριστική θεραπεία για να διατηρήσει ένας πρώην
παχύσαρκος το επιθυµητό βάρος είναι να συνδυάσει την lifestyle δραστηριότητα µε την
κλασική φυσική άσκηση.
Γενικά οι παχύσαρκοι που επιθυµούν να χάσουν βάρος πρέπει να θέτουν ρεαλιστικούς
στόχους και όχι να είναι υπέρµετρα φιλόδοξοι, διότι όσοι έχουν υπερβολικούς και
εξωπραγµατικούς στόχους συνήθως αποτυγχάνουν να µειώσουν το βάρος τους.
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3.3.5.3 Γενίκευση των επιδράσεων της συµπεριφοριστικής θεραπείας

Ο Wadden και οι συνεργάτες του (2002) αναφέρουν ότι πρέπει να σηµειωθεί πως ό,τι
γνωρίζουµε σχετικά µε την συµπεριφοριστική θεραπεία και τις επιπτώσεις της στον
παχύσαρκο πληθυσµό προέρχεται από ακαδηµαϊκές µελέτες και από οργανισµούς που
διεξήγαγαν αντίστοιχες έρευνες. Ακόµα, είναι ανάγκη να τονιστεί ότι οι συµµετέχοντες
συνήθως έπασχαν από πολύ δύσκολες και βαριές µορφές παχυσαρκίας µε συνέπεια να είναι
ιδιαιτέρως δύσκολη η θεραπεία σε σχέση µε τον γενικό παχύσαρκο πληθυσµό. Άρα, η
γενίκευση των ευρηµάτων δεν είναι ακριβώς ανάλογη και ορθή. Επιπλέον, είναι σηµαντικό
να τονιστεί ότι όλες σχεδόν οι παραπάνω µελέτες διεξήχθησαν σε δείγµα παχύσαρκου
πληθυσµού που κατοικούσε στην περιοχή του Καυκάσου. Αυτό όµως αποτελεί ένα πρόβληµα
για την γενίκευση των αποτελεσµάτων και την εγκυρότητά τους καθώς έχει αποδειχτεί ότι για
παράδειγµα οι γυναίκες Αφρικανές-Αµερικάνες που χρησιµοποιούν διάφορες µεθόδους, όπως
για παράδειγµα δίαιτες χαµηλές σε θερµίδες, ισορροπηµένη διατροφή και άσκηση ή ακόµα
και χειρουργικές επεµβάσεις, χάνουν λιγότερο βάρος από ότι οι γυναίκες στον Καύκασο. Οι
λόγοι που οδηγούν τις πρώτες σε µικρότερη απώλεια βάρους δεν είναι επαρκώς
εξακριβωµένοι. Παρ’ όλα αυτά, οι πιθανότερες αιτίες είναι πολιτιστικής και κοινωνικής
φύσης. Σίγουρα οι διάφοροι πολιτισµικοί και κοινωνική παράγοντες επηρεάζουν έναν
πληθυσµό σε ποικίλους τοµείς, όπως για παράδειγµα στο είδος τροφής, στην φυσική
δραστηριότητα, στις συνθήκες διαβίωσης καθώς και στην µείωση του βάρους. Έλλειψη
προσοχής σε τέτοιους παράγοντες κατά τον σχεδιασµό και την εκτέλεση ενός προγράµµατος
µείωσης βάρους αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα για την επιστηµονική κοινότητα.

3.3.6 Συνεργασία ψυχολόγου-διαιτολόγου στην απώλεια βάρους / Ο ρόλος
του ψυχοθεραπευτή

Ο διαιτολόγος - διατροφολόγος φροντίζει για τη διαιτητική τροποποίηση της
διατροφικής συµπεριφοράς των παχύσαρκων ατόµων. Είναι ο πλέον αρµόδιος επιστήµονας
για να τα βοηθήσει στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν το επιθυµητό βάρος. O διαιτολόγος
πρέπει να σχεδιάσει ένα ισορροπηµένο και υγιεινό πρόγραµµα διατροφής, που θα
περιλαµβάνει σταθερές ώρες φαγητού και πλήρη µενού ώστε να µάθει το άτοµο να τρώει
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σωστά και να παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται.
Γενικά, τα αίτια της αύξησης του βάρους και των επεισοδίων υπερφαγίας ποικίλλουν
σηµαντικά. Μπορεί να είναι είτε φυσιολογικά, όπως πείνα ή κούραση, είτε συναισθηµατικάψυχολογικά, για παράδειγµα άγχος, µελαγχολική διάθεση, ανία, είτε γνωσιακά, όπως
αρνητικές σκέψεις, είτε περιστασιακά, όταν δηλαδή υπάρχει κάποια ειδική συνθήκη.
Έτσι, η συνεργασία του διαιτολόγου µε τον ειδικευµένο στην ψυχολογική προσέγγιση
της παχυσαρκίας ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή κρίνεται απαραίτητη και βοηθάει σηµαντικά στην
αντιµετώπιση της παχυσαρκίας.
Η ψυχολογική υποστήριξη αποτελεί τον δυσκολότερο τοµέα στην αντιµετώπιση της
παχυσαρκίας. Η ενεργοποίηση του παχύσαρκου ατόµου για να αντιµετωπίσει µε επιτυχία το
πρόβληµά του είναι µία υπόθεση που χρήζει ψυχολογικής υποστήριξης τόσο του ίδιου του
παχύσαρκου όσο και του περιβάλλοντός του. Ο παχύσαρκος αποζητά κλίµα που να ευνοεί τις
προσπάθειες του, επιζητεί συλλογικότητα και συντροφικότητα.
Η ψυχοθεραπεία σίγουρα βοηθάει αποτελεσµατικά τους πάσχοντες να τροποποιήσουν
τον τρόπο που σκέφτονται σχετικά µε τα περιττά κιλά, το σώµα τους, την εικόνα τους.
Επίσης, η εξειδικευµένη ατοµική παχυσαρκία βοηθάει τον πάσχοντα να αναθεωρήσει τις
αντιλήψεις του σχετικά µε την ζωή, τις κοινωνικές συναναστροφές και σχετικά µε το τι
θεωρείται «ωραίο». Εκτός από τις ατοµικές ψυχοθεραπείες απαραίτητο είναι το άτοµο να
συµµετέχει σε προγράµµατα οµαδικών θεραπειών, όπου θα παραδειγµατίζεται από τον
περίγυρο του. Συµπληρωµατικά, απαραίτητη κρίνεται από κάποιους ψυχολόγους η
συνεύρεση στην συνεδρία του πάσχοντα µε την οικογένειά του. Τέλος, παράλληλα µε την
ψυχοθεραπευτική παρέµβαση κρίνεται απαραίτητη επίσης σε κάποιες περιπτώσεις η
χορήγηση φαρµάκων.
Ο ρόλος του ψυχιάτρου-ψυχοθεραπευτή συνοψίζεται στα εξής:
- εκτίµηση και ενίσχυση των κινήτρων του ατόµου που θέλει να χάσει βάρος
- αναγνώριση και ψυχολογική βοήθεια των ατόµων που τρώνε για ψυχολογικούς λόγους
- αναγνώριση και αντιµετώπιση του άγχους ή µελαγχολικής διάθεσης
- διερεύνηση των αιτίων προηγούµενων αποτυχιών απώλειας βάρους
- συµπεριφοριστική αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και τροποποίηση της διατροφικής
συµπεριφοράς του ατόµου
- προγραµµατισµός εφικτών στόχων απώλειας βάρους
- διόρθωση αρνητικών και απαισιόδοξων σκέψεων για το βάρος του ατόµου και την εικόνα
του σώµατός του και
- αύξηση της αυτοπεποίθησης του ατόµου που θέλει να χάσει βάρος.
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3.3.7 Η αντιµετώπιση της παχυσαρκίας µέσω βελονισµού και δίαιτας

Μία αποδεδειγµένη παρέµβαση κατά της παχυσαρκίας µε ουσιαστικά αποτελέσµατα είναι
η δίαιτα. Η σηµαντική συµβολή του βελονισµού στη θεραπεία της παχυσαρκίας συνίσταται,
µέσω της έκκρισης των εγκεφαλινών και ενδορφινών, στο να διατηρεί τον ασθενή σε
κατάσταση ηρεµίας, ώστε να ανεχθεί µία χαµηλής θερµιδικής αξίας δίαιτα. Κατά την
Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, η βουλιµία και η παχυσαρκία είναι διαταραχές τύπου
ανεπάρκειας του συστήµατος στόµαχος - σπλήνας και σε ορισµένες περιπτώσεις του νεφρού.
Η θεραπεία της παχυσαρκίας θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζεται µε δίαιτα χαµηλής
θερµιδικής αξίας (περίπου 800 θερµίδων) και αυξηµένη πρόσληψη νερού (3 - 4 λίτρα
ηµερησίως). Το διαιτολόγιο επιλέγεται µε βάση τις ανάγκες και επιθυµίες του ασθενή.
Επιπλέον, είναι δυνατό να γίνει θεραπεία του τοπικού πάχους (λιπόλυση), µε τη χρήση
ειδικών συσκευών ηλεκτροβελονισµού.

3.3.8 Πρόληψη και παχυσαρκία
Σύµφωνα µε τον Wadden και τους συνεργάτες του (2002), όσον αφορά την πρόληψη
της παχυσαρκίας µία προσέγγιση είναι η αποδοχή ενός κλινικού µοντέλου, το οποίο όµως
απευθύνεται ως επί το πλείστον πρόληψη για να µην ξαναπάρει το άτοµο βάρος παρά στην
πρόληψη για να χάσει βάρος. Οι Jeffery και French (1999) πραγµατοποίησαν µία σχετική
έρευνα. Στην συγκεκριµένη έρευνα συµµετείχαν δύο οµάδες ατόµων. Στην µία οµάδα
χορηγήθηκε ένα διαιτητικό πρόγραµµα παράλληλα µε την εκτέλεση φυσικής δραστηριότητας
και στην δεύτερη οµάδα δεν χορηγήθηκε κανένα πρόγραµµα. Το πρόγραµµα που δόθηκε
στην πρώτη οµάδα σκοπό είχε την πρόληψη σχετικά µε την απόκτηση παραπάνω κιλών. Στο
τέλος της παραπάνω έρευνας, δηλαδή µετά από 3 χρόνια, δεν παρατηρήθηκε κανένα
πλεονέκτηµα της οµάδας που είχε ακολουθήσει το πρόγραµµα αλλαγής της διαιτητικής
συµπεριφοράς σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Γενικώς, όµως, οι επιστήµονες πρέπει να
είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί µε τέτοιου είδους έρευνες διότι είναι πολύ πιθανόν να
προκληθούν προβλήµατα στους συµµετέχοντες, όπως για παράδειγµα κατά την διάρκεια της
πειραµατικής διαδικασίας και εξαιτίας του προγράµµατος διατροφής που τους έχει χορηγηθεί
να αποκτήσουν περιττά κιλά και να γίνουν παχύσαρκοι.
Σύµφωνα µε έρευνες, επίσης, προγράµµατα διαιτητικής συµπεριφοράς που ακολουθούνται
από τους ενδιαφερόµενους ενήλικες για µεγάλα χρονικά διαστήµατα παράλληλα µε φυσική
δραστηριότητα ενισχύουν ιδιαίτερα αποτελεσµατικά την πρόληψη της παχυσαρκίας.
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Το σχολείο είναι, επιπροσθέτως, ένα πολύ καλά µέσο για την επίτευξη πρόληψης κατά της
παχυσαρκίας. Σύµφωνα µε τους Manios & Kafatos (2000), διάφορες έρευνες έχουν αποδείξει
τα θετικά αποτελέσµατα των παρεµβάσεων που στηρίζονται στο σχολείο και αναφέρονται
στην αλλαγή της διαιτητικής συµπεριφοράς και στην εκτέλεση φυσικής δραστηριότητας.
Παρ’ όλα αυτά, τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα είναι µέτρια και κυρίως βραχυχρόνια. Και
αυτό γιατί, οι καθηγητές εκτός της παράδοση των µαθηµάτων έχουν ακόµα πολλές
υποχρεώσεις, όπως να είναι σωστοί παιδαγωγοί, να αναπτύξουν την κοινωνικότητα των
παιδιών και να τα προφυλάξουν από διάφορους κινδύνους, όπως από τα ναρκωτικά. Εκτός
όµως από αυτή την πληθώρα υποχρεώσεων που δεν τους αφήνει χρονικά περιθώρια για
διαιτητική αγωγή, οι διδάσκαλοι δεν έχουν την απαραίτητη µόρφωση και ενηµέρωση σχετικά
µε θέµατα διατροφής και παχυσαρκίας. Γενικά πάντως, εάν το παιδί µάθει να τρέφεται σωστά
από την µικρή ηλικία συνηθίζει και κάνει τρόπο ζωής την καθηµερινή εκτέλεση µίας σωστής
και ισορροπηµένης διατροφής. Έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες ως ενήλικας να µην
αντιµετωπίσει το πρόβληµα της παχυσαρκίας. Ολοκληρώνοντας, οι κλινικές παρεµβάσεις
στον πληθυσµό, η ενηµέρωση από ειδικούς και η διαιτητική αγωγή στο σχολείο συνιστούν το
τρίπτυχο που προλαµβάνει την παχυσαρκία.
Συµπερασµατικά, η πρόληψη της παχυσαρκίας πρέπει να αρχίζει από την παιδική ηλικία,
γιατί η εµφάνισή της τότε είναι πιθανό να συνεχίσει και στην ενήλικη ζωή. Η πεποίθηση ότι
τα παιδιά θα χάσουν εύκολα το παραπανίσιο βάρος καθώς µεγαλώνουν είναι λανθασµένη. Η
απώλεια βάρους δεν είναι εύκολη υπόθεση σε καµία ηλικία, γι’ αυτό και η πρόληψη της
παχυσαρκίας έχει µεγάλη σηµασία.
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Με τον όρο παχυσαρκία ορίζεται επιστηµονικά η νοσηρή κατάσταση κατά την οποία
εντοπίζεται υπερβολικά περιττή ποσότητα λίπους στο σώµα, η οποία επιφέρει συχνά στους
πάσχοντες πληθώρα αρνητικών συνεπειών στην υγεία, στον κοινωνικό και στον ψυχολογικό
τοµέα. Η παχυσαρκία, λοιπόν, αποτελεί ένα διατροφικό πρόβληµα. Ωστόσο, υπάρχουν και
διάφορες σοβαρές διατροφικές διαταραχές, στις οποίες συγκαταλέγονται η ψυχογενής
ανορεξία και η βουλιµία.
Αυτή η νόσος αποτελεί µία σύγχρονη επιδηµία, αφού σηµαντικό µέρος του πληθυσµού
κάθε χώρας, αναπτυγµένης καθώς και αναπτυσσόµενης, αντιµετωπίζει για µεγάλο χρονικό
διάστηµα το πρόβληµα της παχυσαρκίας. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας µάλιστα έχει
δηµοσιεύσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το 5%-10% του παγκόσµιου πληθυσµού πάσχει
από παχυσαρκία. Παρ’ όλο όµως που στις ηµέρες µας η παχυσαρκία αποκτά ανησυχητικές
διαστάσεις και προβληµατίζει αρκετούς ανθρώπους, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι δεν
αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόµενο.
Αναλυτικότερα, ανατρέχοντας στον χρόνο διαπιστώνουµε ότι η νοσηρή αυτή κατάσταση
απασχολούσε τους ανθρώπους από αρχαιοτάτων χρόνων. Ο Ιπποκράτης, ο Πατέρας της
Ιατρικής, καθώς και οι µεταγενέστεροι συνάδελφοί του σε όλο τον κόσµο προβληµατίζονταν
έντονα γύρω από το θέµα της παχυσαρκίας. Προσπαθούσαν µε τα µέσα που διέθεταν εκείνες
τις εποχές να προσδιορίσουν αρχικά τις αιτίες της παχυσαρκίας και κατόπιν να ανακαλύψουν
και να εφαρµόσουν αποτελεσµατικές θεραπείες. Μάλιστα, το πρόβληµα της παχυσαρκίας
ήταν τόσο διαδεδοµένο εκείνα τα χρόνια που αποτέλεσε πηγή έµπνευσης και
προβληµατισµού για διάφορους καλλιτέχνες. Έτσι, µέχρι τις ηµέρες µας διασώζονται έργα
δηµιουργών παγκόσµιας φήµης, τα οποία απεικονίζουν µορφές, συνήθως γυναικείες, µε
αρκετά περιττά κιλά στο σώµα τους.
Επιπρόσθετα, η παχυσαρκία είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο ακριβώς επειδή οι
αιτίες του ποικίλουν σηµαντικά. Οι ερευνητές σηµειώνουν ότι η παχυσαρκία αποτελεί
επιδηµία στις ηµέρες µας εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης και της υιοθέτησης
λανθασµένων διατροφικών συνηθειών. Σίγουρα, λοιπόν, οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής, ο
καθιστικός τρόπος διαβίωσης και η απουσία σωµατικής δραστηριότητας αποτελούν
σοβαρούς λόγους που οδηγούν σε παχυσαρκία. ∆εν είναι, όµως, οι µόνοι λόγοι. Σύµφωνα µε
έρευνες η κληρονοµικότητα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα προδιάθεσης για παχυσαρκία.
Επίσης, διάφοροι ψυχολογικοί-συναισθηµατικοί λόγοι, όπως για παράδειγµα το άγχος ή η
µελαγχολική διάθεση, συµβάλλουν στην απόκτηση περιττών κιλών. Κάποιοι ερευνητές,
ακόµη, ενοχοποιούν κάποια γονίδια ή κάποιους ενδοκρινείς αδένες για την εµφάνιση της εν
λόγω διαταραχής.
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Όπως φαίνεται οι αιτίες δεν είναι συγκεκριµένες και σαφώς καθορισµένες µε συνέπεια η
ανακάλυψη της αποτελεσµατικής θεραπείας να αποτελεί δύσκολη υπόθεση. Στις ηµέρες µας
χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι ενάντια στην παχυσαρκία. Ο πιο αποτελεσµατικός
τρόπος γενικά µείωσης βάρους αποτελεί η τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών, η
παρακολούθηση ενός διαιτητικού προγράµµατος και η συχνή σωµατική άσκηση. Επίσης, η
χρήση φαρµάκων, όπως της ορλιστάτης, για µεγάλο χρονικό διάστηµα αποτελεί έναν
αξιόπιστο τρόπο ελέγχου του βάρους. Ακόµη, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παχύσαρκων
ατόµων που καταφεύγουν σε καθαρά ιατρικές µεθόδους για να αποκτήσουν το επιθυµητό
βάρος. Έτσι, συχνά επιστρατεύονται διάφορες ιατρικές τεχνικές, όπως εγχειρήσεις,
λιποαναρροφήσεις ή βελονισµός. Συµπληρωµατικά, σε πολλές περιπτώσεις παχύσαρκων
κρίνεται απαραίτητη η ταυτόχρονη παρέµβαση από µία οµάδα επιστηµόνων υγείας, όπως από
ψυχολόγους, ψυχιάτρους, γιατρούς και διαιτολόγους-διατροφολόγους. Τέλος, είναι
σηµαντικό να τονιστεί ότι δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες πραγµατοποιείται
συνδυασµός όλων των παραπάνω τεχνικών έτσι ώστε να προκύψουν άµεσα και επιτυχή
αποτελέσµατα.
Η αποτελεσµατική θεραπεία κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία εάν αναλογιστεί κάποιος την
πληθώρα και την σοβαρότητα των συνεπειών που επιφέρει η παχυσαρκία. Οι επιπτώσεις
επηρεάζουν διάφορους τοµείς, όπως για παράδειγµα την υγεία. Σύµφωνα µε µελέτες έχει
αποδεικτεί ότι το περιττό βάρος προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στην καρδιακή λειτουργία,
στο αναπνευστικό σύστηµα, συµβάλλει στην εµφάνιση καρκίνου και συνδέεται µε τον
πρόωρο θάνατο. Επίσης, οι συνέπειες της παχυσαρκίας αφορούν και τον κοινωνικό τοµέα.
Όπως φαίνεται από έρευνες, τα παχύσαρκα άτοµα αντιµετωπίζουν συχνά τον κοινωνικό
στιγµατισµό, τον κοινωνικό ρατσισµό και την κοινωνική αποµόνωση. ∆υσκολεύονται να
δηµιουργήσουν διαπροσωπικές θέσεις καθώς και να αποκατασταθούν επαγγελµατικά.
Ακόµη, η παχυσαρκία επηρεάζει και τον συναισθηµατικό-ψυχολογικό τοµέα. Πολλές φορές
τα παχύσαρκα άτοµα παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης,
άγχος καθώς και κατάθλιψη.
Όπως φαίνεται απ’ όλα τα παραπάνω η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία ασχολήθηκε και
διαπραγµατεύτηκε το θέµα της παχυσαρκίας από την σκοπιά των επιπτώσεων που προκαλεί
στους ενήλικες καθώς και από την σκοπιά της θεραπευτικής αντιµετώπισης.
Όσον αφορά τις συνέπειες, στην εν λόγω εργασία, κατηγοριοποιούνται σε δύο οµάδες. Η
µία οµάδα συµπεριλαµβάνει τα αρνητικά προβλήµατα που προκαλεί η παχυσαρκία στην
υγεία των ατόµων και η δεύτερη οµάδα περιορίστηκε στην ανάλυση των ψυχολογικών –
κοινωνικών διαταραχών που εµφανίζονται στο άτοµο. Και των δύο κατηγοριών οι επιπτώσεις
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είναι ιδιαιτέρως σοβαρές, αφού η µεν πρώτη µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στον πρόωρο
θάνατο και η δεύτερη συµβάλλει να αισθανθεί το άτοµο ότι δεν αποτελεί ένα κοινωνικό ον.
Το µειονέκτηµα, ωστόσο, της συγκεκριµένης εργασίας όσον αφορά τις επιπτώσεις
είναι ότι αφιερώθηκε αρκετός χώρος για την ανάλυση των επιπτώσεων της παχυσαρκίας στην
υγεία σε σύγκριση µε τον χώρο που αφιερώθηκε για τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Αυτό
συνέβη διότι το συλλεγµένο υλικό και πληροφορίες αφορούσαν σε σηµαντικό µέρος τις
επιδράσεις των περιττών κιλών στην υγεία. Εκτός αυτού θεωρήθηκε ότι ίσως χρειάζεται
περισσότερος χώρος να αφιερωθεί στην υγεία και όχι στην ψυχολογική ισορροπία, επειδή
κρίθηκε ότι ο θάνατος από καρδιακή προσβολή, από καρκίνο ή από αναπνευστικό πρόβληµα
εξαιτίας της παχυσαρκίας είναι ένα αρκετά σοβαρό αλλά και συχνό πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν οι παχύσαρκοι σε σχέση µε το άγχος που έχουν για τα περιττά κιλά και σε
σχέση µε την µελαγχολία που νοιώθουν. Σίγουρα, όµως για να είναι πληρέστερη η
συγκεκριµένη εργασία, θα έπρεπε να συµπεριλάβει ορισµένα ακόµα στοιχεία σχετικά µε τις
επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην ψυχολογία και στην κοινωνικότητα του ατόµου. Το
πλεονέκτηµα του µέρους που αφορά τις επιπτώσεις αποτελεί το γεγονός ότι έχουν αναλυθεί
σχεδόν όλες οι ασθένειες και ο παράγοντας κινδύνου εµφάνισής τους. Επίσης, προτέρηµα της
παρούσας εργασίας µπορεί να θεωρηθεί η συσχέτιση του καρκίνου, των µορφών του
καρκίνου και της παχυσαρκίας. Αυτό µάλιστα το ερευνητικό κοµµάτι είναι ένα ιδιαιτέρως
πρόσφατο εύρηµα.
Σε ένα µεγάλο µέρος της παρούσας εργασίας σχολιάστηκαν και αναλύθηκαν οι
διάφορες θεραπείες που χρησιµοποιούνται παγκοσµίως για την καταπολέµηση των περιττών
κιλών. Έτσι, έγινε αναφορά στην διαιτητική αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, στην συµβολή
της φυσικής άσκησης, στην χρήση φαρµάκων, στην ιατρική παρέµβαση µέσω εγχείρισης και
επεµβάσεων, στην συµπεριφοριστική θεραπεία αλλά και στην διεπιστηµονική συνεργασία
µεταξύ ψυχολόγων και διατροφολόγων.
Όσον αφορά το διαιτητικό πρόγραµµα και την φυσική δραστηριότητα αφιερώθηκε
ικανοποιητικός χώρος και τονίστηκε ότι για πιο σίγουρα, πιο ασφαλή και πιο γρήγορα
αποτελέσµατα καλό είναι το άτοµο να συνδυάζει την γυµναστική µε µία ισορροπηµένη και
υγιεινή διατροφή. Το µειονέκτηµα του συγκεκριµένου τρόπου αντιµετώπισης είναι ότι
ασχολείται µε το θέµα των περιττών κιλών επιφανειακά, ακριβώς επειδή δεν λαµβάνει υπόψη
τον ψυχολογικό παράγοντα και την ψυχοθεραπευτική παρέµβαση. Σε αυτό το είδος θεραπείας
δεν διερευνούνται τα αίτια και οι λόγοι που οδήγησαν το άτοµο να γίνει υπέρβαρο, µε
συνέπεια να αντιµετωπίζεται µονοµερώς το θέµα της παχυσαρκίας.
Στην χρήση φαρµάκων πραγµατοποιήθηκε µία λεπτοµερής αναφορά. Σηµαντικό είναι το
γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκε αναφορά στην ορλιστάτη, ένα σύγχρονο και ευρέως
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διαδεδοµένο φάρµακο, το οποίο µέχρι στιγµής δεν επιφέρει σηµαντικές παρενέργειες. Η
ορλιστάτη χρησιµοποιείται παγκοσµίως και ενδείκνυται για σοβαρές µορφές παχυσαρκίας.
Ένα σηµείο όµως που δεν «φωτίστηκε» αρκετά από τα διάφορα ερευνητικά δεδοµένα είναι
αυτό των επιπτώσεων στην υγεία που προκαλεί η χρόνια χορήγηση φαρµάκων κατά της
παχυσαρκίας. Ένα επίσης στοιχείο που δεν διερευνήθηκε είναι αυτό της εξάρτησης,
βιολογικής και συναισθηµατικής, από αυτά τα φάρµακα. ∆ηλαδή δεν αναλύθηκε το γεγονός
ότι τα άτοµα µπορεί να αναπτύξουν την αντίληψη ότι χωρίς την χρήση φαρµάκων θα
αποκτήσουν τα περιττά κιλά που έχασαν και θα νοιώσουν πάλι ψυχολογικά και
συναισθηµατικά πολύ άσχηµα. Επιπρόσθετα, όσον αφορά την φαρµακοθεραπεία δεν έχει
σχολιαστεί εκτενώς σε ποιες περιπτώσεις παχύσαρκων και µε ποια συχνότητα πρέπει να
χορηγούνται τα συγκεκριµένα φάρµακα από τους επιστήµονες υγείας.
Ένας άλλος τρόπος αντιµετώπισης της παχυσαρκίας είναι αυτός της χειρουργικής
παρέµβασης. Η συγκεκριµένη θεραπεία είναι ιδιαιτέρως διαδεδοµένη στις ηµέρες µας σε όλο
τον κόσµο. Αυτός ο τρόπος θεραπείας είναι ιδιαιτέρως αµφιλεγόµενος από την επιστηµονική
κοινότητα, επειδή θεωρείται από κάποιους παρά φύση και επικίνδυνος για την γενικότερη
υγεία του ατόµου. ∆εν είναι λίγες οι φορές που τα Μ.Μ.Ε. έχουν γνωστοποιήσει στο ευρύ
κοινό ότι παχύσαρκος παραµορφώθηκε κατά την διάρκεια λιποαναρρόφης εξαιτίας της
µεγάλης ποσότητας αναισθησιογόνου ή ότι ένα άτοµο πέθανε από καρδιακή προσβολή κατά
την χειρουργική επέµβαση αφαίρεσης λίπους. Ένα µειονέκτηµα της συγκεκριµένης εργασίας
όσον αφορά αυτού του είδους τις επεµβάσεις µπορεί να θεωρηθεί από κάποιους το γεγονός
ότι δεν αναφέρονται οι δυσµενείς επιπτώσεις της χειρουργικής παρέµβασης. Αυτό όµως
συνέβη εσκεµµένα για δύο λόγους, Κατ’ αρχήν, η επιστήµη της ψυχολογίας στο πλαίσιο της
οποίας εκπονήθηκε η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία δεν έχει σχέση µε την ιατρική και
συγκεκριµένα µε τον κλάδο της ιατρικής που ασχολείται µε χειρουργικές επεµβάσεις.
∆εύτερον, ο συγκεκριµένος τρόπος αντιµετώπισης των περιττών κιλών είναι αρκετά
σύγχρονος και καινούριος µε συνέπεια να µην έχουν ερευνηθεί εκτενώς αλλά ίσως και να µην
έχουν ανακαλυφθεί όλες οι αρνητικές συνέπειες που προκαλούν οι εγχειρίσεις, οι
λιποαναρροφήσεις και γενικώς οι χειρουργικές παρεµβάσεις κατά της παχυσαρκίας.
Επιπλέον, µία τεχνική που αναλύθηκε είναι αυτή της συµπεριφοριστικής θεραπείας.
Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη θεραπεία για να µειώσει ένας παχύσαρκος το βάρος του αλλά
και για να νοιώσει ψυχολογική ισορροπία απαραίτητο είναι να αναθεωρήσει κάποιες
αντιλήψεις του και να τροποποιήσει την διατροφική συµπεριφορά του. Το πλεονέκτηµα της
συγκεκριµένης τεχνικής αποτελεί το γεγονός ότι προσπαθεί να βρει τα αίτια και να αλλάξει
εκ των βάθρων την διαιτητική συµπεριφορά του ατόµου. Με τον παραπάνω τρόπο αναθεωρεί
κάποιες αντιλήψεις του και υιοθετεί αυτή την διαιτητική συµπεριφορά για την υπόλοιπη ζωή
71

του. Στην συγκεκριµένη θεραπεία αφιερώθηκε ένα σηµαντικό µέρος της εργασίας ακριβώς
επειδή θεωρήθηκε ότι άπτεται ιδιαιτέρως της επιστήµης της ψυχολογίας. Παρ’ όλα αυτά,
σίγουρα θα µπορούσαν να έχουν συµπεριληφθεί και διάφορα άλλα στοιχεία σε αυτό το
κοµµάτι, όπως για παράδειγµα στο πώς πρέπει να προσαρµόζεται η συγκεκριµένη θεραπεία
ανάλογα µε τον πάσχοντα και τις ανάγκες του.
Τέλος,

έγινε

αναφορά

στην

σπουδαιότητα

της

διεπιστηµονικής

παρέµβασης.

Συγκεκριµένα σχολιάστηκε η αναγκαιότητα για συνεργασία µεταξύ ψυχολόγου –
ψυχοθεραπευτή και διαιτολόγου – διατροφολόγου. Αυτό το είδος παρέµβασης κρίνεται το
πλέον αποτελεσµατικό και ασφαλές. Και αυτό γιατί µέσω της ψυχοθεραπείας βρίσκονται και
αναλύονται οι αιτίες που οδήγησαν στην εµφάνιση του προβλήµατος και κατόπιν
εφαρµόζονται οι κατάλληλες θεραπείες. Η αναθεώρηση κάποιων λαθεµένων αντιλήψεων και
η αλλαγή της συµπεριφοράς µέσω της ψυχοθεραπείας σε συνδυασµό µε τις συµβουλές ενός
διαιτολόγου σχετικά µε ένα διαιτητικό πρόγραµµα συνιστούν µία πολύ ικανοποιητική µέθοδο
για την καταπολέµηση της παχυσαρκίας και των περιττών κιλών. Αυτός ο συνδυασµός και
αυτή η µη επιφανειακή ενασχόληση µε το πρόβληµα των περιττών κιλών αποτελεί το
ισχυρότερο και αποτελεσµατικότερο ίσως όπλο κατά της παχυσαρκίας. Το συγκεκριµένο
κοµµάτι, όµως, της εργασίας παρ’ όλο που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό παρουσιάζει ένα
σηµαντικό µειονέκτηµα. Συγκεκριµένα, αυτό το κοµµάτι στερείται στατιστικών στοιχείων και
αποτελεσµάτων από έρευνες. ∆ηλαδή δεν περιέχει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να
επιβεβαιώνουν την σπουδαιότητα της συνεργασίας ενός ψυχολόγου µε έναν διαιτολόγο.
Επίσης, ένα άλλο µειονέκτηµα της συγκεκριµένης θεραπείας είναι ότι δεν αναφέρεται το
χρονικό διάστηµα µετά το οποίο το άτοµο θα έχει ψυχοθεραπευτεί και θα έχει χάσει τα
περιττά κιλά. Το κύριο, όµως, πλεονέκτηµα της παραπάνω τεχνικής είναι ότι η παχυσαρκία
θεωρείται ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο, το οποίο για να καταπολεµηθεί χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής από µία οµάδα επιστηµόνων υγείας, οι οποίοι θα είναι εξειδικευµένοι και άρτια
ενηµερωµένοι στον δικό τους τοµέα ο καθένας.
Τέλος, σχολιάστηκε η πρόληψη. Το κύριο πλεονέκτηµα της πρόληψης είναι ότι µε έµµεσο
και ασφαλή τρόπο προλαµβάνει την παχυσαρκία, άρα και την ανεύρεση της
αποτελεσµατικότερης θεραπείας. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία µε µόνιµα
αποτελέσµατα, δηλαδή που διαρκούν εφ’ όρου ζωής όταν πραγµατοποιείται από τα σχολεία
και από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µέσω παραδειγµάτων προς µίµηση και αποφυγή. Όταν
ένας ανήλικος µάθει να συµπεριφέρεται διατροφικά σωστά, να γυµνάζεται και να επιδιώκει
την εσωτερική – ψυχολογική ισορροπία εξαιτίας της διαιτητικής αγωγής που δέχτηκε από την
οικογένειά του, τους καθηγητές του και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχει ελάχιστες
πιθανότητες να αντιµετωπίσει προβλήµατα διατροφής, όπως παχυσαρκία. Το µειονέκτηµα
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της πρόληψης σχετίζεται µε το γεγονός ότι συνήθως εφαρµόζεται από ανθρώπους
ανειδίκευτους σε θέµατα διατροφής, όπως καθηγητές ή δηµοσιογράφους, ή ότι δεν
εφαρµόζεται σε µεγάλη συχνότητα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα στους νέους.
Η εν λόγω πτυχιακή εργασία παρουσιάζει µία ποικιλία αδυναµιών. Κατ’ αρχάς, στερείται,
όσον αφορά τις συνέπειες και την θεραπευτική αντιµετώπιση, ερευνητικών δεδοµένων και
αποτελεσµάτων που έχουν εξαχθεί από διάφορες µελέτες. Επίσης, ακριβώς επειδή
πραγµατοποιείται στα πλαίσια της επιστήµης της ψυχολογίας παρουσιάζει το µειονέκτηµα ότι
δεν αναφέρεται λεπτοµερώς και ιδιαίτερα αναλυτικά σε κάποιες κοινωνικές – ψυχολογικές
συνέπειες. Συµπληρωµατικά, η εν λόγω εργασία αποτελεί µία απλή ανασκόπηση των
επιπτώσεων των περιττών κιλών στην υγεία και στην ψυχολογία και των θεωριών σχετικά µε
την καταπολέµηση του ανεπιθύµητου βάρους. ∆εν περιέχει δηλαδή λεπτοµέρειες και
πολυσέλιδες αναλύσεις σχετικά µε µία θεραπεία ή µια αρνητική συνέπεια. Επιπλέον αν και
αποτελεί µία αµιγώς βιβλιογραφική διπλωµατική εργασία δεν περιλαµβάνει τόσα
βιβλιογραφικά δεδοµένα και δηµοσιευµένα άρθρα ώστε να διασαφηνιστούν κάποια καίρια
θέµατα. Ολοκληρώνοντας, σοβαρό µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι παρατηρήθηκε
µειωµένη πρόσβαση στην βιβλιογραφία. Αναλυτικότερα, η βιβλιοθήκη που χρησιµοποιήθηκε
για την συλλογή πληροφοριών ήταν ιδιαιτέρως ανεπαρκής σε βιβλία σχετικά µε την
παχυσαρκία και δη σχετικά µε τις συνέπειες της παχυσαρκίας στον ενήλικο πληθυσµό και τις
µεθόδους θεραπευτικής αντιµετώπισης του συγκεκριµένου προβλήµατος.
Σε αυτό το σηµείο θα πραγµατοποιηθούν προτάσεις για περαιτέρω µελέτη και έρευνα
όσον αφορά ασάφειες, ελλείψεις και ανεπάρκειες σχετικά µε το θέµα των επιπτώσεων και της
θεραπευτικής αντιµετώπισης της παχυσαρκίας. Όσον αφορά τις συνέπειες είναι καλό να
υπάρξει περαιτέρω µελέτη σχετικά µε την συσχέτιση της παχυσαρκίας µε τον καρκίνο. Αν
και υπάρχουν κάποια ερευνητικά δεδοµένα είναι απαραίτητο να διερευνηθεί εις βάθος η
αλληλεπίδραση των δύο αυτών ασθενειών που µαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες.
Συµπληρωµατικά, ανάγκη αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε την κατάθλιψη και τα
περιττά κιλά. Το συγκεκριµένο, δηλαδή, θέµα παραµένει αµφιλεγόµενο. Η παχυσαρκία
προκαλεί τις καταθλιπτικές τάσεις ή µήπως συµβαίνει το αντίστροφο; Μήπως υπάρχει
αλληλεπίδραση στην µεταξύ τους εµφάνιση ή µήπως εµπλέκονται και διάφοροι
περιβαλλοντικοί παράγοντες; Αυτά είναι µόνο λίγα ερωτήµατα και απορίες σχετικά µε τις
επιπτώσεις του ανεπιθύµητου βάρους στην ψυχολογία και την συναισθηµατική ευηµερία του
παχύσαρκου ατόµου.
Αδυναµίες στο σύνολο της βιβλιογραφίας παρουσιάζονται και σχετικά µε τις µεθόδους
θεραπευτικής αντιµετώπισης. Ακριβώς, επειδή δεν έχουν βρεθεί τα ακριβή αίτια της
παχυσαρκίας αλλά απλώς έχουν ερευνηθεί τα πιθανά αίτια δεν έχει εντοπιστεί η πιο
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κατάλληλη θεραπεία. Έτσι, χρησιµοποιούνται διάφορες θεραπείες που δεν εγγυούνται
σίγουρα και µόνιµα αποτελέσµατα. Μία αδυναµία των ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε το
θέµα της παχυσαρκίας είναι το γεγονός ότι δεν έχουν διασαφηνιστεί πλήρως οι παρενέργειες
που προκαλούν ορισµένες θεραπείες, όπως για παράδειγµα οι χειρουργικές επεµβάσεις.
Επίσης, ένα επιπλέον µειονέκτηµα αποτελεί η µη επαρκής διερεύνηση σχετικά µε την
εξάρτηση από φάρµακα κατά της παχυσαρκίας. Ακόµη, δεν έχει βρεθεί από τις διάφορες
παγκόσµιες έρευνες που πραγµατοποιούνται, η θεραπεία που θα συνδυάζει την
αποτελεσµατικότητα, την αµεσότητα, την ασφάλεια για την υγεία, τις ελάχιστες έως
αµελητέες σε σοβαρότητα παρενέργειες και την µακροχρόνια διατήρηση των κιλών.
Συµπληρωµατικά, δεν έχει πραγµατοποιηθεί αναλυτική µελέτη και έρευνα σχετικά µε το ποια
θεραπεία είναι η πλέων κατάλληλη για έναν συγκεκριµένο πάσχοντα, λαµβάνοντας υπόψη τις
προσωπικές του ανάγκες, τον δείκτη µάζας σώµατός του, τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει
αντιµετωπίσει λόγω παχυσαρκίας και κυρίως την προσωπικότητά του. ∆ηλαδή, δεν υπάρχουν
εξειδικευµένα και ατοµικά προγράµµατα καταπολέµησης της παχυσαρκίας. Αυτό πράγµατι
αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα διότι επιτρέπει στον πάσχοντα να ταλαιπωρηθεί για µεγάλο
χρονικό διάστηµα και να περιπλανηθεί γύρω από διάφορες θεραπείες µέχρι να βρει την
θεραπεία που κυριολεκτικά θα του ταιριάζει και που θα του προσφέρει την ασφαλή απώλεια
βάρους. Ολοκληρώνοντας, χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί περαιτέρω έρευνα σχετικά µε τα
διάφορα προγνωστικά στοιχεία, αφού µέχρι στιγµής η επιστηµονική κοινότητα βασίζεται σε
ελάχιστα προγνωστικά στοιχεία, όπως αυτό του παράγοντα της κληρονοµικότητας ή της
επικράτησης της παιδικής παχυσαρκίας και στην ενήλικη ζωή του ατόµου.
Σε αυτό το σηµείο θα πραγµατοποιηθεί µία προσωπική πρόταση που δεν θα αφορά το
ερευνητικό κοµµάτι ης παχυσαρκίας, αλλά το πρακτικό. Μετά από µία πολύµηνη προσπάθεια
και µελέτη, πιστεύω ότι το τόσο σοβαρό θέµα της παχυσαρκίας δεν στερείται µόνο
ερευνητικού ενδιαφέροντος όσον αφορά κάποια στοιχεία, αλλά στερείται και υλικής
υποδοµής και διεπιστηµονικής συνεργασίας. Σε κανένα βιβλίο ή άρθρο που µελέτησα δεν
βρέθηκε µία αναφορά σε ένα ειδικά φτιαγµένο χώρο περίθαλψης, είτε βραχυχρόνιας είτε
µακροχρόνιας, ατόµων που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα των περιττών κιλών. Είναι ανάγκη
αφού περίπου το 1/3 του παγκόσµιου πληθυσµού είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο να
δηµιουργηθούν ιδρύµατα, οργανώσεις, κέντρα παροχής συµβουλευτικής και υποστήριξης και
χώροι περίθαλψης παχύσαρκων ατόµων. Σε αυτούς τους χώρους που θα εργάζονται διάφοροι
επιστήµονες

υγείας,

όπως

ψυχολόγοι,

διαιτολόγοι,

γιατροί

και

γυµναστές,

θα

πραγµατοποιείται µία ολοκληρωµένη και σωστά οργανωµένη προσπάθεια. Έτσι, εκτός του
ότι µέσω της περίθαλψης, της συµβουλευτικής και της διεπιστηµονικής παρέµβασης, θα
πραγµατοποιείται απώλεια βάρους και ενίσχυση του αυτοεκτίµησης, θα πραγµατοποιείται
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παράλληλα και ένα είδος πρόληψης και παραδειγµατισµού. Έτσι, εάν και µπορεί να
υπάρχουν κάποια τέτοια ιδιωτικά κέντρα για την καταπολέµηση της παχυσαρκίας, είναι
απαραίτητο να ιδρυθούν δηµόσιοι φορείς που θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των
περιττών κιλών και των συνεπειών που αυτά συνεπάγονται όσον αφορά την υγεία και την
ψυχολογία του πάσχοντα από παχυσαρκία ατόµου.
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