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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

Τι ονομάζουμε παχυσαρκία; 

 

Παχυσαρκία είναι η πάθηση που προκαλείται από 

υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα. Έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, οδηγώντας σε μείωση 

του προσδόκιμου ζωής και/ή αυξημένα προβλήματα υγείας. 

Ως παχύσαρκοι χαρακτηρίζονται τα άτομα που ο δείκτης 

μάζας- σώματος (ΔΜΣ) –μια μέτρηση που λαμβάνεται, 

διαιρώντας το βάρος ενός ατόμου σε κιλά, με το τετράγωνο 

του ύψους του σε μέτρα- ξεπερνά τα 30  kg/m2. ολικά.) 



Ποια τα είδη παχυσαρκίας; 

 

Ανάλογα με το ΔΜΣ: 

 

δείκτης μάζας σώματος                            κατηγορία 

 

κάτω από 18.5                                             ελλιποβαρής 

18.5-25                                                        φυσιολογικός 

25-30                                                           υπέρβαρος 

30-35                                                           Α' βαθμός παχυσαρκίας 

35-40                                                           Β' βαθμός παχυσαρκίας 

40 και άνω                                                   νοσογόνος παχυσαρκίας 



Προσδιορισμός ως νόσου ή περιστασιακού 

φαινομένου 

Η παχυσαρκία αυξάνει την πιθανότητες απόκτησης διαφόρων 

ασθενειών, όπως καρδιοαγγειακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 

2, αποφρακτική άπνοια ύπνου, ορισμένα είδη καρκίνου, οστεοαρθρίτιδα 

και άσθμα. Η παχυσαρκία συνήθως οφείλεται σε υπερβολική πρόσληψη 

τροφών, υψηλών σε ενεργειακή πυκνότητα, έλλειψη σωματικής άσκησης 

και σε γενετική προδιάθεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρωταρχική αιτία 

αποτελούν τα γονίδια, ενδοκρινικές διαταραχές, φαρμακευτική αγωγή ή 

ψυχιατρική ασθένεια.Τα αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν την άποψη 

ότι κάποιοι παχύσαρκοι τρώνε λίγο αλλά κερδίζουν βάρος λόγω αργού 

μεταβολισμού είναι περιορισμένα. 



Κατά μέσο όρο οι παχύσαρκοι ξοδεύουν περισσότερη ενέργεια από τους 

λεπτούς ομολόγους τους λόγω της ενέργειας που απαιτείται να 

συντηρηθεί η αυξημένη μάζα σώματος. Η διατροφή και η σωματική 

άσκηση αποτελούν την βάση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η 

ποιότητα της διατροφής μπορεί να βελτιωθεί με τη μείωση κατανάλωσης 

τροφίμων, υψηλών σε ενεργειακή πυκνότητα , όπως αυτά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε λίπη και σάκχαρα και με την αύξηση της πρόσληψης 

φυτικών ινών. Δύναται να ληφθούν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας για 

τη μείωση της όρεξης ή για να αναστείλουν την απορρόφηση του λίπους 

σε συνδυασμό με την κατάλληλη διατροφή. Σε περίπτωση που η δίαιτα, η 

άσκηση και η φαρμακευτική αγωγή δεν καταστούν αποτελεσματικά, το 

ενδογαστρικό μπαλόνι μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους ή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μια χειρουργική επέμβαση, ώστε να μειωθεί 

ο όγκος του στομαχιού και /η το μήκος το εντέρου, οδηγώντας σε πρόωρο 

κορεσμό και μειωμένη ικανότητα απορρόφησης θρεπτικών συστατικών 

από τα τρόφιμα. 



Η παχυσαρκία αποτελεί μια από τις κυριότερες αποτρέψιμες 

αιτίες θανάτου παγκοσμίως, με αυξανόμενη συχνότητα στους 

ενηλίκους και τα παιδιά. Οι αρχές την θεωρούν σαν ένα από τα 

πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. . 

Στο μεγαλύτερο μέρος του σύγχρονου κόσμου (ειδικά του 

δυτικού), η παχυσαρκία αποτελεί στίγμα ,παρά τ’ ότι σε άλλες 

εποχές της ιστορίας θεωρούταν σύμβολο πλούτου και 

γονιμότητας, κάτι που εξακολουθεί να ισχύει σε ορισμένα μέρη 

του κόσμου σήμερα. 



Επιστημονικές Έρευνες 

Αμερικανοί επιστήμονες ζήτησαν από 20 παχύσαρκους να 
λαμβάνουν περισσότερη τροφή επί πολλούς μήνες και ανακάλυψαν 
ότι περίπου το ένα τέταρτο από αυτούς εξακολουθούσε να διατηρεί 
την καλή του υγεία, παρότι πήρε επιπλέον κιλά. 

Οι επιστήμονες ζήτησαν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην 
έρευνα να λαμβάνουν καθημερινά επιπλέον 1.000 θερμίδες 
τρώγοντας κυρίως σε ταχυφαγεία, με στόχο να αυξήσουν κατά 6% το 
βάρος τους. 
Όσοι από τους συμμετέχοντες δεν υπέφεραν από ασθένειες που 
συνδέονται με την παχυσαρκία, όπως προβλήματα στην παραγωγή 
ινσουλίνης, αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένο λίπος στο συκώτι, 
εξακολουθούσαν να μην παρουσιάζουν προβλήματα αφού πήραν 
επτά κιλά, σύμφωνα με την έρευνα. 
Όμως η κατάσταση της υγείας όσων είχαν ήδη προβλήματα υγείας 
πριν από τη λήψη επιπλέον βάρους επιδεινώθηκε. 

 



Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής, οι επιστήμονες 
ανακοίνωσαν ότι κατανόησαν καλύτερα πώς να ξεχωρίζουν 
τους παχύσαρκους που είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν 
προβλήματα υγείας. 
«Είναι γενετικοί λόγοι, μια ιδιαίτερη δίαιτα, η σωματική 
δραστηριότητα, η σωματική υγεία ή τα μικρόβια;» διερωτήθηκε 
ο Σάμιουελ Κλάιν, διευθυντής του Κέντρου Ανθρώπινης 
Διατροφής του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον. 



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας  

HBSC (2010) στους μαθητές ηλικίας 11, 13 και 15 ετών για  

τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία, τα  

ποσοστά παχύσαρκων/υπέρβαρων παιδιών στις  

ευρωπαϊκές χώρες και τη Β. Αμερική κυμαίνονται από 30%  

(Η. Π. Α.) έως 6% (Ελβετία, Ολλανδία)  

 

Πολλές διεθνείς αλλά και ελληνικές μελέτες έχουν  

επιχειρήσει να προσδιορίσουν τα αίτια της παιδικής  

παχυσαρκίας. Τα ευρήματα των μελετών αυτών  

συγκλίνουν στο ότι η παχυσαρκία είναι φαινόμενο  

πολυπαραγοντικό, αποτέλεσμα τόσο γενετικών όσο και  

περιβαλλοντικών παραγόντων.  



Παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται για την παιδική  

παχυσαρκία, μελέτες αναφέρουν ότι σε κάποιες  

περιπτώσεις παιδιών υπάρχει γενετική προδιάθεση καθώς  

παρουσιάζουν μεταλλάξεις σε γονίδια που σχετίζονται με  

την πρόσληψη τροφής (λεπτίνη), τη δράση της ινσουλίνης  

(γονίδιο PPARγ2) και τη ρύθμιση του σωματικού βάρους. 



Ανάμεσα στους βιολογικούς παράγοντες που ενδεχομένως  

σχετίζονται με την παχυσαρκία είναι και το φύλο.  

 

 Ποσοστό 3,2% των εφήβων είναι παχύσαρκοι.  

 Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και  

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου της οικογένειας των  

εφήβων, αλλά το επάγγελμα υψηλού status της  

μητέρας αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για την  

παχυσαρκία.  

 Οι υπέρβαροι/παχύσαρκοι έφηβοι αναφέρουν σε  

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους  

υπόλοιπους συνομηλίκους τους ότι έχουν κακή υγεία,  

ότι είναι δυσαρεστημένοι με την εξωτερική τους  

εμφάνιση και ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή  

τους.  



 Οι υπέρβαροι/παχύσαρκοι έφηβοι αναφέρουν σε  

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους  

υπόλοιπους συνομηλίκους τους ότι δεν παίρνουν  

πρωινό καθημερινά και ότι ασχολούνται υπερβολικά  

(περισσότερες από 3 ώρες την ημέρα) με την  

παρακολούθηση τηλεόρασης, το ίντερνετ και τα  

ηλεκτρονικά παιχνίδια.  

 Οι υπέρβαροι/παχύσαρκοι έφηβοι απαντούν σε  

υψηλότερο ποσοστό τους συνομηλίκους τους ότι συχνά  

πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού ενώ τα  

υπέρβαρα/παχύσαρκα κορίτσια ότι δεν αισθάνονται  

αποδεκτές από τους συμμαθητές τους.  



Όσον αφορά τους παράγοντες του οικογενειακού  

περιβάλλοντος που φαίνεται να επιδρούν στην ανάπτυξη  

της παιδικής παχυσαρκίας, από πολλές μελέτες προκύπτει  

ότι οι έφηβοι των οποίων οι γονείς, και κυρίως η μητέρα,  

είναι παχύσαρκοι, είναι πιθανότερο να γίνουν παχύσαρκοι  

και οι ίδιοι.  

 

Ακόμα, πολλές έρευνες συνδέουν την  

παχυσαρκία με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας  

αλλά και με το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονιών. 



Ωστόσο, ενώ η μόρφωση των γονιών αποτελεί στο σύνολο  

των μελετών προστατευτικό παράγοντα κατά της  

παχυσαρκίας, όσον αφορά το κοινωνικοοικονομικό προφίλ  

των οικογενειών τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.  

Στις δυτικές κυρίως χώρες το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό  

προφίλ φαίνεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την  

παχυσαρκία, με τις φτωχότερες κοινωνικές τάξεις να  

πλήττονται σε υψηλότερα ποσοστά. Αντίθετα, σε χώρες  

όπως η Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα είναι τα υψηλά  

κοινωνικοοικονομικά στρώματα τα οποία φαίνεται να  

εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας.  



Η παχυσαρκία φαίνεται να συνδέεται επίσης με την  

απουσία φυσικής δραστηριότητας και άσκησης αλλά και  

με την υπερβολική ενασχόληση σε καθιστικές  

δραστηριότητες όπως είναι η παρακολούθηση  

τηλεόρασης, η ενασχόληση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή  

και το παιχνίδι σε ηλεκτρονικές κονσόλες.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας που ακολουθούν  

παρουσιάζονται για το σύνολο των μαθητών, ανά φύλο,  



Κίνδυνοι από τους οποίους 
υποφέρουν οι παχύσαρκοι 

Η διαχείριση του σωματικού βάρους μέσω της μείωσης του 
υποδόριου λίπους παίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση καλής 
υγείας, και δυνατού ανοσοποιητικού συστήματος. Είναι γεγονός 
ότι οι περισσότερες ιατρικές έρευνες που έγιναν επί του θέματος 
έδειξαν ότι η παχυσαρκία είναι ένας σοβαρός παράγοντας 
κινδύνου για την υγεία και μακροζωία. Ο γενικός ορισμός της 
παχυσαρκίας είναι το ποσοστό λίπους πάνω από 25% για τους 
άνδρες, και πάνω από 32% για τις γυναίκες. 



Η παχυσαρκία έχει συνδεθεί με σοβαρές παθήσεις όπως η 
στεφανιαία νόσος, καρκίνος, διαβήτης. Σε αναπτυγμένες χώρες 
όπως οι ΗΠΑ, 3 στους 4 θανάτους οφείλονται σε καρδιοπάθειες ή 
καρκίνο και σύμφωνα με έρευνες, 80% από αυτούς τους θανάτους 
συνδέονται με κακές συνήθειες, συμπεριλαμβανόμενου και της 
καθιστικής ζωής. Για παράδειγμα τα άτομα που είναι παχύσαρκα 
χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για την αναπνοή διότι η καρδιά 
πρέπει να καταβάλει περισσότερη προσπάθεια για να στείλει το αίμα 
στους πνεύμονες και το περιττό λίπος στο σώμα. Αυτή η αυξημένη 
προσπάθεια μπορεί να προκαλέσει μεγαλοκαρδία (αυξημένο 
μέγεθος της καρδίας) και κατ’ επέκταση να προκαλέσει υπέρταση και 
αρρυθμίες. 



Άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία συνήθως έχουν ψηλούς 
δείκτες χοληστερόλης, πράγμα που τους καθιστά υποψήφιους για 
αρτηριοσκλήρυνση (στένωση αρτηριών λόγω αποθεμάτων 
αθηροσκληρωτικής πλάκας). Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί όταν τα 
αγγεία στενέψουν σε μεγάλο βαθμό ή αποφρακτούν τελείως τότε 
ζωτικά όργανα όπως ο εγκέφαλος, η καρδία, ή τα νεφρά στερούνται 
αιμάτωσης. Ταυτόχρονα, η στένωση των αρτηριών αναγκάζει την 
καρδία να συσπάτε με μεγαλύτερη ισχύ και να ανεβάζει την πίεση. Η 
υπέρταση προβάλλει αρκετούς κινδύνους για έμφραγμα, 
νεφροπάθεια, εγκεφαλικό. Γύρω στο 25% των καρδιαγγειακών 
προβλημάτων σχετίζονται με την παχυσαρκία. Αρκετές κλινικές 
μελέτες έχουν αποδείξει τον σύνδεσμο Ημέρας παχυσαρκίας με τον 
καρκίνο. 



Το λίπος φαίνεται να είναι αποθηκευτικός χώρος για καρκινογόνες 
ουσίες σε άνδρες και γυναίκες. Στις γυναίκες, το περιττό λίπος έχει 
συνδεθεί με ψηλότερα ποσοστά καρκίνου του μαστού και της μήτρας, 
και στους άνδρες με καρκίνο του παχέος εντέρου και του προστάτη. 

Επίσης, το λίπος έχει μια λεπτή σχέση με το σάκχαρο και την ορμόνη 
ινσουλίνη. Περιττό σάκχαρο στο αίμα αποθηκεύεται στο συκώτι και 
άλλα όργανα και όταν αυτά τα όργανα «γεμίσουν», τότε το περιττό 
σάκχαρο μετατρέπεται σε λίπος. Όταν τα λιποκύτταρα «γεμίσουν» και 
αυτά με περιττό σάκχαρο, τότε τείνουν να αφαιρούν λιγότερο 
σάκχαρο από το αίμα και σε μερικές περιπτώσεις αναγκάζεται το 
πάγκρεας να παράγει περισσότερη ινσουλίνη για την μείωση του 
σακχάρου στο αίμα. Τότε, το σύστημα υπερφορτώνεται και 
προκαλείται ο διαβήτης. Ο διαβήτης, με την σειρά του, σχετίζεται με 
καρδιοπάθειες, νεφρική ανεπάρκεια, τύφλωση, ακρωτηριασμό, 
οστεοαρθρίτιδα, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, εγκεφαλικά επεισόδια. 



   Όσον αφορά τους υπέρβαρους οι 
κίνδυνοι που παραμονεύουν είναι και οι 
ίδιοι από τους οποίους υποφέρουν οι 
παχύσαρκοι.Οι υπέρβαροι βρίσκονται 
δηλαδή ένα βήμα πριν την παχυσαρκία, 
γι'αυτό και θα πρέπει να προσέχουν την 
υγεία τους έτσι ώστε να μη βρεθούν και 
αυτοί στο ίδιο σημείο. 



Τρόποι αντιμετώπισης 
της παχυσαρκίας 

Παχυσαρκία είναι η υπερβολική συσσώρευση 
λίπους, κυρίως κάτω από το δέρμα, το υποδόριο 
λίπος όπως λέγεται, αλλά και σε διάφορα άλλα 
όργανα του σώματος.  

Ωστόσο και η επιστήμη της διατροφής έχει κάνει 
άλματα στην μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί 
προκειμένου να επηρεάσει την πρόσληψη τροφής 
ενός ατόμου. 



Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των 
μεθόδων αντιμετώπισης της παχυσαρκίας θα 
λέγαμε πως αυτές συμπεριλαμβάνουν: 

-Την χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας  

-Την φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας  

-Τα υποθερμιδικά προγράμματα δίαιτας  

-Την τροποποίση της διατροφικής συμπεριφοράς  



Σήμερα η κλινική Doctors’ Hospital παρέχει οριστική λύση σε κάθε 
περίπτωση παχυσαρκίας, μέσω όλων των τεχνικών που 
εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο: ενδογαστρικό μπαλόνι, 
γαστρικός δακτύλιος, γαστρικό μανίκι, χολοπαγκρεατική 
παράκαμψη και γαστρικό by-pass. Οι επεμβάσεις γίνονται 
λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά και περιορίζουν τον μετεγχειρητικό 
πόνο ενώ παρέχουν εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, 
ελαχιστοποιώντας το χρόνο νοσηλείας και αποθεραπείας. 
Συγκεκριμένα, διαθέτει το σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Da 
Vinci, το οποίο θεωρείται το πλέον προηγμένο σύστημα ρομποτικής 
χειρουργικής. Έχει φέρει επανάσταση στις επεμβάσεις 
αντιμετώπισης της παχυσαρκίας παγκοσμίως, καθώς η τεχνολογία 
του εγγυάται την ασφαλέστερη περάτωση των επεμβάσεων με 
απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα.  
 



› Οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας (π.χ. βαριά 
αναπνευστική ή συστηματική νόσο) ή με ενεργό πεπτικό έλκος.  
› Οι βαρείς καπνιστές (επειδή αυξάνεται ο κίνδυνος των 
μετεγχειρητικών επιπλοκών). 
› Όσοι κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ή/και ναρκωτικών ουσιών.  
› Οι πάσχοντες από σοβαρές ψυχικές διαταραχές 
(μανιοκατάθλιψη, διαταραχές της προσωπικότητας). Σύμφωνα, 
πάντως, με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, οι βαριατρικές 
επεμβάσεις δεν αποκλείονται εξ ολοκλήρου σε αυτές τις 
περιπτώσεις. Είναι πιθανό, δηλαδή, ο ασθενής να χειρουργηθεί 
εφόσον τεθεί υπό παρακολούθηση και η κατάστασή του 
σταθεροποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα 6-12 μηνών ή και 
περισσότερο.  



Προεγχειρητικά, θα κάνετε κάποιες απαραίτητες εξετάσεις και 
πιθανά θα υποβληθείτε σε δίαιτα.  
› Προεγχειρητικά, απολύτως απαραίτητες είναι η 
γαστροσκόπηση, καθώς και η πνευμονολογική, καρδιολογική 
και ενδοκρινολογική εκτίμηση του ασθενούς με καρδιογράφημα, 
ακτινογραφία θώρακος και έλεγχο του θυρεοειδούς. 
Περισσότερες εξετάσεις μπορεί να ζητηθούν ανάλογα με την 
κατάσταση της υγείας κάθε ασθενούς, δεδομένου ότι συνήθως η 
υγεία των παχύσαρκων ασθενών είναι βεβαρημένη.  
› Σε ορισμένες περιπτώσεις νοσογόνου παχυσαρκίας, μπορεί 
να ζητηθεί από τον ασθενή να υποβληθεί σε ειδική 
προεγχειρητική δίαιτα (φτωχή σε υδατάνθρακες), με τη βοήθεια 
της οποίας μειώνονται η λιπώδης διήθηση του ήπατος και το 
ενδοκοιλιακό λίπος. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται και ο βαθμός 
δυσκολίας της χειρουργικής επέμβασης. 



Το ενδογαστρικό μπαλόνι δεν ανήκει στις βαριατρικές επεμβάσεις, αλλά 
αποτελεί μέρος μιας περισσότερο επεμβατικής δίαιτας. Με απλά λόγια, το 
μπαλόνι καθιστά τη δίαιτα πιο εύκολη και «σίγουρη». Το ενδογαστρικό 
μπαλόνι εισάγεται στο στομάχι από το στόμα με τη βοήθεια λαπαροσκοπίου, 
προκειμένου να περιορίσει τη χωρητικότητά του. Χρησιμοποιείται κυρίως σε 
ανθρώπους με πρόσκαιρο πρόβλημα παχυσαρκίας (π.χ. μετά τη 
στρατιωτική θητεία, λόγω εγκυμοσύνης).Επίσης, το ενδογαστρικό μπαλόνι 
μπορεί να χρησιμεύσει και ως μέρος της προετοιμασίας πριν από μια 
επέμβαση παχυσαρκίας σε νοσογόνα παχύσαρκους ασθενείς, προκειμένου 
να χάσουν, για παράδειγμα, 20 κιλά και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι 
για το χειρουργείο. Για να είναι αποτελεσματικό το ενδογαστρικό μπαλόνι, 
πρέπει μετά την τοποθέτησή του να καταναλώνονται μικρότερες μερίδες 
φαγητού, χωρίς περιορισμό στο είδος της τροφής. Συνιστάται πάντως να 
αποφεύγονται τα πολλά λιπαρά και τα γλυκά, γιατί προσθέτουν περιττές 
θερμίδες. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται τα μεγάλα γεύματα και να 
προτιμώνται τα 4-5 μικρογεύματα την ημέρα. Μετά από 6 μήνες, το μπαλόνι 
πρέπει να αφαιρεθεί, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι τρίβεται στο στομάχι και 
προκαλεί κάκωση του βλεννογόνου. Νέο μπαλόνι μπορεί να τοποθετηθεί και 
πάλι μετά από περίπου 1,5 μήνα. 
 


