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Οξηζκόο 

• Ζ παρπζαξθία είλαη κηα κνξθή παζνινγηθήο 

πεξίζζεηαο ιίπνπο ζην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ 

θαη κπνξεί λα  πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

πγείαο. 



Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο 

• Ο δείθηεο κάδαο ζώκαηνο (ΒΜΗ), είλαη 

ην απνηέιεζκα ελόο ππνινγηζκνύ κε 

βάζε ην βάξνο θαη ην ύςνο, θαη δείρλεη 

ηνλ βαζκό ηεο παρπζαξθίαο αλ 

ππάξρεη. 

ΓΜ=  
Βάξνο 

Ύςνο Υ Ύςνο 



ΓΜ (ΒΜΗ) 

• Φπζηνινγηθόο    21- 24 

• Τπέξβαξνο    24-30 

• Παρύζαξθνο   30-35 

• Ννζεξά παρύζαξθνο >35 

 



Απνηειέζκαηα παρπζαξθίαο 

• Καθή πνηόηεηα δσήο (αζζέλεηεο) 

• Μεησκέλνο ρξόλνο επηβίσζεο 

• Κνηλσληθή κεηνλεθηηθόηεηα 

 

 



Ζ παρπζαξθία απμάλεη ηελ 

πηζαλόηεηα γηα: 
• Καξδηνπάζεηεο 

• αθραξώδε δηαβήηε 

• Αξηεξηαθή ππέξηαζε 

• Αύμεζε ηξηγιπθεξηδίσλ 

• Ομεία παγθξεαηίηηδα  

  

• ηεαηνεπαηίηηδα-Κίξξσζε ήπαηνο

   

•    

                                                                             

 

 

Άλνηα 

Οζθπν-ηζρηαιγία  

Υνινιηζίαζε 

Οπξηθή αξζξίηηδα  

Μνξθέο θαξθίλνπ +++ (καζηόο, 

πάγθξεαο, Έληεξν, πξνζηάηεο)  Πνιπθπζηηθέο σνζήθεο 

Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 

Άπλνηεο ζηνλ ύπλν 

  

Οζηεναξζξίηηδα  



Ζ παρπζαξθία απμάλεη ηελ 

πηζαλόηεηα γηα: 

• Κνηλσληθέο δηαθξίζεηο 

• Γπζθνιία γάκνπ 

• Γπζθνιία αλεύξεζεο εξγαζίαο 

Καηάζιηςε 



Καξδηαθέο παζήζεηο 

• ηεζάγρε θαη έκθξαγκα κπνθαξδίνπ 

• Καξδηαθή αλεπάξθεηα 

• Φιεβνζξόκβσζε Πλεπκνληθή εκβνιή  



Μεησκέλε δηάξθεηα δσήο 

BMI >32 ζε γπλαίθεο δηπιαζηάδεη ηνπο ζαλάηνπο ηα επόκελα 16 ρξόληα 

 

7,5% ησλ ζαλάησλ ζηελ Δπξώπε έρνπλ ζρέζε κε ηελ παρπζαξθία 

 

Μέηξηα παρπζαξθία (BMI 30-35) θόβεη 4 ρξόληα δσήο 

 

Ννζεξή παρπζαξθία  (BMI >30) θόβεη 10 ρξόληα δσήο 



Αηηίεο παρπζαξθίεο 

• Τπεξζηηηζκόο 

– Πνιιέο ζεξκίδεο 

– Πνιιά ιίπε 

– Γιπθά 

– Οηλνπλεπκαηώδε 

• Καζηζηηθή δσή 



Γηαηί παραίλνπκε 

Λήςε 

ζεξκίδσλ 

Καύζε  

ζεξκίδσλ 



Καη ιίγεο επηπιένλ ζεξκίδεο… 

• Έλα θνπηαιάθη δάραξε θάζε κέξα 1 θηιό ζε 

έλα ρξόλν. 

• Έλα αλαςπθηηθό θάζε κέξα 3 θηιά ηνλ ρξόλν 



Γηαηί θάπνηνη παραίλνπλ πνιύ 

Σν κπζηήξην ιύζεθε 



Βηνινγηθό ζθάικα θαη  

απμεκέλε ιήςε ζεξκίδσλ 

• Οξκόλεο πνπ αλαζηέιινπλ ηελ όξεμε 

– (ιεπηίλε, γθξειίλε) 

• Λαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ζην θέληξν ηεο 
νξέμεσο θαη ηνπ θνξεζκνύ ζηνλ 
ππνζάιακν 



Καηαλνκή ιίπνπο 

Μήιν    ή   Αριάδη 

Πάλσ από κέζε 

Κάησ από κέζε Μήιν 
Αριάδη 

Πην επηθίλδπλε 

παρπζαξθία 

Αλδξνεηδήο Γπλαηθνεηδήο 



Αλδξνεηδήο παρπζαξθία 
•Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε 
•Καξδηνπάζεηεο 
•Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 
•Γπζιηπηδαηκία- Απμεκέλα Σg 
•αθρ. Γηαβήηεο 
•Πεξηζζόηεξεο ζξνκβώζεηο 
•Αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε 
•ηεαηνεπαηίηηδαθίξσζε 
Πεξηζζόηεξνη θαξθίλνη 



Γπλαηθνεηδήο παρπζαξθία 

Καηαλνκή αριαδηνύ 

Μηθξόηεξε επηβάξπλζε αξηεξηώλ  

Καξδηάο, αλαπλεπζηηθνύ  

θαη κεηαβνιηζκνύ 



Ννζνγόλνο παρπζαξθία 

Αλαπλεπζηηθή & 

Καξδηαθή αλεπάξθεηα 

Τπεξθαγία 

Πξώηκνο ζάλαηνο 

Παξάδεηγκα πξνο απνθπγήλ 



Παρπζαξθία ιόγσ άιισλ 

λνζεκάησλ 

Υπνζπξενεηδηζκόο 

Σύλδξνκν Cushing 



Ραβδώζεηο θνηιηάο 

Δξπζξέο ξαβδώζεηο  

ζπλεγνξνύλ γηα  

ζύλδξνκν Cushing 



Εθ γελεηήο ηάζε παρπζαξθίαο 

ύλδξνκν Prader Willy 



Πνιιέο θνξέο θηαίλε… 

• Γάια κε κπηκπεξό (θαξδύ ζηόκην) 

• Τπεξζηηηζκόο (κεηέξα, γηαγηά) 

• Κιείζηκν ζην ζπίηη 



Παηδηθή παρπζαξθία 
Βξεθηθόο ππεξζηηηζκόο 

Παηδηθή παρπζαξθία 



Δμέιημε από πνιπθαγία  

θαη θαζηζηηθή δσή 



Σξώεη βιέπνληαο ηειεόξαζε 



O ξόινο ηεο TV 

2010 

1990 



Παξαηήξεζε 1 

• ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε 

παρπζαξθία νθείιεηαη ζε πνιπθαγία 

• Ο ρακειόο βαζηθόο κεηαβνιηζκόο  πνιύ 

ζπάληα είλαη ππεύζπλνο γηα παρπζαξθία 

Καη νπσζδήπνηε ην λεξό δελ παραίλεη! 



Παξαηήξεζε 2 

• Ζ κέηξηα ζσκαηηθή εξγαζία θαίεη 350 

ζεξκίδεο ην 24σξν 

 

• Ζ έληνλε ζσκαηηθή εξγαζία θαίεη 700 

ζεξκίδεο ην 24σξν 



Γίαηηεο αδπλαηίζκαηνο 



Δίδε Γίαηηαο Αδπλαηίζκαηνο 

• Γίαηηεο κε κέηξην έιιεηκκα ζεξκίδσλ  

– (έιιεηκα 400-800 Κcal) 

• Yπνζεξκηδηθέο ρακειέο ζε ιίπε (10% Λίπνο) 

• Yπνζεξκηδηθέο ρακειέο ζε πδαηάλζξαθεο  

– (20% Τδαη.) 

• Δκπνξηθέο-πνηθίιεο ? 

 



Σπλέρεηα… 

• Γίαηηεο κε κέηξην έιιεηκκα ζεξκίδσλ 

(ύλνιν 1500-2000 ζεξκίδσλ  

                  έιιεηκα 400-800 Κcal) 

– Απιά ππνζεξκηδηθέο (45/20/35 %)  

– Γίαηηα Ενne (40/30/30 %) 

 



Σπλέρεηα… 

• Yπνζεξκηδηθέο ρακειέο ζε ιίπε (10% Λίπνο) 

• Yπνζεξκηδηθέο πνιύ ρακειέο ζε πδαηάλζξαθεο 

– Γίαηηα Αtkins  (40 g/24h) 

– Γίαηηα Bistrian (20-60 g/24h) 

• Yπνζεξκηδηθέο ρακειέο ζε πδαηάλζξ. (20% Τδαη.) 

 Yδαηάλζξαθεο  έσο 130g/24h 

 



Eκπνξηθέο δίαηηεο 

Δκπνξηθέο 

 

 Δπηθίλδπλεο 

 

Δπηζηεκνληθέο  



 

Γίαηηεο αδπλαηίζκαηνο κε 

ππνινγηζκό ζεξκίδσλ 

   
• Τπνινγηζκόο ζεξκηδηθώλ αλαγθώλ 24ώξνπ  

•   κε βάζε ην ύςνο, ηελ εξγαζία θαη ηελ ειηθία 

• Καηαλνκή ζεξκίδσλ ζε:  

– Τδαηάλζξαθεο 45% 

– Πξσηείλεο 20% 

– Λίπε 35% 

• Υνξήγεζε δηαηηνινγίνπ κε έιιεηκκα 400-800 Κcal 

• πλήζσο ζε ηξία γεύκαηα 

 

 



Μεηνλέθηεκα ηεο δίαηηαο ππνινγηζκνύ 

ζεξκίδσλ ε δπζθνιία ηήξεζεο ιόγσ 

αηζζήκαηνο πείλαο 

Μεηνλέθηεκα 



Πξσηετληθέο δίαηηεο 

Γίαηηα Αtkins 

Γίαηηα Bistrian  



Υακειή ζε πδαηάλζξαθεο 

θεηνγελήο δίαηηα (Atkins & άιιεο) 

• 800 ζεξκίδεο κε 40-60g πδαη. (θξέαο + ρόξηα) 

• ζέιεη απνθαζηζηηθόηεηα  

• εύθνια ζπλερίδεηαη (θεηνγελήο αλνξεμία) 

• απαηηείηαη ηαηξηθή παξαθνινύζεζε  

• ζπκπιήξσζε κε βηηακίλεο, θάιην, αζβέζηην, 

ηρλνζηνηρεία, ζόδα, άθζνλν λεξό 

• απώιεηα 8 Κg ηνλ 1ν κήλα, έπεηηα 6 Κg θάζε κήλα  
 

Απαηηείηαη ηαηξηθή παξαθνινύζεζε 



Tξνθέο από  ζπόξνπο, βξώκε,  

θξηζάξη, αδξό ξύδη 

Λαραληθά θαη θπηηθά έιαηα, ηπξί, 

γαιαθηνθνκηθά, μεξνί θαξπνί, όζπξηα 

Φξνύηα όπσο  βαηόκνπξα, θξάνπιεο, 

 αριάδηα, αβνθάλην 

Πξάζηλεο ζαιάηεο, κπξόθνια,  

θνπλνππίδη, ζπαξάγθηα, ζπαλάθη 

Πξσηεΐλεο όπσο θξέαο,  

θόηα, ςάξη, ζόγηα  

 

1. Ειάηησζε θαη έιεγρε ηνπο πδαηάλζξαθεο γηα λα έρεηο πγηεηλό βάξνο 

2. Απόθπγε ηε δάραξε θαη θαζαξνύο πδαηάλζξαθεο, πξνηίκεζε ιαραληθά, όζπξηα, 

3. Γηα δηαηήξεζε βάξνπο θάε όπσο αλαινγεί ζηελ ππξακίδα 

4. Γηα λα ράζεηο βάξνο θάε πξσηεΐλεο θπιιώδε ιαραληθά θαη πγηεηλά έιαηα 

5. Αλαθάιπςε ην επίπεδν πδαηαλζξάθσλ κε ην νπνίν επηηπγράλεηο θαη δηαηεξείο πγηεηλό 

βάξνο 
 

 

  

Ππξακίδα Γίαηηαο Αtkins 
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Δίαιτα Bistrian  

 N Engl J Med 1977 

-1.5 g πξσηείλεο θξέαηνο/ Kg of ηδαληθνύ Β & βηηακίλεο, κέηαιια θαη 

πγξά  

-Κέησζε αζηηίαο  

-Γηαηήξεζε ηεο κπτθήο κάδαο 

-Κιηληθώο έθδεινο δηαβήηεο ππνρώξεζε ηαρέσο 

-Βξαρπρξόληα απώιεηα βάξνπο >18 Κg ζε 4 άηνκα 

-Σν κεησκέλν βάξνο παξέκελε ( 26-44 κήλεο ) 

-Ζ πείλα ήηαλ θαηεζηαικέλε ή κεησκέλε κε ηελ δίαηηα απηή  



Δκπνξηθέο πξσηετληθέο δίαηηεο 

• Γίαηηεο (κνλόηνλεο) κε ην ίδην εκπνξηθό 

πιηθό  

 

• Γίαηηεο κε πνηθηιία εκπνξηθνύ πιηθνύ θαη 

δηαθνξεηηθέο γεύζεηο 

 

Πξνζνρή: Απαηηείηαη ηαηξηθή παξαθνινύζεζε 



Ση είλαη πνιύ ζεκαληηθό κεηά ηελ 

πξσηετληθή δίαηηα 800 Kcal 

• Μεηάπησζε ζε δίαηηα ζπληήξεζεο κε πξννδεπηηθή 

αύμεζε ζεξκίδσλ θαη πδαηαλζξάθσλ  

                                            π.ρ. + 100 Θεξκίδεο/κήλα 

• Παξακνλή ζε δίαηηα ζπληήξεζεο 1400-1800 ζεξκίδεο 

γηα 1 ρξόλν 

• Πεξαηηέξσ δίαηηα γεληθώλ νδεγηώλ άιιν έλα ρξόλν 

• Εύγηζκα θάζε εβδνκάδα θαη θαηαγξαθή ηνπ βάξνπο 

• Διαθξά ζσκαηηθή άζθεζε 

• Σξνπνπνίεζε δηαηηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 



12 κήλεο,132 άηνκα. Τg , ΗDL θαη ΗbA1c θαιύηεξα κε VLCD δίαηηα (<30g CHO /24h) 
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Υξόλνο ζε κήλεο 

Φακειή ζε πδαηάλζξαθεο δίαηηα 
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Σπλεζηζκέλε δίαηηα 

Stern L et a. Ann Int Med 2004;140:718-85 l 



 

Υακειέο ζε ιίπνο ππνζεξκηδηθέο 

δίαηηεο 

• Γηαηξνθή θπηνθάγσλ, ζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ 

 

• Γηαηξνθή ζπλήζσο ζηελ Αθξηθή 

Μεησκέλε ζπρλόηεηα  
– . Γηαβήηε 

– Αξηεξηαθήο ππέξηαζεο 

– Τπεξρνιεζηεξνιαηκίαο 

– Νόζνπ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ 

– Καξθίλνπ παρένο εληέξνπ 

– Καξθίλνπ πξνζηάηε 

 



Μεηνλέθηεκα ησλ ρακειώλ ζε 

ιίπνο δηαηηνινγίσλ 

• Έληνλν αίζζεκα πείλαο πνπ πξνθαινύλ  

                                   νη πνιινί πδαηάλζξαθεο 



 

ύγθξηζε δίαηηαο ρακειήο  

ζε Τδαηάλζξαθεο κε ρακειή ζε Λίπνο 

Λίγνη πδαηάλζξαθεο 

Λίγν ιίπνο 

Brehm BJ et al. A randomized trial comparing a very low carbohydrate diet and a calorie-restricted  

low fat diet on body weight and cardiovascular risk factors in healthy women.  

J Clin End & Metab 2003;88:1617-1623= 6 κήλεο 
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Eβδνκάδεο δίαηηαο 

Υσξίο παξαθνινύζεζε 



Δπαλάθηεζε ηνπ παιηνύ βάξνπο 

ζε 85% ησλ αηόκσλ 
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Μήλεο ζε δίαηηα 



Σξνπνπνίεζε δηαηηνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 
• Όρη παρπληηθά θαγεηά 

• Όρη ζπρλά θαγεηό έμσ από ην ζπίηη 

• Πξνζνρή ζην ιίπνο 

 

• Βξαδύο ξπζκόο κάζεζεο-θαηάπνζεο 

• Υξήζε καραηξηνύ, κηθξό πεξνύλη, κηθξό πηάην 

• Έλαξμε κε ζαιάηα 

Οκάδεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 



Αεξόβηα σκαηηθή Άζθεζε 

• Γελ πξνζθέξεη πνιιά ζηελ απώιεηα βάξνπο 

• Πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

βάξνπο 

• Πξνζθέξεη πνιιά ζηε δεκηνπξγία επεμίαο 

• Βειηηώλεη παξάγνληεο θηλδύλνπ ηεο λόζνπ 

ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ 

ε άηνκα > 55 εηώλ  

ηνπιάρηζηνλ γξήγνξν πεξπάηεκα  

 60 min θάζε κέξα 



Παξαηήξεζε 3 

Απαηηείηαη κεγάιε πξνζνρή 

• Γηαθνπή θαπλίζκαηνο + 4 Kg ζε έλα ρξόλν 

• Δκκελόπαπζε + 10 Kg ζε έλα ρξόλν 

• Γηαθνπή άζιεζεο 

• Ρύζκηζε αξξύζκηζηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε 

 



Δπνκέλσο…. 

 Ζ πξνζπάζεηα γηα απώιεηα βάξνπο θαη 

έπεηηα γηα δηαηήξεζή ηνπ πξέπεη λα 

είλαη ζπλερήο. 



 

πκπεξάζκαηα 

• Αλ δελ είζαη παρύο θξόληηζε λα κελ παρύλεηο 

• Αλ πάρπλεο θξόληηζε λα αδπλαηίζεηο 

• Αλ αδπλάηηζεο θξόληηζε λα κελ μαλαπαραίλεηο 



• Γελ ηξσο ππεξβνιηθά 

• Γελ ηξσο βηαζηηθά 

• Γελ ηξσο ιηπαξά –παρπληηθά θαγεηά 

• Γελ πίλεηο ζπρλά πνηά 

• Γελ θάλεηο πιήξσο θαζηζηηθή δσή 

• Κάλεηο ειαθξά αεξόβηα άζθεζε  

                  (έζησ πεξπάηεκα 40-60’) 

• Γηαηεξείο ηδαληθό ή ειάρηζηα παξαπάλσ βάξνο 

Αλ όια απηά ηα θάλεηο ζα δήζεηο  

πεξηζζόηεξν ρσξίο λα ρξεηάδεζαη γηαηξό 

Ση κπνξνύκε λα ιέκε ζηνλ αζζελή  
Παξαθξάδνληαο ηνλ Κίπιηγθ 

Αλ… 



 

  

Καη δελ ζα γίλεηο έηζη 



Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

Γεκ. Καξακήηζνο 
 


