
Η παχυσαρκία και η αντιμετώπισή της 
Παχυσαρκία είναι η υπερβολική συσσώρευση λίπους, κυρίως κάτω από το 
δέρμα, το υποδόριο λίπος όπως λέγεται, αλλά και σε διάφορα άλλα όργανα 
του σώματος.  
Σε φυσιολογικούς ενήλικες το λίπος του σώματος κυμαίνεται από 12% έως 
20% του συνολικού βάρους. Ένας απλός τρόπος για τη μέτρηση της 
παχυσαρκίας είναι ο υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος. Ο δείκτης 
αυτός υπολογίζεται όταν διαιρέσουμε το βάρος του σώματος, σε κιλά, δια του 
τετραγώνου του αναστήματος, σε μέτρα. Παραδείγματος χάριν αν ένα άτομο 
είναι 70 κιλά και έχει ύψος 1,70 μέτρα, ο δείκτης μάζας σώματός του 
υπολογίζεται διαιρώντας το 70 δια του 1,70 στο τετράγωνο. Στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα ο δείκτης μάζας σώματος είναι 70 δια 2,9, ίσον με 24. Όταν ο 
δείκτης μάζας σώματος κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 είναι φυσιολογικός, όταν 
κυμαίνεται μεταξύ 26 και 30 έχουμε α' βαθμού παχυσαρκία, μεταξύ 31-40, β' 
βαθμού παχυσαρκία και μεταξύ 41 και 50 γ' βαθμού παχυσαρκία. Ο δείκτης 
αφορά ενήλικες, άνδρες και γυναίκες.  
Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν, ότι υπάρχει παχυσαρκία, όταν το σωματικό 
βάρος του ατόμου υπερβαίνει κατά 20% - 30% το ιδανικό βάρος για το φύλλο 
και την ηλικία του ατόμου αυτού.  
Όσον αφορά τα αίτια της παχυσαρκίας, το πιο συνηθισμένο είναι η πρόσληψη 
με το φαγητό μεγαλύτερου αριθμού θερμίδων, απ' αυτές που χρειάζεται το 
άτομο για τις ημερήσιες ανάγκες του. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η 
παχυσαρκία μπορεί να οφείλεται σε δυσλειτουργία ορισμένων ενδοκρινών 
αδένων.  
Οι θερμιδικές ανάγκες ενός ατόμου ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία το φύλο, 
το επάγγελμα και τον τρόπο ζωής. Έτσι ένας άνδρας ηλικίας 25-50 ετών 
χρειάζεται κατά μέσο όρο περίπου 2700 θερμίδες καθημερινά, ενώ μια 
γυναίκα της ίδιας ηλικίας περίπου 2000 θερμίδες.  
Η παχυσαρκία αυξάνει κυρίως τον κίνδυνο για υπέρταση και σακχαρώδη 
διαβήτη, και μέσω αυτών τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά 
επεισόδια. Έτσι ένα άτομο με βάρος 45% πάνω από το φυσιολογικό έχει 30 
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθει σακχαρώδη διαβήτη, απ' ότι ένα 
άτομο με φυσιολογικό βάρος.  
Οι παχύσαρκες γυναίκες έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 
μαστού και καρκίνου του ενδομητρίου. Οι οστεοαρθρίτιδες, οι 
θρομβοφλεβίτιδες, και οι παθήσεις της χοληδόχου κύστης είναι πιο συχνές 
στα παχύσαρκα άτομα. Επίσης, η παχυσαρκία μπορεί να δημιουργήσει 
ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα.  
Οι κάτοικοι βιομηχανικών χωρών αντιμετωπίζουν γενικά μεγαλύτερο 
πρόβλημα παχυσαρκίας από τους λαούς που ζουν κοντά στη φύση. Αυτό 
οφείλεται στο ότι η διατροφή δυτικού τύπου περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό 
τεχνητά επεξεργασμένων τροφών, οι οποίες παρέχουν κυρίως ή αποκλειστικά 
ενέργεια, χωρίς να περιέχουν ταυτόχρονα και εκείνες τις συνοδευτικές ουσίες 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την απελευθέρωση της ενέργειας στο 
μεταβολισμό. Τέτοιες είδους τροφές είναι η ζάχαρη και όλες οι τροφές που 
περιέχουν ζάχαρη (γλυκίσμστα, αεριούχα ποτά, κόκα κόλα, κέτσαπ κ.α.), 



αλκοολούχα ποτά και ζωικά λίπη. Τα ζωικά λίπη περιέχουν κορεσμένα λιπαρά 
οξέα και χοληστερόλη και έτσι ευνοούν την πρόκληση αθηροσκλήρωσης 
Η παχυσαρκία, είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα που συχνά αποτελεί πηγή 
μεγάλης απογοήτευσης για όσους επιχειρούν να το αντιμετωπίσουν.  
Στη σκέψη όλων των παχύσαρκων ατόμων η απόκτηση περιττού σωματικού 
βάρους φαίνεται εύκολη υπόθεση, σε αντίθεση με την απώλεια που φαίνεται 
σχεδόν αδύνατη.  
Η πρόληψη της παχυσαρκίας γίνεται με την εφαρμογή ορισμένων πολύ 
απλών κανόνων υγιεινής διατροφής και τη συχνή σωματική άσκηση. Στην 
πραγματικότητα οι κανόνες αυτοί βοηθούν αποφασιστικά και στην πρόληψη 
ενός μεγάλου φάσματος χρόνιων παθήσεων.  
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας βασίζεται και αυτή στον συνδυασμό της 
κατάλληλης δίαιτας και της σωματικής άσκησης.  
Παρά την πληθώρα στοιχείων που δείχνουν ότι οι δίαιτες συχνά δεν είναι 
αποτελεσματικές εξακολουθούν να παραμένουν το κύριο μέσο της 
παχυσαρκίας.  
Για να είναι ασφαλείς οι δίαιτες, πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του 
οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά, να προλαμβάνουν την απώλεια 
σωματικής πρωτεΐνης και άλλες επιπλοκές από τη χαμηλή πρόσληψη τροφής.  
Η απώλεια του σωματικού βάρους πρέπει να γίνεται σταδιακά και να 
αποφεύγονται οι μεγάλες αυξομειώσεις βάρους, που ίσως είναι πιο 
επικίνδυνες για την υγεία, από την ίδια την παχυσαρκία. Ο ιδανικός ρυθμός 
απώλειας βάρους σε μια δίαιτα είναι μισό με ένα κιλό την εβδομάδα. Πρέπει 
να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε δίαιτες που υπόσχονται απότομη μείωση 
του βάρους. Επίσης, πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι μπορούν να αντέξουν δίαιτες με χαμηλή ποιότητα θρεπτικών 
συστατικών για 2-3 εβδομάδες, χωρίς να υποστούν σοβαρές βλάβες στην 
υγείας τους. Οι παρατεταμένες δίαιτες που παρέχουν λιγότερες από 1000 
θερμίδες την ημέρα, πρέπει να εφαρμόζονται μόνο κάτω από ιατρική 
επίβλεψη.  
 Προκειμένου να ρυθμίσει κανείς το βάρος του, πρέπει κατ' αρχήν να 
επισκεφθεί το γιατρό του για να εκτιμηθούν οι παράμετροι εκείνες που θα του 
παρέχουν ασφάλεια στους χειρισμούς. Πολλές φορές η παχυσαρκία μπορεί 
να συνυπάρχει με αυξημένη χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, αυξημένη πίεση ή 
ενδοκρινολογικά προβλήματα. Επίσης ενδέχεται να συνυπάρχει με λιπώδη 
διήθηση ή και αναιμία. Η ιατρική εκτίμηση θα καθορίσει και τη θεραπεία 
εκλογής η οποία μπορεί να είναι διαιτητική, φαρμακευτική, χειρουργική ή μικτή 
εάν πρόκειται και για την ρύθμιση ασθενειών που ενδέχεται όπως 
προαναφέρθηκε να συνυπάρχουν.  
Οι φαρμακευτικές και χειρουργικές μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί για την 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη 
επιφύλαξη, αφορούν άτομα με σοβαρότατη παχυσαρκία, πχ πάνω από 150 
κιλά, και πρέπει να γίνονται κάτω από συστηματική ιατρική παρακολούθηση.  
Οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας σχετικά με τους κινδύνους από 
ανεξέλεγκτους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, πρέπει να 
αποτρέπουν χειρισμούς που δεν παρέχουν ασφάλεια. Γι' αυτό σήμερα, η 



αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να γίνεται ύστερα από ιατρική 
διερεύνηση, σχεδιασμό από εξειδικευμένο διαιτολόγο της κατάλληλης 
διαιτητικής αγωγής, που θα παρέχει:  
• επαρκή ποσότητα θρεπτικών ουσιών  
• εξασφάλιση βαθμιαίας απώλειας βάρους  
• διατήρηση αποθεμάτων πρωτεΐνης και  
• υποστήριξη για τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς.  
Επίσης αναγκαία είναι η ψυχολογική ενίσχυση καθώς και η μεταθεραπευτική 
φροντίδα. Αναγκαία είναι η παρακολούθηση των παραγόντων κινδύνου σε 
τακτά χρονικά διαστήματα.  
Εκείνο βέβαια που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να διατηρήσουμε το σωστό 
βάρος μετά το τέλος της δίαιτας, υιοθετώντας τις κατάλληλες διατροφικές 
συνήθειες. Αυτό άλλωστε είναι και το δυσκολότερο, γιατί τα κιλά εύκολα 
χάνονται και εύκολα ξανακερδίζονται. 
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