Η παρπζαξθία ζθνηώλεη: Μύζνο ή πξαγκαηηθόηεηα;
Είλαη επξέσο απνδεθηή επηζηεκνληθά ε άπνςε όηη ηα παρύζαξθα άηνκα έρνπλ
κεγαιύηεξν θίλδπλν λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο . Μηα λέα κειέηε όκσο απν
εξεπλεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο California πνπ δεκνζηεύζεθε ζην The Journal
of American Board of Family Medicine, July-August 2012 , ππνζηεξίδεη όηη ε
παρπζαξθία από κόλε ηεο δελ απμάλεη απηόλ ηνλ θίλδπλν πεξηζζόηεξν απν όηη
ζπκβαίλεη ζηα θπζηνινγηθνύ βάξνπο άηνκα.

Μειεηώληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 50.000 αηόκσλ ειηθίαο από 18 έσο 90 εηώλ ,
ηνπο θαηεγνξηνπνίεζαλ κε βάζε ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο BMI (Body Mass Index ) .
Ο δείθηεο απηόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα λα νξίζνπκε θάπνηνλ σο
θπζηνινγηθνύ βάξνπο , ππέξβαξν ε παρύζαξθν , πξνθύπηεη αλ δηαηξέζνπκε ην βάξνο
κε ην ηεηξάγσλν ηνπ ύςνπο.
Με βάζε ινηπόλ απηήλ ηελ θαηάηαμε όζνη έρνπλ BMI από 20 έσο 25 ζεσξνύληαη
θπζηνινγηθνύ βάξνπο , από 25 – 30 ππέξβαξνη , πάλσ από 30 παρύζαξθνη θαη κε
ζνβαξή παρπζαξθία (λνζνγόλν θαηά κηα άιιε νξνινγία ) όζνη μεπεξλνύλ ην 35 .
Σηε ζπλέρεηα νη εξεπλεηέο παξαθνινύζεζαλ ηελ εμέιημε ηεο ζλεζηκόηεηαο απηώλ
ησλ αηόκσλ ζηα επόκελα έμη ρξόληα . Καη ηη δηαπίζησζαλ ;
Όηη νη ππέξβαξνη θαη νη παρύζαξθνη κε βάζε ηνλ δείθηε κάδαο ζώκαηνο δελ
παξνπζίαδαλ απμεκέλε θίλδπλν ζαλάηνπ , όηαλ ζπγθξίλνληαλ κε όζνπο είραλ
θπζηνινγηθό βάξνο .
Πξνθαλώο ε αληίθαζε κε ηα όζα κέρξη ζήκεξα πηζηεύνπκε νθείιεηαη ε θαιύηεξα
κπνξεί λα εμεγεζεί κε βάζε ην βαζκό ηεο παρπζαξθίαο θαη ηελ όπνηα ζρέζε κπνξεί
λα έρεη απηόο κε ηε ζλεζηκόηεηα . Σην βηβιίν καο « Παρπζαξθία Μεηαβνιηθό
Σύλδξνκν θαη Δηαβήηεο » ηνλίδνπκε απηή ηε ζπζρέηηζε κε πνιύ θαζαξό ηξόπν .
Ο ζπλάδειθνο θαη θαζεγεηήο Anthony Jerant , θύξηνο εξεπλεηήο ζε απηή ηε κειέηε
δήισζε όηη ελώ ππάξρεη ε επξέσο δηαδεδνκέλε άπνςε πσο θάζε βαζκόο αύμεζεο ηνπ
βάξνπο απμάλεη ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ , ηα δηθά ηνπο επξήκαηα νδεγνύλ ζην
ζπκπέξαζκα όηη ίζσο απηό λα κελ είλαη απόιπηα ζσζηό . Καη πσο απηό πνπ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα είδαλ , ήηαλ όηη κόλν όζνη έπαζραλ από ζνβαξνύ βαζκνύ
παρπζαξθία είραλ ηέηνην θίλδπλν θπξίσο ιόγσ ηεο ζπλύπαξμεο δηαβήηε θαη
ππέξηαζεο .Απηό θάλεθε θαζαξά ζηε κειέηε θαη ε ζρέζε ήηαλ 1.26 θνξέο
κεγαιύηεξε από πιεπξάο θηλδύλνπ ζαλάηνπ ζε ζύγθξηζε κε ηα θπζηνινγηθνύ βάξνπο
άηνκα πνπ εξεπλήζεθαλ.
Όπσο όκσο ππνζηεξίδεη θαη ν θαζεγεηήο Jerant ηα επξήκαηα απηά δελ ζεκαίλνπλ όηη
ην λα είζαη ππέξβαξνο ε παρύζαξθνο δελ απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ πγεία ζνπ . Απηέο
νη θαηαζηάζεηο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο θαη γη απηό

ζπζηήλνπκε ηε κείσζε ηνπ βάξνπο , ελώ θπζηθά δελ γλσξίδνπκε ηη πξόθεηηαη λα
ζπκβεί αλ ε έξεπλα πξνρσξήζεη θαη πέξαλ ηεο πεξηόδνπ ησλ έμη εηώλ.
Απηό πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε ζε ζρέζε κε όια ηα παξαπάλσ είλαη όηη ε
επηζήκαλζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηνπ απμεκέλνπ βάξνπο ζώκαηνο ζα πξέπεη λα
εζηηάδεη όρη ηόζν ζην ζέκα ηεο απμεκέλεο ζλεζηκόηεηαο ιόγσ παρπζαξθίαο , πνπ γηα
θάπνηνπο είλαη κηα αζαθήο θαη απόκαθξε απεηιή , αιιά ζηηο πην θνληηλέο θαη άκεζεο
επηπηώζεηο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αζζελώλ , θαη ιέκε «αζζελώλ» γηαηί ε
παρπζαξθία είλαη λόζνο ηειηθά θαη ζαλ ηέηνηα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη .
Η ζπλύπαξμε άιισλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ όπσο ν δηαβήηεο , ε ππέξηαζε ε
δπζιηπηδαηκία , ε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα καο νδεγεί ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ αζζελώλ κέζα γηα ηε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο ε νπνία
απνδεδεηγκέλα έρεη επλντθό αληίθηππν ζε όιεο απηέο ηηο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνπλ
αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο.
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