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Δηζαγσγή: Ζ δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο έρεη απνηειέζεη κηα απφ ηηο
κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζηηο πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο ηεο παρπζαξθίαο. ηηο
πξνζπάζεηεο απηέο εληάζζεηαη θαη ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ φπσο ε
δεκηνπξγία κεηξψσλ αηφκσλ κε επηηπρή καθξνπξφζεζκε απψιεηα βάξνπο.
θνπφο: Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρή καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο,
αλαδεηψληαο δηαθνξέο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ
ηξφπνπ δσήο κεηαμχ αηφκσλ πνπ έραζαλ βάξνο ζην παξειζφλ θαη δηαηεξνχλ
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο απψιεηαο θαη αηφκσλ πνπ έραζαλ βάξνο αιιά δελ θαηάθεξαλ
λα δηαηεξήζνπλ ηελ απψιεηα βάξνπο ζε δείγκα ηνπ θππξηαθνχ πιεζπζκνχ.
Μεζνδνινγία: Ζ παξνχζα ζπγρξνληθή κειέηε ππφ ηελ νλνκαζία «MedWeight
(Cyprus)» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κχπξν θαη απνηειεί κέξνο ηεο κειέηεο
MedWeight (Διιάδα). Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ Κχπξηνη (Ν=232), άλδξεο θαη γπλαίθεο
ελήιηθεο, νη νπνίνη αλέθεξαλ φηη ππήξμαλ ηνπιάρηζηνλ ππέξβαξνη (Τπέξβαξνη:
ΓΜ=25-30 kg/m² θαη παρχζαξθνη: ΓΜ>30kg/m²) θαη βίσζαλ ζθφπηκε απψιεηα
βάξνπο ≥10% απφ ην κέγηζην ζσκαηηθφ βάξνο πνπ είραλ πνηέ ζηε δσή ηνπο,
ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κειέηε. Γηαηεξνχληεο νξίζηεθαλ
απηνί πνπ δηαηεξνχζαλ απψιεηα ≥10% επί ηνπ αξρηθνχ βάξνπο γηα ≥1 έηνο θαη
επαλαθηήζαληεο απηνί πνπ παξνπζίαζαλ επαλάθηεζε ηνπ βάξνπο θαη ην παξφλ
ζσκαηηθφ βάξνο είρεη θηάζεη ζε πνζνζηφ ≥95% ηνπ αξρηθνχ βάξνπο. Μέζσ
ηζηφηνπνπ ζπκπιεξψζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ην ηζηνξηθφ βάξνπο/απψιεηα βάξνπο, ηε
δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηνλ χπλν, ηελ θνηλσληθή
ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα. Ζ δηαηξνθηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε
κέζσ ηειεθσληθψλ αλαθιήζεσλ 24ψξνπ. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αμηνιφγεζε
ησλ ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηδφκελσλ κε ην βάξνο κε ηε δεκηνπξγία ελφο αλάινγνπ
δείθηε αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ.
Απνηειέζκαηα: Οη δηαηεξνχληεο παξνπζίαδαλ κηθξφηεξν βάξνο θαη ΓΜ ζε ζρέζε
κε ηνπο επαλαθηήζαληεο. Ζ κηθξφηεξε ειηθία αλαδείρζεθε επίζεο σο έλα ζεκαληηθφο
παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε δηαηήξεζε θπξίσο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο.
Δπίζεο νη δηαηεξνχληεο είραλ αλαθέξεη κεγαιχηεξε αξρηθή απψιεηα βάξνπο θαη
πεξηζζφηεξα έηε κφξθσζεο/εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ άιιε νκάδα. Αλαθνξηθά
κε ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη γπλαίθεο πνπ δηαηεξνχζαλ ζεκαληηθή απψιεηα
βάξνπο αλέθεξαλ φηη αζθνχληαλ πεξηζζφηεξν ζε έληνλε άζθεζε ζε ζρέζε κε ηηο
επαλαθηήζαζεο, ελψ ζηνπο άλδξεο δηαηεξνχληεο ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ
κεγαιχηεξε ζηελ έληνλε θαη ζηε κέηξηαο έληαζεο άζθεζε ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα
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ησλ επαλαθηήζαλησλ. εκαληηθά επξήκαηα πξνέθπςαλ θαη φζνλ αθνξά ηελ
παξάκεηξν «πξνζσπηθφηεηα» κε ηνπο άλδξεο δηαηεξνχληεο λα παξνπζηάδνληαη πην
θηιηθνί θαη ιηγφηεξν παξνξκεηηθνί ελψ παξάιιεια αλέθεξαλ κεγαιχηεξε θνηλσληθή
ππνζηήξημε απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη άζθεζεο. Δπηπιένλ,
αξθεηέο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο
απψιεηαο βάξνπο αλαδείρζεθαλ. πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε
πξσηεηληθή πξφζιεςε, κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπλνιηθψλ γεπκάησλ θαη θπξίσο
γεπκάησλ, θαη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ζπηηηθνχ θαγεηνχ ζηνπο
δηαηενχληεο ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληέο.
πκπεξάζκαηα: Tα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα πξψηε θνξά απφ ηα
επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα
ζηνπο δηαηεξνχληεο θαη ηνπο επαλαθηήζαληεο Κχπξηνπο δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο καο
ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηνπ
απσιεζζέληνο ζσκαηηθνχ βάξνπο, αιιά απαηηνχληαη πξννπηηθέο κειέηεο γηα ηελ
επηβεβαίσζή ηνπο. Οη παξάγνληεο πνπ αλαδεηθλχνληαη σο θαζνξηζηηθνί ζηε
δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο κεηά απφ ηελ ζεκαληηθή απψιεηα είλαη ε παξνπζία
κεγαιχηεξνπ κέγηζηνπ βάξνπο θαη ΓΜ ζηελ ελήιηθε δσή, κεγαιχηεξε αξρηθή
απψιεηα βάξνπο, πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ
δηαηξνθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο απμεκέλε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ
βάξνπο, ζπρλφηεηα δχγηζεο θαη κεγαιχηεξε πεπνίζεζε φηη ε δχγηζε έρεη ζεηηθή
επίδξαζε ζην βάξνο. Δπίζεο, ε πξνζθφιιεζε ζε νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο φπσο ν
απμεκέλνο αξηζκφο ζπλνιηθψλ γεπκάησλ θαη θπξίσο γεπκάησλ εκεξεζίσο θαη ε
απμεκέλε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ζπηηηθνχ θαγεηνχ θαη πςειφηεξα επίπεδα
ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλαδεηθλχνληαη σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαηήξεζεο
ηεο απψιεηαο βάξνπο. Σέινο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ θαίλεηαη φηη
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε απνηεινχλ ε κεγαιχηεξε θηιηθφηεηα θαη αληίζεηα ηα
ρακειά επίπεδα παξνξκεηηθφηεηαο.
Λέμεηο επξεηεξηαζκνχ: δηαηήξεζε απψιεηαο βάξνπο, δηαηεξνχληεο, επαλαθηήζαληεο,
παρπζαξθία, δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, δηαηξνθηθά πξφηππα.
Introduction: Maintaining weight loss has been one of the biggest challenges in
obesity management efforts. These efforts include the development of innovative
strategies such as the registries of people characterized by successful long-term
weight loss.
Aim: Σo explore factors associated with successful long-term maintenance of weight
loss, by investigating possible differences in lifestyle characteristics and behaviors
between individuals who have lost significant weight in the past and maintain a
significant amount of weight loss, and individuals who have lost weight, but did not
succeed in maintaining weight loss, in a sample of Cypriot population.
Methods: This cross-sectional study by the name «MedWeight (Cyprus)» was
conducted in Cyprus and is part of the MedWeight study (Greece). Participants were
Cypriots (n=232), adult men and women, who reported being at least overweight
(Overweight: BMI=25-30 kg/m² and Obese: BMI>30kg/m²)and experienced weight
loss ≥10% of their maximum lifetime body weight, at least 1 year before participation
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in the study. Those who succeeded in weight loss maintenance of ≥10% from
baseline weight for ≥1 years were defined as maintainers and those who regained
weight and their body weight at that time was ≥95% from initial body weight were
defined as regainers. Participants completed a series of questionnaires regarding
demographics, medical history, weight history/weight loss, eating habits, physical
activity, sleep, social support and personality. Dietary assessment was performed
through 24-hour telephone recalls. Finally, the weight-related behaviors were
evaluated after the development of an index.
Results: Maintainers reported less weight and BMI than the regainers. Younger age
was considered as an important factor positively associated with weight loss
maintenance, mostly between women. Maintainers also reported greater initial
weight loss and more years of education/ training than the other group. Regarding
physical activity, women who maintained significant weight loss reported that they
engaged more in intense exercise than those who regained it, while in men
maintainers, they reported that they exercised more in intense and moderate
intensity exercise than the other group. It is noteworthy that women maintainers
were more involved with social networking pages than regainers. Significant findings
were also observed regarding the "personality" parameter with male maintainers
appearing more friendly and less impulsive while at the same time reported greater
social support from family and friends in matters of diet and exercise. In addition,
several eating behaviors that may be related to maintaining weight loss have
emerged such as total protein intake, total number of meals and especially meals,
and frequency of eating home-cooked meals.
Conclusion: The conclusions that emerge for the first time from the findings of the
present study regarding the differences between maintainers and regainers Cypriots
expand our knowledge of health behavrios related to maintainance of weight loss,
but prospective studies are needed to their confirmation. Factoes that emerge as
decisive in maintaining weight after significant weight loss are the presence of higher
maximum weight and BMI in adulthood, greater initial weight loss, higher educational
level, adoption of specific weight related behaviors such as increased frequency of
monitoring weight, and frequency of weighing and greater belief that weighing has a
positive effect on weight. Also asherence to certain behaviors such as the increased
nuber of total meals and main meals per day and the increased frequency of ating
home-cooked meals and higher levels of physical activity are also important factors
in maintaining weight loss. Finally, some characteristics of individualsthat seem to be
related to weight loss maintenance are greater agreeableness and low levels of
impulsivity.
Keywords: weight loss maintenance, maintainers, regainers, obesity, eating
behavior, dietary patterns.
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
ην ηαμίδη απηφ πνηέ δελ ζα μεράζσ ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ απιφρεξα φινη ηνπο.
Αθηεξψλσ ηελ παξνχζα κειέηε ζηε κεηέξα κνπ, ηε γηαγηά θαη ηνλ παππνχ κνπ, πνπ είκαη
βέβαηνο γηα ηελ ζπλερή δχλακε θαη αγάπε πνπ κνπ δίλνπλ απφ ςειά.
Δπραξηζηψ ηε ζχδπγν κνπ Απγή, ηελ θνξνχια κνπ Άλλα, ηνλ παηέξα κνπ Γηψξγν θαη ηνλ
αδεξθφ κνπ Υάξε γηα ηελ αγάπε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ ζηήξημε ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο κνπ.
Δπραξηζηψ ηελ θπξία Γηαλλαθνχιηα Μαίξε γηα ηα φζα έρσ δηδαρζεί θαη άιια ηφζα πνπ έρσ
αλαθαιχςεη καδί ηεο φια απηά ηα ρξφληα. Σίπνηα δελ ζα ήηαλ εθηθηφ ρσξίο απηή. Δίκαη
επγλψκσλ γηα ηα φζα κνπ πξνζέθεξε.
Δπραξηζηψ ηελ θπξία Υξπζνζηφκνπ ηαχξε γηα ηελ ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηεο απφ ηελ αξρή
κέρξη ην ηέινο. Ζ ζπκβνιή ηεο ζην έξγν απηφ ήηαλ αδηακθεζβήηεηα κεγάιε.
Δπραξηζηψ ηνπο θαζεγεηέο κνπ θχξην Λάκληζν Γεκήηξε, Λαβξάλν Γηάγθν θαη Γηαλλαθνχ
Κσλζηαληίλν γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπο, επηκέιεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζηήξημε ηνπο ζηελ
πξνζπάζεηα.
Δπραξηζηψ ζεξκά φινπο ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Δπξσπατθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ νκάδα ηεο MedWeight ζην Υαξνθφπεην
Παλεπηζηήκην θαη ηδηαίηεξα ηνπο Αλαζηαζίνπ Κψζηα θαη Πνπιεκελέα Γεκήηξε.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ
ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε φηαλ ην απαηηνχζαλ νη αλάγθεο ηεο κειέηεο.
Δχρνκαη ν θαζέλαο πνπ δηαβάδεη ην θείκελν απηφ, λα έρεη ηελ επθαηξία λα δερζεί ηε ζηήξημε, ηελ
αγάπε θαη ην ζεβαζκφ πνπ έρσ δερζεί θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ηαμηδηνχ.
Θα είκαη γηα πάληα επγλψκσλ.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Παχυςαρκία: Βαςικζσ Ζννοιεσ και Οριςμοί
Σηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ παρπζαξθία σο παγθφζκηα
επηδεκία απνηεινχζε έλα ζέκα ζπδήηεζεο ην νπνίν καο άθελε αδηάθνξνπο. Καζψο φκσο ηα πξφηππα
δηαηξνθήο άιιαμαλ θαη παξνπζίαζαλ κηα απφηνκε κεηαζηξνθή πξνο ηελ θαηαλάισζε επεμεξγαζκέλσλ
ηξνθψλ θαη γξήγνξσλ γεπκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ επηπέδσλ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαη πηνζέηεζεο ελφο θαζηζηηθνχ ηξφπνπ δσήο, ηφηε αξρέο ηνπ 1990 μεθίλεζε λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ
αλαθνξηθά κε ην δήηεκα (1).
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ππήξμε κηα απμαλφκελε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ επίπησζε ησλ ρξφλησλ, κε
κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ ζηελ πγεία ησλ αλαπηπζζφκελσλ πιεζπζκψλ κε ηηο πξνβιέςεηο λα δείρλνπλ φηη
ζε είθνζη ρξφληα, ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο απφ κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο ζα αγγίδεη ην 60% ζηνλ
αλαπηπζζφκελν θφζκν, κε ηελ παρπζαξθία λα αλαγλσξίδεηαη σο βαζηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα
πνιιέο απφ απηέο ηηο ρξφληεο παζήζεηο (2).
Σα δεκνζηεχκαηα ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο (3) θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (4),
παξέρνπλ εληαίνπο νξηζκνχο γηα ην ππεξβάιινλ βάξνο θαη ηελ παρπζαξθία. Αλ θαη ην ππεξβάιινλ βάξνο
ηερληθά αλαθέξεηαη ζην επηπξφζζεην ζσκαηηθφ βάξνο θαη ε παρπζαξθία ζην ππεξβάιινλ ζσκαηηθφ
ιίπνο, απηνί νη δχν φξνη κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κε φξνπο ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο (ΓΜ), επηηξέπνληαο
ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε απηψλ (5). Έηζη ινηπφλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ Γείθηε Μάδαο ψκαηνο ηνπ αηφκνπ,
ζεσξείηαη έλα αξθεηά ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε θάζε ηεο δηάγλσζεο θαη
νξίδεηαη σο ην βάξνο ζε ρηιηφγξακκα δηαηξνχκελν κε ην χςνο ζε κέηξα ζην ηεηξάγσλν. Τπέξβαξν
νξίδεηαη ην άηνκν πνπ παξνπζηάδεη Γείθηε Μάδαο ψκαηνο απφ 25 έσο 29,9 Kg/m², παρχζαξθνο απηφο
κε ΓΜ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 30 Kg/m², ελψ ζηελ θαηεγνξία ηεο ζνβαξήο παρπζαξθίαο εκπίπηνπλ άηνκα
κε ΓΜ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 40 Kg/m² (ή ηηκέο ΓΜ κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε 35 Kg/m² θαη παξνπζία
ζπλνδψλ λνζεκάησλ).

Αιτιολογία Παχυςαρκίασ
Χαρακτθριςτικά του τρόπου ηωισ
σκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, θαζηζηηθή δσή θαη ρξήζε νζόλεο
Ζ δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πςειά επίπεδα θαη παξάιιεια ε δηαηήξεζε ησλ
επηπέδσλ θαζηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ρακειά επίπεδα ζεσξνχληαη έλαο ζπλδπαζκφο θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα παρπζαξθία (6). Σα απνηειέζκαηα ζπγρξνληθψλ κειεηψλ
έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά πνπ αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ δχν ψξεο εκεξεζίσο παξαθνινπζψληαο
ηειεφξαζε, θαηαλαιψλνπλ πνηθηιία αλζπγηεηλψλ ηξνθψλ πην ζπρλά απφ φηη ηα παηδηά πνπ αθηεξψλνπλ
δχν ή θαη ιηγφηεξεο ψξεο παξαθνινπζψληαο ηειεφξαζε, αλεμάξηεηα απφ ηα επίπεδα θαζηζηηθψλ
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δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (7). Σα απνηειέζκαηα απηά εληζρχνπλ ην γεγνλφο φηη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο ζρεηίδεηαη πην ηζρπξά κε αλζπγηεηλά δηαηξνθηθά
πξφηππα απφ φηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζε θαζηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ύπλνο
Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ χπλν θαη ηελ θίλδπλν αλάπηπμεο παρπζαξθίαο απνηειεί ζηφρν αξθεηψλ κειεηψλ
θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο πξφζθαηεο κεηα-αλάιπζεο επηβεβαηψλνπλ απηή ηε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ
πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα χπλνπ θαη ηελ αλάπηπμε παρπζαξθίαο αιιά θαη άιισλ ρξφλησλ λνζεκάησλ (8). Σν
πνζνζηφ ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ πνπ θνηκάηαη ιηγφηεξν απφ επηά ψξεο εκεξεζίσο έρεη απμεζεί δξακαηηθά
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, γεγνλφο ην νπνίν πηζαλφλ λα έρεη ζνβαξέο κεηαβνιηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία
ησλ αηφκσλ (9). Απηφ ηνπιάρηζηνλ ππνζηεξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα κηαο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο 12
πγηψλ ελήιηθσλ αλδξψλ κε θπζηνινγηθφ ζσκαηηθφ βάξνο, νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε δχν δνθηκέο (10).
ηελ πξψηε δνθηκή ν χπλνο ησλ αηφκσλ δηήξθεζε κέρξη 4 ψξεο γηα δχν εκέξεο θαη ζηελ δεχηεξε δνθηκή
ν χπλνο ησλ αηφκσλ επεθηάζεθε ζηηο 10 ψξεο θάζε βξάδπ γηα δχν εκέξεο, ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο
ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο θαη θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε δηάζηεκα 6 εβδνκάδσλ κεηαμχ ησλ δχν
δνθηκψλ. Ζ δνθηκή πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο χπλνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ δνθηκή δηάξθεηαο χπλνπ πνπ
επεθηάζεθε, ζρεηίζηεθε κε κεησκέλα επίπεδα ηεο ιεπηίλεο νξνχ, κηαο αλνξεμηνγφλνπ νξκφλεο, κε
απμεκέλα επίπεδα ηεο γθξειίλεο νξνχ, κηαο νξεμηνγφλνπ νξκφλεο, κε αχμεζε ηεο φξεμεο θαη ηεο πείλαο,
θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηξφθηκα απμεκέλα ζε ελέξγεηα θαη ζε πδαηάλζξαθεο. Οη κεραληζκνί κέζσ ησλ
νπνίσλ ν χπλνο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο επηδξά ζηα ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ θαη ππξνδνηεί ηελ
αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο έρνπλ κειεηεζεί ζρεηηθά πξφζθαηα θαη θαίλεηαη λα εκπιέθνπλ αληηδξάζεηο
νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ θινηνχ ηνπ
εγθεθάινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε κεηαηρκηαθή απφθξηζε (11). Δλδηαθέξνλ απνηεινχλ θαη ηα
απνηειέζκαηα κηαο άιιεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηα νπνία ππνζηεξίδεηαη φηη ε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ
ζπλεηζθέξεη ζηε δηαηήξεζε ηεο άιηπεο κάδαο ζψκαηνο θαηά ηηο πεξηφδνπο ζεξκηδηθνχ πεξηνξηζκνχ,
γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί εκπφδην ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνζεξκηδηθψλ δηαηηνινγηθψλ
παξεκβάζεσλ πνπ ζπλήζσο αθνινπζνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο βάξνπο (12).
Σα

απνηειέζκαηα

απφ

κειέηεο

παξαηήξεζεο

ππνζηεξίδνπλ

ηελ

πηζαλφηεηα

ζρέζεο

κεηαμχ

πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο χπλνπ θαη παρπζαξθίαο (13) φκσο, παξά ην γεγνλφο φηη ηα κέρξη ζηηγκήο
δεδνκέλα απφ ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο θαη κεηα-αλαιχζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο
δηάξθεηαο χπλνπ κπνξεί λα επηθέξεη αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο θαη ηεο παρπζαξθίαο (14,15),
απηφ απαηηείηαη λα επηβεβαησζεί απφ άιιεο κειέηεο.
Γηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
Αλακθίβνια ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζρεηίδεηαη κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ πγεία, ε αχμεζε φκσο ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο απνηξέπεη αξθεηά άηνκα απφ ηνλ λα επηρεηξήζνπλ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα,
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γεγνλφο ην νπνίν ζεσξείηαη φηη ππξνδνηείηαη ελ κέξεη απφ ηελ ζηέξεζε ηεο ληθνηίλεο απφ ην ζψκα αιιά
θαη απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο (16). Ζ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο πνπ παξαηεξείηαη κπνξεί λα
ηζνχηαη κε έλα έσο δχν θηιά ηηο πξψηεο εβδνκάδεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, αθνινπζνχκελε απφ κηα
πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ βάξνπο θαηά δχν έσο ηξία θηιά ηνπο επφκελνπο ηέζζεξηο κέρξη πέληε κήλεο,
θηάλνληαο ζπλνιηθά ηα ηέζζεξα έσο πέληε θηιά θαηά κέζν φξν ή θαη πεξηζζφηεξν (17).
Με ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο επίδξαζεο ζπγρπηηθψλ παξαγφλησλ φπσο γελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο, ε επίδξαζε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην ζσκαηηθφ βάξνο έρεη κειεηεζεί ζπγθξίλνληαο
παλνκνηφηππα δεχγε δηδχκσλ (18). Απηφ πνπ θάλεθε ήηαλ φηη νη θαπληζηέο πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο
ειαθξά θαη κέηξηα θαπληζηέο, νη νπνίνη θάπληδαλ κεηαμχ 20 έσο 29 ηζηγάξα εκεξεζίσο, θαζψο επίζεο θαη
νη βαξηά θαπληζηέο, παξνπζίαδαλ θαηά κέζν φξν 3.2, 2,4 θαη 4.0 θηιά ιηγφηεξα απφ ηνπο κε θαπληζηέο.
Δπηπξφζζεηα, νη πξψελ θαπληζηέο παξνπζίαδαλ πςειφηεξα πνζνζηά επίπησζεο παρπζαξθίαο απφ
απηνχο πνπ θάπληδαλ.
Έηζη, γηα ηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα, ζπζηήλεηαη λα αθνινπζνχλ θάπνην
πξφγξακκα άζθεζεο θαη κεησκέλεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο πξνο απνθπγή ηεο παξαηεξνχκελεο
αχμεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (19,20).
Κνηλσληθά δίθηπα
Οη θνηλσληθέο επηξξνέο πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο παρπζαξθίαο, γεγνλφο ην νπνίν
ππνζηεξίδεηαη απφ κηα κειέηε, ζηελ νπνία έρεη θαλεί φηη ε πηζαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα θαηαιήμεη
παρχζαξθν απμάλεηαη θαηά 57%, 40% ή 37% εάλ ην άηνκν απηφ έρεη θάπνην θίιν, αδεξθφ ή ζχδπγν
αληίζηνηρα ν νπνίνο είλαη παρχζαξθνο (21). Απηή ε επίδξαζε θαίλεηαη φηη δελ νθείιεηαη ζηελ θνηλσληθή
ηάμε, ζηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο ή ζην φηη ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα ζρεηίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε
άιια άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε απηνχο.
εκεηψλεηαη φηη ε ζρέζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ έρεη κειεηεζεί απφ ειάρηζηνπο εξεπλεηέο σο πξνο ην
απμεκέλν ζσκαηηθφ βάξνο θαη ηελ παρπζαξθία. Αξθεηφ ελδηαθέξνλ θαίλεηαη λα απνηεινχλ θαη ηα
απνηειέζκαηα απφ κηα πξφζθαηε ζρεηηθά ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε, ζηελ νπνία νη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ
φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα «θηιίαο» επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπ αηφκνπ ή/θαη
ζπκπεξηθνξέο ζρεηηδφκελεο κε ην ζσκαηηθφ βάξνπο (22).
ε κηα πεξίνδν πνπ ε παρπζαξθία αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δεκφζηα
πγεία, ε κειέηε παξαγφλησλ πνπ παξαδνζηαθά δελ απνηεινχζαλ ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο θαίλεηαη φηη
πιένλ αιιάδεη. Έηζη ινηπφλ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα
πνπ επεξεάδεη ηελ έθβαζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνλ θίλδπλν γηα παρπζαξθία φπσο
θαίλεηαη απφ ηηο ζρεηηθά πξφζθαηα κειέηεο, ην εάλ ε επίδξαζε απηή απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ελ ιφγσ θνηλσληθφ δίθηπν δελ έρεη αθφκα δηαζαθεληζηεί. Πάλησο, ηα
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απνηειέζκαηα απφ κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη κεηα-αλάιπζε, ππνζηεξίδνπλ φηη νη νκνηφηεηεο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα επεξεάδεη ζεκαληηθά φρη κφλν ην ζσκαηηθφ βάξνο
αιιά θαη παξάγνληεο θαζνξηζηηθνχο ηεο παρπζαξθίαο, φπσο ε δηαηξνθηθή πξφζιεςε θαη ε ζσκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, αιιά φρη κε άιινπο παξάγνληεο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ παζνινγηθή πεξίπησζε ηεο
δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο φπσο ε δηαηαξαγκέλε πξφζιεςε ηξνθήο (23).
Γηαηξνθή
Αξθεηά άηνκα παξνπζηάδνπλ έλα πξφηππν ζπλεηδεηνχ πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζιεςεο ηξνθήο γλσζηνχ σο
«πεξηνξηζηηθφο ηχπνο» (24). Απηφ ην δηαηξνθηθφ πξφηππν είλαη ζχλεζεο ζε αξθεηέο εάλ φρη ζην ζχλνιν
ησλ κεζειίθσλ γπλαηθψλ κε θπζηνινγηθφ ζσκαηηθφ βάξνο. Ζ αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην ζσκαηηθφ
βάξνο θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε πηζαλφλ λα νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ χπαξμε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ.
Ζ εκθάληζε παρπζαξθίαο φκσο ζα πξνέξζεη απφ ηελ απμεκέλε ελεξγεηαθή πξφζιεςε ζε ζρέζε κε ηελ
ελεξγεηαθή δαπάλε (25). Απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα παρχζαξθα άηνκα
έρνπλ ράζεη ηνλ έιεγρν ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο πξφζιεςεο (24).
Ζ πηζαλή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπρλφηεηαο ησλ γεπκάησλ θαη ηελ αλάπηπμεο παρπζαξθίαο δελ έρεη
απνζαθεληζηεί. Ζ ζπρλφηεηα ησλ γεπκάησλ γλσξίδνπκε φηη επεξεάδεη ην κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπνεηδψλ θαη
ηεο γιπθφδεο. Άηνκα κε θπζηνινγηθφ ζσκαηηθφ βάξνο πνπ θαηαλαιψλνπλ αξθεηά κηθξά γεχκαηα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ρνιεζηεξφιεο νξνχ. Παξνκνίσο, ε κέζε
ηηκή ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο είλαη ρακειφηεξε φηαλ θαηαλαιψλνληαη ηα γεχκαηα πην ζπρλά (26).
Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ δηαθνξά ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο πνπ παξαηεξείηαη κεηά
απφ ηελ θαηαλάισζε κηθξψλ θαη ζπρλψλ γεπκάησλ έλαληη κεξηθψλ θαη κεγάισλ γεπκάησλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
Ζ ζπρλή θαηαλάισζε πξφρεηξνπ θαγεηνχ είλαη πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ
βάξνπο θαη ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ζαθραξψδε δηαβήηε (27). ε κηα πξννπηηθή κειέηε ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ λεαξνί ελήιηθεο, ζπγθξηλφκελα κε ηα άηνκα πνπ θαηαλάισλαλ γξήγνξν θαγεηφ ιηγφηεξν
ζπρλά (<κηα θνξά αλά εβδνκάδα), ηα άηνκα πνπ θαηαλάισλαλ γξήγνξν θαγεηφ ζπρλά (> δχν θνξέο αλά
εβδνκάδα) θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο θαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε, είραλ πάξεη επηπιένλ 4.5 θηιά θαη
είραλ δηπιάζηεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ηεο αληίζηαζεο ηεο ηλζνπιίλεο φπσο απηφ αμηνινγήζεθε κε ηε
κέζνδν HOMA.
Φάξκαθα θαη αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο
Έλαο κεγάινο αξηζκφο θαξκάθσλ έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ςπρνθαξκάθσλ, αληηεπηιεπηηθψλ, αληηππεξγιπθαηκηθψλ παξαγφλησλ θαη
νξκνλψλ (28). Ζ έθηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ θαξκάθσλ ζηελ επηδεκία ηεο παρπζαξθίαο δελ
έρεη κειεηεζεί επαξθψο, εληνχηνηο ε αλεπηζχκεηε επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο πνπ
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παξαηεξείηαη κεηά απφ ηε ρνξήγεζε αξθεηψλ θαξκάθσλ, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ θάζε αζζελή
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα
πξφιεςεο ηεο αλακελφκελεο αχμεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (29).
Φπρνινγηθνί παξάγνληεο
Αλ θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα νξηζηεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο ν
νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ παρπζαξθία δελ έρνπλ επηηχρεη, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ην ελδηαθέξνλ
ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη
ηεο παρπζαξθίαο, νη νπνίνη θαίλεηαη φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν είηε σο παξάγνληεο θηλδχλνπ είηε σο
πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ηεο παρπζαξθίαο (30,31).
πγθεθξηκέλα, ε «λεχξσζε», ε «παξνξκεηηθφηεηα» θαη ε «επαηζζεζία ζηελ επηβξάβεπζε» απνηεινχλ
πηζαλνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ελψ ε επζπλεηδεζία θαη ν απηνέιεγρνο έρεη θαλεί φηη παξνπζηάδνπλ
πξνζηαηεπηηθή δξάζε ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (30).
Γελεηηθνί παξάγνληεο
Ζ επίδξαζε γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ παρπζαξθία έρεη κειεηεζεί σο πξνο δχν ηξφπνπο. Σα γνλίδηα
πνπ απνηεινχλ παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παρπζαξθίαο φπσο ε έιιεηςε ιεπηίλεο θαη ηα γνλίδηα
ηα νπνία κέζσ ηεο επίδξαζεο πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε παρπζαξθίαο
(Herrera & Lindgren 2010; Mutch & Clement 2006). Δπίζεο, ε παρπζαξθία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ
δηαθφξσλ εθ γελεηήο δηαηαξαρψλ φπσο ην ζχλδξνκν Prader-Willi γηα ην νπνίν ε ππνζεηηθή γελεηηθή ζέζε
ηνπ νπνίνπ έρεη ηαπηνπνηεζεί (34).
Με ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε γελεηηθνχο παξάγνληέο θαη ηνλ θίλδπλν ηεο
παρπζαξθίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο απφ νκάδεο
εξεπλεηψλ ζηηο νπνίεο κειεηψληαη νη επηδξάζεηο ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζε επίπεδν κεγάισλ
γνληηδηαθά πιεζπζκηαθψλ κειεηψλ. ε κηα ηέηνηνπ είδνπο κειέηε πξνρψξεζαλ θαη νη εξεπλεηέο ηεο
επφκελεο κειέηεο, ζηελ νπνία εληνπίζηεθαλ πεξίπνπ 97 ζεκεία ζε γελεηηθφ επίπεδν ηα νπνία ζρεηίδνληαη
κε ηνλ ΓΜ. Απφ απηά ηα 97 ζεκεία, ηα 56 απνηεινχλ λέεο πξνζζήθεο ζηηο ήδε πθηζηάκελεο βάζεηο ησλ
δεδνκέλσλ πνπ γλσξίδνπκε κέρξη ζήκεξα (35). Ζ θαηαλνκή ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο επίζεο απνηειεί έλα
θιεξνλνκνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ θαη έλα θαιά κειεηεκέλν πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ησλ κεηαβνιηθψλ
αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ πγείαο αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ηεο παρπζαξθίαο (36). ηηο ηειεπηαίεο
ηνπο κεηα-αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ 224,458 εζεινληέο, νη εξεπλεηέο
ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο απηήο εληφπηζαλ 49 ζέζεηο ζρεηηδφκελεο κε ην ιφγν πεξηθεξεηψλ κέζεο γνθψλ
θαη εληφπηζαλ αθφκα 19 ζέζεηο ζε επίπεδν γνληδηψκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηθέξεηο μερσξηζηά ηεο
κέζεο θαη ησλ γνθψλ, κε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο γνληδηαθέο ζέζεηο λα εκθαλίδνπλ πην ηζρπξή επίδξαζε
αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (36).
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Σα απνηειέζκαηα απφ απηέο ηηο αλάιπζεηο επηβεβαηψλνπλ ηνλ ξφιν ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηνπ
θηλδχλνπ αχμεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ηεο παρπζαξθίαο πνπ εθηφο απφ ηνπο θνηλσληθνδεκνγξαθηθνχο θαη ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο, θαηαγξάθνληαη ζηνπο βαζηθνχο θαζνξηζηέο ηεο
εκθάληζεο ηεο λφζνπ ηεο παρπζαξθίαο (37). Δμίζνπ φκσο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ζεσξείηαη θαη ην
γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ, πιένλ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη αξθεηνί δείθηεο
ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο κεζφδσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηεο παρπζαξθίαο, εθ
ησλ νπνίσλ αξθεηνί απφ απηνχο θαίλεηαη λα απνηεινχλ αξθεηά ππνζρφκελνπο δείθηεο (38). Σα
απνηειέζκαηα απφ κηα πξφζθαηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ζπγθεληξψλνπλ, αμηνινγνχλ θαη
παξνπζηάδνπλ ηνπο βαζηθφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο δείθηεο, κεηαμχ άιισλ θαη ησλ microRNAs, ησλ
αδηπνθηλψλ, ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο, ηνπ πξνθίι θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο, δηαθφξσλ κηθξννξγαληζκψλ θαη
ζπζηαηηθψλ ηνπο.
Κνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο
Ζ παρπζαξθία είλαη πην δηαδεδνκέλε ζηα ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζχλνια ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Αλ θαη πνιιά έρνπλ ιερζεί, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη ε ζρέζε απηή δελ
είλαη πιήξσο θαηαλνεηνί (39).
Ζ εζληθφηεηα απνηειεί έλαλ αθφκα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο.
Οη έγρξσκνη άλδξεο γηα παξάδεηγκα είλαη ιηγφηεξν παρχζαξθνη απφ φηη νη ιεπθνί άλδξεο. ε αληίζεζε κε
απηφ, νη έγρξσκεο γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ είλαη πεξηζζφηεξν παρχζαξθεο απφ ηηο ιεπθέο
γπλαίθεο. Παξάιιεια, ν επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο αλάκεζα ζε Ηζπαλνχο άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη
κεγαιχηεξνο ζπγθξηηηθά κε ηα ιεπθά άηνκα (40). Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζεσξείηαη θαη ην φηη ε παρπζαξθία
ζηελ παηδηθή ειηθία εκθαλίδεηαη κε πην γξήγνξνπο ξπζκνχο ζε έγρξσκεο θαη Ηζπαλέο γπλαίθεο παξά ζηηο
ιεπθέο (41).
Λνηκώδεηο λόζνη
Έλαο αξηζκφο ινηκσδψλ παξαγφλησλ έρεη θαηεγνξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ παρπζαξθία, φπσο νη
ινηκψμεηο απφ αδελνηφ φπσο έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ζε δσηθά κνληέια (42–44). ε κηα κειέηε παρχζαξθσλ
θαη κε παρχζαξθσλ αηφκσλ, ν αδελνηφο-36 έρεη ζρεηηζηεί κε πςειφηεξν ΓΜ, φκσο κε ρακειφηεξα
επίπεδα ρνιεζηεξφιεο νξνχ θαη ζπγθεληξψζεηο ηξηγιπθεξηδίσλ (45).

Επιδθμιολογικά Δεδομζνα
Ζ παρπζαξθία, σο ρξφληα λφζνο απμάλεηαη ζε ζπρλφηεηα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αιιά θαη ζηνλ
ππφινηπν θφζκν. Δθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο ελήιηθνπ πιεζπζκνχ κε παρπζαξθία μεπεξλά ηα 600 εθ. ζε
παγθφζκην επίπεδν θαη κε ηε ζεηξά ηνπ απηφ έρεη ζρεηηζηεί κε πεξηζζφηεξν απφ 4 εθ. ζαλάηνπο (46). Σα
πξψηα δεδνκέλα έδσζαλ έλαλ επηπνιαζκφ ν νπνίνο θαίλεηαη λα απνηειεί ηα δχν ηξίηα εθείλνπ πνπ
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έδσζαλ νη κειέηεο ηεο NHANES. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ππνεθηηκνχζαλ ην
ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο, ππεξεθηηκνχζαλ ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο ή θαη ηα δχν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηειεθσληθψλ εξεπλψλ. Σα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ηα άηνκα πξνρσξνχζαλ πξνο ππν- αιιά θαη
ππεξεθηίκεζε, γεγνλφο ην νπνίν καο νδεγεί ζην φηη θαηά ηελ αλάγλσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ
επηπνιαζκφ ησλ ππέξβαξσλ ζηηο ΖΠΑ, ζεκαληηθφ είλαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε κέζνδνο ε νπνία έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί.

Οη ηηκέο ηνπ επηπνιαζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ παρπζαξθία είλαη πςειφηεξεο απφ απηέο κέζσ ηεο
ηειεθσληθήο κεζφδνπ (35,7 % θαη 26% αληίζηνηρα), φπσο θαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο
NHANES κεηαμχ ησλ εηψλ 2009 θαη 2010 (47). ηε κειέηε NHANES ν κεηξνχκελνο επηπνιαζκφο ηεο
παρπζαξθίαο κεηαμχ αηφκσλ κε ηχπνπ 2 ζαθραξψδε δηαβήηε είλαη αθφκα πςειφηεξνο (54,8% κεηαμχ ησλ
εηψλ 1999 θαη 2002) (48). Ο επηπνιαζκφο ηεο ζνβαξήο παρπζαξθίαο (αλαθεξφκελε θαη σο ηχπνπ 3
παρπζαξθία – ΓΜ κεγαιχηεξνο ή ίζνο κε 40 Kg/m²) χζηεξα απφ πξνζαξκνγή ηεο ειηθίαο, άγγηδε ην
6,3% κεηαμχ ησλ εηψλ 2009 θαη 2010 (49).

Παξά ην γεγνλφο φηη ε παρπζαξθία απμήζεθε ζεκαληηθά ηελ πεξίνδν 1976 κέρξη ην έηνο 1980 θαη 1999 κε
2000, εληνχηνηο δελ απμήζεθε ζεκαληηθά κεηαμχ γπλαηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν 10 εηψλ απφ ην 1999 κέρξη
ην 2008 ή κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαηά ηελ πεληαεηή πεξίνδν απφ ην 2003 κέρξη ην 2008 (50). πγθξηηηθά κε
ηελ πεξίνδν 2003-2008, δελ ππήξρε κεηαβνιή ζηνλ επηπνιαζκφ ηεο παρπζαξθίαο κεηαμχ ησλ εηψλ 2009
θαη 2010 (35,5% θαη 35,8% κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αληίζηνηρα) (49).

Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ επηπνιαζκφ ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ δχν κειέηεο (51,52). Ο
επηπνιαζκφο ππέξβαξνπ θαη παρπζαξθίαο θάλεθε λα αγγίδεη ην 53% θαη 20% γηα ηνπο άλδξεο θαη ην 31%
θαη 15% αληίζηνηρα γηα ηηο γπλαίθεο. Κνξχθσζε ζηνλ επηπνιαζκφ χζηεξα απφ πξνζαξκνγή ζηελ ειηθία
θάλεθε ζηνπο άλδξεο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ θαη ζηηο γπλαίθεο κεηαμχ 50 θαη 59 εηψλ. Ζ παρπζαξθία
θπκαηλφηαλ απφ 10% ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο έσο θαη 25% ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, ελψ παρχζαξθνη θαη
ππέξβαξνη ήηαλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ιηγφηεξν κνξθσκέλνη, παξνπζίαδαλ ζπρλφηεξα θαζηζηηθή δσή,
θαηαλάισλαλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αιθννινχρσλ πνηψλ θαη πηνζεηνχζαλ κία κε πγηεηλή δίαηηα
ζπγθξηηηθά κε άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε θπζηνινγηθφ βάξνο. εκαληηθφ επίζεο λα αλαθεξζεί
ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ε θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθία επηθξάηεζε ζε πνζνζηφ 36% ζηνπο άλδξεο θαη
ζε πνζνζηφ 43% ζηηο γπλαίθεο, ελψ ζηελ ίδηα κειέηε βξέζεθε κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ΓΜ θαη
δηαζηνιηθήο πίεζεο, ζπζηνιηθήο πίεζεο, νιηθήο ρνιεζηεξφιεο, ηξηγιπθεξηδίσλ θαη επηπέδσλ γιπθφδεο
(51).

Δπηπξφζζεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο
έδσζε θαη κία άιιε πξννπηηθή κειέηε. ηε κειέηε απηή θάλεθε φηη ε κέζε ηηκή ΓΜ μεπέξαζε ηελ ηηκή
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ησλ 27 Kg/m², ελψ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο πεξηθέξεηαο κέζεο παξαηεξήζεθαλ ζηα θέληξα ηφζν ζε Ηζπαλία
φζν θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηα ηηαιηθά θέληξα. Τςειφο ιφγνο πεξηθέξεηαο κέζεο πξνο ηζρίνπ
παξαηεξήζεθε πην ζπρλά ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο απφ ειιεληθά θαη ηζπαληθά θέληξα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα απφ ηελ Διιάδα, νη πςειέο ηηκέο πεξηθέξεηαο κέζεο (≥102ζηνπο άλδξεο θαη
≥88cm ζηηο γπλαίθεο) ζηνπο άλδξεο άγγηδαλ ην 38,8% θαη ζηηο γπλαίθεο ην 54,5%, ελψ παξάιιεια,
πςειέο ηηκέο πεξηθέξεηαο κέζεο πξνο ηζρίνπ (≥0.95 ζηνπο άλδξεο θαη ≥0.80 ζηηο γπλαίθεο) παξαηεξήζεθε
ζε πνζνζηφ 63,8% ζηνπο άλδξεο θαη ζε πνζνζηφ 65,8% ζηηο γπλαίθεο (52).

Επιδθμιολογικά Δεδομζνα για τθν Κφπρο
Ο επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο θαη ησλ ππέξβαξσλ παηδηψλ (6-11 εηψλ) θαη εθήβσλ (12-17.9 εηψλ)
ζηελ Κχπξν, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο (53). Πεξίπνπ ην
1/3 ησλ έθεβσλ αγνξηψλ θαη ην ¼ ησλ εθήβσλ θνξηηζηψλ ζηελ Κχπξν ζεσξήζεθαλ σο ππέξβαξα ή
παρχζαξθα ηελ δεθαεηία 2001-2011 (54). Σα απνηειέζκαηα κηαο πξφζθαηα δεκνζηεπκέλεο κειέηεο
απνθάιπςαλ φηη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ θαηά ηελ πξψηκε πεξίνδν δσήο γηα ηελ παηδηθή παρπζαξθία
απνηεινχλ ν Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο ησλ γνλέσλ θαη ην πνζφ βάξνπο πνπ πξνζιακβάλεη ε γπλαίθα
θαηά ηελ θχεζε (55). Παξά ην γεγνλφο φηη ε παρπζαξθία απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ Κχπξν, ηα
δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ ηξφπνπ δσήο πνπ πξνδηαζέηνπλ γηα παρπζαξθία είλαη
ειάρηζηα. πκπεξηθνξέο, φπσο ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο θαίλεηαη λα απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν
πξνβιεπηηθφ παξάγνληα δηαθφξσλ δεηθηψλ παρπζαξθίαο αλάκεζα ζηα παηδηά ειηθίαο 11 εηψλ ζηελ
Κχπξν (56).

Δπηπιένλ, αλάκεζα ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ, ν επηπνιαζκφο ηνπ ππέξβαξνπ ή παρχζαξθνπ πνπ έρεη
θαηαγξαθεί ήηαλ 22,6% θαη 5,8% αληίζηνηρα γηα ηηο γπλαίθεο θαη 47,1% θαη 14,1% αληίζηνηρα γηα ηνπο
άλδξεο (57). Ζ παρπζαξθία ζηνπο γνλείο θαζψο επίζεο θαη ην απμεκέλν βάξνο θαηά ηε γέλλεζε
ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία ζηελ παηδηθή ειηθία (58,59).

Σα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ζρεηηθά πξφζθαηα δεκνζηεπκέλεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ν επηπνιαζκφο ηνπ
ππέξβαξνπ θαη ηεο παρπζαξθίαο ζηελ Κχπξν είλαη 46,9% θαη 28,8% ζηνπο άλδξεο ελψ ζηηο γπλαίθεο
είλαη 26% θαη 27% αληίζηνηρα. Σα ππέξβαξα θαη παρχζαξθα άηνκα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα
θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, αζθνχληαη ιηγφηεξν θαη θαπλίδνπλ πεξηζζφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηα
άηνκα θπζηνινγηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Ζ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε αιθνφι θαη ηα κεησκέλα επίπεδα
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη φηη απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο
ζρεηηδφκελνπο κε ηελ παρπζαξθία, αλάκεζα ζηνπο ελήιηθεο Κχπξηνπο (60). Σα απνηειέζκαηα κηαο πνιχ
πξφζθαηα δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ζπγρξνληθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο πάλσ απφ 3
ρηιηάδεο Κχπξηνη ελήιηθεο, έδεημαλ φηη ν επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο θηάλεη ην 22% ζηνπο άλδξεο θαη
ην 17% ζηηο γπλαίθεο (61).
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Επιβάρυνςθ τθσ νόςου ςτθν υγεία και δια βίου κίνδυνοσ
Ο δηα βίνπ θίλδπλνο εκθάληζεο ππέξβαξσλ είλαη ζεκαληηθφο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα απφ ηε
κειέηε Framingham Heart Study (62), ν ππνινγηδφκελνο ηεηξαεηήο θίλδπλνο ηνπ λα θαηαιήμεηο
ππέξβαξνο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 30, 40 θαη 50 εηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηα
θπζηνινγηθά φξηα ηνπ ΓΜ ζε θάζε ειηθία, ήηαλ 14% κε 19% ζηηο γπλαίθεο θαη 26% κε 30% ζηνπο
άλδξεο. Ο ηεηξαεηήο θίλδπλνο αλάπηπμεο ΓΜ ζε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 30 Kg/m² εάλ ν ΓΜ ήηαλ
θπζηνινγηθφο θαηά ηελ έλαξμε, ήηαλ 5-7% γηα ηηο γπλαίθεο θαη 7-9% γηα ηνπο άλδξεο. Γηα κεγαιχηεξα
δηαζηήκαηα ησλ εηψλ ν θίλδπλνο θαίλεηαη λα είλαη ίδηνο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, κε κηθξφηεξν
θίλδπλν ζηελ πεξίπησζε θάησ ησλ 50 εηψλ. Ο 30εηήο θίλδπλνο ήηαλ έλαο ζηνπο δχν (50%) γηα αλάπηπμε
ππέξβαξνπ, έλαο ζηνπο ηέζζεξηο (25%) γηα ηελ αλάπηπμε ΓΜ κεγαιχηεξνπ ηνπ 30 Kg/m² θαη 10% γηα
ηελ αλάπηπμε ΓΜ κεγαιχηεξνπ ηνπ 35 Kg/m² (62).
Ζ παρπζαξθία θαη ζπγθεθξηκέλα ε θεληξηθνχ ηχπνπ ελαπφζεζεο ιίπνπο ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε
λνζεξφηεηα πέξαλ ηεο ζλεζηκφηεηαο (63,64). ε κία έξεπλα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηα ππέξβαξα θαη
παρχζαξθα άηνκα είραλ πςειφηεξν ζρεηηθφ θίλδπλν ππέξηαζεο, ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο θαη ζαθραξψδε
δηαβήηε, ζε ζχγθξηζε κε άηνκα θπζηνινγηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο (65). Ο θίλδπλνο ππέξηαζεο θαη
ζαθραξψδε δηαβήηε απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ν ΓΜ (πξνζαξκνζκέλνο ζρεηηθφο ιφγνο 2,6 κε 4,8 γηα
ηελ ππέξηαζε θαη 1,6 κε 5,1 γηα ην ζαθραξψδε δηαβήηε, γηα άηνκα κε δείθηε κάδαο ζψκαηνο ν νπνίνο
θπκαίλεηαη απφ 25 κέρξη θαη 40 Kg/m²) (66).
ε κηα ζνπεδηθή κειέηε παρχζαξθσλ αηφκσλ (κέζε ηηκή δείθηε κάδαο ζψκαηνο=41 Kg/m² θαη κέζε
ειηθία=48 έηε), ηα νπνία άηνκα επέιεμαλ λα ππνβιεζνχλ ζε βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ή κία ζπκβαηηθή
ζεξαπεία γηα απψιεηα βάξνπο, ζηα δχν ρξφληα, ηα άηνκα ζηε ζπκβαηηθή ζεξαπεία έραζαλ ειάρηζην
βάξνο θαη ηα αθφινπζα πνζνζηά ησλ αηφκσλ επιήγεζαλ απφ:

 Τπέξηαζε 13,6%
 αθραξψδε δηαβήηε 6,3%
 Τπεξηλζνπιηλαηκία 6,3%
 Τπεξηξηγιπθεξηδαηκία 7,7%
 Υακειέο ηηκέο νξνχ ρνιεζηεξφιεο ζηηο πςειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΐλεο 8,6%
 Τπεξρνιεζηεξνιαηκία 12,1%

Δπηπξφζζεηα, ζε κία άιιε κειέηε βξέζεθε φηη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο ρξφληαο λφζνπ φπσο πέηξεο ζηε
ρνιή, ππέξηαζε, θαξδηαγγεηαθή λφζν, θαξθίλν παρένο εληέξνπ θαη εγθεθαιηθφ επεηζφδην (άλδξεο κφλν)
απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ν ΓΜ, αθφκα θαη ζε άηνκα ησλ νπνίσλ ν ΓΜ ηνπο βξίζθεηαη ζηα αλψηεξα
επίπεδα ηνπ θπζηνινγηθνχ εχξνπο (22 έσο 24,9 Kg/m²) (67,68). Παξά ην φηη απηά ηα δεδνκέλα πξνηείλνπλ
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φηη ηηκέο ΓΜ κηθξφηεξεο ηνπ 22 Kg/m² θαίλνληαη λα είλαη νη ηδαληθέο, νη ηηκέο απηέο είλαη δχζθνιν λα
επηηεπρζνχλ έσο θαη αδχλαην γηα κεξηθά άηνκα. Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ
απνηειεί θαη ην φηη ηα άηνκα πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ Καπθάζηνη θαη σο εθ ηνχηνπ ηα απνηειέζκαηα δελ
κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Πάλησο, ηα απνηειέζκαηα κηαο πξφζθαηεο
ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο θαη κεηα-αλάιπζεο επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζηελ
παρπζαξθία θαη δηαθφξσλ λνζεκάησλ, ζρέζε ε νπνία παξνπζηάδεηαη ηφζν ζε ππέξβαξα φζν θαη ζε
παρχζαξθα άηνκα ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ πιήξσο δηαζαθεληζηεί νη βηνινγηθνί κεραληζκνί πνπ
εκπιέθνληαη ζηε ζρέζε απηή (69).

Παχυςαρκία και Κόςτοσ για τθ Δθμόςια Τγεία
Ο απμαλφκελνο ξπζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνηειεί ζέκα αλεζπρίαο ζε
παγθφζκην επίπεδν, θαζψο νη απμεκέλεο ηηκέο ηνπ ΓΜ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αιιά θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ιφγσ ηεο κεησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο
πξφσξεο ζλεζηκφηεηαο (70). Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα εθηηκεζεί ε θνηλσληθή
επηβάξπλζε σο ζπλεπαθφινπζν ηεο παρπζαξθίαο, θπξίσο ιφγσ έιιεηςε δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ην
έκκεζν θφζηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ ηηο δηάθνξεο κειέηεο, εληνχηνηο ε παρπζαξθία απνξξνθά
έλα ηεξάζηην πνζφ απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (71).

Λακβάλνληαο ππφςε δεδνκέλα απφ ην 1970 κέρξη θαη ην 2004 απφ εζληθέο κειέηεο ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ), έρεη πξνβιεθζεί φηη νη κειινληηθέο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζρεηηθά
κε ηελ παρπζαξθία ζηνπο ελήιηθεο, ζα δηπιαζηάδνληαη θάζε δεθαεηία κέρξη ην έηνο 2030, φπνπ ην θφζηνο
απηφ ζα αληηπξνζσπεχεη ην 16-18% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ ΖΠΑ (72).

ηνλ Καλαδά, ην ζπλνιηθφ άκεζν θφζηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα απηνχο πνπ ήηαλ ππέξβαξνη θαη
παρχζαξθνη ήηαλ $6,0 δηο ην 2006, γεγνλφο ην νπνίν εθθξάδεηαη σο ην 4,1% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (73).

ε άιιεο ρψξεο φπσο ζηελ Απζηξαιία, ην ζπλνιηθφ άκεζν θφζηνο (πγεηνλνκηθήο θαη κε πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο) γηα άηνκα ειηθίαο ≥30 εηψλ γηα ην έηνο 2005, ήηαλ $6,5 δηο (85% CI, $5,8-$7,3 δηο) γηα
απηνχο πνπ ήηαλ ππέξβαξνη θαη $14,5 δηο (95% CI, $13,2-15,7 δηο) γηα απηνχο πνπ ήηαλ παρχζαξθνη. Σν
ζπλνιηθφ επηπξφζζεην θφζηνο γηα ην ίδην έηνο, γηα απηνχο πνπ ήηαλ ππέξβαξνη ή παρχζαξθνη έθηαζε ην
πνζφ ησλ $10,5 δηο (74).

Αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα ζηελ Δπξψπε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε νπεδία, ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα απηνχο πνπ ήηαλ ππέξβαξνη ή παρχζαξθνη έθηαζε ην 2,3-3,5% (75). ηελ
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θεληξηθή Δπξψπε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Γεξκαλία, ν αξηζκφο ησλ επηπξφζζεησλ ζαλάησλ ιφγσ
απμεκέλνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο απμήζεθε θαηά 31% ζε κηα πεξίνδν 6 εηψλ (απφ 36.653 ζε 47.964), ν
αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ εηψλ δσήο πνπ ράζεθαλ απμήζεθε (απφ 428.093 ζε 588.237) θαη ν αξηζκφο ησλ
εηψλ πνηφηεηαο δσήο πνπ ράζεθε ήηαλ 37% (απφ 367.722 ζε 505.748). Γηα ην έηνο 2008, ην επηπιένλ
ζσκαηηθφ βάξνο ηνπ πιεζπζκνχ νδήγεζε ην ζπλνιηθφ πνζφ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα θηάζεη ηα
€16.797 εθ. , εθ ησλ νπνίσλ, ην 50% ηνπ πνζνχ απηνχ (αληηζηνηρεί ζην 3,27% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ην έηνο 2008) αθνξά άκεζν θφζηνο (76).

Παξ‟ φια απηά, ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο ζηα ζπζηήκαηα
πγείαο δηαθφξσλ ρσξψλ ελέρεη αξθεηέο δπζθνιίεο, θπξίσο ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο πνπ παξαηεξείηαη
αλάκεζα ζηηο κειέηεο (77). ε κηα κειέηε, ζηε Γεξκαλία, έρεη εθηηκεζεί φηη ην απμεκέλν ζσκαηηθφ βάξνο
θαη ε παρπζαξθία θαηά ηελ παηδηθή ειηθία έρεη σο απνηέιεζκα έλα επηπιένλ θφζηνο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
δσήο ηνπ αηφκνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηα €4,209 γηα ηνπο άλδξεο θαη €2,445 γηα ηηο γπλαίθεο. Απηφ
εθθξάδεηαη ζε έλα επηπιένλ θφζηνο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ζηνλ γεξκαληθφ πιεζπζκφ πνπ θηάλεη ην
€1,45 δηο (78).

Γεδνκέλα απφ κειέηεο πνπ λα έρνπλ εθηηκεζεί νη πγεηνλνκηθέο δαπάλεο γηα ηνπο ελήιηθέο ή ηα παηδηά ζηελ
Κχπξν δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ. Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλα ηα νπνία λα αλαθέξνληαη ζε εθηηκήζεηο
εξεπλεηψλ γηα ην θφζηνο πνπ ζα θιεζεί λα επσκηζηεί ε Κχπξνο ηα επφκελα ρξφληα ιφγσ παρπζαξθίαο,
φπσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ δελ ππάξρνπλ.

Παχυςαρκία και Πολιτικι ςτθ Δθμόςια Τγεία
Ζ κείσζε ησλ αληζνηήησλ πγείαο απνηειεί βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Τγεία 2020-ην
επξσπατθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεμία» πνπ εγθξίζεθε απφ ηα 53 θξάηε κέιε ηεο
Δπξσπατθή πεξηθέξεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ πγείαο ην 2012 (79). Ζ πνιηηηθή απηή θαζνδήγεζε
απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ πνπ ραξάδνπλ πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ
πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηε κείσζε αληζνηήησλ φζνλ αθνξά
ην ππεξβνιηθφ βάξνο θαη ηελ παρπζαξθία. Μέζα απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο παρπζαξθίαο θαη ηεο πγείαο ππνζηεξίδεηαη
ε θαζνιηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ηεο παρπζαξθίαο.

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο, εθηφο απφ ηνλ ΠΟΤ, ζε επίπεδν
δεκφζηαο πγείαο πιένλ εκπιέθνληαη θαη άιινη θνξείο φπσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην
Δπξσθνηλνβνχιην ζε επξσπατθφ επίπεδν, αλ θαη ην ππφβαζξν ηεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο θαίλεηαη λα
δηαθέξεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΠΟΤ (80). Πάλησο, ζχκθσλα κε πξφζθαηα
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δεδνκέλα θαίλεηαη φηη νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
λφζνπ, δελ είλαη επεηδή νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ή νη νκάδεο θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο ή νη δηάθνξνη
νξγαληζκνί δεκφζηαο πγείαο έρνπλ πξνζέιζεη δπλακηθά ζην παηρλίδη. Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη νη δηάθνξνη
θνξείο θαίλεηαη φηη επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ ΠΟΤ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
παρπζαξθίαο (81).

ηελ Κχπξν δηάθνξνη θνξείο θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηελ φιε πξνζπάζεηα πξφιεςεο θαη
αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ φπσο είλαη ην Τπνπξγείν πγείαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε ηηο ηαηξηθέο
ππεξεζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο, ν Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο χιινγνο, ν Παγθχπξηνο
χλδεζκνο Γηαηηνιφγσλ, ην Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαζψο θαη κεκνλσκέλεο νκάδεο επηζηεκφλσλ
απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ απνπζία ελφο φκσο εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ
θαηαλάισζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κχπξν απνηειεί κείδσλ ζέκα ζηα πιαίζηα
ηεο πξνζπάζεηαο αλαραίηηζεο ηεο επηδεκηθήο ηάζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ παρπζαξθία. Δπηπξφζζεηα,
παξά ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ παρπζαξθία ζηελ Κχπξν δελ είλαη θαζφινπ
ελζαξξπληηθά (53,57,59,60), ην θξάηνο αδπλαηεί λα ζπληνλίζεη ή λα δεκηνπξγήζεη έλαλ εληαίν θνξέα
ζπληνληζκνχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηα πιαίζηα κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο
παρπζαξθίαο.

Οη πξνζπάζεηεο ζηεξίδνληαη ζηηο κεκνλσκέλεο θαη άγαξκπεο πξνζπάζεηεο θπξίσο ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη
πξσηνβνπιηψλ, νη νπνίεο φπσο είλαη αλακελφκελν ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςεο νπζηαζηηθφηεηαο θαη
επηζηεκνληθφηεηαο γεγνλφο ην νπνίν δελ επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (60). Πάλησο, ηα
απνηειέζκαηα κηαο πξφζθαηεο αλαζθφπεζεο αλέδεημαλ ηελ αλάγθε κηαο πην ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο
ησλ παξεκβάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν ή νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ νη
νπνίεο ζα εζηηάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθή αιιαγή ηεο/ησλ ζπκπεξηθνξάο/σλ θαη φρη ζηηο αιιαγέο ζηελ ζηάζε
ή ζηηο πξνζέζεηο ησλ αηφκσλ (82).

Μζκοδοι και πρακτικζσ απώλειασ βάρουσ
Σροποποίθςθ τρόπου ηωισ και απώλεια βάρουσ
σκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη σο θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ κεγάισλ κπτθψλ νκάδσλ θαη απμάλεη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ. Απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ
ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ην ξφιν ηεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ παζνγέλεηα ηεο
παρπζαξθίαο αιιά θαη ζηε ζεξαπεία ηεο. Σα ζπζηαηηθά ηεο δαπαλψκελεο ελέξγεηαο απνηεινχληαη απφ ηηο
βαζηθέο κεηαβνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ε παξαγσγή ζεξκφηεηαο γηα δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
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ζψκαηνο, ε ζπληήξεζε ησλ ηνληηθψλ βαζκίδσλ θαηά κήθνο ησλ κεκβξαλψλ ησλ θπηηάξσλ, θαη ε βαζηθή
θαξδηαθή θαη αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία), ηε ζεξκνγέλεζε θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (83).
Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ απψιεηα βάξνπο
(84,85). Οη απψιεηεο βάξνπο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο αξθεηά κηθξέο (πεξίπνπ 0,1 Kg αλά εβδνκάδα). ε
κεηα-αλαιχζεηο ζηηο νπνίεο νη δνθηκέο εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ
απψιεηα βάξνπο, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλεηέιεζε ζε κέηξηεο κεηψζεηο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο
ζπγθξηηηθά κε θακία ζεξαπεία (κέζε δηαθνξά -1,6 kg) θαη κε πςειή ζπγθξηηηθά κε ρακειή έληαζε
ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (κέζε δηαθνξά -1,5 Kg) (86,87). Δπηπξφζζεηα, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
κείσζε ειαθξψο ηελ πεξηθέξεηα κέζεο θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε.
Δλψ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα επηηχρνπκε απψιεηα βάξνπο κέζσ ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κφλν,
εληνχηνηο ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα έρεη θάπνηα επίδξαζε ζην ζσκαηηθφ ιίπνο. ε κία κειέηε
12 εβδνκάδσλ δίαηηαο κε ζηφρν ηελ απψιεηα βάξνπο θαη άζθεζεο γηα ηελ απψιεηα βάξνπο (πεξίπνπ 7,5
Kg), φζνλ αθνξά ηελ ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε ζε 52 παρχζαξθνπο
άλδξεο (88), ηα επξήκαηα ήηαλ ηα εμήο: Μεγαιχηεξε κείσζε ζην ζπλνιηθφ ζσκαηηθφ ιίπνο παξαηεξήζεθε
ζηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο πνπ αθνινχζεζε ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξφκνηεο κεηψζεηο ηεο
θνηιηαθήο παρπζαξθίαο, ηνπ ζπιαρληθνχ ιίπνπο θαη ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηηο
δχν νκάδεο, ελψ παξάιιεια φηαλ ζε κία ηξίηε νκάδα ρνξεγήζεθε πξσηφθνιιν άζθεζεο ρσξίο ηελ
απψιεηα βάξνπο (κέζσ απμεκέλεο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο ίζεο κε ηελ δαπαλψκελε ελέξγεηα), θάλεθε φηη
ην ζπιαρληθφ θαη θνηιηαθφ ιίπνο κεηψζεθε αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φηη ζηηο άιιεο νκάδεο.
Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε
ζψκαηνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ κεηά ηελ εκκελφπαπζε. πγθεθξηκέλα, ζε κηα ηπραηνπνηεκέλε
κειέηεο, κέηξηαο έληαζεο άζθεζε (ζπλήζσο γξήγνξν πεξπάηεκα θαηά κέζν φξν ηξεηο ψξεο ηελ
εβδνκάδα) ζε ζρέζε κε έλα πξφγξακκα πνπ δηήξθεζε γηα 12 κήλεο (νκάδα ειέγρνπ), νη γπλαίθεο ηεο
νκάδαο ηεο άζθεζεο έραζαλ πεξηζζφηεξν βάξνο θαη παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξεο κεηψζεηο φζνλ αθνξά ην
ζσκαηηθφ ιίπνο, ην ελδνθνηιηαθφ θαη ην ππνδφξην ιίπνο (89). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζπζηάζεηο
αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ απψιεηα βάξνπο, ππνγξακκίδνπλ φηη
κέηξηα έληαζε ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 150-250 ιεπηψλ/εβδνκάδα κπνξεί λα πξνζδψζεη κηθξά
ζρεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά πην ζεκαληηθά νθέιε ζηελ απψιεηα βάξνπο κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ εάλ
ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα μεπεξάζεη ηα 250 ιεπηά/εβδνκάδα (90).
Γηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο
Οη αξρηθέο κειέηεο νη νπνίεο εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ ηχπνπ ηεο δίαηηαο (θπξίσο ρακειή ζε
πδαηάλζξαθεο έλαληη ρακειψλ ιηπαξψλ δίαηηα) ζηελ απψιεηα βάξνπο, έδεημαλ φηη ε απψιεηα βάξνπο
ζηνπο έμη κήλεο ήηαλ πεξίπνπ 4 θηιά κεγαιχηεξε φζνλ αθνξά ηελ πνιχ ρακειή ζε πδαηάλζξαθεο νκάδα
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ζε ζρέζε κε άηνκα πνπ αθνινπζνχλ ρακειή ζε ιηπαξά δίαηηα (91–93). Μειέηεο φκσο κε δηάξθεηα ελφο
έηνπο, δελ έδεημαλ θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ απψιεηα βάξνπο (92,94,95).
ε κία κεηα-αλάιπζε πέληε κειεηψλ, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε δηαθνξά ζηελ απψιεηα βάξνπο
ζηνπο έμη κήλεο, ε νπνία επλννχζε ηε ρακειή ζε πδαηάλζξαθεο δίαηηα έλαληη ηε ρακειή ζε ιηπαξά δίαηηα,
δελ δηαηεξήζεθε ζηνπο 12 κήλεο (96). Μία άιιε κειέηε έδεημε φηη ε θαηάιεμε απηή κάιινλ νθεηιφηαλ ζηελ
επαλάθηεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζηελ ρακειή ζε πδαηάλζξαθεο νκάδα (92), παξάιιεια φκσο ην
γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νθεηιφηαλ ζηε ζπλερή απψιεηα βάξνπο ζηελ νκάδα πνπ αθνινπζνχζε ηε
ρακειή ζε ιίπνο δίαηηα (94).
εκαληηθφ λα αλαθέξνπκε είλαη ην φηη ζε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθνί
πεξηνξηζκνί. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη εθηφο ησλ άιισλ ηα πςειά πνζνζηά εγθαηάιεηςεο (21% έσο
θαη 48%), ε κε βέιηηζηε ζπκκφξθσζε κε ηε δίαηηα θαζψο επίζεο θαη ε πεξηνξηζκέλε καθξνπξφζεζκε
παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ (96).
Οη κειέηεο πνπ αθνινχζεζαλ απνηέιεζαλ δνθηκέο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, ελφο ή δχν εηψλ θαη έδεημαλ
αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ην αληίθηππν ηεο ζχζηαζεο ησλ καθξνζξεπηηθψλ ζηελ
απψιεηα βάξνπο (97). ε αληίζεζε κε απηά, ζε φιεο ηηο δνθηκέο δηαπηζηψζεθε φηη ε δηαηηεηηθή
πξνζθφιιεζε απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο απψιεηαο βάξνπο αλεμαξηήησο ηεο
ζχζηαζεο ηεο δίαηηαο. Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα απφ ηέηνηεο κειέηεο πνπ απεηθνλίδνπλ
ηελ πνηθηιία ησλ επξεκάησλ ηνπο:
ε κία κειέηε ζπκκεηείραλ 322 παρχζαξθα άηνκα (86% άλδξεο), νη νπνίνη ηπραηνπνηήζεθαλ ζε κία
ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά δίαηηα (πεξηνξηζκέλε ζε ζεξκίδεο), ζε κία Μεζνγεηαθή δίαηηα (κέηξηα
ζε ιηπαξά, πεξηνξηζκέλε ζε ζεξκίδεο, πινχζηα ζε ιαραληθά, ρακειή ζε θφθθηλν θξέαο), ή ζε κία ρακειή
ζε πδαηάλζξαθεο (ρσξίο πεξηνξηζκφ ζεξκίδσλ) δίαηηα γηα δχν έηε (97)[43]. Σα πνζνζηά πξνζθφιιεζεο
ήηαλ πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ θαηέγξαςαλ πξνεγνχκελεο κειέηεο (95,4% θαη 84,5% ζην
πξψην θαη δεχηεξν έηνο αληίζηνηρα). Ζ απψιεηα βάξνπο ήηαλ κεγαιχηεξε ζηα άηνκα πνπ αθνινχζεζαλ
ηε Μεζνγεηαθή δίαηηα θαη ηε ρακειή ζε πδαηάλζξαθέο δίαηηα ζε ζρέζε κε ηε ρακειή ζε ιηπαξά δίαηηα
(κέζε απψιεηα βάξνπο: 4.4, 4.7 θαη 2.9 Kg αληίζηνηρα).
ε κία άιιε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε ζχγθξηζεο ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ δηαηηψλ ζε 311 ππέξβαξεο θαη
παρχζαξθεο γπλαίθεο, ζην έλα έηνο θάλεθε φηη ε κέζε απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο ζηελ νκάδα πνπ
αθνινπζνχζε ηε δίαηηα Άηθηλο ήηαλ κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε απηή ζηηο ππφινηπεο νκάδεο. Οη θαηά δεχγε
ζπγθξίζεηο έδεημαλ επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κφλν γηα ηελ δίαηηα Άηθηλο (πνιχ ρακειψλ
πδαηαλζξάθσλ) έλαληη ηεο δίαηηαο Εψλεο (ηζνξξνπεκέλε φζνλ αθνξά ηα καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά δίαηηα
κε έιεγρν γιπθαηκηθνχ θνξηίνπ) (98). Ζ πην επλντθή επίδξαζε επί ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ηεο HDL-C
παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα πνπ αθνινπζνχζε ηε δίαηηα Άηθηλο. Δπίζεο, ηα πνζνζηά δηαηηεηηθήο
πξνζθφιιεζεο (77% κε 88%) ήηαλ παξφκνηα κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη θαιχηεξα απφ φηη παξνπζηάζηεθε
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ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο. Γηα θάζε νκάδα, ε πξνζθφιιεζε ζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηελ απψιεηα
βάξνπο .
ηε κεγαιχηεξε κειέηε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα, 811 ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη ελήιηθεο ρσξίζηεθαλ
ηπραία ζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο δίαηηεο βαζηδφκελεο ζηα καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηεο δίαηηαο: ρακειή ή
πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά (20% έσο 40%), ε νπνία παξείρε πδαηάλζξαθεο ζε πνζνζηά 35, 45, 55,
ή 65% θαη πςειή ή κέζε παξνρή πξσηεΐλεο (15% έσο 25%). Μεηά απφ έμη κήλεο, ε κέζε απψιεηα
βάξνπο ζε θάζε νκάδα ήηαλ 6 θηιά. ηα δχν ρξφληα, ε κέζε απψιεηα βάξνπο ήηαλ 3 έσο 4 θηιά θαη ε
απψιεηα βάξνπο παξέκεηλε παξφκνηα ζε φιεο ηηο νκάδεο. Πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαδαλ
δπζθνιία ζηελ επίηεπμε ησλ επηπέδσλ-ζηφρσλ ησλ καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ελψ παξάιιεια ηα
άηνκα ηα νπνία είραλ παξαθνινπζήζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο νκαδηθέο ζπλεδξίεο (νη πην
πξνζθνιιεκέλνη), παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο.
Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε δίαηηα ε νπνία θαη ηεξείηαη, αλακέλεηαη λα παξάγεη κέηξηα απψιεηα βάξνπο,
παξφια απηά ηα πνζνζηά πξνζθφιιεζεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο δίαηηεο είλαη ρακειά. Αλ θαη κηα ρακειή ζε
πδαηάλζξαθεο δίαηηα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε βξαρππξφζεζκε απψιεηα βάξνπο, ε βέιηηζηε
απψιεηα βάξνπο καθξνπξφζεζκα δελ θαίλεηαη λα έρεη ηεθκεξησζεί. Ο ηδαληθφο ζπλδπαζκφο ησλ
καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ εμαξηάηαη πηζαλφλ απφ αηνκηθνχο παξάγνληεο. Έλαο θαζνξηζηηθφο
παξάγνληαο ηεο απψιεηαο βάξνπο θαίλεηαη λα είλαη ν βαζκφο πξνζθφιιεζεο ζηε δίαηηα, αλεμάξηεηα απφ
ηε ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε ησλ καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ (99,100). Πξνηείλεηαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο
ε επηινγή ελφο ζρήκαηνο καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αζζελψλ, εάλ απηφ
κπνξεί λα βειηηψζεη ηε καθξνπξφζεζκε πξνζθφιιεζε ηνπ αηφκνπ.
Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθηθήο ζπκκφξθσζεο κε
νπνηνλδήπνηε ηχπν δίαηηαο, πηζαλφλ λα έρεη ην κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηε καθξνπξφζεζκε απψιεηα
βάξνπο.
Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο
Πξνγξάκκαηα άζθεζεο ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε δίαηηα κέηξηνπ πξνο πςεινχ ζεξκηδηθνχ πεξηνξηζκνχ
έρνπλ ειάρηζηε επηπξφζζεηε επίδξαζε ζηελ απψιεηα βάξνπο. Γηα παξάδεηγκα, κία κεηααλάιπζε εμέηαζε
493 κειέηεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαλ αεξνβηθή άζθεζε γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα (κέζνο φξνο
15,6 εβδνκάδσλ) ζε ππέξβαξα άηνκα (κέζνο φξνο Γείθηε κάδαο ζψκαηνο 33,4 Kg/m² κε κέζν ζσκαηηθφ
βάξνο 92,7 Kg) (85). Σα άηνκα ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζηελ άζθεζε κφλν, έραζαλ 2,9 Kg, ζπγθξηηηθά κε
10,7 Kg γηα ηελ νκάδα ηεο δίαηηαο κφλν, θαη 11 Kg γηα ην ζπλδπαζκφ άζθεζεο θαη δίαηηαο. Παξφκνηα
επξήκαηα αλαθέξζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζε παρχζαξθνπο ειηθησκέλνπο (κέζε ειηθία 70 εηψλ), νη νπνίνη
ηπραηνπνηήζεθαλ ζε νκάδεο δίαηηαο ή άζθεζεο κφλν, δίαηηαο θαη άζθεζεο ή νκάδαο ειέγρνπ (101). Σν
ζσκαηηθφ βάξνο κεηψζεθε παξφκνηα ζηελ νκάδα ηεο δίαηηαο θαη ζηελ νκάδα ηεο δίαηηαο θαη ηεο άζθεζεο
(10% θαη 9% αληίζηνηρα), φκσο δελ κεηψζεθε ζηελ νκάδα ηεο άζθεζεο θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Παξφια
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απηά, ε ζπλνιηθή θπζηθή θαηάζηαζε βειηηψζεθε ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο νκάδεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα
ειέγρνπ, ελψ παξάιιεια ε βειηίσζε θάλεθε λα είλαη κεγαιχηεξε ζηελ νκάδα ζηελ νπνία αλαηέζεθε
δίαηηα θαη άζθεζε (αχμεζε απφ ηελ αξρηθή ηηκή ηεο ηάμεο ηνπ 21 ζε ζρέζε κε 12 θαη 15% αληίζηνηρα γηα
ηελ νκάδα ηεο δίαηηαο θαη ηεο άζθεζεο κφλν).
πκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο
Βαζηθφο ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ αηφκσλ είλαη λα βνεζήζεη
ηνπο αζζελείο λα θάλνπλ καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο ζηε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, κε ηελ
ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξφζιεςεο ηξνθήο, ηξνπνπνηψληαο ηε ζσκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα,
ηνλ έιεγρν θαη εξεζίζκαηα ζην πεξηβάιινλ ηα νπνία ππξνδνηνχλ ηελ πξφζιεςε ηξνθήο.
Σν ζχλνιν ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα
πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ ζπζηαηηθψλ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη καδί. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα
αθφινπζα:
 Απηνέιεγρνο (δηαηήξεζε εκεξνινγίσλ ηξνθίκσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ)
 Έιεγρνο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ππξνδνηνχλ ηελ δηαζηξεβισκέλε πξφζιεςε ηξνθήο
 Δπηβξάδπλζε ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο ηεο ηξνθήο θαη ζηνρνζεζία
 Δλίζρπζε
 Γηαηξνθηθή εθπαίδεπζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ γεπκάησλ
 Σξνπνπνίεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο
 Κνηλσληθή ππνζηήξημε
 Γλσζηαθή αλαδφκεζε
 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
Σα πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα ζηε ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία βειηηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα απψιεηαο
βάξνπο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ην βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα (102–104). Γηα παξάδεηγκα, ζε κία
ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε 38 κειεηψλ ζηελ νπνία αμηνινγήζεθαλ νη ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο ζε
ζρέζε κε ηε ζπλήζε θξνληίδα, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ
απψιεηα βάξνπο κε ηελ παξέκβαζε λα δηαξθεί απφ 12 έσο 18 κήλεο (104). Οη παξεκβάζεηο
πεξηιάκβαλαλ ηαθηηθέο ζπλεδξίεο εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ (π.ρ. πγηεηλέο επηινγέο δηαηξνθήο, θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα, ζηνρνζεζία ζρεηηθά κε ηελ απψιεηα βάξνπο, εκπφδηα θαηά ηελ απψιεηα βάξνπο),
ηαθηηθνχο ειέγρνπο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ππνζηήξημε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο
έραζαλ 1,5 έσο 5 θηιά, ελψ απηνί ζηελ νκάδα ειέγρνπ έραζαλ ειάρηζην έσο θαζφινπ βάξνο. Άηνκα ηα
νπνία ζπκκεηείραλ ζε ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο πνπ πεξηιάκβαλαλ πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο (12 έσο
26) έραζαλ πεξηζζφηεξν βάξνο (4 έσο 7 έλαληη 1,5 - 4 Kg) απφ φηη εθείλνη πνπ ζπκκεηείραλ ζε ιηγφηεξεο
απφ 12 ζπλεδξίεο.
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Φαξκαθεπηηθή αγσγή
Ζ θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν ζπζηαηηθφ ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο
φζνλ αθνξά παρχζαξθα άηνκα. Ζ αγσγή απηή κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη λα ζπζηαζεί γηα
άηνκα κε ηηκέο ηνπ ΓΜ κεγαιχηεξεο απφ 30 Kg/m² ή ηηκέο ηνπ δείθηε απφ 27 έσο θαη 30 Kg/m², εθφζνλ
ην άηνκν παξνπζηάδεη θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλνζεξφηεηαο (105–107). Ο ξφινο ηεο θαξκαθεπηηθήο
αγσγήο έρεη ακθηζβεηεζεί ιφγσ ησλ αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε δπλαηφηεηα γηα
θαηάρξεζε, θαζψο επίζεο θαη ηηο πηζαλέο παξελέξγεηεο πνπ δχλαηαη λα παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα πνπ
ππφθεηληαη ζηε ζεξαπεία.
πκπιεξσκαηηθέο ζεξαπείεο
Μία ζεηξά απφ ζπκπιεξσκαηηθέο ζεξαπείεο θαη θπξίσο ε νπζία εθέδξα (ephedra), θαζψο θαη άιια
ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απψιεηα βάξνπο. Ο βεινληζκφο
απνηειεί κία αθφκα κέζνδν ε νπνία έρεη κειεηεζεί γηα ηε ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο. Πάλησο, ελψ νη
πεξηζζφηεξεο κειέηεο δελ απνηεινχλ ειεγρφκελεο κειέηεο, ηα απνηειέζκαηα απφ νξηζκέλεο, αιιά φρη
φιεο ηηο κειέηεο, δείρλνπλ κέηξηα νθέιε ηνπ βεινληζκνχ γηα ηελ απψιεηα βάξνπο (108–110). Ζ
πιεηνλφηεηα φκσο απηψλ ησλ δνθηκψλ είλαη φηη απνηεινχλ κειέηεο κηθξήο δηάξθεηαο θαη δελ
πεξηιακβάλνπλ επαξθή ζεκεία ειέγρνπ ηνπ θαηλνκέλνπ placebo.

Οριςμόσ επιτυχοφσ διατιρθςθσ τθσ απώλειασ βάρουσ
Γεθαεηίεο έξεπλαο έρνπλ αλακθηζβήηεηα αθηεξσζεί ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν ηελ απψιεηα
βάξνπο ζε ελήιηθεο. Όζνλ αθνξά φκσο ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο, ην ζπλνιηθφ έξγν θαίλεηαη λα
βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα. Έρνληαο φκσο σο
ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα, αλάπηπμε θαη έιεγρν ησλ ζηξαηεγηθψλ κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα
νδεγεζνχκε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ηειηθά
ζε έλα επηηπρέο καθξνρξφλην βήκα δηαηήξεζεο απψιεηαο βάξνπο, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο
πξνζπάζεηαο απνηειεί θαη ν αληηθεηκεληθφο θαζνξηζκφο φισλ ησλ πξνο ρξεζηκνπνίεζε φξσλ. Αλ θαη ν
εξεπλεηηθφο ηνκέαο πνπ αθνξά ηε ξχζκηζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο κπνξεί ζεσξεηηθά λα έρεη μεπεξάζεη
ηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, εληνχηνηο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο ζε
ελήιηθεο δελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή ζπλαηλεηηθή επηζηεκνληθή απφθαζε. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηη ελλνείηαη
κε ηνλ φξν δηαηήξεζε ζσκαηηθνχ βάξνπο ζα απνηειέζεη ψζεζε γηα ηελ έξεπλα εληζρχνληαο ηελ
ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ κειεηψλ αιιά θαη ελλνηνινγηθά απνζαθελίδνληαο ηα ζρεηηθά κεηαμχ ησλ
εξεπλεηψλ (111).
Αξθεηνί νξηζκνί έρνπλ πξνηαζεί απφ εξεπλεηέο νη νπνίνη παξαδνζηαθά εκπιέθνληαη ζηε κειέηε ξχζκηζεο
ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Σν Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο ησλ ΖΠΑ γηα παξάδεηγκα φξηζε ηελ επηηπρή δηαηήξεζε ηεο
απψιεηαο σο απψιεηα ≥5% ηνπ αξρηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο ή ΓΜ ηνπιάρηζηνλ θαηά κία κνλάδα γηα
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δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο (112). Άιινη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην φηη απψιεηα ίζε ή κεγαιχηεξε
ηνπ 10% ηνπ αξρηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο ησλ αηφκσλ θαη δηαηήξεζε γηα έλα έηνο πηζαλφλ λα απνηειεί πην
ζπλεηφ νξηζκφ ηεο επηηπρνχο δηαηήξεζεο (113). Αθφκα θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιφγεζε θαη ζεξαπεία ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο θαη ηεο παρπζαξθίαο ζηνπο ελήιηθεο θαηέιεμαλ ζε
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, νξίδνληαο ηελ επηηπρή δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο σο επαλαπξφζιεςεο βάξνπο 3
θηιψλ εληφο δχν εηψλ θαη κία ζηαζεξή κείσζε ηεο πεξηθέξεηαο κέζεο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ
εθαηνζηεκέηξσλ (3).
Πην πξφζθαηα, ζε κία ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε, νη εξεπλεηέο επηιέγνληαο κειέηεο κε ρξφλν
παξαθνινχζεζεο ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ, φξηζαλ ηελ επηηπρή δηαηήξεζε σο ηε δηαηήξεζε φινπ
ηνπ αξρηθνχ απσιεζζέληνο βάξνπο ή θαη κείσζε απηνχ ή αθφκα ηε δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ ελλέα έσο
έληεθα θηιψλ απφ ηελ αξρηθή απψιεηα βάξνπο (114). Έλα ρξφλν αξγφηεξα ζε κία κεηααλάιπζε κειεηψλ
νη νπνίεο είραλ δηεμαρζεί ζηηο ΖΠΑ, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην φηη πέληε έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε
δνκεκέλσλ πξνγξακκάησλ απψιεηαο βάξνπο, ηα άηνκα δηαηήξεζαλ θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξα απφ
ηξία θηιά, αιιηψο έλα κεησκέλν βάξνο θαηά 3% ηνπιάρηζηνλ απφ ην αξρηθφ ζσκαηηθφ βάξνο (115).
Οπνηαδήπνηε ζχζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο δηαηήξεζεο βάξνπο ζα είλαη απζαίξεηε
έσο θάπνην βαζκφ. Χζηφζν ππάξρνπλ νξηζκέλεο ηδηφηεηεο νη νπνίεο ζα ήηαλ επηζπκεηέο λα εκπιέθνληαη
ζηνλ ηειηθφ νξηζκφ. Θα ήηαλ ρξήζηκν ν νξηζκφο λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε άηνκα ελφο εχξνπο
θάζκαηνο δηαθνξεηηθψλ ζσκαηηθψλ κεγεζψλ, λα είλαη εχθνινο ζηελ εθαξκνγή ηνπ απφ εξεπλεηέο θαη
επηζηήκνλεο πγείαο, αιιά θαη θαηαλνεηφο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. ίγνπξα ζηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ
ηεο επηηπρνχο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ δηάθνξεο παξάκεηξνη
φπσο νη δηαθπκάλζεηο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ιφγσ κεηαβνιψλ ζηελ πδαηηθή ηζνξξνπία ηνπ ζψκαηνο,
αιιά θαη ε θιηληθή ζεκαζία ηεο αιιαγήο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο πνπ ζα αλακέλνπκε λα δηαηεξεζεί, κε ην
ηειεπηαίν λα ζπκθσλεί ηνπιάρηζηνλ κε ηηο γλψκεο εζληθψλ θαη δηεζλψλ επηηξνπψλ εηδηθψλ.
Αλ θαη ν αθξηβήο πνζνηηθφο νξηζκφο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηηπρνχο
δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο είλαη αθφκα έλα ζέκα πξνο ζπδήηεζε, ην ζίγνπξν είλαη φηη ε ζχκθσλε γλψκε
ησλ εηδηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο επηηπρνχο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο γεληθφηεξεο θαηαλφεζεο απηήο ηεο έλλνηαο.
Πάλησο, κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ θαίλεηαη φηη ε δηαηήξεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο νξηδφκελε σο ε
κεηαβνιή ηνπ βάξνπο ε νπνία δελ μεπεξλά ην 3% ελφο θαζνξηζκέλνπ βάξνπο ππφ ζηαζεξέο ζπλζήθεο
απνηειεί έλα πξψην βήκα ζηνλ νξηζκφ ηεο επηηπρνχο δηαηήξεζεο. Δπηπξφζζεηα, αιιαγέο ηνπ ζσκαηηθνχ
βάξνπο πνπ αγγίδνπλ ην 3% αιιά είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 5% πηζαλφλ λα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο
δηαθπκάλζεηο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ελψ κεηαβνιέο ίζεο ή πνπ μεπεξλνχλ ην 5% πην πηζαλφλ λα πξέπεη
λα ζεσξνχληαη θιηληθά ζρεηηθέο (111). Αλ θαη ηα ηειεπηαία θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθέο
δηαπηζηψζεηο, εληνχηνηο απνηπγράλνπλ ή ηνπιάρηζηνλ απνθεχγνπλ λα νξίζνπλ αληηθεηκεληθά ηελ έλλνηα
ηεο επηηπρνχο δηαηήξεζεο. Σν πξφβιεκα απηφ κάιινλ αληηκεηψπηζαλ θαη νη εξεπλεηέο ηνπ Δζληθνχ

33

Σκήκα Δπηζηεκψλ Τγείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ: Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Μεηξψνπ Διέγρνπ Βάξνπο (National Weight Control Registry-NWCR), ηεο κεγαιχηεξεο ίζσο κέρξη ηψξα
κειέηεο αηφκσλ κε επηηπρία ζηε καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο (116). Αλαγλσξίδνληαο ην
έξγν ηνπ NWCR ην νπνίν έρεη ήδε ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ ηνκέα,
ελζηεξληδφκαζηε ηηο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ Μεηξψνπ απηνχ, νη νπνίνη νξίδνπλ φπσο έρεη ήδε
αλαθεξζεί ηελ επηηπρή δηαηήξεζε βάξνπο, σο ηελ απψιεηα ηνπιάρηζηνλ 10% ηνπ αξρηθνχ ζσκαηηθνχ
βάξνπο θαη δηαηήξεζε θαηά ειάρηζηνλ ηεο απψιεηαο απηήο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο.

Ζκταςθ του προβλιματοσ μθ διατιρθςθσ τθσ απώλειασ βάρουσ
Επιπολαςμόσ επιτυχοφσ διατιρθςθσ τθσ απώλειασ βάρουσ
Γεδνκέλνπ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο παρπζαξθίαο σο ζέκα δεκφζηαο πγείαο, κε έθπιεμε δηαπηζηψλνπκε
φηη ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκφ ηεο καθξνρξφληαο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο είλαη
ειάρηζηα. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θιηληθέο δνθηκέο απψιεηαο βάξνπο έρνπλ δείμεη φηη ηα
πεξηζζφηεξα άηνκα πξνζιακβάλνπλ ην βάξνο πνπ έραζαλ κεηά ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο απψιεηαο
βάξνπο (117). Παξά ην γεγνλφο απηφ, ηα άηνκα πνπ ζπλερίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα
δηαηεξνχλ πεξίπνπ ην 3% ηεο απψιεηαο απφ ην αξρηθφ ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο γηα κέρξη πέληε έηε κεηά ηελ
ζεξαπεία (118).
Σα απνηειέζκαηα κηαο ζρεηηθά πξφζθαηα δεκνζηεπκέλεο κειέηεο έδεημαλ φηη ην 29% (536 άηνκα απφ ην
ζχλνιν ησλ 1869) ησλ ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ αηφκσλ θαηάθεξε λα πεηχρεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπ (≥5%) ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 5 εηψλ. Αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ πέηπραλ κείσζε
ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπο, ην 35% εμ απηψλ θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ 75% απφ ην βάξνο
πνπ έραζε, ελψ ην 66% εμ απηψλ μαλαπήξε ην βάξνο πνπ έραζε (119). Παξά ηε γεληθή αληίιεςε φηη ηα
άηνκα πνπ επηηπγράλνπλ λα δηαηεξήζνπλ καθξνρξφληα ην βάξνο πνπ έραζαλ είλαη ειάρηζηα, ην 34% απφ
ηα ππέξβαξα άηνκα πνπ έραζε βάξνο, θαηάθεξε λα ην δηαηεξήζεη γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα (119).
ε κηα άιιε κειέηε, ρξεζηκνπνηψληαο παξφκνηα θξηηήξηα, κε ηελ δηαθνξά φηη ην βάξνο ησλ αηφκσλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε θαηαγξαθφηαλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο ησλ αηφκσλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη
20% ησλ αηφκσλ πνπ έραζαλ 5% ή θαη πεξηζζφηεξν απφ ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο, θαηάθεξε λα ην
δηαηεξήζεη γηα έλα δηάζηεκα δχν εηψλ (120). Δξεπλεηέο ζηε Γεξκαλία πξνρψξεζαλ ζηε δηεμαγσγή κίαο
παλεζληθήο κειέηεο δηα ηεο κεζφδνπ ησλ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ αηφκσλ νη νπνίνη επηιέγεθαλ ηπραία
απφ ελήιηθεο ζην γεξκαληθφ πιεζπζκφ (121). Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη
ππήξρε κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ην θχιν, κε ηνπο άλδξεο λα εκθαλίδνληαη πην
παρχζαξθνη παξά ππέξβαξνη απφ ηηο γπλαίθεο, αιιά φρη πην ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη παξά
θπζηνινγηθνχ βάξνπο απφ φηη νη γπλαίθεο. Δπίζεο, απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη νη γεξαηφηεξνη
ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ πςειφηεξα πνζνζηά ππέξβαξνπ θαη παρπζαξθίαο, ελψ παξάιιεια νη
πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνη, κε ≥13 έηε κφξθσζεο είραλ ρακειφηεξα πνζνζηά επηπνιαζκνχ ππέξβαξνπ
θαη παρπζαξθίαο ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Πνηά είλαη φκσο ηα
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απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ επηπνιαζκφ ηεο επηηπρνχο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο αιιά θαη ηεο
καθξνρξφληαο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο ζσκαηηθνχ βάξνπο;
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ίδηα κειέηε απεθάιπςε φηη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη ήηαλ
ηνπιάρηζηνλ ππέξβαξνη (ππέξβαξνη ή παρχζαξθνη) ζην κέγηζην ζσκαηηθφ βάξνο, πνζνζηφ 17,7%
αλέθεξε δηαηήξεζε ελφο πνζνζηνχ απψιεηαο ≥10% ηνπ κέγηζηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα
έηνο. Απφ απηνχο νη νπνίνη ήηαλ παρχζαξθνη ζην κέγηζην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο, ην 29,3% απηψλ αλέθεξε
επηηπρή δηαηήξεζε ελφο έηνπο ηεο απψιεηαο (121). Δμεηάδνληαο ηψξα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ θαηά
ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο πέηπρε δηαηήξεζε 10% απψιεηαο ζσκαηηθνχ βάξνπο γηα >5 έηε βιέπνπκε φηη:
Απφ απηνχο νη νπνίνη ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ππέξβαξνη ζην κέγηζην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο, 8% απηψλ αλέθεξε
δηαηήξεζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 έηε θαη απφ απηνχο νη νπνίνη ήηαλ παρχζαξθνη, 11,7% αλέθεξε
δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο γηα 5 έηε.

Παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθ διατιρθςθ τθσ απώλειασ βάρουσ
Ζ παξνχζα ππν-ελφηεηα παξνπζηάδεη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ζην
ζσκαηηθφ βάξνο. Ζ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αηφκνπ, δειαδή άηνκα θαη κε άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ
πέξαλ ηνπ ππεξβάιινληνο ζσκαηηθνχ βάξνπο, ην θχιν, νη δηαηξνθηθνί παξάγνληεο φπσο ε κεζνγεηαθή
δηαηξνθή, ε απνκάθξπλζε απφ ην πξφηππν απηφ θαη ε ζηξνθή πξνο δπηηθά δηαηξνθηθά πξφηππα θαη
ηέινο ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε κείσζε απηήο πνπ παξαηεξείηαη ζηα άηνκα, θαίλεηαη λα απνηεινχλ
ηνπο θχξηνπο άμνλεο ζηνπο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε αχμεζε ζην ζσκαηηθφ βάξνο.
Γξάζεηο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παγθφζκηαο επηδεκίαο ηεο παρπζαξθίαο θαη ηεο
πξφζιεςεο βάξνπο ζπγθεθξηκέλα, ζα ήηαλ ζπλεηφ λα απνηεινχζαλ πξνηεξαηφηεηα ζε έλα ζχλνιν
ζηξαηεγηθψλ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ δεκφζηαο πγείαο. Δληνχηνηο, πξννπηηθέο έξεπλεο πάλσ ζηηο
κεηαβνιέο βάξνπο θαη ζηελ επίπησζε ηεο παρπζαξθίαο ζε δείγκαηα πιεζπζκψλ ηεο πεξηνρήο ηεο
Μεζνγείνπ ζπαλίδνπλ. Με αθνξκή ινηπφλ ηα παξαπάλσ, νκάδα Διιήλσλ εξεπλεηψλ εμέηαζε ηελ 5εηή
επίπησζε θαη ηελ πηζαλή επίδξαζε δηαθφξσλ θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαη ζπλεζεηψλ ηνπ
ηξφπνπ δσήο ζηε κεηαβνιή ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ζηελ επίπησζε ηεο παρπζαξθίαο κεηαμχ ησλ
αηφκσλ (122).
Ζ

δεηγκαηνιεςία

ήηαλ

ηπραία,

πνιπζηαδηαθή

θαη

πεξηειάκβαλε

πιεξνθνξίεο

γηα

δηάθνξα

θνηλσληθνδεκνγξαθηθά, ηνπ ηξφπνπ δσήο (δίαηηα, άζθεζε, θάπληζκα), βηνρεκηθά θαη θιηληθά
ραξαθηεξηζηηθά. Με ηελ πάξνδν 5 εηψλ, αθνινχζεζε ε παξαθνινχζεζε (follow-up) κέζσ ηειεθσληθψλ
θιήζεσλ ή πξνζσπηθψλ επηζθέςεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ ηειηθά αλαιχζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε κειέηε αθνξνχζαλ 1364 ζπκκεηέρνληεο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ έδεημαλ φηη ε 5εηήο επίπησζε ηεο παρπζαξθίαο πνπ αθνξνχζε ηνπο
άλδξεο ηζνχηαλ κε 21,8% ελψ φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ην πνζνζηφ απηφ άγγηδε ην 11,9%. Ο ιφγνο
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αλδξψλ πξνο γπλαίθεο απνθάιπςε ηελ ππεξίζρπζε ησλ αλδξψλ ζηελ αλάπηπμε παρπζαξθίαο. Όκσο θαη
νη

γπλαίθεο

ππεξίζρπζαλ

ζηελ

αλάπηπμε

ηνπ

ππέξβαξνπ

θαηά

ηε

δηάξθεηα

ηεο

πεξηφδνπ

παξαθνινχζεζεο. Μέζεο ειηθίαο άηνκα ήηαλ πην πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ παρπζαξθία θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ παξαθνινχζεζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεαξφηεξνπο ή κεγαιχηεξνπο ελήιηθεο. Φάλεθε φηη
νη άλδξεο είραλ 1,6 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ παρπζαξθία ζπγθξηηηθά κε ηηο
γπλαίθεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ θαίλεηαη λα ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη κε θπζηνινγηθέο ηηκέο πεξηθέξεηαο κέζεο,
θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ε παξνπζία ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο, απμάλνπλ ην θίλδπλν αλάπηπμεο
παρπζαξθίαο, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηξφπνπ δσήο θαηά ηελ έλαξμε ηεο
κειέηεο (122).
Δπίζεο, δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνζθφιιεζεο ζηε κεζνγεηαθή δίαηηα θαη ηεο
επίπησζεο ηεο παρπζαξθίαο ζε αξρηθά λνξκνβαξή άηνκα. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε
κεηαβνιή ηνπ βάξνπο ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζηφρν ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζε ζηαζεξνχ βάξνο
άηνκα (θακία αιιαγή ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο πάλσ απφ 3 Kg), απηνχο πνπ έραζαλ βάξνο (κείσζε
βάξνπο θαηά >3 Kg) θαη απηνχο πνπ πήξαλ βάξνο (αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο >3 Kg). Σν θαηψθιη
ηεο δηαηήξεζεο βάξνπο επηιέρζεθε γηα ιφγνπο βηνινγηθνχο αιιά θαη ζηαηηζηηθνχο. Έηζη ινηπφλ ην
ελδηαθέξνλ είλαη φηη άηνκα ηα νπνία πήξαλ βάξνο ήηαλ πην θνληά ζην κεζνγεηαθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν.
Χζηφζν αξγφηεξα ε ζπζρέηηζε απηή απνδείρηεθε αζήκαληε, φηαλ ιήθζεθε ππφςε ν δείθηεο ηνπ ιφγνπ
ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο σο πξνο ην Βαζηθφ Μεηαβνιηθφ Ρπζκφ.
Πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζηνπο δχν Έιιελεο ελήιηθεο αλέπηπμαλ ππεξβάιινλ βάξνο ζηα 5 έηε, ηηκέο νη
νπνίεο ζεσξνχληαη απφ ηηο πςειφηεξεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία θαη ηε κειέηε λα
απνηειεί ηελ πξψηε πξννπηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξφζιεςεο βάξνπο θαη παρπζαξθίαο ζε ειιεληθφ
πιεζπζκφ (122).
Με αθνξκή ηελ παξαπάλσ αλαθνξά ζην Μεζνγεηαθφ Γηαηξνθηθφ πξφηππν θαη ηελ επίδξαζε ζην
θαηλφκελν ηεο παρπζαξθίαο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ 6319 ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε SUN έθεξε
ζην θσο απνηειέζκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ην δήηεκα απηφ. Ζ κειέηε απηή ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν λα
μεθαζαξίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ πξνζθφιιεζεο ζην κεζνγεηαθφ δηαηηεηηθφ πξφηππν θαη αξθεηψλ αζζελεηψλ
θαη θαηαζηάζεσλ ηεο πγείαο φπσο ε παρπζαξθία ή νη αιιαγέο ζην βάξνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
θνπφο ήηαλ λα εμεηαζηεί ε πηζαλή ζρέζε κεηαμχ ζπκκφξθσζεο κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζνγεηαθέο
ζπλήζεηεο θαη ηε κεηέπεηηα δηαηήξεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ησλ αιιαγψλ απηνχ (123). Παξά ην
γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο αχμεζαλ ηε κέζε ηηκή ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπο θαζψο θαη ηνπ ΓΜ ηνπο
θαηά ηελ πεξίνδν παξαθνινχζεζεο, νη απμήζεηο απηέο βξίζθνληαλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζηα άηνκα ηα
νπνία είραλ πςειφηεξε πξνζθφιιεζε ζην Μεζνγεηαθφ Γηαηξνθηθφ Πξφηππν θαη ζηα άηνκα ηα νπνία
αχμεζαλ ην επίπεδν πξνζθφιιεζεο ηνπο ζην Πξφηππν απηφ θαηά ηελ πεξίνδν παξαθνινχζεζεο.
Οπσζδήπνηε, ην Μεζνγεηαθφ Γηαηξνθηθφ Πξφηππν δελ θάλεθε λα παξνπζηάδεη θάπνηα ζπζρέηηζε κε
πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο πξφζιεςεο βάξνπο, ππέξβαξνπ ή παρπζαξθίαο ζηε κειέηε απηή. Πξνεγνχκελα
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δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε κειέηε απηή, παξνπζηάδνπλ ην Μεζνγεηαθφ Γηαηξνθηθφ Πξφηππν σο
ηνπιάρηζηνλ απνηειεζκαηηθφ φπσο θάζε δεκνζηεπκέλε δίαηηα, γηα άηνκα ηα νπνία αθνινπζνχλ θάπνην
πξφγξακκα απψιεηαο βάξνπο ελψ παξάιιεια, θαίλεηαη φηη ε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή απνηειεί κία
ελαιιαθηηθή δίαηηα γηα απψιεηα βάξνπο ζπγθξηηηθά κε κία ρακειή ζε ιίπνο δίαηηα, ίδηαο ζπλνιηθήο
ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο.
Πάλησο, ε ππφζεζε φηη ην ειαηφιαδν πηζαλφλ λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν παρπζαξθίαο ζε κεζνγεηαθνχο
πιεζπζκνχο δελ θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη απφ αμηφπηζηα δεδνκέλα, ελψ αληηζέησο θαίλεηαη λα έρεη κία
κέηξηα πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεζνγεηαθνχ Πξνηχπνπ φζνλ αθνξά ηε πξφζιεςε
βάξνπο (124)
. Δπίζεο ε θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πιήξεο ζε ιηπαξά ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνηχπνπ απηνχ,
θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ρακειφηεξε πηζαλφηεηα πξφζιεςεο βάξνπο, γεγνλφο ην νπνίν πηζαλφλ λα
απνδίδεηαη ζην ξφιν ηνπ ελδνθπηηαξηθνχ αζβεζηίνπ ή άιισλ ζπζηαηηθψλ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ
πξντφλησλ, ζηε ξχζκηζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ππφζεζε ε νπνία θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ
αξθεηέο κειέηεο παξαηήξεζεο αιιά θαη πεηξακαηηθέο (125).
Μία θαιχηεξε εμήγεζε ηεο παξαηεξνχκελεο πξνζηαηεπηηθήο επίδξαζεο ζηελ πξνζθφιιεζε ζην
Μεζνγεηαθφ Γηαηξνθηθφ Πξφηππν απνηειεί ε πςειή θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηηο
Μεζνγεηαθέο ρψξεο, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο πξφζιεςεο βάξνπο ή αλάπηπμεο ηεο παρπζαξθίαο. Δδψ
εκπιέθεηαη θαη ν ξφινο ηνπ ειαηφιαδνπ, ζχκθσλα κε ηελ ρξήζε ηνπ νπνίνπ απμάλεηαη ε θαηαλάισζε
ιαραληθψλ ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηελ κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ αλάπηπμεο παρπζαξθίαο (123).
Γλσξίδνληαο ηελ ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ φπνπ ε έξεπλα θαίλεηαη λα εζηηάδεηαη ζηε κειέηε νκάδσλ
ηξνθίκσλ θαη δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ αιιά θαη έρνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο παξαπάλσ κειέηεο,
θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα θέξεη αληίξξεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δηάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο
πνπ αθνινχζεζαλ νη εξεπλεηέο, κία πεξίνδνο δηάξθεηαο 2,3 εηψλ, αιιά θαη αληίξξεζε φζνλ αθνξά ηε κε
ρξήζε θάπνηνπ επξέσο γλσζηνχ δείθηε πξνζθφιιεζεο ζηε Μεζνγεηαθή Γίαηηα. Με βάζε απηά ινηπφλ θαη
έρνληαο ππφςε ηνλ ππνηηζέκελν πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο ζηελ πξφιεςε ηεο
παρπζαξθίαο, εξεπλεηέο κε δεδνκέλα πάιη απφ ηε πξννπηηθή κειέηε SUN εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ
πξνζθφιιεζεο ζηε Μεζνγεηαθή Γίαηηα θαη ηε κεηαβνιή ζην ζσκαηηθφ βάξνο. Δπίζεο ζηελ ίδηα κειέηε
αμηνινγήζεθε ην ξίζθν πξφζιεςεο βάξνπο (>5 Kg) ή ην ξίζθν αλάπηπμεο ππέξβαξνπ ή παρπζαξθίαο ζε
κία πεξίνδν παξαθνινχζεζεο δηάξθεηαο 6,2 εηψλ [74]. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο έδεημαλ φηη ηα
άηνκα κε ην ρακειφηεξν βαζκφ πξνζθφιιεζεο βίσζαλ ηε κεγαιχηεξε θαηά κέζν φξν πξφζιεςε βάξνπο,
ελψ ηα άηνκα κε ηε κεγαιχηεξε πξνζθφιιεζε βίσζαλ ηε κηθξφηεξε πξφζιεςε. Δπηπξφζζεηα, ηα άηνκα
κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ πξνζθφιιεζεο ζην Μεζνγεηαθφ Γηαηξνθηθφ Πξφηππν, εκθάληζαλ ην κηθξφηεξν
ξίζθν ζρεηηθήο πξφζιεςεο βάξνπο (>5 Kg) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 4 εηψλ παξαθνινχζεζεο.
Καηαιήγνληαο νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη εθηφο ηνπ φηη ην Μεζνγεηαθφ Γηαηξνθηθφ Πξφηππν ζρεηίδεηαη κε
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ρακειφηεξα επίπεδα πξφζιεςεο βάξνπο, ην πξφηππν απηφ κπνξεί λα ζπζηεζεί ζε άηνκα κε ζηφρν ηελ
θαζπζηέξεζε ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ειηθία πξφζιεςεο βάξνπο (126).
Ζ ειιηπήο θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί θαη απηή έλαλ παξάγνληα ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηελ επηδεκία
ηεο παρπζαξθίαο. Δπηπξφζζεηα, νη ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ
καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο ζεσξνχληαη αζπλεπείο θπξίσο γηα ιφγνπο έιιεηςεο ελφο
θαη κνλαδηθνχ νξηζκνχ ηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο, δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζρεδηαζκνχ ησλ κειεηψλ θαη ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ
παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο. Έηζη ινηπφλ ην ζέκα ηεο δηάξθεηαο θαη ηνπ ηχπνπ ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα απαηηείηαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο πξφζιεςεο βάξνπο, απνηέιεζε ηε βάζε
πξννπηηθήο κειέηεο εξεπλεηψλ ζηηο ΖΠΑ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ γπλαίθεο ηεο κειέηεο
NHS ΗI θαη γηα δηάζηεκα 6 εηψλ (127). Ζ κειέηε απηή απνηέιεζε ηελ πξψηε κειέηε ζχκθσλα κε ηελ νπνία
θάλεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο ζε
έλα κεγάιν δείγκα πιεζπζκνχ πξν εκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ ζηηο ΖΠΑ. Βαζηθή έθβαζε απνηεινχζε ε
πξφζιεςε βάξνπο ε νπνία νξίζηεθε σο ε πξφζιεςε >30% ηεο απψιεηαο βάξνπο κεηαμχ ησλ εηψλ 19891991. Μεηαμχ 1991-1997, 80% ησλ γπλαηθψλ είραλ πξνζιάβεη >30% ηεο πξνεγνχκελεο ζθφπηκεο
απψιεηαο βάξνπο. Σν ζεκαληηθφ εχξεκα φκσο είλαη φηη κία αχμεζε 30 ιεπηψλ/εκέξα κεηαμχ ησλ εηψλ
1991-1997, ζρεηίζηεθε κε κηθξφηεξε πξφζιεςε βάξνπο ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ ππέξβαξσλ γπλαηθψλ.
Δπίζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο έθαλαλ θαζηζηηθή δσή, νη γπλαίθεο είραλ ιηγφηεξεο
πηζαλφηεηεο λα πξνζιάβνπλ >30% ηεο απψιεηαο εάλ δηαηεξνχζαλ πεξηζζφηεξν απφ 30 ιεπηά/εκέξα
δξαζηεξηφηεηαο. Αληηζέησο ν θίλδπλνο ήηαλ απμεκέλνο ζηηο γπλαίθεο νη νπνίεο κείσζαλ ηελ θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Σειηθά, κία αχμεζε ζηα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ
έληνλσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιχηεξε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο, κε ηα
νθέιε λα επλννχλ ηνπο ππέξβαξνπο ή παρχζαξθνπο παξά απηνχο ζε θπζηνινγηθφ εχξνο ζσκαηηθνχ
βάξνπο (127).

Σροποποίθςθ τρόπου ηωισ και διατιρθςθ τθσ απώλειασ βάρουσ
Αθνχ έρνπλ ζπδεηεζεί νη θχξηνη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ δσήο
ζε ζρέζε κε ηελ αιιαγή ζην ζσκαηηθφ βάξνο, ζην ζεκείν απηφ γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλαιπηηθφηεξεο
δηεξεχλεζεο θαη αλάδεημεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο ζπκβνιήο απηψλ σο
ηξνπνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο.
Γηαηηεηηθέο παξεκβάζεηο
Ζ γεληθή άπνςε πνπ επηθξαηεί είλαη φηη ε ππεξβνιηθή πξφζιεςε ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ
θαζηζηηθφ ηξφπν δσήο, νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ζε παρπζαξθία. Ο ζηφρνο ηεο
δηαηηεηηθήο αληηκεηψπηζεο είλαη επνκέλσο ε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο απφ ηελ ηξνθή. Οη
ζπκβαηηθέο δίαηηεο νξίδνληαη σο εθείλεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ελέξγεηα ρακειφηεξε απφ ηηο ελεξγεηαθέο
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απαηηήζεηο ηνπ αηφκνπ ζίγνπξα φκσο πεξηζζφηεξν απφ 800 ζεξκίδεο εκεξεζίσο (128). Οη δίαηηεο απηέο
εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
 Ηζνξξνπεκέλεο ρακειψλ ζεξκίδσλ δίαηηεο ή δίαηηεο ειέγρνπ κεξίδαο
 Υακειέο ζε ιίπνο δίαηηεο
 Υακειέο ζε πδαηάλζξαθεο δίαηηεο
 Μεζνγεηαθή δίαηηα
 Αλνξζφδνμεο δίαηηεο (δίαηηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αζπλήζεηο ζπλδπαζκνχο ηξνθίκσλ ή
δηαηξνθηθψλ αθνινπζηψλ)
Μηα μερσξηζηή θαηεγνξία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηεινχλ θαη νη δίαηηεο ησλ εκπνξηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη νη δίαηηεο ζε δηαδηθηπαθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ βάξνπο.
Ιζνξξνπεκέλεο ρακειέο ζε ζεξκίδεο δίαηηεο
Ο ζρεδηαζκφο κηαο δίαηηαο απαηηεί ηελ επηινγή κηαο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηινγή
ηξνθίκσλ γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο πξφζιεςεο. Δίλαη επηζπκεηφ ηα άηνκα λα θαηαλαιψλνπλ ηξφθηκα κε
επαξθή ζξεπηηθά ζπζηαηηθά εθηφο απφ ηελ πξσηεΐλε, πδαηάλζξαθεο, θαη ηα απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα.
Έηζη, νη δίαηηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απψιεηα βάξνπο ζα πξέπεη λα κεηψλνπλ έσο θαη λα εμαιείθνπλ ην
αιθνφι, ηα πνηά πνπ πεξηέρνπλ δάραξε θαη ηα πςειά ζπκππθλσκέλα ζε ελέξγεηα γιπθά ιφγσ ηνπ φηη
ζπάληα πεξηέρνπλ επαξθείο πνζφηεηεο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, εθηφο απφ ηελ απνδηδφκελε ηνπο
ελέξγεηα.
Ο θαηαβνιηζκφο θάπνηαο πνζφηεηαο πξσηεΐλεο πξέπεη λα αλακέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απψιεηαο
βάξνπο. Όηαλ ην βάξνο απμάλεηαη, πεξίπνπ 75% ηεο επηπιένλ ελέξγεηαο απνζεθεχεηαη ππφ ηε κνξθή
ιίπνπο θαη ην ππφινηπν 25% κε ηε κνξθή άιηπεο κάδαο. Δάλ ε άιηπεο κάδα πεξηέρεη πνζνζηφ 20% κε ηε
κνξθή πξσηεΐλεο, ηφηε έλα πνζνζηφ 5% ηνπ επηπιένλ βάξνπο ζα είλαη κε ηε κνξθή πξσηεΐλεο.
Δπνκέλσο πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη θαηά ε δηάξθεηα ηεο απψιεηαο βάξνπο, ηνπιάρηζηνλ έλα πνζνζηφ 5%
ηεο απψιεηαο ζα είλαη κε ηε κνξθή πξσηεΐλεο. Έλα επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ νπνηαζδήπνηε δίαηηαο
ρακειήο ζε ζεξκίδεο είλαη φηη νδεγεί ζηελ ρακειφηεξε δπλαηή απψιεηα πξσηεΐλεο, αλαγλσξίδνληαο φηη
απηή ε απψιεηα δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5% ηεο απψιεηαο βάξνπο.
Γίαηηεο κε έιεγρν κεξίδαο
Μία απιή πξνζέγγηζε γηα ηελ παξνρή δίαηηαο ειεγρφκελσλ ζεξκίδσλ είλαη ε ρξήζε αηνκηθψλ
ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ, φπσο εηδηθέο θφξκνπιεο πνηψλ κε ηε ρξήζε ζθφλεο ή πγξέο θφξκνπιεο,
κπάξεο δηαηξνθήο, θαηεςπγκέλα ηξφθηκα θαη πξν-ζπζθεπαζκέλα γεχκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα
απνζεθεχνληαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ σο θχξηα πεγή ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ.
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Σα θαηεςπγκέλα γεχκαηα ρακειά ζε ζεξκίδεο ηα νπνία πεξηέρνπλ 250 έσο 350 ζεξκίδεο αλά παθέην
κπνξεί λα απνηειέζνπλ έλα βνιηθφ θαη ζξεπηηθφ ηξφπν γηα λα γίλεη απηφ. πρλά ζπλίζηαηαη ε ρξήζε
δίαηηαο ζηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε θφξκνπιαο ή κπάξεο πξσηλνχ, θφξκνπιεο ή θαηεςπγκέλα νξεθηηθά γηα
ην γεχκα θαη θαηεςπγκέλα ειεγρφκελσλ ζεξκίδσλ γεχκαηα κε ηελ πξνζζήθε ιαραληθψλ γηα ην δείπλν. Με
ηνλ ηξφπν απηφ, είλαη δπλαηφλ λα πεηχρνπκε ηελ παξνρή δίαηηαο ειεγρφκελε ζε ζεξκίδεο ησλ 1000-1500
ζεξκίδσλ εκεξεζίσο. ε κηα κειέηε δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηψλ ε πξνζέγγηζε απηή νδήγεζε ζε κηα
πξψηκε αξρηθή απψιεηα βάξνπο, ε νπνία απψιεηα δηαηεξήζεθε (129). Πάλησο ε ρξήζε δίαηηαο κε ηε
ρξήζε εηδηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη κφλν δελ ζπλίζηαηαη ιφγσ ηνπ φηη δελ παξέρνπλ επαξθή θαη ζε πνηθηιία
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά.
Υακειέο ζε ιίπνο δίαηηεο
Οη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά δίαηηεο είλαη κηα άιιε θαζηεξσκέλε ζηξαηεγηθή κε ζηφρν ηελ
απψιεηα βάξνπο θαη ζρεδφλ φιεο νη δηαηξνθηθέο νδεγίεο ζπληζηνχλ κηα κείσζε ηεο εκεξήζηαο
πξφζιεςεο ιίπνπο ζην 30% ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο ή θαη ιηγφηεξν (130,131). ε κία κεηα-αλάιπζε
δνθηκψλ ζχγθξηζεο ρακειψλ ζε ιίπνο δίαηηεο (ηππηθά 20 έσο 25% ηεο ελέξγεηαο απφ ιίπε) κε κία νκάδα
ειέγρνπ ζηελ νπνία ηα άηνκα θαηαλάισλαλ κηα ζπλεζηζκέλε δίαηηα ή κηα δίαηηα κε κέζε πνζφηεηα ιίπνπο
(ζπλήζσο 35 έσο 40% ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο), ππήξρε κεγαιχηεξε απψιεηα (πεξίπνπ 3 θηιά) κε ηηο
ρακειέο ζε ιίπνο δίαηηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο δίαηηεο κε κέηξηα πνζφηεηα ιηπαξψλ (132). Δπηπιένλ
ζεκεηψλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ δηαηεξνχλ κε επηηπρία ην βάξνο ηνπο πηνζεηνχλ ηξείο ζηξαηεγηθέο, κηα εθ
ησλ νπνίσλ είλαη ε θαηαλάισζε κηαο ρακειήο ζε ιίπνο δίαηηα (133).
Δπηπξφζζεηα, έλα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά δηαηξνθηθφ πξφηππν, δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε
ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Απηφ θάλεθε ζε κηα κειέηε πνπ έιαβαλ κέξνο 48.835 ΜΔΣ
εκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ νη νπνίεο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε κηα δηαηηεηηθή
παξέκβαζε πνπ πεξηιάκβαλε νκαδηθέο θαη αηνκηθέο ζπλεδξίεο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο κείσζεο ηεο
πξφζιεςεο ιίπνπο θαη αχμεζεο ησλ θξνχησλ, ιαραληθψλ, θαη ηελ θαηαλάισζε ζηηεξψλ ρσξίο ζηφρν
απψιεηαο βάξνπο θαη ζεξκηδηθφ πεξηνξηζκφ, θαζψο θαη κηα νκάδα ειέγρνπ ε νπνία έιαβε κφλν
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή (134). Μεηά απφ θαηά κέζν φξν 7,5 ρξφληα παξαθνινχζεζεο,
νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:
Οη γπλαίθεο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο έραζαλ βάξνο θαηά ην πξψην έηνο (κέζνο φξνο 2,2 Kg) θαη
δηαηήξεζαλ ρακειφηεξν βάξνο απφ ηηο γπλαίθεο ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζηα 7,5 ρξφληα (δηαθνξά 1,9 Kg ζε
έλα έηνο, θαη 0,4 Kg ζηα 7,5 ρξφληα).
Κακία ηάζε πξνο αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο δελ παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ζπλνιηθά
αθφκα θαη φηαλ έγηλε δηα ζηξσκαηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ ειηθία, ηελ εζληθφηεηα ή ην δείθηε
κάδαο ζψκαηνο.
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Σέινο ε απψιεηα βάξνπο ζρεηίζηεθε κε ην επίπεδν ηεο πξφζιεςεο ιίπνπο θαη ήηαλ κεγαιχηεξε ζε
γπλαίθεο νη νπνίεο κείσζαλ πεξηζζφηεξν ην πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο απφ ην ιίπνο. Μηα παξφκνηα, αιιά
κηθξφηεξε ηάζε παξαηεξήζεθε θαη κε ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε ιαραληθψλ θαη θξνχησλ.
Υακειέο ζε πδαηάλζξαθεο δίαηηεο
Παξά ην γεγνλφο φηη νη ρακειέο θαη νη πνιχ ρακειέο ζε πδαηάλζξαθεο δίαηηεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο
γηα ηε βξαρππξφζεζκε απψιεηα ζπγθξηηηθά κε ηηο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά δίαηηεο, εληνχηνηο
ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε καθξνρξφληα απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξψησλ παξακέλεη άγλσζηε (135).
Δάλ απνθαζηζηεί ε επηινγή κηαο ρακειήο ζε πδαηάλζξαθεο δίαηηα, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη πγηεηλέο
επηινγέο φζνλ αθνξά ην ιίπνο (κφλν-θαη πνιπαθφξεζηα ιηπαξά) θαη ηηο πξσηεΐλεο (ςάξηα, μεξνί θαξπνί,
φζπξηα, πνπιεξηθά) ιφγσ ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο πξφζιεςεο θνξεζκέλνπ ιίπνπο θαη ηνπ θηλδχλνπ
ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ. Καηά ηε δηάξθεηα 26 εηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε κηα κειέηε θαη 20
εηψλ παξαθνινχζεζεο αλδξψλ ζε κηα άιιε κεγάιε κειέηε, νη δίαηηεο ρακειψλ πδαηαλζξάθσλ ζην
πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ην ρακειφηεξν δεθαηεκφξην γηα ηηο θπηηθέο πξσηεΐλεο θαη ην ιίπνο ζπλδέζεθαλ
κε ρακειφηεξε ζλεζηκφηεηα (HR 0,80, 95% CI 0,75 - 0,85) θαη θαξδηαγγεηαθή ζλεζηκφηεηα (HR 0,77, 95%
CI 0,68 - 0,87) (136). Αληίζεηα, νη δίαηηεο ρακειψλ πδαηαλζξάθσλ ζην πςειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ην
ρακειφηεξν δεθαηεκφξην γηα ηε δσηθή πξσηεΐλε θαη ην ιίπνο ζρεηίζηεθαλ κε πςειφηεξε ζλεζηκφηεηα απφ
θάζε αηηία (HR 1,23, 95% CI 1,11 - 1,37) θαη ζλεζηκφηεηα απφ θαξδηαγγεηαθά (HR 1,14, 95% CI 01.01 01.29).
Γίαηηεο πςειέο ζε πξσηεΐλε
ε κία δνθηκή,

έγηλε ζχγθξηζε δίαηηαο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά κε 12% θαη 25%

πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο. Ζ απψιεηα βάξνπο γηα ηελ πεξίνδν έμη κελψλ ήηαλ κεγαιχηεξε ζηελ
πεξίπησζε δίαηηαο κε πςειφηεξε πξσηετληθή πξφζιεςε (9 έλαληη 5 θηιά), αιιά ε δηαθνξά δελ θάλεθε λα
ήηαλ πιένλ ζεκαληηθή ζηνπο 12 θαη 24 κήλεο (137).
Γίαηηεο πςειέο ζε πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο φπσο θαίλεηαη απφ ηα
απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 148 άλδξεο θαη γπλαίθεο (138). ηε κειέηε απηή, νη
ζπκκεηέρνληεο κεηά απφ ηε θάζε απψιεηαο βάξνπο ηπραηνπνηήζεθαλ ζε δχν νκάδεο νη νπνίεο δηέθεξαλ
σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο δίαηηαο ζε πξσηεΐλεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη κηα
αχμεζε ζηελ πξφζιεςε ηεο πξσηεΐλεο θαηά 20% ζηελ κία εθ ησλ δχν νκάδσλ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο
επαλαπξφζιεςεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαηά 50% ζπγθξηηηθά κε ηελ άιιε νκάδα.
Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή
Ο φξνο κεζνγεηαθή δηαηξνθή αλαθέξεηαη ζε έλα δηαηξνθηθφ πξφηππν πνπ είλαη θνηλφ ζε πεξηνρέο ηεο
Μεζνγείνπ. Αλ θαη ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο κεζνγεηαθέο δίαηηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ,
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ππάξρνπλ νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα πςειφ επίπεδν κνλναθφξεζησλ ιηπαξψλ ζε
ζρέζε κε θνξεζκέλα, κέηξηα θαηαλάισζε αιθνφι, θπξίσο θξαζηνχ, πςειή θαηαλάισζε ιαραληθψλ,
θξνχησλ, νζπξίσλ, δεκεηξηαθψλ, κηα κέηξηα θαηαλάισζε γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ,
θπξίσο κε ηε κνξθή ηπξηνχ, θαη κηα ζρεηηθά ρακειή πξφζιεςε θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο (139). ε
κηα κεηα-αλάιπζε 12 κειεηψλ εθ ησλ νπνίσλ νη 8 ήηαλ κειέηεο θννξηήο νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε
κεζνγεηαθή δηαηξνθή ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ θαη ηε κείσζε ηεο
ζπλνιηθήο ζλεζηκφηεηαο, θαξδηαγγεηαθήο ζλεζηκφηεηαο, ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν, θαη ηε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο ηεο λφζνπ Πάξθηλζνλ θαζψο επίζεο θαη ηεο λφζνπ Αιηζράηκεξ (140).
Δπηπξφζζεηα, ην κεζνγεηαθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν πηζαλφλ λα απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ
απνηξνπή ηεο αχμεζεο ηνπ βάξνπο πνπ παξαηεξείηαη κεηά απφ ηελ απψιεηα βάξνπο αιιά θαη σο κέζν
πξφιεςε ηεο παρπζαξθίαο. Σα απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ
ρακειφ βαζκφ πηνζέηεζεο ηνπ κεζνγεηαθνχ πξνηχπνπ, παξνπζηάδνπλ θαη ηηο κεγαιχηεξεο απμήζεηο
βάξνπο ελψ ηα άηνκα κε ην πςειφηεξν βαζκφ πηνζέηεζεο παξνπζηάδνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά
αχμεζεο βάξνπο εηεζίσο (126). Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη απφ
άιιεο κειέηεο (141), παξφια απηά απαηηείηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα ζρεηηθά κε ηα πηζαλά καθξνρξφληα
νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ κεζνγεηαθνχ πξνηχπνπ.
Γίαηηεο πνιύ ρακειέο ζε ζεξκίδεο
Ζ ρξήζε ηεο δίαηηαο απηνχ ηνπ ηχπνπ βαζίζηεθε ζηελ αληίιεςε φηη φζν ρακειφηεξε είλαη ε ελεξγεηαθή
πξφζιεςε ηφζν ηαρχηεξε είλαη ε απψιεηα βάξνπο, επεηδή ε ελέξγεηα πνπ απνξξέεη απφ ηηο απνζήθεο
ιίπνπο ζην ζψκα έξρεηαη σο απάληεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ειιείκκαηνο. Ζ ιηκνθηνλία είλαη ε απφιπηε δίαηηα
πνιχ ρακειή ζε ζεξκίδεο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πην γξήγνξε απψιεηα βάξνπο. Αλ θαη θάπνηε
δεκνθηιήο, νη ηειεπηαίεο ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο.
Οη δίαηηεο πνιχ ρακειψλ ζεξκίδσλ δελ έρνπλ απνδεηρζεί φηη είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο δίαηηεο
γηα ηε καθξνπξφζεζκε απψιεηα βάξνπο. ε κία κεηα-αλάιπζε έμη κειέηεο πνπ ζπλέθξηλαλ πνιχ ρακειψλ
ζεξκίδσλ δίαηηα κε ζπκβαηηθέο δίαηηεο ρακειψλ ζεξκίδσλ, ε βξαρππξφζεζκε απψιεηα βάξνπο ήηαλ
κεγαιχηεξε κέζσ ησλ πνιχ ρακειψλ ζεξκίδσλ δηαηηψλ (16.1 έλαληη 9.7 ζπγθξηηηθά κε ην πνζνζηφ ηνπ
αξρηθνχ βάξνπο), παξφια απηά δελ ππήξρε δηαθνξά φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε απψιεηα βάξνπο
(6.3 έλαληη 5.0%) (142).
Άηνκα πξνζθνιιεκέλα ζε πνιχ ρακειέο ζε ζεξκίδεο δίαηηεο έρνπλ ζπλήζσο κηα πηψζε ηεο πίεζεο ηνπ
αίκαηνο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εβδνκάδαο. Αληηππεξηαζηθά θάξκαθα πξέπεη ζπλήζσο λα
δηαθφπηνληαη φηαλ κηα πνιχ ρακειή ζε ζεξκίδεο δίαηηα έρεη αξρίζεη, εθηφο εάλ κηα κέηξηα έσο ζνβαξή
ππέξηαζε είλαη παξνχζα.
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Δπίζεο νη πεξηζζφηεξνη δηαβεηηθνί αζζελείο νη νπνίνη αθνινπζνχλ ηέηνηνπ ηχπνπ δίαηηεο έρνπλ ζεκαληηθή
βειηίσζε φζνλ αθνξά ηελ ππεξγιπθαηκία (143). Οη ηηκέο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο ζην αίκα
ειαηηψλνληαη κέζα ζηελ πξψηε έσο θαη δχν εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε, θαη παξακέλνπλ ρακειφηεξεο
φζν ε δίαηηα ζπλερίδεηαη. Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ιηγφηεξν απφ 50 κνλάδεο ηλζνπιίλεο ή απφ ηνπ
ζηφκαηνο ππνγιπθαηκηθά θάξκαθα ζπλήζσο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαθφςνπλ ηε ζεξαπεία.
ύζηαζε ηεο Γίαηηαο θαη Γιπθαηκηθόο Γείθηεο
Ζ εθαξκνγή ηνπ γιπθαηκηθνχ δείθηε ζηνρεχεη ζηελ αξηζκεηηθή ηαμηλφκεζε ησλ πδαηαλζξαθνχρσλ
ηξνθίκσλ. Ο γιπθαηκηθφο δείθηεο εμάγεηαη χζηεξα απφ ηελ εμέηαζε ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο γηα πεξίνδν
2 σξψλ κε ηε βνήζεηα ηεο ζηαδηαθήο πεξηνρήο θάησ απφ ηελ θακπχιε (IAUC), ε νπνία ζρεκαηίδεηαη κεηά
απφ θαηαλάισζε ηνπ πξνο εμέηαζε ηξνθίκνπ ην νπνίν πεξηέρεη 50 γξ πδαηαλζξάθσλ θαη ζπγθξίλνληαο ην
κε έλα ζηαζεξφ ηξφθηκν (γιπθφδε ή ιεπθφ ςσκί) ην νπνίν ιακβάλεηαη απφ ην ίδην άηνκν. Έηζη ινηπφλ
βαζηδφκελνη ζηελ έλλνηα ηνπ γιπθαηκηθνχ δείθηε ππάξρεη ε ζεσξεηηθή έλδεημε φηη δίαηηα ρακεινχ
γιπθαηκηθνχ δείθηε (LGI) δχλαηαη λα νδεγεί ζε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο κέζσ βειηίσζεο ηεο
πξφζβαζεο ζε κεηαβνιηθά θαχζηκα κεηαμχ ησλ γεπκάησλ, απνηξέπνληαο ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ζηα
επίπεδα ηεο γιπθφδεο θαη άξα θαη κείσζε ηεο πείλαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο (144).
Αλ θαη απιά ππνζέζεηο, θαίλεηαη φηη ε ζεσξία απηή δελ ηζρχεη, δειαδή φζνλ αθνξά ηνλ γιπθαηκηθφ δείθηε
ηεο δίαηηαο, απηφο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο (144). Οη αλαθνξέο πνπ
εκπιέθνπλ κεραληζκνχο πξσηετληθήο δξάζεο ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηα αληη-αζεξσκαηηθά απνηειέζκαηα
θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπηδίσλ κε ηε δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο κεηά απφ δίαηηεο ρακεινχ
γιπθαηκηθνχ δείθηε, κάιινλ νθείινληαη ζην πςειή πεξηεθηηθφηεηα πξσηετλψλ παξά ζην γιπθαηκηθφ δείθηε
(145). Δλδεηθηηθή ζεσξείηαη θαη κηα κειέηε ζηελ νπνία εξεπλεηέο ζε λνζνθνκείν ηνπ Λνλδίλνπ,
αμηνιφγεζαλ αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο αηφκσλ νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ηελ πξψηε θάζε απψιεηαο
ε

βάξνπο θαη αθνινχζσο ηπραηνπνηήζεθαλ ζε κηα 4κελε παξέκβαζε δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο (2

θάζε). Σα άηνκα αθνχ έραζαλ 6.1% ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπο βάξνπο, ηπραηνπνηήζεθαλ ζε κηα νκάδα πςεινχ
γιπθαηκηθνχ δείθηε (λ=19) θαη ζε κηα νκάδα ρακεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε δίαηηα (λ=23). Οη νκάδεο δελ
δηέθεξαλ ζηελ αιιαγή ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζην δηάζηεκα ησλ 4 κελψλ αιιά θαη φζνλ αθνξά άιινπο
αλζξσπνκεηξηθνχο δείθηεο. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη κεηαβάιινληαο ηνλ γιπθαηκηθφ δείθηε δελ
θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ην ζσκαηηθφ βάξνο ζηε θάζε δηαηήξεζεο (146).
Η δίαηηα ζηε δηαηήξεζε ηεο απώιεηαο βάξνπο
Παξά ην γεγνλφο φηη αξθεηά άηνκα επηηπγράλνπλ κε ηε βνήζεηα δηαηηεηηθψλ παξεκβάζεσλ λα ράζνπλ
βάξνο, εληνχηνηο ζηε ζπλέρεηα ,ηα πεξηζζφηεξα άηνκα θαηαιήγνπλ ζην λα πξνζιάβνπλ κέξνο ηεο
απψιεηαο ή θαη φιν ην βάξνο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο επηηχρεη λα ράζνπλ. Σν γεγνλφο ηεο κείσζεο ηεο
ελεξγεηαθήο δαπάλεο πνπ παξαηεξείηαη απφ ηελ απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο θαζψο θαη ε καθξνρξφληα
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πξνζθφιιεζε ζε κηα δίαηηα εληζρχεη ηε δπζθνιία ηεο επηηπρνχο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο ζσκαηηθνχ
βάξνπο (147).
Πάλησο, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη νκνθσλία ζρεηηθά κε ηνλ βέιηηζην ζπλδπαζκφ καθξνζξεπηηθψλ
ζπζηαηηθψλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα επηηεπρζεί ηειηθά ε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Ζ
επίδξαζε ησλ πςεινπξσηεηληθψλ, ρακεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε δηαηηψλ ζην αίζζεκα θνξεζκνχ έρεη
πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ, κεηαβάιινληαο ηελ πξσηετληθή ζχλζεζε θαη ηνλ γιπθαηκηθφ
δείθηε ζηηο δίαηηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο. ε κηα κειέηε πέληε ad libitum δηαηηψλ κε ζηφρν ηελ
πξφιεςε ηεο πξφζιεςεο βάξνπο γηα δηάζηεκα 26 εβδνκάδσλ, 773 εζεινληέο νη νπνίνη είραλ
πξνεγνπκέλσο επηηχρεη απψιεηα 8% ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπο βάξνπο κέζσ ρακειήο ζε ζεξκίδεο δίαηηαο
(800-1000kcal/εκέξα), ηπραηνπνηήζεθαλ ζε κηα πςειή ή ρακειή ζε πξσηεΐλεο δίαηηα (25 θαη 13% ηεο
ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο), πςεινχ ή ρακεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε ή ζε κηα δίαηηα ειέγρνπ
(κέηξηνπ πξσηετληθνχ πεξηερνκέλνπ) (144). Όιεο νη δίαηηεο πεξηείραλ κέηξην πνζνζηφ απφ ιίπνο (25 έσο
30% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο) θαη ην πξσηετληθφ πεξηερφκελν ήηαλ 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο
πςειφηεξν ζηελ νκάδα πςειήο ζε ζρέζε κε ηε ρακειή ζε πξσηεΐλε δίαηηα, ελψ ν κέζνο γιπθαηκηθφο
δείθηεο ήηαλ 5 κνλάδεο ρακειφηεξνο ζηε ρακεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε νκάδα παξά ζηελ πςεινχ. Ζ
πξφζιεςε βάξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ήηαλ κέηξηα φκσο ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηε ρακειή
παξά ζηελ πςειή ζε πξσηεΐλε νκάδα (κέζε δηαθνξά 0,93 Kg) θαη ζηελ πςεινχ ζε ζρέζε κε ηελ
ρακεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε νκάδα (κέζε δηαθνξά 0,95 Kg). Μφλν ηα άηνκα ζηελ πςειή ζε πξσηεΐλε,
ρακεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε νκάδα ζπλέρηζε λα ράλεη βάξνο (κέζε δηαθνξά -0,38 Kg). Πεξηνξηζκνί ηεο
κειέηεο απνηέιεζαλ ην κέηξην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο (29%) θαη ε βξαρππξφζεζκε παξαθνινχζεζε (6
κήλεο).
ε κηα κηθξήο ζε δηάξθεηα δηαζηαπξνχκελε κειέηε κε 21 παρχζαξθνχο θαη ππέξβαξνπο ελήιηθεο νη νπνίνη
πέηπραλ 10 έσο 15% απψιεηα βάξνπο, ε ρακειή ζε ιίπνο δίαηηα ζπληέιεζε ζε κεηψζεηο ζην βαζηθφ
κεηαβνιηζκφ θαη ζηελ ζπλνιηθή ελεξγεηαθή δαπάλε ζπγθξηηηθά κε ηε ρακεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε θαη πνιχ
ρακειψλ ζε πδαηάλζξαθεο δίαηηεο (147). Λφγσ ηνπ κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο
κειέηεο, νη θιηληθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο παξακέλνπλ άγλσζηεο.
Σν εάλ ε ζχζηαζε ζε καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά κηαο δίαηηαο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή
πξφζιεςε έρεη θάπνηα επίδξαζε ζηε καθξνρξφληα δηαηήξεζε, παξακέλεη άγλσζην. Όπσο έρεη ήδε
αλαθεξζεί ε καθξνρξφληα πξνζθφιιεζε ζε κηα δίαηηα δηαηήξεζεο πηζαλφλ λα απνηειεί ηνλ πην
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο επηηπρίαο θαη επνκέλσο ε βέιηηζηε δίαηηα κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο
απψιεηαο εμαξηάηαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο θαη άιινπο εμαηνκηθεπκέλνπο παξάγνληεο.
Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα
Υακειά επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηίδνληαη κε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηφζν ζηνπο
άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο (148,149). ε λεαξνχο ελήιηθεο, πςειά ζπγθξηηηθά κε ρακειά επίπεδα
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θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα πάλσ απφ 20 έηε ζρεηίζηεθαλ κε κηθξφηεξεο απμήζεηο ηνπ ζσκαηηθνχ
βάξνπο (150). ε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ, επίπεδα θπζηθή δξαζηεξηφηεηαο πνπ άγγηδαλ ηα 150 ιεπηά
κέηξηαο δξαζηεξηφηεηαο αλά εβδνκάδα ήηαλ επαξθή ψζηε λα πεηχρνπλ πξφιεςε ηεο αχμεζεο ζην
ζσκαηηθφ βάξνο.
Παξφια απηά, ζε κεγαιχηεξα ζε ειηθία ή παρχζαξθα άηνκα, πηζαλφλ λα απαηηνχληαη πςεινηέξα επίπεδα
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη δηαηήξεζε απηήο. ε κηα κειέηε 34.000
γπλαηθψλ (κέζνο φξνο ειηθίαο ίζνο κε 54,2 έηε), νη νπνίεο πηνζεηνχζαλ κηα ζπλήζε δίαηηα θαη νη νπνίεο
κειεηήζεθαλ γηα πεξίπνπ 13 έηε, παξνπζηάζηεθε κηα κέζε αχμεζε ζην ζσκαηηθφ βάξνο ηεο ηάμεο ησλ
2,6 Kg (151). πγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο παξνπζίαδαλ >420 ιεπηά άζθεζεο αλά εβδνκάδα, νη
γπλαίθεο νη νπνίεο παξνπζίαζαλ δξαζηεξηφηεηα <150 θαη 150 κε <420 ιεπηά αλά εβδνκάδα, αχμεζαλ
πεξηζζφηεξν ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο (0,12 θαη 0,11 Kg αληίζηνηρα). Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηίζηεθε
αληηζηξφθσο κε ηελ αχμεζε ζην ζσκαηηθφ βάξνο κφλν ζηα άηνκα θπζηνινγηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο (ΓΜ
<25 Kg/m²). Έηζη, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θπζηνινγηθνχ βάξνπο ζηηο κέζεο ειηθηαθέο νκάδεο, απαηηνχληαη
πςειά επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πεξίπνπ 60 ιεπηά εκεξεζίσο). Πάλησο ζηελ πεξίπησζε
ππέξβαξνπ αηφκνπ, απνπζία ειέγρνπ ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο δελ πξνιακβάλεη ηελ αχμεζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο.
Ζ θαζηζηηθή δσή ζηνπο ελήιηθεο κπνξεί επίζεο λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα. ε κηα πξννπηηθή
κειέηε 17.013 Καλαδψλ ελειίθσλ, παξαηεξήζεθε κηα ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα θάζε αηηία θαη
θαξδηαγγεηαθή ζλεζηκφηεηα κεηαμχ πςειψλ επηπέδσλ θαζηζηηθήο δσήο (152).
ηα παηδηά, ε παρπζαξθία ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ θαζηζηηθή δσή. Φαίλεηαη λα ππάξρεη κηα
δηαβαζκηζκέλε αχμεζε ζην ΓΜ θαζψο νη ψξεο νη νπνίεο αθηεξψλνληαη ζηελ ζέαζε ηειεφξαζεο
απμάλνληαη (153). ε κηα θιηληθή δνθηκή ζηελ νπνία ζηφρνο ήηαλ ε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηειεζέαζεο
ρσξίο θάπνηα παξέκβαζε, βξέζεθε φηη ν ΓΜ κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά θαζψο κεηψλνληαη νη
δαπαλψκελεο ψξεο ηειεζέαζεο (154).
Πνιχ πηζαλφλ, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα λα αλαδεηθλχεηαη σο έλαο ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο
δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο χζηεξα απφ θάζε ελδερφκελε απψιεηα βάξνπο (Jakicic et al., 2008;
Avenell et al., 2004b; Donelly et al., 2009). ε κηα κεηα-αλάιπζε 493 κειεηψλ νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ
αεξφβηα άζθεζε γηα κηθξά δηαζηήκαηα (κέζνο φξνο 15,6 εβδνκάδεο), δίαηηα ή ζπλδπαζκφ απηψλ ζε
άηνκα ππέξβαξα (κέζνο φξνο ΓΜ 33,4 Kg/m²), ε νκάδα ηεο δίαηηαο θαη ηεο άζθεζεο δηαηήξεζε 8,6 Kg
απψιεηαο βάξνπο χζηεξα απφ έλα έηνο ζπγθξηηηθά κε ηε δηαηήξεζε 6,6 Kg ζηελ νκάδα ηεο δίαηηαο κφλν
(85). ε κηα κεηαγελέζηεξε κειέηε, ε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο παξνπζίαζε κηα δηαβαζκηζκέλε
ζρέζε κε ην πνζφ ηεο άζθεζεο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αθνινχζεζαλ κεηά ηελ αξρηθή παξέκβαζε (158).
Οκνίσο, ζε κηα πξννπηηθή κειέηε 4500 πξνεκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ, νη γπλαίθεο νη νπνίεο
πηνζέηεζαλ ≥30 ιεπηά/εκέξα γηα άζθεζε θάλεθε φηη ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα αλαθηήζνπλ ηελ απψιεηα
βάξνπο απφ ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο πηνζεηνχζαλ έλαλ θαζηζηηθφ ηξφπν δσήο (127).
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πκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο
ε κειέηεο δηάξθεηαο 24 κελψλ, νη ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο ζπληέιεζαλ ζηελ κέηξηα απψιεηα
βάξνπο ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλήζε θξνληίδα (κέζε δηαθνξά ζην βάξνο 0,5 έσο 1 Kg) (159). ε κία κειέηε,
ην φθεινο απφ ηελ ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε ήηαλ ζεκαληηθφ ζηνπο 6 θαη 12 κήλεο, αιιά δελ
δηαηεξήζεθε ζηνπο 24 κήλεο (κέζε δηαθνξά βάξνπο 1.7, 1.6, θαη 0.6 Kg, αληίζηνηρα) (160). Σα ζηνηρεία
απηά απνηεινχλ έλδεημε φηη νη ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο απφ κφλεο ηνπο δελ παξάγνπλ
καθξνπξφζεζκα νθέιε, ηδηαίηεξα φηαλ ε ζπκκεηνρή ζηελ παξέκβαζε πέθηεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Παξά ην γεγνλφο φηη αξθεηά άηνκα επηηπγράλνπλ λα κεηψζνπλ ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο κε ηε βνήζεηα
δίαηηαο ή/θαη ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο, αξθεηνί αζζελείο αλαθηνχλ ηελ απψιεηα βάξνπο ζηε ζπλέρεηα.
Οη ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Απηφ
θάλεθε ζε κηα κειέηε 314 αηφκσλ νη νπνίνη έραζαλ βάξνο ίζν κε 19 Kg θαηά κέζν φξν ηα πξνεγνχκελα
δχν έηε θαη αθνινχζσο ηπραηνπνηήζεθαλ ζε κία απφ ηηο ηξείο νκάδεο: κία νκάδα ε νπνία ιάκβαλε
ηξηκεληαία ελεκεξσηηθά δειηία (νκάδα ειέγρνπ), κία νκάδα ε νπνία ιάκβαλε ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία
βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν θαη κηα νκάδα ε νπνία ιάκβαλε θαηά πξφζσπν ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία (161).
Σν

πεξηερφκελν

ηεο

παξέκβαζεο

ην

νπνίν

πξαγκαηεπφηαλ

ζέκαηα

απηνδχγηζεο

θαη

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ ην ίδην θαη ζηηο δχν νκάδεο παξέκβαζεο. ηνπο 18 κήλεο
παξαθνινχζεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα ηεο θαηά πξφζσπν παξέκβαζεο παξνπζίαζε ηε
κηθξφηεξε αχμεζε ζην ζσκαηηθφ βάξνο (2,5 Kg) ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα παξέκβαζεο βαζηζκέλε ζην
δηαδίθηπν θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ (4,7 θαη 4,9 Kg αληίζηνηρα). Παξφια απηά ην πνζνζηφ ησλ
ζπκκεηερφλησλ νη νπνία παξνπζίαζαλ αχμεζε 2,3 Kg ή πεξηζζφηεξν ήηαλ παξφκνην ζηηο νκάδεο κε ηελ
θαηά πξφζσπν παξέκβαζε θαη ζηελ νκάδα ηεο δηαδηθηπαθήο παξέκβαζεο (45,7 θαη 54,8% αληίζηνηρα),
αιιά πςειφηεξα ζηελ νκάδα ειέγρνπ (72,4 %). Δπνκέλσο, παξεκβάζεηο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ
απηνδχγηζε θαη ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα απνβνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο απψιεηαο ζσκαηηθνχ βάξνπο ηδηαίηεξα εάλ παξαδίδνληαη κέζσ θαηά πξφζσπν παξεκβάζεσλ.
Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ θαη ζε κηα δεχηεξε δνθηκή ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο
ηπραηνπνηήζεθαλ ζε κεληαίεο αηνκηθέο ζπλεδξίεο γηα 30 κήλεο κεηά ηελ αξρηθή απψιεηα ζσκαηηθνχ
βάξνπο. Αχμεζαλ ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο ιηγφηεξν απφ φηη ηα άηνκα ηα νπνία ηπραηνπνηήζεθαλ ζε κηα
παξέκβαζε βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν ή ζηελ ππνβνεζνχκελε νκάδα, φκσο κε ην πέξαο ησλ 30 κελψλ ε
δηαθνξά απηή δελ ππήξρε (162).
Αληηζέησο, κηα ηξίηε ηπραηνπνηεκέλε δνθηκή 254 αηφκσλ αλέθεξε φηη ε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο
ήηαλ εμίζνπ θαιή κέζσ βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν ππνζηήξημεο θαη θαηά πξφζσπν ππνζηήξημεο. ηε
κειέηε απηή θάλεθε φηη ε ζπρλφηεηα ζηηο ζπλεδξίεο παξέκβαζεο θαη νη ζπλεδξίεο κέζσ δηαδηθηχνπ,
θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα απηνπαξαθνινχζεζεο ζρεηίζηεθαλ κε επηηπρή δηαηήξεζε (163).
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πλνπηηθά, ε ρξήζε ζπκπεξηθνξηθψλ ζηξαηεγηθψλ κπνξεί ηειηθά λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο ελψ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαηά πξφζσπν
παξεκβάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ βαζηδφκελσλ ζην δηαδίθηπν, ηα δεδνκέλα είλαη αληηθξνπφκελα.
Απηό-βνεζνύκελα θαη εκπνξηθά πξνγξάκκαηα απώιεηαο βάξνπο
Κάζε ρξφλν, αξθεηά ππέξβαξα θαη παρχζαξθα άηνκα ζηξέθνληαη ζηε ρξήζε πξνγξακκάησλ εκπνξηθψλ
ή απηφ-βνήζεηαο κε ζηφρν ηελ απψιεηα βάξνπο παξά ηα ιηγνζηά δεδνκέλα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ
ππάξρνπλ. Σέηνηα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ πιεζψξα ζπκπεξηθνξηθψλ ζηξαηεγηθψλ, κε κηα
ραξαθηεξηζηηθή ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε λα αλαθέξεη ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηα κεγαιχηεξα
πξνγξάκκαηα ζηηο ΖΠΑ (164):
Σα δχν κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα απηφ-βνήζεηαο ήηαλ ην Take Off Pounds Sensibly (TOPS) θαη ην
Overeaters Anonymous, θαη ηα δχν κε θεξδνζθνπηθά. Λίγα ζηνηρεία ππάξρνπλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη
ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη απνηειεζκαηηθά, παξφια απηά ην θφζηνο θαη νη θίλδπλνη θαίλεηαη λα είλαη
ειάρηζηνη, ελψ παξάιιεια νξηζκέλα άηνκα ζεσξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζε
απηά ηα πξνγξάκκαηα λα είλαη ρξήζηκε. Σα κεγαιχηεξα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα απψιεηαο βάξνπο ήηαλ
ην Weight Watchers, Jenny Craig, θαη ην LA Weight Loss. ε κηα δηεηή πνιπθεληξηθή κειέηε 423 αηφκσλ
νη νπνίνη ηπραηνπνηήζεθαλ ζηε ζπκκεηνρή ζε εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο ζε ζρέζε κε κηα νκάδα απηφβνήζεηαο (δχν 20ιεπηεο ζπλεδξίεο κε δηαηηνιφγν θαη παξνρή έληππνπ πιηθνχ), απηνί ζηελ νκάδα ηεο
παξέκβαζεο Weight watchers έραζαλ 5.3% ηνπ αξρηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο κεηά απφ έλα έηνο, θαη
δηαηήξεζαλ απψιεηα 3.2% κεηά απφ δχν έηε (ζε ζρέζε κε 1.5 θαη 0% αληίζηνηρα γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ)
(165).
ε κηα κεηαγελέζηεξε κειέηε ζχγθξηζεο ηεο κεζφδνπ Jenny Craig κε ηε ζπλήζε θξνληίδα (ζπκβνπιεπηηθή
κε δηαηηνιφγν θαηά ηελ έλαξμε θαη ζηνπο έμη κήλεο θαη παξνρή έληππνπ πιηθνχ), ζε 442 ππέξβαξεο ή
παρχζαξθεο γπλαίθεο (κέζε ηηκή Γείθηε Μάδαο ψκαηνο 34 Kg/m²), ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην
πξφγξακκα Jenny Craig έραζαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν βάξνο κεηά απφ δχν ρξφληα (6.8 έσο 7.9% ηνπ
αξρηθνχ ηνπο βάξνπο, ζε ζχγθξηζε κε 2.1% ζηελ νκάδα ειέγρνπ) (166). Καη ζηηο δχν νκάδεο, ε απψιεηα
βάξνπο πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 12 κελψλ, αθνινπζνχκελε απφ κία κηθξή αχμεζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο κεηαμχ 12 θαη 24 κελψλ. Ζ εμαζζέλεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο κεηαμχ 12 θαη 24 κελψλ
ήηαλ πςειφηεξε ζηελ νκάδα Jenny Craig (27% έλαληη 17%), γεγνλφο ην νπνίν ππνδειψλεη κεγαιχηεξε
δπζθνιία φζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Δπηπιένλ, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα
Jenny Craig ρνξεγήζεθαλ δσξεάλ έηνηκα θαγεηά θαη ζπλεπψο, ν ξπζκφο πξνζθφιιεζεο ήηαλ ζρεηηθά
ηθαλνπνηεηηθφο. Παξφια απηά ην εξψηεκα πνπ αθνξά ην εάλ ν κέζνο παρχζαξθνο αζζελήο ν νπνίνο
πιεξψλεη, είλαη δπλαηφ λα πεηχρεη παξφκνηα απνηειέζκαηα, παξακέλεη αθφκα αλαπάληεην.
Σα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα απψιεηαο βάξνπο κπνξεί λα θέξνπλ πςειφ θφζηνο, κεξηθέο θνξέο
ρξεζηκνπνηψληαο δίαηηεο πνιχ ρακειψλ ζεξκίδσλ, ελψ παξάιιεια ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο έρεη
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αμηνινγεζεί πεξηζηαζηαθά απφ θιηληθέο δνθηκέο (164,165,167). Έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο
απψιεηαο βάξνπο θαίλεηαη λα είλαη ν βαζκφο ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη ινηπφλ ε πξνηίκεζε ηνπ
αζζελνχο πηζαλφλ λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα φηαλ ζπζηήλνληαη πξνγξάκκαηα απψιεηαο βάξνπο.
Γεδνκέλνπ φηη ηα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα δελ θέξνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ φ, ηη άιια δηαηηεηηθά
πξνγξάκκαηα, νη επηζηήκνλεο πγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αζζελή θαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ
αλάκεζα ζε πξνγξάκκαηα, κε ηε ζχζηαζε φηη ηα πξνγξάκκαηα κε θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα λα
απνηεινχλ ηελ πξψηε επηινγή.
Πξνγξάκκαηα βαζηδόκελα ζην δηαδίθηπν
Σα δηαδηθηπαθά πξνγξάκκαηα απψιεηαο βάξνπο είλαη επξέσο δηαζέζηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
νξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ απηνβνήζεηαο θαη εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ απψιεηαο βάξνπο ηα νπνία
παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχλ νκαδηθέο ζπλεδξίεο (163,168). Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαηαιήγνπλ ζε κεηθηά ζπκπεξάζκαηα. ε κηα ζπζηεκαηηθή
αλαζθφπεζε απφ 18 κειέηεο απψιεηαο βάξνπο, πεξίπνπ ην 50% ησλ δνθηκψλ αλέθεξε ζεκαληηθά
κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη ηπραία ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε
ηνπ δηαδηθηχνπ απφ φ, ηη ηα άηνκα ζε ζπλζήθεο ειέγρνπ (169). Αξθεηέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα
πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα ζπληζηψζα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη πην
απνηειεζκαηηθά απφ φ, ηη εθείλα πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ θάηη ηέηνην.
πγθεθξηκέλα, ζε κηα ηπραηνπνηεκέλε κειέηε απφ 124 ππέξβαξα άηνκα, ε απψιεηα βάξνπο ήηαλ
κεγαιχηεξε κεηά απφ 12 κήλεο ζε φζνπο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα δνκεκέλν πξφγξακκα ζπκπεξηθνξάο
βαζηδφκελν ζην δηαδίθηπν ζε ζχγθξηζε κε έλα πξφγξακκα απηνβνήζεηαο εκπνξηθήο ηζηνζειίδαο (7.8 Kg
έλαληη 3.4 Kg, αληίζηνηρα) (170).
Μηα άιιε κειέηε αλαθέξεη φηη ε πξνζζήθε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζπκβνπιεπηηθήο (e-ζπκβνπιεπηηθή) ζε έλα
βαζηθφ δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα απψιεηαο βάξνπο, νδήγεζε ζε κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο ζηνπο 12
κήλεο (4.4 Kg έλαληη 2 Kg ζηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην βαζηθφ πξφγξακκα κφλν) (171).
Έηζη, ηα δηαδηθηπαθά πξνγξάκκαηα απψιεηαο βάξνπο ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία ηξνπνπνίεζεο
ηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθά απφ φ, ηη ηα δηαδηθηπαθά πξνγξάκκαηα απφ κφλα
ηνπο.
Πξνγξάκκαηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία εθαξκφδνληαη εμ απνζηάζεσο κπνξεί λα είλαη
εμίζνπ απνηειεζκαηηθά φπσο θαη ηα θαηά πξφζσπν πξνγξάκκαηα. Χο έλα παξάδεηγκα, ζε κηα
ηπραηνπνηεκέλε κειέηε θαηά πξφζσπν ή απνκαθξπζκέλεο ζπκπεξηθνξηθήο παξέκβαζεο ζε ζχγθξηζε κε
νκάδα ειέγρνπ (ρσξίο παξέκβαζε) ζε 415 παρχζαξθνπο αζζελείο, ε κέζε κεηαβνιή ηνπ βάξνπο απφ ηελ
αξρηθή ηηκή ήηαλ παξφκνηα ζηνπο 24 κήλεο ζηηο νκάδεο πνπ ιάκβαλαλ ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε (-5.1
θαη -4.6 Kg, αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε -0,8 Kg ζηελ νκάδα ειέγρνπ) (172). Ζ απνκαθξπζκέλε

48

Σκήκα Δπηζηεκψλ Τγείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ: Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

παξέκβαζε ρξεζηκνπνίεζε ην ηειέθσλν, ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα λα
παξέρεη ζηνπο αζζελείο ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ θαηά πξφζσπν παξέκβαζε
κεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Ο κέζνο αξηζκφο ησλ νκαδηθψλ ζπλεδξηψλ πνπ
παξαθνινχζεζαλ ήηαλ 6.5 ζηνπο πξψηνπο έμη κήλεο θαη κία ζπλεδξία γηα ηνπο επφκελνπο 18 κήλεο. Ο
κέζνο αξηζκφο ησλ αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ επίζεο κεηψζεθε (ηέζζεξηο θαηά ηνπο
πξψηνπο έμη κήλεο θαη κία θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο). ηελ απνκαθξπζκέλε νκάδα, ν κέζνο
αξηζκφο ησλ νινθιεξσκέλσλ ηειεθσλεκάησλ ήηαλ 14 απφ 15, αξηζκφο ζπληζηψκελνο ηνπο πξψηνπο έμη
κήλεο, θαη 16 απφ 18 γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα πνπ δηήξθεζε ε κειέηε. Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ φηη νη
εμ απνζηάζεσο ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξα εκπφδηα ζηελ ηήξεζε ηνπο απφ φηη
νη θαηά πξφζσπν παξεκβάζεηο.

National Weight Control Registry (NWCR)- Εκνικό Μθτρώο Ρφκμιςθσ Βάρουσ
ηελ πξνζπάζεηα καο λα αλαγλσξίζνπκε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε
δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο, ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ ξφιν ζπληέιεζαλ θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία
αθνινπζνχλ.
Ζ κεγαιχηεξε κειέηε αηφκσλ κε επηηπρή καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο απνηειεί
απηή ηνπ National Weight Control Registry κε επηθεθαιείο εξεπλεηέο ηνπο Rena Wing θαη James O. Hill.
(115) Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν απηφ έραζε θαηά κέζν φξν 30 θηιά θαη
δηαηήξεζε ην θαηά ειάρηζηνλ απνιεζζέλ βάξνο ησλ 13,6 θηιψλ γηα 5 έηε. Σα κηζά άηνκα πεξίπνπ, έραζαλ
βάξνο κέζσ θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινχζεζαλ ελψ νη ππφινηπνη απφ κφλνη ηνπο. Πάλησο, φινη
νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δίαηηα θαη άζθεζε κε ζηφρν ηελ απψιεηα βάξνπο,
ελψ εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη έλα πνζνζηφ 77% αλέθεξε φηη έλα γεγνλφο ζηε δσή ηνπο
ππξνδφηεζε ηελ πξνζπάζεηα ηνπο θαηαιήγνληαο ζε απψιεηα βάξνπο. ρεδφλ φια ηα κέιε αλέδεημαλ φηη ε
απψιεηα βάξνπο νδήγεζε ζε βειηηψζεηο ηνπ επηπέδνπ ελεξγεηηθφηεηαο, δξαζηεξηνπνίεζεο, δηάζεζεο,
απηνεθηίκεζεο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο ελψ παξάιιεια, πνζνζηφ πεξί ηνπ 42% ηνπ δείγκαηνο, αλέθεξε
φηη ε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο ήηαλ ιηγφηεξν δχζθνιε απφ φηη ε απψιεηα βάξνπο. Έηζη ινηπφλ, ην NWCR
αλαπηχρζεθε κε ζηφρν λα αλαγλσξίζεη θαη λα εξεπλήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ (>10.000 άηνκα)
νη νπνίνη επηηπρψο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ καθξνρξφληα απψιεηα βάξνπο. Σα ζηνηρεία πνπ
αθνινπζνχλ απνηεινχλ ηα πην ζεκαληηθά επξήκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη εξεπλεηέο ηνπ Δζληθνχ
Μεηξψνπ Ρχζκηζεο Βάξνπο, επξήκαηα ηα νπνία ηειηθά αλαδεηθλχνπλ πηζαλφλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα
απαξηίδνπλ κηα επηηπρή παξέκβαζε κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο ή κέξνπο απηήο.
Όζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε ηεο δίαηηαο, θαίλεηαη φηη ε θαηαλάισζε κηαο ρακειήο ζε ιίπνο, ρακειήο
ελέξγεηαο δίαηηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ καθξνρξφληα ξχζκηζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (173). Έηζη
ινηπφλ, άηνκα ηα νπνία επηηπρψο έραζαλ βάξνο ίζσο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα πηνζεηνχλ ηέηνηνπ
ηχπνπ δίαηηεο. ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηέιεμαλ νη εξεπλεηέο ηεο κειέηεο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 355
γπλαίθεο θαη 83 άλδξεο νη νπνίνη δηαηήξεζαλ απψιεηα ηνπιάρηζηνλ 13.6 θηιψλ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο.
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Οη επηηπρφληεο αλέθεξαλ ζπλερή θαηαλάισζε ρακειήο ζε ελέξγεηα θαη ιίπνο δίαηηα. Δπηπξφζζεηα, απηνί
πνπ έραζαλ βάξνο απφ κφλνη ηνπο δελ δηέθεξαλ απφ απηνχο πνπ έραζαλ ην βάξνο κε θάπνηα βνήζεηα
φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε, ην πνζνζηφ ελέξγεηαο απφ ην ιίπνο, αιιά θαη νξηζκέλα
κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά.
Με ζηφρν ηε δηαηήξεζε, νη επηηπρφληεο αλαθέξνπλ πςειά επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο
(1ψξα/εκέξα), θαηαλάισζε ρακειήο ζε ζεξκίδεο θαη ρακειή ζε ιίπνο δίαηηα, ζπρλή θαηαλάισζε
πξσηλνχ, απηνπαξαθνινχζεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη δηαηήξεζε ελφο ζηαζεξνχ δηαηηεηηθνχ
πξνηχπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο αιιά θαη ησλ αββαηνθχξηαθσλ. Φαίλεηαη επίζεο,
φηη ε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο θαζίζηαηαη πην εχθνιε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο χζηεξα απφ
δηαηήξεζε απψιεηαο βάξνπο γηα 2-5 έηε, ε πηζαλφηεηεο γηα πεξαηηέξσ δηαηήξεζε απμάλνληαη. Δμίζνπ
ζεκαληηθφ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ε πξνζθφιιεζε ζε ζηξαηεγηθέο δίαηηαο θαη άζθεζεο, ηα ρακειά
επίπεδα θαηάζιηςεο θαη ε άξζε ησλ αλαζηνιψλ ηνπ αηφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε γεγνλφηα- ηαηξηθά πνπ
πηζαλφλ πξνέθπςαλ, ζπλδένληαη θαη απηά κε καθξνρξφληα επηηπρία (174).
Δπίζεο, άηνκα πνπ θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ απψιεηα θάλνπλ ρξήζε πεξηζζφηεξσλ
ζπκπεξηθνξηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο ηνπο απφ φηη άηνκα πνπ μαλαπήξαλ ην
βάξνο ή άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Απηφ έξρεηαη λα εληζρχζεη ην γεγνλφο φηη ε επηηπρήο καθξνρξφληα
δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο απαηηεί πξνζθφιιεζε ζε ρακειή ζε ιίπνο δίαηηα θαη πξφγξακκα άζθεζεο σο
πξφζζεηα ζηνηρεία ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (175).
ε κηα άιιε κειέηε αηφκσλ κειψλ ηνπ NWCR, ζθνπφο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ην αλ ηα άηνκα πνπ έραζαλ
βάξνο κφλα ηνπο, κέζσ νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ ή κέζσ ρξήζεο πγξψλ ζθεπαζκάησλ δηέθεξαλ
φζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Παξά ην
γεγνλφο φηη φιεο νη νκάδεο δηαηήξεζαλ παξφκνηα πνζνζηά απψιεηαο βάξνπο κέζσ ρακειήο ζε ελέξγεηα
δίαηηα θαη πηνζεηψληαο πςειά επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εληνχηνηο ε νκάδα ε νπνία έθαλε ρξήζε
πγξψλ ζθεπαζκάησλ δηέθεξε ζε αξθεηά ζεκεία απφ ηηο ππφινηπεο. ε απηή ηελ νκάδα ηα άηνκα ήηαλ
κεγαιχηεξεο ειηθίαο, κεγαιχηεξνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, σο επί ην πιείζηνλ γπλαίθεο θαη παξνπζίαζαλ
θάπνηα δηαηαξαρή ζηελ πγεία ηνπο πξηλ ηελ απψιεηα βάξνπο. Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ απψιεηα βάξνπο
ζηελ νκάδα απηή, ηα άηνκα αλέθεξαλ κεγαιχηεξε ρξήζε δηαηηεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (π.ρ. κέηξεκα
ζεξκίδσλ) θαη ζπκπεξηθνξψλ δηαηηεηηθήο απηνζπγθξάηεζεο, ελψ ηα ίδηα άηνκα αλέθεξαλ φηη ε δηαηήξεζε
ηεο απψιεηαο ήηαλ πην δχζθνιε απφ φηη ε απψιεηα βάξνπο, κε ηα άηνκα πνπ έραζαλ βάξνο απφ κφλα
ηνπο λα αλαθέξνπλ ην αληίζεην. Ζ ηειεπηαία νκάδα αλέθεξε ηελ δαπάλε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ
ζεξκίδσλ κέζσ δχζθνισλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε άξζε βαξψλ, ελψ παξάιιεια αλέθεξαλ πην ζπρλά
ην δχγηζκα σο κέζνδν δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο (176).
Δμεηάδνληαο ηψξα κηα δηαθνξεηηθή φςε ηνπ ζέκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα επεηδή πηζαλφλ ε επηηπρήο
δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο λα ζρεηίδεηαη κε ςπρνινγηθή δπζθνξία, δηεμήρζε κηα κειέηε αλάκεζα ζε
629 γπλαίθεο θαη 155 άλδξεο γηα λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ θαη
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θαηαζηνιήο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Σα επίπεδα αγσλίαο θαη θαηάζιηςεο ζηα άηνκα πνπ επηηπρψο
δηαηήξεζαλ ηελ απψιεηα βάξνπο ήηαλ ρακειφηεξα απφ απηά ςπρηαηξηθψλ αηφκσλ θαη ηα επίπεδα
ζπγθξάηεζεο ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά απφ εθείλα αηφκσλ κε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. Σα επίπεδα
ππεξθαγίαο θαη εθθαζαξηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ήηαλ παξφκνηα κε απηά ησλ ππφινηπσλ αηφκσλ ζηελ
θνηλφηεηα. Έηζη ινηπφλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θακία έλδεημε, φπσο επηζεκαίλνπλ νη εξεπλεηέο, φηη ε
καθξνρξφληα θαηαζηνιή ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζπλδέεηαη κε ςπρνινγηθή δπζθνξία (distress).
Δπηπξφζζεηα, νη εξεπλεηέο ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ ηα άηνκα ηα νπνία αθνχζηα έραζαλ
βάξνο δηέθεξαλ απφ άηνκα ηα νπνία έραζαλ βάξνο ζθφπηκα, φζνλ αθνξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζπκπεξηθνξάο ζρεηηδφκελα κε παξάγνληεο θηλδχλνπ ρξφλησλ αζζελεηψλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη:
άηνκα ηα νπνία έραζαλ βάξνο αθνχζηα, παξνπζίαδαλ πςειφηεξα επίπεδα θαπλίζκαηνο θαη αιθνφι, ήηαλ
ιηγφηεξν δξαζηήξηα θαη αλεζπρνχζαλ ιηγφηεξν γηα ηε δηαηξνθή ηνπο θαη γηα ηελ πξφζιεςε ιίπνπο. Σν
ζεκαληηθφ φκσο εχξεκα ηεο κειέηεο απηήο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ηα νπνία είραλ εκθαλίζεη
θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα, αλέθεξαλ φηη ε απψιεηα βάξνπο ηνπο δελ είρε θακία επίδξαζε ή επηδείλσζε ηελ
ήδε ππάξρνπζα θαηάζηαζε-δηαηαξαρή ηνπο. Όπσο θαηαιήγνπλ νη εξεπλεηέο,

πηζαλφλ ε αθνχζηα

απψιεηα βάξνπο λα απνηειεί κέξνο ελφο ζπκπιέγκαηνο ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο
γηα ηελ πγεία (177).
Ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ θαίλεηαη λα απνηειεί θαη ην φηη κε ηελ πάξνδν αξθεηψλ εηψλ δηαηήξεζεο ηεο
απψιεηαο ζσκαηηθνχ βάξνπο, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα δηαηήξεζεο ηνπο βάξνπο ζην κέιινλ, ελψ ε
επαλαπξφζιεςε βάξνπο νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ απνηπρία δηαηήξεζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ αιιαγψλ.
Απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ κειέηε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζθνπφο ήηαλ ε αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεπηηθψλ
παξαγφλησλ αχμεζεο βάξνπο ζε ζρέζε κε ηελ δηαηήξεζε βάξνπο (178). Παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ
αχμεζε βάξνπο απνηέιεζαλ ε πην πξφζθαηε απψιεηα βάξνπο, κεγαιχηεξεο απψιεηεο βάξνπο, θαη
πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο αιιά θαη ππεξθαγηθψλ επεηζνδίσλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο. Μεηαμχ
ησλ

αηφκσλ

πνπ

παξαηεξήζεθε

επαλαπξφζιεςε

βάξνπο,

θαηά

ηελ

πεξίνδν

ελφο

έηνπο

παξαθνινχζεζεο, ηα άηνκα απηά αλέθεξαλ ρακειφηεξα επίπεδα ελεξγεηαθήο δαπάλεο θαη πςειφηεξα
φζνλ αθνξά ηεο ζεξκίδεο απφ ηελ πξφζιεςε ιίπνπο. Σα ίδηα άηνκα αλέθεξαλ κεγαιχηεξε κείσζε ζε
ζέκαηα απηνζπγθξάηεζεο αιιά θαη αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πείλαο.
Πάλσ ζηα παξαπάλσ ελζαξξπληηθά δεδνκέλα έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη απηά κηαο δηαθνξεηηθήο
κειέηεο, ζηελ νπνία κε ζηφρν λα εξεπλεζεί ν θίλδπλνο ηεο ππνηξνπήο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη
εξεπλεηέο εμέηαζαλ 758 γπλαίθεο θαη 173 άλδξεο νη νπνίνη δηαηήξεζαλ απψιεηεο 13,6 θηιψλ γηα 2
ηνπιάρηζηνλ 2 έηε (179). Σα άηνκα ηα νπνία δηαηήξεζαλ απψιεηεο γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα
θάλεθε φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ιηγφηεξεο ζηξαηεγηθέο δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο ελψ παξάιιεια αλέθεξαλ
ιηγφηεξε απαηηνχκελε πξνζπάζεηα γηα δίαηηα θαη δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο θαζψο επίζεο θαη ιηγφηεξε
απαηηνχκελε πξνζνρή. Ζ απφιαπζε πξνεξρφκελε απφ ηελ άζθεζε, ρακειή ζε ιίπνο δηαηξνθή θαη
δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο δελ ζρεηίζηεθε κε ηε δηάξθεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο. Έηζη ινηπφλ,
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θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζηξνθή κεηαμχ ηεο πξνζπάζεηαο θαη απφιαπζεο θαζψο απμάλεηαη ε δηάξθεηα, ε
νπνία απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δηαηήξεζεο.
Ο πξννπηηθφο ζρεδηαζκφο κειέηεο 1429 αηφκσλ, ηα νπνία απνηεινχλ κέιε ηνπ NWCR, εμέηαζε ην αλ ε
καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο απμάλεηαη δηαηεξψληαο ην ίδην ζρήκα δίαηηαο φιε ηελ
εβδνκάδα θαη ην έηνο ή κε πην απζηεξή δίαηηα ηηο θαζεκεξηλέο θαη ηηο πεξηφδνπο πνπ ηα άηνκα δελ
βξίζθνληαη ζε δηαθνπέο απφ φηη άιιεο επνρέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο αλέδεημαλ κηα
γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ζπλέπεηαο δίαηηαο θαη αιιαγήο ηνπ
βάξνπο γηα ηελ πεξίνδν παξαθνινχζεζεο ηνπ ελφο έηνπο (p<0,01), κε κηθξφηεξα πνζά πξφζιεςεο
βάξνπο ζε απηνχο πνπ αλέθεξαλ κεγαιχηεξε ζπλέπεηα. Σα άηνκα ηα νπνία αλέθεξαλ φηη αθνινπζνχζαλ
ζπλεπή δίαηηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο είραλ 1,5 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
δηαηεξήζνπλ ην βάξνο ηνπο εληφο 2,5 θηιψλ πεξίπνπ γηα ην επφκελν έηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη
νπνίνη αθνινχζεζαλ θάπνηα δίαηηα πην απζηεξή ηηο θαζεκεξηλέο (180). Παξφκνηα ζρέζε βξέζεθε λα
ππάξρεη θαη κεηαμχ ζπλέπεηαο δίαηηαο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηεο επαθφινπζεο πξφζιεςεο βάξνπο.
Έηζη ινηπφλ, αθφκα κηα ζπκπεξηθνξηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία πξνβιέπεη ηελ καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο
απψιεηαο βάξνπο απνηειεί θαη ε ζπλέπεηα ζηελ ηήξεζε ηεο δίαηηαο.
Παξφια απηά, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ πηζαλφλ λα αιιάδνπλ.
Απνδερφκελνη ην ζρφιην απηφ θαη εμεηάδνληαο ηπρφλ αιιαγέο ζηε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαη άζθεζε
ησλ επηηπρφλησλ ηνπ NWCR, νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ πξννπηηθά 2708 άηνκα-κέιε ηνπ NWCR θαη
αμηνιφγεζαλ ηε δίαηηα θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απηψλ θαηά ηελ είζνδν ησλ αηφκσλ ζην NWCR κέρξη
θαη ηελ πάξνδν ελφο έηνπο (181). Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έδσζαλ ζηνηρεία γηα κηα κεηαβνιή
ζηε δίαηηα ησλ αηφκσλ απηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε ηε κεηνλφηεηα απηψλ ησλ αηφκσλ λα
θαηαλαιψλεη αθφκα κηα ρακειή ζε πδαηάλζξαθεο δίαηηα. Παξ‟ φιεο ηηο κεηαβνιέο απηέο, νη κεηαβιεηέο
πνπ ζρεηίδνληαη κε καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο παξέκεηλαλ νη ίδηεο. Απηέο ήηαλ ε
δηαηήξεζε ηεο θαηαλάισζεο ρακειήο ζε ζεξκίδεο κε κηα κέηξηα πξφζιεςε ιίπνπο δίαηηα, ν πεξηνξηζκφο
ησλ fast food θαη ηα πςειά επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξάιεηςε καο ζα ήηαλ λα κελ
αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο φηη ε επαλαπξφζιεςε βάξνπο θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ελφο έηνπο ζρεηίζηεθε κε
ηα πςειφηεξα επίπεδα ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο, ηελ θαηαλάισζε πςειφηεξσλ ζεξκίδσλ δίαηηαο,
θαηαλάισζε fast food θαη ρακειφηεξα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Δμίζνπ ελδηαθέξνλ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ηα ηαηξηθά γεγνλφηα είλαη δπλαηφλ λα παξάγνπλ κηα ζηηγκή
ηελ νπνία εθκεηαιιεπφκελα ηα άηνκα κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε έιεγρν ηνπ βάξνπο ζπληειψληαο ζε
θαιχηεξε αξρηθή απψιεηα βάξνπο θαη καθξνρξφληα δηαηήξεζε απηήο (182). ε απηά ηα επξήκαηα
θαηέιεμαλ νη εξεπλεηέο, νη νπνίνη εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ ηαηξηθψλ ππξνδνηήζεσλ θαη ηεο
απψιεηαο βάξνπο ζε ζπκκεηέρνληεο ηνπ NWCR. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε
ηαηξηθέο ππξνδνηήζεηο αλέθεξαλ κεγαιχηεξε αξρηθή απψιεηα βάξνπο απφ ηα άηνκα ρσξίο ηαηξηθέο
ππξνδνηήζεηο ή ρσξίο ππξνδνηήζεηο (36.5 +/- 25.0, 31.8 +/- 16.6, 31.8 +/- 17.1 kg; P = 0.01) ελψ νη
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ζπκκεηέρνληεο κε ηαηξηθέο ππξνδνηήζεηο αλέθεξαλ ρακειφηεξα πνζά πξφζιεςεο βάξνπο θαηά ηε
πεξίνδν 2 εηψλ παξαθνινχζεζεο απφ απηνχο ρσξίο ηαηξηθέο ππξνδνηήζεηο ή ρσξίο ππξνδνηήζεηο (P =
0.003).
ηα πξνεγνχκελα έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ν παξάγνληαο θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, φπνπ πςειφηεξα
επίπεδα ελεξγεηαθήο δαπάλεο κέζσ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πηζαλφλ λα απαηηνχληαη κε ζηφρν ηελ
πξφιεςε ηεο επαλάθηεζεο βάξνπο. Ζ πξνζζήθε επνκέλσο πςειφηεξεο έληαζεο δξαζηεξηφηεηα,
πηζαλφλ λα κπνξεί λα δνζεί σο ζχζηαζε κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο (183).
Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο φζνλ αθνξά ηελ έθβαζε ηεο
παξέκβαζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ απψιεηα αιιά θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο ζσκαηηθνχ βάξνπο.
Παξφια απηά ην πνζφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο φπσο θαηαγξάθεθε απφ άηνκα ηνπ NWCR θαίλεηαη φηη
παξνπζηάδεη ηζρπξή δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ, γεγνλφο ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ηξνρνπέδε ζηελ
αλάπηπμε κηαο θαη κνλαδηθήο ζχζηαζεο γηα ηα βέιηηζηα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα πξέπεη
λα πηνζεηνχληαη, φηαλ ν ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο (184). Αλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζην
NWCR ζπγθξνηνχλ έλα πνιχ δξαζηήξην πιεζπζκφ, εληνχηνηο θαίλεηαη φηη ην πνζφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο
πνπ αλέθεξαλ νη άλδξεο κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελψ ζηηο γπλαίθεο δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη
απηφ. Πάλησο ζην ζχλνιν 887 αλδξψλ θαη 2.796 γπλαηθψλ ππήξμαλ ελδείμεηο 25.3% ηνπ ζπλφινπ πνπ
αλέθεξε ιηγφηεξν απφ 1000 ζεξκίδεο ηελ εβδνκάδα σο ελεξγεηαθή δαπάλε, ελψ έλα πνζνζηφ πεξί ηνπ
34.9% λα αλαθέξεη ελεξγεηαθή δαπάλε πεξηζζφηεξν απφ 3000 ζεξκίδεο εβδνκαδηαίσο. Έηζη ινηπφλ είλαη
εκθαλείο νη εμαηξεηηθά κεγάιεο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ.
Πψο φκσο εκπιέθνληαη νη ψξεο ηειεζέαζεο ζην ζέκα δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο; Άηνκα ηα νπνία
επηηπγράλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ απψιεηα βάξνπο καθξνρξφληα, είλαη πηζαλφλ λα αθηεξψλνπλ ειάρηζηα
πνζά απφ ην ρξφλν ηνπο παξαθνινπζψληαο ηειεφξαζε. Απηά θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε
1422 αηφκσλ απφ ηα νπνία δεηήζεθε λα δειψζνπλ ηηο ψξεο πνπ αθηέξσλαλ ζηελ παξαθνινχζεζε
ηειεφξαζεο θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηε κειέηε θαη ζην έλα έηνο παξαθνινχζεζεο (185). Πξνβιεπηηθνί
παξάγνληεο ηνπ ελφο έηνπο πξφζιεςεο ηνπ βάξνπο, απνηέιεζαλ ηφζν νη ψξεο παξαθνινχζεζεο ζηελ
έλαξμε, φζν θαη νη ψξεο παξαθνινχζεζεο κεηά ην έλα έηνο.
Με μερλάκε φκσο φηη θαη κε ηε βνήζεηα βαξηαηξηθψλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ
κεγάιεο απψιεηεο ζσκαηηθνχ βάξνπο. Παξφια απηά δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ κειέηεο νη νπνίεο
ζπγθξίλνπλ άηνκα πνπ έραζαλ αξρηθά κεγάια πνζά βάξνπο κέζσ βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο ή κε κε
ρεηξνπξγηθά κέζα. Έηζη ινηπφλ, κε βάζεη ηα δεδνκέλα απφ ην NWCR νη εξεπλεηέο ζπλέθξηλαλ ην πνζφ
ηεο επαλαπξφζιεςεο βάξνπο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ
νη νπνίνη κε επηηπρία θαηάθεξαλ εμίζνπ λα ράζνπλ αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ κεγάια πνζά βάξνπο, κέζσ
βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο ή κέζσ άιισλ κε ρεηξνπξγηθψλ κεζφδσλ (186). Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε ηε
παξαθνινχζεζε πξννπηηθά γηα έλα έηνο αηφκσλ (Ν=105) ρεηξνπξγεκέλσλ νη νπνίνη αληηζηνηρήζεθαλ κε
δχν κε ρεηξνπξγεκέλνπο (Ν=210), φζνλ αθνξά ην θχιν, ην βάξνο εηζφδνπ, ην κέγηζην βάξνο θαη ηε
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δηάξθεηα δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο. πκπεξαζκαηηθά, νη εξεπλεηέο αλέθεξαλ φηη παξά ηηο δηαθνξέο ησλ
νκάδσλ φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά, εληνχηνηο δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ επαλάθηεζε
βάξνπο. Οη κελ ρεηξνπξγεκέλνη αλέθεξαλ ρακειφηεξα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γξεγνξφηεξε
θαηαλάισζε ηξνθήο, ιηγφηεξε απηνζπγθξάηεζε θαη πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο θαηά ηελ
είζνδν θαη ζην έλα έηνο, απφ φηη ηα άηνκα ζηελ άιιε νκάδα. Σα παξαπάλσ πξνηείλνπλ φηη δηαηήξεζε ηεο
απψιεηαο βάξνπο κε κε ρεηξνπξγηθά κέζα, είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ζε ζπγθξίζηκα κεγέζε κε ηελ
πεξίπησζε βαξηαηξηθά ρεηξνπξγεκέλσλ αηφκσλ, κε ηελ πηνζέηεζε πην εληαηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο
πξνζπάζεηαο. Παξάιιεια, νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ, φηη ε απμεκέλε επαηζζεζία ζε εξεζίζκαηα πνπ
νδεγνχλ ζε ππεξθαηαλάισζε ηξνθήο, δχλαηαη λα απμάλνπλ ην θίλδπλν επαλαπξφζιεςεο βάξνπο,
αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή κέζνδν απψιεηαο βάξνπο.
Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν δηαθνπψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη πάιη αλαιχνληαο ηα
δεδνκέλα απφ άηνκα ηνπ NWCR, κειεηήζεθαλ νη ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο αηφκσλ
πνπ είραλ επηηχρεη απψιεηα βάξνπο-επηηπρφληεο (successful weight losers SWL) θαη ηα δεδνκέλα
ζπγθξίζεθαλ κε απηά αηφκσλ λνξκνβαξψλ (normal weight NW) ρσξίο ηζηνξηθφ παρπζαξθίαο (187). Έηζη
ινηπφλ νη επηηπρφληεο αλέθεξαλ απζηεξφ ζρεδηαζκφ φζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο
ξνπηίλαο ζε ζρέζε κε ηνπο NW (27.3% vs. 0%) φπσο επίζεο θαη γηα ηε ξνπηίλα θπζηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο (59.1% vs. 14.3%) θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ. Οη επηηπρφληεο δηαηήξεζαλ
πςειφηεξα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεγαιχηεξε πξνζνρή ζην ζέκα βάξνπο θαη ζηε δηαηξνθή,
πςειφηεξα επίπεδα ειέγρνπ εξεζηζκάησλ αιιά θαη πςειφηεξε δηαηξνθηθή απηνζπγθξάηεζε πξηλ αιιά θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ. εκαληηθφ ζεσξείηαη θαη ην γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξνη επηηπρφληεο παξά
NW μαλαπήξαλ πεξηζζφηεξν ή έλα θηιφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, θαηλφκελν ην νπνίν επηθξάηεζε
κέρξη θαη έλα κήλα αξγφηεξα. Σειηθά νη επηηπρφληεο αλ θαη παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξα επίπεδα
πξνζπάζεηαο κε ζηφρν ηε ξχζκηζε ηνπ βάξνπο ηνπο εληνχηνηο εκθαλίζηεθαλ πην επάισηνη ζηελ
πξφζιεςε βάξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ.
Οη ελδείμεηο πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ δχγηζε ηνπ αηφκνπ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο θαίλεηαη φηη
απνηεινχλ έλα ζρεηηθά πξφζθαην εχξεκα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Μειεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα απηφ-δχγηζεο θαζψο επίζεο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ δχγηζεο θαη δηαηήξεζεο
ηεο απψιεηαο, νη εξεπλεηέο δηεμήγαγαλ κηα κειέηε κε 3003 άηνκα, κέιε ηνπ NWCR (188). Ζ αμηνιφγεζε
ηεο απηφ-δχγηζεο έγηλε θαηά ηελ είζνδν ησλ αηφκσλ ζην NWCR αιιά θαη ζην ηέινο ηνπ ελφο έηνπο
παξαθνινχζεζεο, ζε έλα πνζνζηφ 82% ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ηε δηαδηθαζία. Σν
ελδηαθέξνλ ζηε κειέηε απηή απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ε πξφζιεςε βάξνπο ζην έλα έηνο
παξαθνινχζεζεο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε γηα απηνχο πνπ ε ζπρλφηεηα δχγηζεο ηνπο κεηψζεθε, κεηαμχ
ηεο έλαξμεο θαη ηνπ ελφο έηνπο παξαθνινχζεζεο, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ ε ζπρλφηεηα απμήζεθε ή
παξέκεηλε ε ίδηα. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ε αιιαγή ζηε ζπρλφηεηα δχγηζεο ζρεηίζηεθε
αλεμάξηεηα κε ηε κεηαβνιή ηνπ βάξνπο. πκπεξαζκαηηθά ε ζπρλή απηφ-δχγηζε κπνξεί λα βνεζήζεη
άηνκα λα δηαηεξήζνπλ ηελ απψιεηα βάξνπο σο κέζν πξφιεςεο ηεο επαλαπξφζιεςεο ηνπ βάξνπο
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πξνηνχ ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο απμεζεί θαη λα νδεγήζεη ηα άηνκα απηά ζε έγθαηξεο ζπκπεξηθνξηζηηθέο
αιιαγέο. Πάλησο, ε κείσζε ηεο ζπρλφηεηα δχγηζεο απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα ζρεηηδφκελν κε
κεγαιχηεξε πξφζιεςε βάξνπο, παξά ην γεγνλφο φηη νη αιιαγέο ζηε ζπρλφηεηα δχγηζεο απνηεινχλ έλα
δείθηε αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο.

Αναβάκμιςθ τθσ υφιςτάμενθσ γνώςθσ
Ζ δηαηήξεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο κεηά απφ έλα πξφγξακκα απψιεηαο βάξνπο παξακέλεη κηα
ζεκαληηθή πξφθιεζε, ηφζν γηα ην θάζε άηνκν πνπ πξνζπαζεί λα ξπζκίζεη ην ζσκαηηθφ ηνπ βάξνο, φζν
θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο θαη ησλ
ζπλνδψλ λνζεκάησλ απηήο, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ ελδειερή κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε καθξνρξφληα ξχζκηζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο.
Ο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ θαη ν θππξηαθφο πιεζπζκφο, έλαο θαηεμνρήλ κεζνγεηαθφο
πιεζπζκφο, δελ έρνπλ κειεηεζεί αθφκα σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Ζ κειέηε
MedWeight Cyprus ζα είλαη ε πξψηε κειέηε πνπ ζα αμηνινγήζεη ην δηαηξνθηθφ πξφηππν θαη ην πξφηππν
ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε ηε καθξνρξφληα ξχζκηζε ηνπ ζσκαηηθνχ
βάξνπο.
Δπηπιένλ, ζηε κειέηε απηή ζα ζπκπεξηιεθζεί θαη ζα αμηνινγεζεί ν αλδξηθφο πιεζπζκφο, ν νπνίνο ζε
πξνεγνχκελεο κειέηεο θαίλεηαη φηη εθπξνζσπνχζε κηθξφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο ησλ κειεηψλ.
Δμίζνπ ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηεο κειέηεο MedWeight Cyprus ζα απνηειέζεη θαη ην γεγνλφο φηη ζηε κειέηε
απηή ζα αμηνινγεζνχλ νη δηαθνξέο ηνπ δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο αηφκσλ απφ
δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ αθνχ ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ
απνηειείην απφ άηνκα θπξίσο κέζεο ειηθίαο.
Ζ αλάδεημε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ δηαηεξνχλ ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη αηφκσλ πνπ ρσξίο
επηηπρία δελ θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ην βάξνο πνπ έρνπλ ράζεη, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα
ηνλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ζρεδηαζκφ νδεγηψλ. Οη νδεγίεο απηέο ζα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ
απφ φινπο εκπιεθφκελνπο επαγγεικαηίεο επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξφιεςε θαη
καθξνρξφληα αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο MedWeight Cyprus ζα
κπνξνχλ επίζεο λα

κεηαθξαζηνχλ ζε πξαθηηθέο νδεγίεο ηηο νπνίεο ζα κπνξεί θάζε άηνκν λα

εθκεηαιιεπηεί πξνο φθεινο ηνπ.
Δίλαη έηζη εκθαλέο φηη ε αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεζνγεηαθνχ ηξφπνπ δηαηξνθήο
θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ θππξηαθνχ πιεζπζκνχ, ζα θαιχςεη ηα θελά θαη ζα εληζρχζεη ηελ ππάξρνπζα
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γλψζε πνπ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο, κε
ζπλεπαγφκελα ζεκαληηθά νθέιε ηεο πγείαο, ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
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ΚΟΠΟ
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο θαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί
πξνεγνπκέλσο θαζψο επίζεο θαη ηα εξεπλεηηθά θελά πνπ πξνθχπηνπλ, βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο
κειέηεο είλαη ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρή καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο
απψιεηαο βάξνπο, αλαδεηψληαο δηαθνξέο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ηξφπνπ
δσήο κεηαμχ αηφκσλ πνπ έραζαλ βάξνο ζην παξειζφλ θαη δηαηεξνχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο απψιεηαο
(δηαηήξεζε απψιεηαο βάξνπο ≥10% απφ ην κέγηζην ζσκαηηθφ βάξνο) θαη αηφκσλ πνπ έραζαλ βάξνο
αιιά δελ θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ απψιεηα βάξνπο (παξφλ βάξνο ≥95% απφ ην κέγηζην ζσκαηηθφ
βάξνο) ζε δείγκα ηνπ θππξηαθνχ πιεζπζκνχ. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηηο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, ζα ζπγθξηζνχλ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο
αλαθεξζεί απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ειιεληθφ κεηξψν εζεινληψλ.
Δπηκέξνπο ζηφρνη
Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαδεηήζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο σο πξνο:


Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε,
ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηνλ ηφπν δηακνλήο, ηνλ αξηζκφ αδεξθηψλ θαη
ηε ζέζε γέλλεζεο ησλ εζεινληψλ.



Ηαηξηθφ ηζηνξηθφ φπσο πηζαλή δηάγλσζε γηα κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά ρξφληα λνζήκαηα θαη
θαηαζηάζεηο πγείαο, ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ έκκελν ξχζε
θαη ηελ εγθπκνζχλε θαη παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηε γαζηξεληεξηθή ιεηηνπξγία.



Μέζνδνη θαη θίλεηξα απψιεηαο βάξνπο



Ηζηνξηθφ ζσκαηηθνχ βάξνπο φπσο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ απμνκείσζε ηνπ βάξνπο, ηε
κέηξεζε βάξνπο θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε δχγηζε ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ.



Γηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά φπσο θαηαλάισζε ζπηηηθνχ θαγεηνχ, πξσηλνχ, αξηζκφο γεπκάησλ θαη
θπξίσο γεπκάησλ, αξηζκφο γεπκάησλ κε παξέα, ηαρχηεηα θαηαλάισζεο ηξνθήο, ζπρλφηεηα
παξαζθεπήο θαγεηνχ, ιήςε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο.



σκαηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε γηα πςειήο, κέηξηαο θαη ρακειήο
έληαζεο δξαζηεξηφηεηα.



Καπληζηηθέο ζπλήζεηεο



Γηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ χπλνπ φπσο ε δηάξθεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ χπλνπ.



Υφκπη θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε
ειεθηξνληθψλ κέζσλ, δηαδηθηχνπ ή ρξήζε νζφλεο.



Κνηλσληθή ππνζηήξημε φπσο αξηζκφ ζηελψλ πξνζψπσλ, αξηζκφ ζηελψλ ππέξβαξσλ αηφκσλ,
ζπρλφηεηα ζπκπεξηθνξψλ ππνζηήξημεο ή ζακπνηάδ απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο.
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Γηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ε παξνξκεηηθφηεηα θαη νη
δηαζηάζεηο απηήο.



Γηαηξνθή φπσο ελεξγεηαθή πξφζιεςε, καθξνζξεπηηθά θαη κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Δείγμα
Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηεινχζαλ άλδξεο θαη γπλαίθεο εζεινληέο, ειηθίαο 18-65 εηψλ. εκεηψλεηαη φηη
ην δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο (MedWeight Cyprus) πξνέξρεηαη απφ κηα κεγαιχηεξε κειέηε ππφ ηελ
νλνκαζία (MedWeight Greece). Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξνχζα κειέηε νη εζεινληέο έπξεπε λα
πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα εηζδνρήο ηα νπνία πέξαλ ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ειηθίαο ήηαλ λα παξνπζηάδνπλ
κέγηζην ΓΜ≥25 Kg/m², λα έρνπλ επηηχρεη εθνχζηα απψιεηα βάξνπο ≥10% ηνπ αξρηθνχ ζσκαηηθνχ
βάξνπο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ≥1 έηνπο, είηε δηαηεξνχζαλ απψιεηα ≥10% επί ηνπ αξρηθνχ βάξνπο γηα
≥1 έηνο, είηε παξνπζίαζαλ επαλάθηεζε ηνπο βάξνπο θαη ην παξφλ ζσκαηηθφ βάξνο έρεη θηάζεη ζε
πνζνζηφ ≥95% ηνπ αξρηθνχ βάξνπο. Δζεινληέο νη νπνίνη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε κειέηε πιεξνχζαλ
ηα θξηηήξηα ηεο δηαηήξεζεο νλνκάζηεθαλ «δηαηεξνχληεο» θαη νη εζεινληέο πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα
ηεο επαλάθηεζεο ηνπ απνιεζζέληνο βάξνπο νλνκάζηεθαλ «επαλαθηήζαληεο». Δζεινληέο νη νπνίνη
αλέθεξαλ φηη βξίζθνληαη ζε βάξνο ζην δηάζηεκα κεηαμχ 90.1-94.9% επί ηνπ αξρηθνχ βάξνπο θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα έληαμε ηνπο ζηελ νκάδα ησλ δηαηεξνχλησλ ή ησλ
επαλαθηήζαλησλ απνθιείνληαλ απφ ηελ κειέηε, κε ζηφρν ηνλ μεθάζαξν δηαρσξηζκφ ησλ δχν νκάδσλ θαη
ηελ απνθπγή ηπρφλ αιιεινεπηθαιχςεσλ. Γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ φπνπ εληνπίδνληαη νη φξνη
«δηαηεξνχληεο» θαη «επαλαθηήζαληεο» ζα έρνπλ ηελ εξκελεία φπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ.
Σα θξηηήξηα εηζαγσγήο ησλ εζεινληψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ηέζεθαλ ηπραία. Σν θξηηήξην ηεο ειηθίαο
νξίζηεθε γηα λα απνθχγνπκε ηπρφλ αβεβαηφηεηα πξνέθππηε απφ αθνχζηα απψιεηα βάξνπο ζε ειηθίεο άλσ
ησλ 65 εηψλ. Σν θξηηήξην γηα ηνλ κέγηζην ΓΜ νξίζηεθε νχησο ψζηε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο λα
αλαθέξνληαη ζε ππέξβαξν ή παρχζαξθν πιεζπζκφ. εκεηψλεηαη φηη ν κέγηζηνο ΓΜ πξνθχπηεη απφ ην
κεγαιχηεξν ζσκαηηθφ βάξνο ζην νπνίν έρεη θηάζεη πνηέ ν εζεινληήο, αθνχ έρεη ελειηθησζεί, θαη φρη θαηά
ηελ εγθπκνζχλε.
Ζ κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο αλ θαη ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο
εληνχηνηο θξχβεη αξθεηέο δπζθνιίεο θπξίσο ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηεο θχζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έγηλε
ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα φξηα θαη πιαίζην. Έηζη ινηπφλ, ηα άηνκα ηα νπνία
βξίζθνληαλ ζε βάξνο κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 90% ηνπ αξρηθνχ βάξνπο ηνπο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο
θαηεγνξηνπνηνχληαλ σο δηαηεξνχληεο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ηα άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε
ζσκαηηθφ βάξνο πνπ ζεκεησλφηαλ ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 90% θαη 95% ηνπ αξρηθνχ βάξνπο ηνπο
απνθιείνληαλ απφ ηε κειέηε. Σν θελφ απηφ δηάζηεκα επηιέγεθε γηα λα δηαζθαιίδεη φηη ε δηαηήξεζε θαη ε
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επαλάθηεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο ζα δηαρσξίδνληαλ ζαθψο σο δχν μερσξηζηέο θαηαζηάζεηο,
απνθεχγνληαο ηπρφλ πεξηπηψζεηο επηθαιχςεσλ αιιά θαη γηα απνθπγή πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο άηνκα
βξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην φπσο γηα παξάδεηγκα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο
ηεο απψιεηαο βάξνπο αιιά νπζηαζηηθά κεηαβαίλεη απφ ηε δηαηήξεζε ζηελ επαλάθηεζε ηεο απψιεηαο
βάξνπο. Σα θξηηήξηα γηα ηελ απψιεηα βάξνπο θαη ηε δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο αθνινπζνχλ ηνλ
νξηζκφ ησλ Wing and Hill (113).
Ζ αλαδήηεζε ησλ εζεινληψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο, απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη
κέζσ αλαθνηλψζεσλ ζε ειεθηξνληθά θνηλσληθά δίθηπα (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, δηαδηθηπαθέο εθεκεξίδεο
θαη πεξηνδηθά, θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο) θαη κέζσ αλαθνηλψζεσλ ηνπ πλδέζκνπ Γηαηηνιφγσλ θαη
Γηαηξνθνιφγσλ Κχπξνπ θαη δηάξθεηα ηεο κειέηεο απαζρφιεζε απφ αξρέο ηνπ 2016 κέρξη αξρέο ηνπ
2020. εκεηψλεηαη φηη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο ελδέρεηαη λα κελ απνηειεί ηε βέιηηζηε
δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν φζνλ αθνξά ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Κχπξνπ, παξφια απηά θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ζην δείγκα λα ζπκπεξηιακβάλνληαη εζεινληέο
ηνπιάρηζηνλ απφ φιεο ηηο επαξρίεο ηεο Κχπξνπ, άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ δηακέλνπλ ηφζν ζε αζηηθέο φζν
θαη ζε ππαίζξηεο πεξηνρέο.

Εγγραφι ςτο μθτρώο
Ζ MedWeight Greece απνηειείηαη απφ έλα κεηξψν κε δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο. Γηα ηελ
εηζαγσγή ησλ εζεινληψλ ζην κεηξψν θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο κειέηεο,
θαηαζθεπάζηεθε

ν

ηζηφηνπνο

ηεο

MedWeight,

http://medweight.hua.gr/.

Ζ

παξνχζα

κειέηε

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ηζηφηνπν θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ είραλ αλαπηπρζεί πξνεγνπκέλσο γηα ηνπο
ζθνπνχο δηεμαγσγήο ηεο MedWeight Greece, απηή ηε θνξά εθαξκφδνληαο ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο ζε δείγκα
ηνπ Κππξηαθνχ πιεζπζκνχ. Ζ κειέηε MedWeight Cyprus έιαβε ηελ έγθξηζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο
Βηνεζηθήο Κχπξνπ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα (Παξαξηήκαηα 1 θαη 2).

Με ηε βνήζεηα ελφο αιγνξίζκνπ (ζεηξάο εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ειηθία, ην χςνο, ην παξφλ βάξνο, ην
κέγηζην θαη ην ειάρηζην βάξνο ζηελ ελήιηθε δσή, αλ ε απψιεηα βάξνπο ήηαλ ζθφπηκε θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο) πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, ν θάζε
ππνςήθηνο εζεινληήο απαληάεη ζηηο αξρηθέο εξσηήζεηο θαη εθφζνλ πιεξεί ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ζηε
κειέηε φπσο απηά πεξηεγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, ηφηε πεξλάεη ζην επφκελν βήκα γηα εγγξαθή ηνπ ζην
κεηξψν. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν ν εζεινληήο ζα πξέπεη λα απνδερηεί ην ζπκθσλεηηθφ
εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο (Παξάξηεκα 3). Καηά ηελ εγγξαθή, ην άηνκν ζπκπιεξψλεη ηα πξνζσπηθά
ζηνηρεία θαη δεκηνπξγεί έλα κνλαδηθφ ινγαξηαζκφ πξφζβαζεο ζηνλ ηζηφηνπν κε φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ
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πξφζβαζεο ηεο επηινγήο ηνπ. Αθνχ ζπλδεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ, ν εζεινληήο πιένλ έρεη πξφζβαζε
θαη κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο κειέηεο. ην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη γηα
ζθνπνχο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηζηνζειίδαο θαη ησλ εξσηεκαηνιφγησλ, ζε πξνεγνχκελν ζηάδην πξηλ
ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο γηα νιφθιεξε ηε
δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην κεηξψν θαη ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνηνχ επηηξαπεί ε ρξήζε
ηεο ηζηνζειίδαο απφ ηνπο εζεινληέο.

υλλογι Δεδομζνων-Ερωτθματολόγια
ην πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηαγξαθή γηα ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο: ειηθία, παξφλ βάξνο,
χςνο, κέγηζην βάξνο, αξρηθή απψιεηα βάξνπο θαη γηα ηνπο δηαηεξνχληεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο
ηεο απψιεηαο βάξνπο (Παξάξηεκα 4). Σα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία θιήζεθε ν θάζε εζεινληήο λα
ζπκπιεξψζεη παξνπζηάδνληαη ζε 6 ελφηεηεο (Παξάξηεκα 5). Απηέο αθνξνχλ: (1) Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία,
(2) Ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, (3) σκαηηθφ βάξνο, (4) Σξφπνο δσήο, (5) Κνηλσληθή Τπνζηήξημε, (6) Υαξαθηήξαο
θαη πξνζσπηθφηεηα. Μηα ηειεπηαία ελφηεηα ε νπνία αθνξνχζε ηελ ελφηεηα παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία κε
εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαηά ηελ παηδηθή ή εθεβηθή ειηθία, αθαηξέζεθε απφ ην ζχλνιν
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κεηά απφ ππφδεημε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο Κχπξνπ.

1θ ενότθτα: Ερωτθματολόγιο δθμογραφικών ςτοιχείων
Αξθεηνί παξάγνληεο έρνπλ πξνηαζεί σο θαζνξηζηηθνί ζηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο, ε
πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη φηη ειάρηζηα δεδνκέλα είλαη γλσζηά αλαθνξηθά κε ην ζέκα απηφ. ηνπο
παξάγνληεο πνπ κειεηψληαη ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο πεξηιακβάλνληαη θαη αξθεηά
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα λα αλαθέξνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα αξθεηψλ κειεηψλ,
θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ην φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο
ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο (189,190). Δλδηαθέξνλ απνηεινχλ θαη ηα επξήκαηα κηαο
κειέηεο ζηελ νπνία θαίλεηαη φηη ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε εξγαζία, ζρεηίδεηαη κε
αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη κεησκέλε απψιεηα βάξνπο, ελψ αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο,
πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ βάξνπο (191). Δπίζεο, ν ηφπνο
δηακνλήο φπσο έρεη αμηνινγεζεί απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην χςνο, ηνλ ΓΜ,
ηελ πεξηθέξεηα κέζεο θαη ηνλ ιφγν κέζεο-γνθψλ αθφκα θαη φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξνη ζπγρπηηθνί
παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε ειηθία θαη ε θνηλσληθή ηάμε ησλ αηφκσλ (192). Σα άηνκα πνπ δηέκελαλ ζε
πην θησρέο ζπλνηθίεο είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν χςνο, κεγαιχηεξε πεξηθέξεηα κέζεο, ΓΜ θαη ιφγν
κέζεο-γνθψλ. Σα δεδνκέλα απηά θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνληαη θαη απφ κηα άιιε κειέηε, φπνπ κεηά απφ
δηφξζσζε γηα ηνπο θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, ηνλ ΓΜ, ην θάπληζκα θαη ηε θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα, ε κέζε αιιαγή ζηελ ηηκή ηνπ ΓΜ ήηαλ κεγαιχηεξε ζηνπο άλδξεο κε κνξθσηηθφ επίπεδν
δηάξθεηαο δψδεθα εηψλ (δηαθνξά: 0.31 κνλάδεο ΓΜ, 95%ΓΔ 0.04-0.59) ή ιηγφηεξν (δηαθνξά: 0.58
κνλάδεο ΓΜ, 95%ΓΔ 0.22-0.94), ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ έηπραλ κφξθσζεο πέξαλ ησλ δψδεθα εηψλ
(193).
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Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζπιιέγνληαλ αθνξνχζαλ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (άγακνο,
έγγακνο, δηαδεπγκέλνο, ρήξνο), ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (ζπληαμηνχρνο, δεκφζηνο ππάιιεινο,
ηδησηηθφο ππάιιεινο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, άλεξγνο, νηθηαθά, θνηηεηήο), ην είδνο επαγγέικαηνο
εθθξαζκέλν ππφ ηε κνξθή θιίκαθαο απφ 1 (ρεηξσλαθηηθή εξγαζία), 2 (ειαθξψο ρεηξσλαθηηθή, 3
(ειαθξψο πλεπκαηηθή), θαη 4 (πλεπκαηηθή εξγαζία), ην κνξθσηηθφ επίπεδν (έηε εθπαίδεπζεο) θαη ηνλ
ηφπν δηακνλήο (αζηηθφο, εκηαζηηθφο, εμνρηθφο/ρσξηφ). Δπηπξφζζεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
λα αλαθέξνπλ εάλ είραλ αδέξθηα θαη ηνλ αξηζκφ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηε δηθή ηνπο ζέζε κε βάζε ηελ
γέλλεζε ηνπο (π.ρ. πξψην παηδί, δεχηεξν παηδί θνθ).

2θ ενότθτα: Ερωτθματολόγιο ιατρικοφ ιςτορικοφ και γαςτρεντερικισ λειτουργίασ
Σα ηαηξηθά ζπκβάληα πηζαλφλ λα ππξνδνηήζνπλ απψιεηα βάξνπο, αλ θαη δελ είλαη αθφκα γλσζηφ εάλ
απηέο νη ππξνδνηήζεηο δχλαηαη λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα
απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (182). Παξάιιεια, ε ιεηηνπξγία ηνπ
γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε κηθξνβηαθή ρισξίδα πηζαλφλ λα απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ θαη
ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (194).
Οη εζεινληέο θαινχληαη αλέθεξαλ εάλ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ζαθραξψδε δηαβήηε, ππέξηαζε ή
ππεξιηπηδαηκία θαη αλ ππάξρεη ζρεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ. Δπηπιένλ, κε ηε βνήζεηα ελφο θαηαιφγνπ κε
ζεκαληηθέο θαηαζηάζεηο πγείαο φπσο εγθεθαιηθφ επεηζφδην, έκθξαγκα, θαθνήζεηεο, θαηάζιηςε θαηφπηλ
ηαηξηθήο δηάγλσζεο ή άιιεο ςπρηαηξηθήο αζζέλεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θαινχληαλ λα ζεκεηψζνπλ
εάλ έρνπλ βηψζεη πνηέ θάπνην απφ απηά. Αθνινχζσο, ξσηήζεθαλ γηα πηζαλή ρξήζε θαξκαθεπηηθήο
αγσγήο. Δηδηθά νη γπλαίθεο, ζπκπιήξσζαλ έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ εκκήλνπ ξχζεο θαη πηζαλήο
εγθπκνζχλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ειηθία εκκελαξρήο, ηελ θαηάζηαζε
εκκελφπαπζεο θαη ησλ θπήζεσλ/ηνθεηψλ.
Δπηπξφζζεηα, ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε εθηίκεζαλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο δίλνληαο
κηα θαζαξά ππνθεηκεληθή βαζκνινγία ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 κέρξη θαη ην 10, φπνπ 1=ιηγφηεξν θαιή θαη
10=θαιχηεξε ζρεηηθά κε ην πψο εθηηκνχζαλ ηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο ηε δεδνκέλε ζηηγκή.
Ζ γαζηξεληεξηθή ιεηηνπξγία αμηνινγήζεθε κε ηε βνήζεηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν πξνεγνπκέλσο
ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιινπο εξεπλεηέο. (195) Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην

ζπιιέγεη ζηνηρεία

ζρεηηθά κε πηζαλά ζπκπηψκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ, ηελ χπαξμε γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξφκεζεο θαη
άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ.

3θ ενότθτα: Ερωτθματολόγιο ιςτορικοφ ςωματικοφ βάρουσ
Σν ηζηνξηθφ ηεο απψιεηαο βάξνπο απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο απψιεηαο βάξνπο. Ζ ρξήζε
ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο ή βνηάλσλ θαζψο θαη ε ζπρλή αλαδήηεζε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο κε
ζηφρν ηελ απψιεηα βάξνπο έρεη θαλεί φηη κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ κεησκέλε απψιεηα βάξνπο πνπ
κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο (196). Απηφ πνπ δελ είλαη
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μεθάζαξν είλαη ην αλ νη κέζνδνη απψιεηαο βάξνπο θαη ηα θίλεηξα δηαθέξνπλ κεηαμχ απηψλ πνπ δηαηεξνχλ
ην βάξνο ηνπο θαη απηψλ πνπ ην επαλαθηνχλ.
Σα απνηειέζκαηα ζπζηεκαηηθψλ αλαζθνπήζεσλ ππνζηεξίδνπλ φηη ην πνζνζηφ βάξνπο πνπ κπνξεί λα
δηαηεξεζεί δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ απψιεηα βάξνπο θαη επνκέλσο κπνξεί λα ελζαξξχλεηαη απψιεηα
βάξνπο κεγαιχηεξε απφ ην 10% ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (197).
Απφ ηελ άιιε, κεγαιχηεξε αξρηθή απψιεηα βάξνπο θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξε ξχζκηζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο καθξνρξφληα, παξά ην γεγνλφο φηη πξνθχπηεη επαλάθηεζε ελφο κέξνπο ηεο απψιεηαο
βάξνπο (198). Σα απνηειέζκαηα άιισλ κειεηψλ, θπξίσο πξννπηηθψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ε αξρηθή
απψιεηα βάξνπο ζην δηάζηεκα ησλ 6 κελψλ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο
δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο (199). Έηζη ηα άηνκα πνπ είραλ βηψζεη κεγάιε απψιεηα βάξνπο ζην
παξειζφλ θαη αθνινχζσο επαλάθηεζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ απνιεζζέληνο ζσκαηηθνχ βάξνπο, θαίλεηαη φηη
δηαηξέρνπλ ην κεγαιχηεξν θίλδπλν λα επαλαθηνχλ ην βάξνο ηνπο χζηεξα απφ πεξηφδνπο ελεξγεηαθνχ
πεξηνξηζκνχ (200).
Δπηπξφζζεηα, νη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ θαηά ηε δηάξθεηα
πξνγξακκάησλ ξχζκηζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα φπσο
παξνπζηάδνληαη ζηα άηνκα πνπ επηηπρψο δηαηεξνχλ ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο (201). πγθεθξηκέλα, ην
θίλεηξν γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε καθξνρξφληα ξχζκηζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο (202). Δπίζεο, ηα επξήκαηα κηαο πηινηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη ην θίλεηξν ηεο πγείαο
ζπλήζσο απαληάηαη κφλν ζηα άηνκα πνπ επαλαθηνχλ ην βάξνο πνπ πξνεγνπκέλσο έραζαλ θαη φρη ζηα
άηνκα πνπ δηαηεξνχλ ην βάξνο ηνπο (203).
ην εξσηεκαηνιφγην απηφ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κία απάληεζε ή θαη
πεξηζζφηεξεο αλάινγα κε ηελ εξψηεζε. πγθεθξηκέλα νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θαινχληαλ λα δψζνπλ
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο θαη ηα θίλεηξα απψιεηαο βάξνπο. Οη δηαηεξνχληεο έδσζαλ θαη
πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηα θίλεηξα ηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο. Όιεο νη πηζαλέο απαληήζεηο ζην
εξσηεκαηνιφγην πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ηα απνηειέζκαηα νκάδσλ εζηίαζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ
πξνεγνπκέλσο απφ ηελ εξεπλεηηθή καο νκάδα (204).
ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απμνκείσζε ηνπ βάξνπο κε ηε
κνξθή ελφο ηξνπνπνηεκέλνπ Weight Cycling Questionnaire (205). Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθε ε εηήζηα
θαη ζπλνιηθή αλαθχθισζε βάξνπο θαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ην άηνκν παξαθνινπζεί ην βάξνο ηνπ θαη
θάλεη δίαηηα. Δπηπξφζζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε
κέηξεζε βάξνπο (ζπρλφηεηα δχγηζεο ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν) θαη ηελ επίδξαζε πνπ ζεσξνχλ νη ίδηνη φηη
είρε ε δχγηζε ζην βάξνο ηνπο.
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4θ ενότθτα: Ερωτθματολόγιο τρόπου ηωισ
ηελ ελφηεηα απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ 5 ππν-ελφηεηεο, ε δηαηξνθή, ε άζθεζε, ην θάπληζκα, ν χπλνο, θαη
ηα ρφκπη θαη νη αζρνιίεο, θαζψο νη παξάγνληεο απηνί έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ παρπζαξθία, αιιά, πέξαλ
ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο άζθεζεο, δελ έρεη εμεηαζζεί εάλ δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηελ δηαηήξεζε ηεο
απψιεηαο βάξνπο.
Οη δηαηξνθηθέο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλεο δηαηηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα ηηο νπνίεο έρεη
παξαηεξεζεί ζπζρέηηζε κε ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη απνηεινχζαλ εξσηήζεηο πνπ είραλ ελζσκαησζεί ζηε
ζπγθεθξηκέλε ππν-ελφηεηα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δπίζεο, ιεπηνκεξήο δηαηξνθηθή
αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθψο γηα ηνλ θάζε εζεινληή, κε ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν, φπσο
ζα πεξηγξαθεί ζηε ζπλέρεηα. Οη κεκνλσκέλεο εξσηήζεηο δελ αμηνινγήζεθαλ πξνεγνπκέλσο σο πξνο ηελ
εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο σο κέξνο ελφο ζπλνιηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά ε επηινγή απηψλ
βαζίζηεθε ζηε κειέηε νκάδσλ εζηίαζεο (203). Οη εξσηήζεηο αλαθέξνληαλ ζε ζπλήζεηεο φπσο ε
θαηαλάισζε ζπηηηθνχ ή έηνηκνπ θαγεηνχ, πξσηλνχ γεχκαηνο, θαη γεπκάησλ κε παξέα, ε ζπρλφηεηα ησλ
γεπκάησλ, ε ηαρχηεηα θαηαλάισζεο ηξνθήο, θαζψο ε απην-δεινχκελε ηαρχηεηα θαηαλάισζεο ηξνθήο
έρεη ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηνλ ΓΜ (206), ε ελαζρφιεζε κε ηελ παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ, θαζψο ν ρξφλνο
ελαζρφιεζεο κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ έρεη ζπζρεηηζηεί αληίζηξνθα κε ηνλ ΓΜ (207), θαη ε
ιήςε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο.
Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αμηνινγήζεθε κε ηελ ειιεληθή ζχληνκε έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ IPAQ
(International Physical Activity Questionnaire) (208,209) γηα ην νπνίν έγηλε έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη
αμηνπηζηίαο (Cronbach‟s a: 0.70-0.87). Σν IPAQ αμηνινγεί πφζε ψξα αθηέξσζε ν εμεηαδφκελνο θαηά ηελ
πεξαζκέλε εβδνκάδα ζε δξαζηεξηφηεηεο πςειήο έληαζεο, ζε δξαζηεξηφηεηεο κέηξηαο έληαζεο, θαη ζην
πεξπάηεκα, θαη πφζεο ψξεο κηαο θαζεκεξηλήο εκέξαο βξίζθεηαη θαζηζηφο. Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ
πξνθχπηνπλ ηα MET-minutes πνπ θαηαλαιψζεθαλ ζε θάζε θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο, θαη ηα ζπλνιηθά
MET-minutes, απφ ηα νπνία κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηελ
εμίζσζε MET-minutes × ζσκαηηθφ βάξνο/60, ελψ επηπιένλ ηα άηνκα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα επίπεδα
ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πςειφ, κεζαίν θαη ρακειφ (208).
Γηα λα αμηνινγεζνχλ νη θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο, θαζψο θαίλεηαη φηη νη αιιαγέο ηνπο ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο
ζην ζσκαηηθφ βάξνο (210), νη εζεινληέο ξσηήζεθαλ αλ είλαη θαπληζηέο, θαη ηνλ αξηζκφ ηζηγάξσλ πνπ
θαπλίδνπλ εκεξεζίσο, ή αλ είλαη πξψελ θαπληζηέο.
Καζψο νη ψξεο χπλνπ, αιιά θαη ε πνηφηεηα ηνπ χπλνπ, έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηνλ ΓΜ, ηελ αχμεζε ηνπ
βάξνπο, ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο παρπζαξθίαο θαη ηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο βάξνπο (15,210,211),
αμηνινγήζεθε ε δηάξθεηα ηνπ λπρηεξηλνχ χπλνπ, ε ζπρλφηεηα κεζεκεξηαλνχ χπλνπ, θαη ε πνηφηεηα ηνπ
λπρηεξηλνχ χπλνπ κε ηελ θιίκαθα AIS (Athens Insomnia Scale) (212). Ζ θιίκαθα AIS απνηειείηαη απφ 8
εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ν ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ππνθεηκεληθά ηε βαξχηεηα πξνβιεκάησλ
ζρεηηθά κε ηελ επέιεπζε ηνπ χπλνπ, αθππλίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ηελ ηειηθή αθχπληζε ζε
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ζρέζε κε ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν, ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, ηελ πνηφηεηα ηνπ χπλνπ, θαη ηελ επεμία,
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ππλειία θαηά ηελ επφκελε εκέξα. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο βξίζθνληαη ζε κηα
θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 3, κε ην 0 λα αληηζηνηρεί ζε απνπζία πξνβιήκαηνο θαη ην 3 ζε πνιχ έληνλν
πξφβιεκα. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία έρεη εχξνο 0-24, κε κεγαιχηεξεο βαζκνινγίεο λα αληηζηνηρνχλ ζε
ρεηξφηεξε πνηφηεηα χπλνπ. Αθφκε, ζπλνιηθή βαζκνινγία ≥6 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαγλσζηηθφ
θξηηήξην γηα ηελ αυπλία (213).
Σέινο, θαζψο ζε κηα ζπγρξνληθή κειέηε ζηελ Ηαπσλία παξαηεξήζεθε φηη νη άλδξεο πνπ αλέθεξαλ φηη δελ
είραλ θάπνην ρφκπη είραλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα παρπζαξθίαο, θαζψο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε
παρπζαξθία έρεη ζπζρεηηζηεί κε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα ζπλαλαζηξνθήο κε θίινπο (96), ζηε παξνχζα
κειέηε απνθαζίζηεθε θαη αμηνινγήζεθε ε ελαζρφιεζε κε πηζαλά ρφκπη θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Υξεζηκνπνηήζεθε

εξσηεκαηνιφγην

πνπ

αλαπηχρζεθε

αξρηθά

γηα

ειηθησκέλνπο

πιεζπζκνχο,

πξνζαξκνζκέλν γηα ρξήζε ζε άηνκα λεαξφηεξεο ειηθίαο ζηελ Διιάδα, γηα ην νπνίν πξνεγνπκέλσο έγηλε
έιεγρνο κε επαξθή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία (214,215). Σν εξσηεκαηνιφγην δεηνχζε απφ ηνλ εζεινληή
λα ζεκεηψζεη πφζν ζπρλά ην ηειεπηαίν έηνο αζρνιήζεθε κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, παξέρνληαο κηα
ιίζηα δξαζηεξηνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα επίζθεςε ζε θίινπο/ζπγγελείο ή ελαζρφιεζε κε θάπνην
ρφκπη,

ρξεζηκνπνηψληαο

κηα

πεληαβάζκηα

θιίκαθα

απφ

ην

«πνηέ/ζπάληα»

κέρξη

ην

«4+

θνξέο/εβδνκάδα». Δπηπιένλ, νη εζεινληέο ξσηήζεθαλ πφζεο ψξεο ηελ εκέξα ρξεζηκνπνηνχλ, εθηφο
εξγαζίαο, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ην δηαδίθηπν, ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ή βιέπνπλ
ηειεφξαζε.

5θ ενότθτα: Ερωτθματολόγιο κοινωνικισ υποςτιριξθσ
Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο παξεκβάζεηο απψιεηαο βάξνπο
θαη ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο (216,217). ρεηηθά πξφζθαηα ε επίδξαζε θνηλσληθψλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο θαη ηελ παρπζαξθία έρεη ιάβεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ. Γηα παξάδεηγκα ε θνηλσληθή ππνζηήξημε απφ ηνλ ζχληξνθν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο
θαίλεηαη λα πξνβιέπεη ζεηηθά ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή δηαηξνθή (218).
Δπξήκαηα πξνέξρνληαη θαη απφ άιιεο κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ππέξβαξα θνξίηζηα θαηνλνκάδνληαλ σο
«θίιεο» ιηγφηεξν πηζαλφλ απφ φηη θνξίηζηα θπζηνινγηθνχ εχξνπο ζσκαηηθνχ βάξνπο (219). ην ηειεπηαίν
έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα επξήκαηα άιιεο κηαο κειέηεο, ηα νπνία απνθαιχπηνπλ ηελ θνηλσληθή
πεξηζσξηνπνίεζε ππέξβαξσλ εθήβσλ πνπ πηζαλφλ λα επηδεηλψλεη ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο
ζπλέπεηεο ηνπ ππεξβνιηθνχ βάξνπο (220).
Δληζρχνληαο ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε δχλαηαη λα βειηηψζνπκε ηε καθξνρξφληα απψιεηα βάξνπο (221).
Δληάζζνληαο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ζπδχγνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
θαιχηεξνπο ηξφπνπο λα ην επηηχρνπκε απηφ. Τπάξρνπλ βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε
φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηζρπξή ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα. ε κηα
κεηά-αλάιπζε

ηεζζάξσλ

ζπκπεξηθνξηζηηθψλ

πξνγξακκάησλ

δηάξθεηαο

12

κελψλ

ζηα

νπνία
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ζπκπεξηιήθζεθαλ κέιε νηθνγέλεηαο, ε κέζε απψιεηα βάξνπο ζηα πξνγξάκκαηα βαζηδφκελα ζηελ
νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε ήηαλ πεξίπνπ 3 θηιά πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά πξνγξάκκαηα
ειέγρνπ (156). Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε κπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ηνπ κέινπο ηεο
νηθνγέλεηαο ην νπνίν δελ ζπκκεηέρεη ζηε δνθηκή. ηε κειέηε Look AHEAD, ε νπνία απνηειεί κηα
ηπραηνπνηεκέλε κειέηε εληαηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηξφπνπ δσήο ζε αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε
ηχπνπ 2, νη ζχδπγνη αηφκσλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο έραζαλ 2,2 έσο 4,4 θηιά, ελψ νη ζχδπγνη αηφκσλ
ζηελ νκάδα ειέγρνπ εκθάληζαλ πξφζιεςε έσο 3,3 θηιψλ ζσκαηηθνχ βάξνπο (222).
ηελ ελφηεηα απηή νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηελψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη απφ απηνχο,
ηνλ αξηζκφ ησλ ππέξβαξσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη
θιίκαθεο πνπ αλέπηπμαλ ν Kierman θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (223). Οη θιίκαθεο είραλ πξνεγνπκέλσο
κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά θαη είρε γίλεη έιεγρνο κε επαξθή εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηφζν γηα ηηο θιίκαθεο
ππνζηήξημεο (Cronbach‟s a: 0.76-0.85). φζν θαη γηα ηηο θιίκαθεο ζακπνηάδ (Cronbach‟s a: 0.60-0.77). Με
ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ απηψλ, αμηνινγήζεθε ε ζπρλφηεηα ζπκπεξηθνξψλ ππνζηήξημεο ή αξλεηηθήο
θξηηηθήο θαη παξεκπφδηζεο πνπ δέρνληαη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη
ην θηιηθφ πεξηβάιινλ ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαηξνθή θαη ηελ άζθεζε.

6θ ενότθτα: Ερωτθματολόγιο χαρακτιρα και προςωπικότθτασ
Αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ θίλδπλν γηα αλάπηπμε
παρπζαξθίαο, ελψ άιια θαίλεηαη φηη απνηεινχλ πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ παρπζαξθία. Ζ
λεχξσζε, ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ε επαηζζεζία ζηελ επηβξάβεπζε θαίλεηαη φηη απνηεινχλ παξάγνληεο
θηλδχλνπ ελψ επζπλεηδεζία θαη ν απηφ-έιεγρνο έρεη θαλεί φηη έρνπλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζρεηηθά κε ηελ
αχμεζε ηνπ βάξνπο (224). Δπηπξφζζεηα, ε αλαζηνιή πνπ εθθξάδεη έλα άηνκα ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα
πνπ δέρεηαη θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε θησρά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε καθξνρξφληα ξχζκηζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο(30).
Σν κνληέιν «Big Five» απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ηεξάξρεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο,
κε πέληε βαζηθνχο παξάγνληεο λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ζην επξχηεξν επίπεδν. Κάζε
δηπνιηθφο παξάγνληαο (π.ρ. εμσζηξέθεηα έλαληη εζσζηξέθεηαο) ζπλνςίδεη αξθεηά πην ζπγθεθξηκέλεο
έδξεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. θνηλσληθφηεηα) νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο πεξηθιείνπλ έλα κεγάιν
αξηζκφ αθφκε πην ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. νκηιεηηθφο). Σν κνληέιν απηφ ππνδειψλεη φηη νη
πεξηζζφηεξεο κεκνλσκέλεο δηαθνξέο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε
πέληε επξείεο, εκπεηξηθά εμαγφκελεο ηάμεηο. Βαζηζκέλν ζε απηφ κνληέιν, ην εξγαιείν TIPI (Ten Item
Personality Inventory) θαίλεηαη λα πξνζθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηνχληαη ζχληνκεο εθηηκήζεηο, ή
ε πξνζσπηθφηεηα δελ απνηειεί πξσηεχνλ ζέκα ελδηαθέξνληνο ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη εξεπλεηέο
αλέρνληαη ηηο κεησκέλεο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηηο πνιχ ζχληνκεο εθηηκήζεηο (225). Κάζε
παξάκεηξνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην TIPI πεξηιακβάλεη δχν ραξαθηεξηζκνχο, δηαρσξηζκέλνπο κε θφκκα.
Κάζε κία απφ ηηο πέληε παξακέηξνπο αμηνινγείηαη κε κηα 7βάζκηα θιίκαθα απφ 1 (δηαθσλψ πιήξσο)
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κέρξη 7 (ζπκθσλψ πιήξσο). Σν TIPI απαηηεί έλα ιεπηφ πεξίπνπ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαη ηα
δεδνκέλα απφ απηφ ζθνξάξνληαη κε ηε κέζνδν πνπ αθνινπζεί.
Οη πέληε παξάκεηξνη νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη ζην TIPI κε ηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ηνπο
είλαη νη εμήο:
Δμσζηξέθεηα, Σεξπλφηεηα, Δπζπλεηδεζία, πλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, Αλνηρηφο ζε εκπεηξίεο.
πλεπψο ην απνηέιεζκα είλαη 5 δηαθνξεηηθά λνχκεξα, έλα γηα ην θάζε γλψξηζκα. Γελ ππάξρεη δειαδή
θάπνην ζπλνιηθφ ζθνξ.
Όζνλ αθνξά ην επφκελν εξσηεκαηνιφγην, απηφ αλαζεσξήζεθε εθηελψο κε επαξθή εζσηεξηθή ζπλέπεηα
(Cronbach‟s a: 0.87) (226,227). Ζ θιίκαθα παξνξκεηηθφηεηαο ηνπ Baratt έθδνζε 11 (BIS-Baratt
Impulsiveness Scale) απνηειεί έλα απηνζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 30
ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεληθήο παξνξκεηηθφηεηαο ιακβάλνληαο
ππφςε ηνλ πνιππαξαγνληηθφ ραξαθηήξα ηνπ «ππνθεηκέλνπ». Ζ δνκή ηεο θιίκαθαο επηηξέπεη ηελ
εθηίκεζε ησλ έμη πξψηεο ηάμεσο ραξαθηεξηζηηθψλ (πξνζνρή, θηλεηήξηα ηθαλφηεηα, απηνέιεγρν, γλσζηηθή
πνιππινθφηεηα, επηκνλή, γλσζηηθή αζηάζεηα) θαη ηξία ραξαθηεξηζηηθά δεχηεξεο ηάμεο (πξνζεθηηθήο
παξνξκεηηθφηεηαο δειαδή πξνζνρήο θαη γλσζηηθήο αζηάζεηαο, θηλεηήξηα παξνξκεηηθφηεηα δειαδή
θηλεηήξηα ηθαλφηεηα θαη επηκνλή, κε ζρεδηαζκέλε παξνξκεηηθφηεηα δειαδή απηνέιεγρνο θαη γλσζηηθή
πνιππινθφηεηα. Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά βαζκνινγνχληαη κε βάζε 4βάζκηα θιίκαθα (Πνιχ ζπάληα ή πνηέ,
κεξηθέο θνξέο, ζπρλά, ζπλέρεηα ή ζρεδφλ πάληα) φπνπ ν βαζκφο 4 αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε παξνξκεηηθή
απφθξηζε. Τςειφηεξν ζπλνιηθφ ζθνξ γηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο ή δεχηεξεο ηάμεο
ηζνδπλακεί κε πςειφηεξν επίπεδν παξνξκεηηθφηεηαο.
Πεξηερφκελν Υαξαθηεξηζηηθψλ Πξψηεο Σάμεο: Πξνζνρή, Κηλεηήξηα ηθαλφηεηα, Απηνέιεγρνο, Γλσζηηθή
Πνιππινθφηεηα, Δπηκνλή, Γλσζηηθή αζηάζεηα.
Πεξηερφκελν Υαξαθηεξηζηηθά Γεχηεξεο Σάμεο: Πξνζνρή-Παξνξκεηηθφηεηα, Κηλεηήξηα Παξνξκεηηθφηεηα,
Με ζρεδηαζκέλε παξνξκεηηθφηεηα.
Σέινο, κε ηηο θιίκαθεο ηνπ Multidimensional Health Locus of Control – MHLC, εμεηάδνληαη ε έθηαζε κε ηελ
νπνία ν θάζε εζεινληήο αληηιακβάλεηαη φηη έρεη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπο βάξνπο
θαη ηηο δηαθπκάλζεηο (228).

Διατροφικι Αξιολόγθςθ
Ζ κέζνδνο ηεο αλάθιεζεο 24ψξνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηαηξνθηθή αμηνιφγεζε ησλ αηφκσλ. (229) Ζ
επηινγή ηεο αλάθιεζεο 24ψξνπ έλαληη ηνπ εκεξνινγίνπ θαηαγξαθήο ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο
βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη ε δηαηηεηηθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
δηαηξνθηθήο αμηνιφγεζεο αθνχ «αηθληδηάδνπλ» ηνλ εμεηαδφκελν θαη δελ επηηξέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηε
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δίαηηα ηνπ θαη παξάιιεια ε κέζνδνο απηή είλαη ιηγφηεξν επηβαξπληηθή γηα ηνλ εμεηαδφκελν θαη επνκέλσο
είλαη πην εχθνιν λα ζπκθσλήζεη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξνχζα κειέηε. Έηζη ινηπφλ,
επηηπγράλεηαη κηθξφηεξε επηξξνή ζηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο. ην πιαίζην
απηφ, ν θάζε εζεινληήο αλαθέξεη κε ιεπηνκέξεηα φια ηα ηξφθηκα θαη πνηά πνπ θαηαλάισζε ηελ
πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ εκέξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάθιεζε 24ψξνπ. ην ζεκείν απηφ λα
αλαθέξνπκε φηη ε εκέξα νξίζηεθε σο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξσηλή αθχπληζε κέρξη ηελ επφκελε
πξσηλή αθχπληζε. Με ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ απηήο πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε ηεο πξνζιακβαλφκελεο
ελέξγεηαο, καθξνζξεπηηθψλ θαη κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Δπηπιένλ, νη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επειημίαο ζε κειινληηθέο αλαιχζεηο φπσο απηέο πνπ αθνξνχλ γεπκαηηθά πξφηππα
θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαηαλάισζεο γεπκάησλ, ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
Γηα θάζε εζεινληή πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ηειεθσληθέο αλαθιήζεηο 24ψξνπ, νη νπνίεο απείραλ ρξνληθφ
δηάζηεκα ίζν κε πεξίπνπ 10 εκέξεο κεηαμχ ηνπο. Όηαλ ζηφρνο είλαη λα εθηηκεζεί ε πξφζιεςε ζξεπηηθψλ
ζπζηαηηθψλ ελφο πιεζπζκνχ, θαη φρη ε ελδειερήο δηαηξνθηθή αμηνιφγεζε ελφο αηφκνπ, νη δχν εκέξεο
έρνπλ θαλεί επαξθείο. (229) Πξαγκαηνπνηψληαο ηειεθσληθέο αλαθιήζεηο 24ψξνπ πεηχρακε ζεκαληηθά
κεησκέλε ρξνληθή επηβάξπλζε ηνπ εζεινληή, αθνχ νη ηειεθσληθέο αλαθιήζεηο αληηθαζηζηνχλ
ηθαλνπνηεηηθά ηηο θαηά πξφζσπν ζπλεληεχμεηο. (230) Γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα,
νη αλαθιήζεηο 24ψξνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο κελφο απφ ηελ εκέξα έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζηε κειέηε
απφ εθπαηδεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, δηαηηνιφγνπο θαη θνηηεηέο ηνπ Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ. ην ίδην δηάζηεκα νινθιεξσλφηαλ θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. ηηο
αλαθαινχκελεο εκέξεο ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη νη εκέξεο ηνπ αββαηνθχξηαθνπ, ζε αλαινγία 2 πξνο 7 επί
ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαθιήζεσλ, έηζη ψζηε ην ζχλνιν ησλ αλαθιήζεσλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ φισλ
ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο (231). Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αθνινπζήζεθε
ζπγθεθξηκέλν θνηλφ πξσηφθνιιν απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο εξεπλεηέο θαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο
ζπιινγήο δεδνκέλσλ έιαβε κέξνο ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο. Ο ίδηνο δηαηηνιφγνο πξαγκαηνπνηνχζε θαη
ηηο δχν αλαθιήζεηο γηα έλαλ εζεινληή, θαη επηπιένλ ν δηαηηνιφγνο ήηαλ «ηπθιφο» σο πξνο ηελ θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο, δελ γλψξηδε δειαδή αλ ν εζεινληήο ήηαλ δηαηεξψλ ή επαλαθηήζαο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε ακεξνιεςία ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο αλάιπζήο ηεο.
Γηα ηε δηαηξνθηθή αμηνιφγεζε ησλ εζεινληψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ πνιιαπιψλ βεκάησλ κε
ηελ νπνία κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αθξίβεηα ε δηαηξνθηθή πξφζιεςε αηφκσλ κε θπζηνινγηθφ βάξνο αιιά
θαη παρχζαξθσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (232,233). Ζ δηαηηεηηθή πξφζιεςε ησλ αηφκσλ θαηαγξαθφηαλ αλά
δηαηξνθηθφ επεηζφδην, φπνπ δηαηξνθηθφ επεηζφδην νξίζηεθε σο ε πξφζιεςε ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή
ζπλδπαζκνχ απηψλ πνπ λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Παξάιιεια γηλφηαλ θαηαγξαθή
ηεο ψξαο, ηνπ ηφπνπ, παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξνπζία ζπλδαηηπκφλσλ γηα θάζε δηαηξνθηθφ
επεηζφδην. Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην πέξαζκα θαηαγξαθφηαλ ε ψξα, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ηεο
ηξνθήο, ζην δεχηεξν πέξαζκα ν ηφπνο, νη αζρνιίεο θαη νη ζπλδαηηπκφλεο, θαη ζην ηξίην γηλφηαλ
αλαθεθαιαίσζε φζσλ είραλ θαηαγξαθεί θαη δεηνχληαλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο. Με ηε βνήζεηα αλνηθηνχ ηχπνπ
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εξσηήζεσλ ν δηαηηνιφγνο δηεξεπλνχζε ηελ πηζαλφηεηα λα θαηαλαιψζεθαλ ηξφθηκα πνπ ζπρλά
παξαιείπνληαη φπσο θαθέο ή ςσκί ή ηπξί ή βνχηπξν καδί κε ην γεχκα. Ο δηαηηνιφγνο δεηνχζε επίζεο
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο φηαλ απηφ θξηλφηαλ απαξαίηεην φπσο γηα ηνλ ηξφπν καγεηξέκαηνο ελφο
ηξνθίκνπ, ηελ αθξηβή πνζφηεηα πνπ θαηαλαιψζεθε ρσξίο λα παξεκβαίλεη θαη λα θαηεπζχλεη ηηο πηζαλέο
απαληήζεηο ή ζρφιηα ησλ εζεινληψλ. Κνηλά κέηξα φπσο θιηηδάληα, θνπηαιηέο ηεο ζνχπαο, θνπηαιάθηα ηνπ
γιπθνχ, ε παιάκε ηνπ ρεξηνχ, γξακκάξηα θαη κηιίκεηξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ
αλαθιήζεσλ 24ψξνπ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνηήησλ.
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο, νη εζεινληέο αλέθεξαλ πφζν λεξφ ήπηαλ ζπλνιηθά ηε
ρζεζηλή εκέξα, εάλ πήξαλ ρζεο θάπνην ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο, θαη ηέινο εάλ απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη
ζε δίαηηα αδπλαηίζκαηνο. Ζ ηειεπηαία εξψηεζε απνζθνπνχζε ζην λα γλσξίδνπκε ζε πνηα θαηάζηαζε
αλαθεξφηαλ ε αλαθιεζείζα δηαηηεηηθή πξφζιεςε. Δθηφο απφ ηηο απαληήζεηο «λαη, είκαη ζε δίαηηα
αδπλαηίζκαηνο» θαη «φρη, δελ βξίζθνκαη ζε δίαηηα», επεηδή αξθεηνί εζεινληέο απαληνχζαλ πσο δελ
θάλνπλ δίαηηα αιιά «πξνζέρνπλ», δεκηνπξγήζεθαλ 3 θαηεγνξηθέο απαληήζεηο γηα ηελ εξψηεζε απηή:
«λαη», «φρη» θαη «πξνζέρσ». Σν έληππν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ αλάθιεζε παξαηίζεηαη ζην
Παξάξηεκα.
Σα δεδνκέλα απφ ηηο αλαθιήζεηο 24ψξνπ αλαιχζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαηξνθηθνχ ππνινγηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο SNPRO Nutrition Software (Cheapsoft Softwares, 2017). Απηά αθνξνχζαλ ζπζηαηηθά ηεο
δίαηηαο φπσο ελέξγεηα, καθξνζξεπηηθά θαη κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαηξνθηθνχ
ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε βάζεηο αλάιπζεο ηξνθίκσλ φπσο απηή ηνπ
USDA, γηλφηαλ εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη πνζνηήησλ απηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο
εθείλεο πνπ ηξφθηκα ή πνηά ή πηάηα δελ εληνπίζηεθαλ άκεζα ζηε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ ηξνθίκσλ, ηφηε
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπληαγέο, απνδνκψληαο ηα πηάηα ζηα ζπζηαηηθά ηνπο, ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξφκνηα
ηξφθηκα απφ ηε ιίζηα αθνχ πξνεγήζεθε έιεγρνο ηεο δηαηξνθηθψλ εηηθέηαο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ
θαηαλαιψζεθε κε ηελ δηαηξνθηθή ζχζηαζε ηνπ ηξνθίκνπ ηεο βάζεο ηξνθίκσλ. Απφ ηηο δχν αλαθιήζεηο
24ψξνπ γηα θάζε εζεινληή πξαγκαηνπνηήζεθε ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ ηηκήο γηα ηα ππφ κειέηε
ζπζηαηηθά κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο.

τατιςτικι Ανάλυςθ
Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ επαξθή αξηζκνχ εζεινληψλ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζηαηηζηηθήο
ηζρχνο κε ππφ εμέηαζε κεηαβιεηή ηελ εκεξήζηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε αθνχ απνηειεί κέξνο ηνπ
ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ. Σν κέγεζνο ηεο δηαθνξάο νξίζηεθε ζηηο 200 kcal θαη ην επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο
ηζρχνο ζην 80%. Σν απαηηνχκελν ζπλνιηθφ δείγκα ππνινγίζηεθε ζηα 225 άηνκα. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην 0.05 θαη φιεο νη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ
πξφγξακκα IBM SPSS Statistics v. 19.0.
Γηα λα ειέγμνπκε εάλ νη ππφ κειέηε πνζνηηθέο ζπλερείο κεηαβιεηέο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή
ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην ειέγρνπ Kolmogorov-Smirnov θαη γξαθηθά ηα Q-Q plots. Γηα ηνλ εληνπηζκφ
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ηπρφλ δηαθνξψλ ζηελ θαηαλνκή ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα X² ηνπ Pearson θαη t-test ηνπ Student γηα ηηο θαηεγνξηθέο θαη
θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο αληίζηνηρα. Σν κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Mann-Whitney U
test ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πεξηπηψζεηο κε θαλνληθά θαηαλεκεκέλσλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη
θαλνληθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή ± ηππηθή απφθιηζε θαη νη κε θαλνληθέο σο δηάκεζνο
ηηκή (25ν, 75ν εθαηνζηεκφξην). Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο.
ηε

ζπλέρεηα

παιηλδξφκεζεο

πξαγκαηνπνηήζεθε
(logistic

πνιππαξαγνληηθή

regression),

κε

αλάιπζε

εμαξηεκέλε

κε

κεηαβιεηή

ηε
ηελ

κέζνδν

ηεο

θαηάζηαζε

ινγηζηηθήο
δηαηήξεζεο

(1=δηαηεξνχληεο, 0=επαλαθηήζαληεο). Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο επηιέγεθαλ κεηαβιεηέο ζρεηηθά κε
γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ηζηνξηθφ βάξνπο (ειηθία, βάξνο, ΓΜ, θαηάζηαζε βάξνπο, έηε εθπαίδεπζεο),
κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ην θάπληζκα (αλ είλαη θαπληζηήο, αξηζκφο ηζηγάξσλ, έηε θαπλίζκαηνο θαη αλ είλαη
πξψελ

θαπληζηήο),

κεηαβιεηέο

ζρεηηθέο

κε

ηελ

παξαθνινχζεζε

ηνπ

βάξνπο

(ζπρλφηεηα

παξαθνινχζεζεο, ζπρλφηεηα δίαηηαο, ζπρλφηεηα δχγηζεο, πεπνίζεζε πνπ έρεη ζην βάξνο ε δχγηζε), φιεο
νη κεηαβιεηέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ παρπζαξθία θαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ δείθηε ζπκπεξηθνξψλ
ζρεηηδφκελσλ κε ηελ παρπζαξθία, κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (έληνλε θαη κέηξηα
άζθεζε, πεξπάηεκα, ψξεο θαζηζηηθή δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλνιηθά METminutes/εβδνκάδα, επίπεδν
ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο), κεηαβιεηή ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ ζθνξ ησλ ρφκπη/θνηλσληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, κεηαβιεηή ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα αππλίαο AIS θαη φιεο νη
κεηαβιεηέο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αμηνινγνχζαλ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ζηα
εξσηεκαηνιφγηα TIPI θαη BIS θαη κεηαβιεηέο ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθηθή πξφζιεςε (ελεξγεηαθή πξφζιεςε,
καθξνζξεπηηθά θαη κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο δεκηνπξγήζεθαλ 3
κνληέια: Μνληέιν 1 κε πξνζαξκνγή γηα θχιν, ειηθία θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, Μνληέιν 2 πεξαηηέξσ
πξνζαξκνγή γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη Μνληέιν 3 πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή γηα ζσκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηνλ έιεγρν θαιήο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην θαιήο
εθαξκνγήο ησλ «Hosmer-Lemeshow». Σα απνηειέζκαηά παξνπζηάδνληαη σο Λφγνο ρεηηθψλ
Πηζαλνηήησλ (Odds Ratio) θαη 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο.
Γηα ηνπο ζθνπνχο δεκηνπξγίαο ηνπ δείθηε αμηνιφγεζεο ησλ δηαηξνθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηδφκελσλ κε
ηε παρπζαξθία (WRBI) θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην
θξηηήξην Cronbach‟s alpha. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ηεο θακπχιεο ROC (Receiver
Operating Characteristic) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε ηηκή γηα ην θαηψθιη ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ ηνπ
δείθηε ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ παρπζαξθία (WRBI), ην νπνίν δηαθνξνπνηεί ηνπο
δηαηεξνχληεο απφ ηνπο επαλαθηήζαληεο. Σν θξίζηκν ζεκείν νξίζηεθε σο απηφ κε ηε κεγαιχηεξε
απφζηαζε απφ ηε δηαγψληα γξακκή ηεο θακπχιεο ROC.
Γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ αξρηθή απψιεηα βάξνπο κεζνιάβεζε ζηηο
ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε θηιηθφηεηα ή παξνξκεηηθφηεηα πξνζνρήο ή
παξνξκεηηθφηεηα δξάζεο ή ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο θιίκαθαο παξνξκεηηθφηεηαο θαη ζην επίπεδν
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δηαηήξεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ αλαιχζεηο δηακεζνιάβεζεο (meditational analyses) κε
δηρνηνκηθή έθβαζε (234). Οη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε καθξνεληνιή ηνπ SPSS
πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο Preacher θαη Hayes , ππνινγίδνληαο ηε ζπλνιηθή, άκεζε θαη έκκεζε επίδξαζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκψλ ζεκαληηθφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο δηαδηθαζίεο «bootstrap».
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Χαρακτθριςτικά του δείγματοσ και ιςτορικό βάρουσ
ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 232 εζεινληέο, 145 δηαηεξνχληεο θαη 87 επαλαθηήζαληεο. Σα δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζεινληψλ παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά θαη αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο
(Πίλαθαο 1). Σν 52.2% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ήηαλ γπλαίθεο, ην ππφινηπν 47.8% ήηαλ άλδξεο θαη ε
θαηαλνκή ησλ θχισλ δελ δηέθεξε κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ (δηαηεξνχληεο: 51.7% θαη
επαλαθηήζαληεο:52,9%, P=0.893).
Ζ νκάδα ησλ δηαηεξνχλησλ ήηαλ κηθξφηεξεο ειηθίαο (P=0.055), είραλ κηθξφηεξν ηξέρσλ βάξνο (P<0.001)
θαη ηξέρσλ ΓΜ (P<0.001) θαη παξνπζίαδαλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά θαηάζηαζεο βάξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο
επαλαθηήζαληεο (P<0.001). Δπηπξφζζεηα, αλ θαη νη δχν νκάδεο δελ δηέθεξαλ ζην κέγηζην βάξνο πνπ
είραλ θηάζεη πνηέ (P=0.078), νη δηαηεξνχληεο είραλ θηάζεη ζε κεγαιχηεξν ΓΜ (P=0.032) θαη αλέθεξαλ
φηη είραλ πεξίπνπ 10 θηιά κεγαιχηεξε αξρηθή απψιεηα βάξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο
(P<0.001). ρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε βάξνπο, νη δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ φηη δηαηεξνχζαλ 17 θηιά (δηάκεζνο
ν

ν

(25 -75 εθαηνζηεκφξην: 19.27% (13.68-26.36)) γηα 2.5 πεξίπνπ ρξφληα.
Πίλαθαο 1: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηζηνξηθφ βάξνπο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη αλά θαηεγνξία
δηαηήξεζεο.
ύλνιν
(n=232)

Γηαηεξνύληεο
(n=145)

Δπαλαθηήζαληεο
(n=87)

P-value

P’
value

Γπλαίθεο

52.20%

51.70%

52.90%

0.893

-

Άλδξεο

47.80%

48.30%

47.10%

Ζιηθία (έηε)

29.58
(23.3347.15)

27.42 (22.7539.75)

34.25 (25.0852.75)

0.055

-

Βάξνο (kg)

80.00
(69.0091.75)

75.00 (64.0085.50)

88.00 (79.75100.25)

<0.001

<0.001

ΓΜ (kg/m²)

27.46
(24.6931.91)

25.68 (23.2229.07)

30.51 927.3435.23)

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Καηάζηαζε βάξνπο (%εζεινληψλ)
Διιεηπνβαξείο

0.9

1.4

0

Φπζηνινγηθφ βάξνο

25.9

40.7

1.1

Τπέξβαξν

40.5

35.2

49.4
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Παρπζαξθία

32.8

22.8

49.4

Μέγηζην βάξνο (kg)

92.00
(80.00106.00)

95.00 (80.50110.00)

90.00 (80.00105.00)

0.078

0.041

Μέγηζηνο ΓΜ (kg/m²)

32.05
(28.3937.09)

32.84 (28.7437.34)

31.25 (27.6936.15)

0.032

0.016

kg

18.00
(12.0028.00)

23.00 (17.0032.00)

13.00 (10.0017.25)

<0.001

<0.001

%

20.15
(14.4928.57)

25.71 (20.0031.12)

15.48 (12.5018.76)

<0.001

<0.001

Αξρηθή απψιεηα βάξνπο

Απψιεηα πνπ δηαηεξείηαη
kg

17.00 (12.0025.00)

%

19.27 (13.6826.36)

Έηε δηαηήξεζεο απψιεηαο

2.37 (1.40-3.74)

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην) ή ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%),
ΓΜ: δείθηεο κάδαο ζψκαηνο. P': πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη θχιν. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: p<0.05

Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζεινληψλ (Πίλαθαο 2), νη δχν νκάδεο δελ δηέθεξαλ σο
πξνο ηελ νηθνγελεηαθή (P=0.449) θαη επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (P=0.556) κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη
ζηηο δχν νκάδεο λα αλαθέξεη φηη ήηαλ αλχπαληξνη θαη εξγαδφκελνη αθφκα θαη κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα
ειηθία θαη θχιν. Οη νκάδεο δελ δηέθεξαλ νχηε σο πξνο ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο (P=0.925), φκσο νη
δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ 2 πεξηζζφηεξα έηε εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο (P<0.001).
Αλαθνξηθά κε ην ρψξν πνπ δηακέλνπλ νη εζεινληέο, αλ θαη αξρηθά παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο ζηα πνζνζηά κεηαμχ ησλ νκάδσλ (P=0.044), φηαλ έγηλε πξνζαξκνγή γηα ηελ ειηθία θαη ην θχιν
ηα πνζνζηά δελ δηέθεξαλ (P=0.064).

Πίλαθαο 2: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο.
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ύλνιν
(n=232)

Γηαηεξνύληεο
(n=145)

Δπαλαθηήζαληεο
(n=87)

P-value

P'-value

Άγακνο

55.50%

59.50%

48.60%

0.396

0.449

Έγγακνο

29.70%

33.10%

41.40%

Γηαδεπγκέλνο

6.30%

5.00%

8.60%

Υήξνο

2.10%

2.50%

1.40%

Δξγαδφκελνο

60.20%

69.40%

72.90%

0.524

0.556

Άλεξγνο

2.60%

2.50%

2.90%

Φνηηεηήο

22.50%

25.60%

17.10%

Γεκφζηνο Τπάιιεινο

14.10%

14.90%

12.90%

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο

48.60%

40.50%

43.50%

Διεχζεξνο
επαγγεικαηίαο

10.50%

10.70%

10.00%

πληαμηνχρνο

2.60%

3.30%

1.40%

Οηθηαθά

4.20%

2.50%

7.10%

Υεηξσλαθηηθή (1)

16.10%

15.30%

17.60%

0.967

0.925

Διαθξψο ρεηξσλαθηηθή
(2)

19.90%

19.50%

20.60%

Διαθξψο
(3)

29.00%

29.70%

27.90%

Πλεπκαηηθή (4)

34.90%

35.60%

33.80%

Έηε εθπαίδεπζεο

16.00
(12,0016,00)?

16.00 (12.0016.00)

14.00 (12.0016.00)

<0.001

0.011

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε

Φχζε εξγαζίαο

πλεπκαηηθή
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Υψξνο Γηακνλήο
Αζηηθφο

61.30%

65.30%

54.30%

Ζκηαζηηθφο

18.30%

19.80%

15.70%

Δμνρηθφο

20.40%

14.90%

30.00%

0.044

0.064

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην) ή ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%), P':
πξνζαξκνζκέλν γηα θχιν θαη ειηθία. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα.
Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value <0.05

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο ζε θάζε θχιν μερσξηζηά (Πίλαθαο 3), ε
ειηθία δελ δηέθεξε κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ θαη ζηα δχν θχια (P>0.05). Γηαηεξνχληεο,
άλδξεο θαη γπλαίθεο είραλ κεγαιχηεξν βάξνο, κεγαιχηεξν ΓΜ θαη παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο ζηα πνζνζηά πνπ αθνξνχζαλ ηελ θαηάζηαζε βάξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο
(P<0.001 γηα φιεο ηηο ζπγθξίζεηο). Οη νκάδεο δελ δηέθεξαλ σο πξνο ην κέγηζην βάξνο θαη κέγηζην ΓΜ
(P>0.05), φκσο ζηνπο άλδξεο, νη δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ φηη είραλ θηάζεη ζε κεγαιχηεξν ΓΜ απφ φηη νη
επαλαθηήζαληεο (P=0.03). Δπηπξφζζεηα, ζηηο γπλαίθεο θαη ζηνπο άλδξεο, νη δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ φηη
είραλ κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο απφ φηη νη επαλαθηήζαληεο (P<0.001). Ζ κέζε ηηκή ηεο δηακέζνπ γηα
ηελ δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο ήηαλ πεξίπνπ ζηα 17 θηιά θαη ζηα δχν θχια γηα 2.82 (1.39-4.78) θαη 2.05
(1.46-3.37) έηε γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο αληίζηνηρα.

Πίλαθαο 3: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηζηνξηθφ βάξνπο αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο ζε θάζε θχιν.
Γπλαίθεο

Άλδξεο

Γηαηεξνύ
ζεο n=75

Δπαλαθηήζα
ζεο n=46

Pvalu
e

P’
value

Γηαηεξνύλ
ηεο n=70

Δπαλαθηήζα
ληεο n=70

Pvalu
e

P’
valu
e

Ζιηθία (έηε)

32.75
(23.7544.42)

43.67 (25.9254.23)

0.05
4

-

26.58
(22.3335.44)

28.33 (22.3845.58)

0.39
2

-

Βάξνο (kg)

67.00
(58.0080.00)

80.00 (70.0092.50)

<0.0
01

<0.00
1

83.00
(74.7595.00)

95.00 (85.00109.00)

<0.0
01

<0.0
01

ΓΜ
(kg/m²)

24.76
(22.3729.41)

29.71 (27.0935.03)

<0.0
01

<0.00
1

26.80
(24.4729.08)

30.11 (27.7735.13)

<0.0
01

<0.0
01

<0.0

<0.00

<0.0

<0.0

Καηάζηαζε
βάξνπο
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(%εζεινλη
ψλ)

01

1

01

01

Διιεηπνβα
ξείο

2.7

0

0

0

Φπζηνινγηθ
φ βάξνο

49.3

0

31.4

2.4

Τπέξβαξν

25.3

52.2

45.7

46.3

Παρπζαξθί
α

22.7

47.8

22.9

51.2

Μέγηζην
βάξνο (kg)

84.00
(72.0099.00)

82.00 (70.0095.00)

0.36
2

0.288

103.00
(92.75120.25)

96.00 (89.00110.00)

0.06
1

0.07
9

Μέγηζηνο
ΓΜ
(kg/m²)

31.11
(28.7137.65)

31.22 (27.3835.69)

0.45
5

0.226

34.33
(29.8037.26)

30.38 (28.3635.61)

0.03
0

0.02
8

Αξρηθή απψιεηα βάξνπο
kg

21.00
(15.0030.00)

12.50 (10.0017.25)

<0.0
01

<0.00
1

25.00
(17.0033.00)

13.00 (10.0016.50)

<0.0
01

<0.0
01

%

25.71
(20.0031.70)

17.03 (13.8019.65)

<0.0
01

<0.00
1

24.26
(17.3729.57)

13.63 (11.2818.55)

<0.0
01

<0.0
01

Απψιεηα πνπ δηαηεξείηαη
kg

17.00
(12.0017.00)

17.50
(13.0027.00)

%

20.73
(14.5126.66)

16.92
(13.2426.35)

2.82 (1.394.78)

2.05 (1.463.37)

Έηε
δηαηήξεζεο
απψιεηαο

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην) ή ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%), P':
πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία, ΓΜ: δείθηεο κάδαο ζψκαηνο. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε
έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05
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ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ 3
κνληέια αλαιχζεσλ, ην κνληέιν 1 κε ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, ην κνληέιν 2 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη ην
κνληέιν 3 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα.
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο, ε ειηθία, ην βάξνο, ν ΓΜ, ε θαηάζηαζε βάξνπο θαη
ε αξρηθή απψιεηα βάξνπο απνηεινχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο δηαηήξεζεο απψιεηαο
βάξνπο αθφκα θαη κεηά απφ έιεγρν γηα ζπγρπηηθνχο παξάγνληέο. πγθεθξηκέλα ζηηο γπλαίθεο, γηα θάζε 1
κνλάδα αχμεζεο ζηελ ειηθία νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο κεηψλνληαη θαηά 9% (OR 0.91, 95% CI 0.85-0.97)
ελψ γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηνπ βάξνπο θαη ηνπ ΓΜ νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο κεηψλνληαη θαηά 5%
(OR 0.95, 95% CI 0.91-0.98) θαη 16% (OR 0.84, 95% CI 0.76-0.93) αληίζηνηρα. ηνπο άλδξεο γηα θάζε
κνλάδα αχμεζεο ηνπ βάξνπο θαη ηνπ ΓΜ νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο κεηψλνληαη θαηά 5% (OR 0.95, 95%
CI 0.92-0.98) θαη 21% (OR 0.79, 95% CI 0.69-0.90) αληίζηνηρα. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε βάξνπο, νη
πηζαλφηεηεο λα δηαηεξείηαη ε απψιεηα βάξνπο κεηψλνληαλ θαηά 5% πεξίπνπ (γπλαίθεο θαη άλδξεο) εάλ ην
άηνκν παξνπζίαδε θπζηνινγηθφ βάξνο, ππέξβαξν ή κε παρπζαξθία ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα αλαθνξάο
(ειιεηπνβαξείο). ηελ πεξίπησζε ηεο αξρηθή απψιεηαο βάξνπο, γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο νη πηζαλφηεηεο
δηαηήξεζεο απμάλνληαη θαηά 13%(OR 1.13, 95% CI 1.04-1.22) θαη 25% (OR 1.25, 95% CI 1.12-1.39) ζηηο
γπλαίθεο θαη άλδξεο αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα, ζηνπο άλδξεο θάλεθε φηη γηα θάζε επηπιένλ έηνο
εθπαίδεπζεο, νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο απμάλνληαη θαηά 24%(OR 1.24, 95% CI 1.021.52).

Πίλαθαο 4: Μνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο αλαθνξηθά κε γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηζηνξηθφ βάξνπο
θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο αλά θχιν (φπνπ 1=δηαηήξεζε).

Γπλαίθεο
ΜΟΝΣΔΛΟ 1

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

ΜΟΝΣΔΛΟ 3

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

Ζιηθία (έηε)

0.91

0.86

0.96

0.91

0.85

0.96

0.91

0.85

0.97

Βάξνο (kg)

0.94

0.91

0.97

0.94

0.91

0.97

0.95

0.91

0.98

ΓΜ (kg/m²)

0.81

0.74

0.90

0.82

0.74

0.90

0.84

0.76

0.93

Φπζηνινγηθφ βάξνο

0.94

0.91

0.97

0.94

0.91

0.97

0.95

0.91

0.98

Τπέξβαξν

0.95

0.93

0.98

0.95

0.93

0.99

0.95

0.92

0.99

Παρπζαξθία

0.95

0.94

0.96

0.91

0.85

0.96

0.91

0.85

0.97

Μέγηζην βάξνο (kg)

1.01

0.98

1.03

1.00

0.98

1.03

1.01

0.98

1.04

Καηάζηαζε βάξνπο (%εζεινληψλ)
Διιεηπνβαξείο (Ref)
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Μέγηζηνο ΓΜ (kg/m²)

1.02

0.94

1.10

1.01

0.94

1.09

1.03

0.95

1.11

Kg

1.08

1.02

1.15

1.08

1.02

1.15

1.08

1.02

1.16

%

1.12

1.05

1.20

1.12

1.05

1.20

1.13

1.04

1.22

Έηε εθπαίδεπζεο

1.07

0.95

1.21

1.08

0.95

1.22

1.11

0.97

1.26

Αξρηθή απψιεηα βάξνπο

Άλδξεο
ΜΟΝΣΔΛΟ 1

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

ΜΟΝΣΔΛΟ 3

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

Ζιηθία (έηε)

0.99

0.94

1.04

0.99

0.94

1.04

1.01

0.96

1.07

Βάξνο (kg)

0.95

0.93

0.98

0.95

0.93

0.98

0.95

0.92

0.98

ΓΜ (kg/m²)

0.81

0.72

0.91

0.81

0.72

0.90

0.79

0.69

0.90

Φπζηνινγηθφ βάξνο

0.94

0.91

0.98

0.94

0.91

0.98

0.95

0.91

0.98

Τπέξβαξν

0.95

0.93

0.98

0.95

0.93

0.99

0.95

0.92

0.99

Παρπζαξθία

0.95

0.93

0.98

0.95

0.93

0.98

0.95

0.92

0.98

Μέγηζην βάξνο (kg)

1.02

1.00

1.04

1.02

1.00

1.04

1.01

0.99

1.04

Μέγηζηνο ΓΜ (kg/m²)

1.08

0.99

1.18

1.08

0.99

1.18

1.07

0.98

1.17

Kg

1.17

1.08

1.27

1.17

1.08

1.27

1.16

1.07

1.27

%

1.26

1.13

1.39

1.26

1.13

1.40

1.25

1.12

1.39

Έηε εθπαίδεπζεο

1.27

1.07

1.52

1.29

1.07

1.54

1.24

1.02

1.52

Καηάζηαζε βάξνπο (%εζεινληψλ)
Διιεηπνβαξείο (Re)f

Αξρηθή απψιεηα βάξνπο

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο OR θαη 95% ΓΔ, Με έληνλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (P<0.05), Μνληέιν 1: Πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, Μνληέιν 2: Πξνζαξκνζκέλν πεξαηηέξσ γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε, Μνληέιν 3:
Πξνζαξκνγή πεξαηηέξσ γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα.

Ιατρικό ιςτορικό
Σν εξσηεκαηνιφγην ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ζπκπιήξσζαλ 190 εζεινληέο (120 δηαηεξνχληεο θαη 70
επαλαθηήζαληεο) θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ
πγείαο ήηαλ πνιχ ρακειή, εχξεκα αλακελφκελν ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο. ε φιεο ηηο ζπγθξίζεηο
κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ ζρεηηθά κε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ιήθζεθε ππφςε ε ειηθία σο
ζπγρπηηθφο παξάγνληαο. Οη επαλαθηήζαληεο αλέθεξαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηη παξνπζίαδαλ
αξηεξηαθή ππέξηαζε ζε ζρέζε κε ηνπο δηαηεξνχληεο (P=0.045), παξφια απηά φηαλ ιήθζεθε ππφςε ην
θχιν θαη ε ειηθία ηφηε ε δηαθνξά ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P=0.233). Οη ζπρλφηεηεο απμεκέλσλ
ιηπηδίσλ θαη ζαθραξψδε δηαβήηε δελ δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ (P>0.05). Ζ ζπρλφηεηα αλαθνξάο ησλ

77

Σκήκα Δπηζηεκψλ Τγείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ: Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

δχν νκάδσλ δελ δηέθεξε γηα θαλέλα απφ ηα ηαηξηθά ζπκβάληα θαη δηαγλψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ (P>0.05).
Κακία δηαθνξά δελ παξαηεξήζεθε γηα ηε ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηαηξηθφ
ηζηνξηθφ (P>0.05). εκαληηθφ ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ηφζν νη δηαηεξνχληεο φζν θαη νη επαλαθηήζαληεο
αμηνιφγεζαλ ζπλνιηθά ηελ πγεία ηνπο κε ηελ ίδηα βαζκνινγία (7.98 ± 1.319 vs 7.69 ±1.528, P=0.355,
εχξνο θιίκαθαο 1-10 φπνπ 1=θάθηζηε πγεία θαη 10=άξηζηε πγεία).
Σέινο, ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ γπλαηθνινγηθνχ ηζηνξηθνχ, δηαηεξνχζεο θαη επαλαθηήζαζεο δελ δηέθεξαλ
σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ, ηε κέζε ειηθία εκκελαξρήο, θαη ηε
ζπρλφηεηα εκκελφπαπζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη δηαηεξνχζεο θαη επαλαθηήζαζεο δελ δηέθεξαλ σο πξνο
ηα πνζνζηά δηαθνπήο πεξηφδνπ (P=0.855), εληνχηνηο νη δηαηεξνχζεο αλέθεξαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ
πεξηφδσλ ην πξνεγνχκελν έηνο ζε ζρέζε κε ηηο επαλαθηήζαζεο (2.92 ±3.427 vs 0.00 ± 0.000, P=0.010)
εχξεκα ην νπνίν πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ νξηαθά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο δηακέζνπ ηεο
ειηθίαο ησλ δχν νκάδσλ (32.75 (23.75-44.42) vs 43.67 (25.92-54.23) γηα δηαηεξνχζεο θαη επαλαθηήζαζεο
αληίζηνηρα, P=0.054). Όηαλ ιήθζεθαλ ππφςε ην θχιν θαη ε ειηθία δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δελ εληνπίζηεθαλ ζηνλ αξηζκφ θπήζεσλ θαη ηνθεηψλ αλάκεζα
ζηηο δχν νκάδεο (P>0.05).
Πίλαθαο 5: Απνηειέζκαηα παξακέηξσλ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο.
Γηαηεξνύληεο
n=120

Δπαλαθηήζαληεο
n=70

P-value

P’
value

αξηεξηαθή ππέξηαζε

6.7

15.7

0.045

0.233

απμεκέλεο ηηκέο ιηπηδίσλ

16.7

17.1

0.933

0.548

ζαθραξψδε δηαβήηε

3.3

8.6

0.119

0,335

Δγθεθαιηθφ. Μηθξφ εγθεθαιηθφ ή
παξνδηθφ ηζραηκηθφ επεηζφδην.

0.8

0.0

0.444

0,545

ηεθαληαία λφζνο. Έκθξαγκα.

0.8

0.0

0.444

0,565

Άιιε θαξδηαγγεηαθή πάζεζε.

3.3

1.4

0.429

0,561

Καθνήζεηα.

2.5

0

0.182

0,999

Λνίκσμε.

5.0

5.7

0.832

0,772

ΥΑΠ.

0.0

1.4

0.189

0,999

Αηχρεκα.

14.2

8.6

0.254

0,295

Πέηξα ζηνπο λεθξνχο.
Οπξνινίκσμε.

5.8

4.3

0.645

0,677

Γπζθνηιηφηεηα.

30.0

22.9

0.287

0,269

Πνζνζηό αηόκσλ κε ύπαξμε:
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Καηάζιηςε (κε ηαηξηθή
δηάγλσζε).

5.0

5.7

0.832

0,795

Άιιε ςπρηαηξηθή αζζέλεηα.

0.8

0.0

0.444

0,969,

χλδξνκν Πνιπθπζηηθψλ
Χνζεθψλ.

8.3

5.7

0.505

0,747

Λήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο

20.8

28.6

0.226

0,433

Καξδηαγγεηαθήο λφζνπ

25.8

21.4

0.631

0,595

Τπέξηαζεο

57.8

42.2

0.131

0,063

Γπζιηπηδαηκίαο

65.4

34.6

0.866

0,962

Γηαβήηε

28.3

21.4

0.118

0,406

7.98 ± 1.319

7.69 ±1.528

0.188

0,355

12.5

11.1

0.837

0,855

12.75 ± 24.028

3.75 ± 2.217

0.482

0,532

79.7

63.9

0.084

0,889

Αξηζκόο πεξηόδσλ ηνλ
ηειεπηαίν ρξόλν (Αλ
δηαθόπεθε)

2.92 ±3.427

0.00 ± 0.000

0.010

0,999

Αξηζκφο θπήζεσλ

1.05 ±1.558

1.75 ±1.795

0.043

0,579

Αξηζκφο ηνθεηψλ

0.89 ±1.249

1.61 ±1.644

0.026

0,269

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό:

Γεληθή βαζκνιφγεζε θαηάζηαζεο
πγείαο
Γηαθνπή πεξηόδνπ
ΝΑΗ
Υξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο
πεξηφδνπ (κήλεο)
Φπζηνινγηθή πεξηόδνο
ΝΑΗ

Οη ηηκέο εκθαλίδνληαη σο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%) ή σο κέζνο φξνο ± ηππηθή απφθιηζε. P':
πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη θχιν. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα.
Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

Κάπνιςμα
ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ην θάπληζκα. Γελ παξαηεξήζεθε θακία
δηαθνξά κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ σο πξνο ηα πνζνζηά θαπληζηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ
ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδνπλ θαη ηα έηε θαπλίζκαηνο. Κακία δηαθνξά δελ θάλεθε λα ππάξρεη θαη σο πξνο ηα
πνζνζηά πξψελ θαπληζηψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. εκεηψλεηαη φηη θακία δηαθνξά δελ θάλεθε λα
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ππάξρεη ζε θακία απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ θαη αθνξνχλ ην θάπληζκα κεηαμχ ησλ δχν
νκάδσλ αθφκα θαη κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ηνλ παξάγνληα ειηθία.
Πίλαθαο 6: Απνηειέζκαηα γηα παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ην θάπληζκα αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο.
Γηαηεξνχληεο

Δπαλαθηήζαληεο

Καπληζηέο

P

P'

0.822

0.851

Όρη

62.10%

65.20%

Ναη

37.10%

33.30%

Πνηέ θαπληζηήο

0.90%

1.50%

Σζηγάξα/εκέξα

11 (10-20)

17.5 (10-20)

0.490

0.700

9 (4-15)

9 (4-15)

0.961

0.518

0.915

0.986

Έηε θαπλίζκαηνο
Πξώελ θαπληζηήο
Όρη

50.90%

53%

Ναη

11.20%

12.10%

Πνηέ θαπληζηήο

37.90%

34.80%

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην) ή ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο, P':
πξνζαξκνζκέλν γηα θχιν θαη ειηθία. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα.
Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ 3
κνληέια αλαιχζεσλ, ην κνληέιν 1 κε ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, ην κνληέιν 2 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη ην
κνληέιν 3 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Κακία απφ ηηο
παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ην θάπληζκα δελ θάλεθε λα απνηεινχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο παξάγνληεο
ηεο δηαηήξεζεο απψιεηαο βάξνπο κεηά απφ έιεγρν γηα ζπργπηηθνχο παξάγνληεο (P<0.05).

Πίλαθαο 7: Μνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο αλαθνξηθά κε παξακέηξνπο ζρεηηθά κε ην θάπληζκα
γηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο (φπνπ 1=δηαηήξεζε).
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ΜΟΝΣΔΛΟ 1

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

ΜΟΝΣΔΛΟ 3

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

Ναη

1.04

0.51

2.11

1.03

0.51

2.11

1.28

0.60

2.72

Πνηέ θαπληζηήο

0.44

0.03

7.43

0.42

0.03

7.22

0.74

0.04

12.83

Σζηγάξα/εκέξα

0.52

0.08

3.23

0.52

0.08

3.24

0.52

0.08

4.37

Έηε θαπλίζκαηνο

0.92

0.81

1.05

0.92

0.81

1.05

0.93

0.81

1.05

Ναη

1.02

0.35

2.95

1.03

0.36

2.99

1.49

0.49

4.55

Πνηέ θαπληζηήο

1.00

0.48

2.11

1.00

0.48

2.10

1.39

0.62

3.10

Καπληζηέο
Όρη (Ref)

Πξσήλ θαπληζηήο
Όρη (Ref)

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο OR θαη 95% ΓΔ, Με έληνλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (P<0.05), Μνληέιν 1: Πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία, θχιν θαη νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, Μνληέιν 2: Πξνζαξκνζκέλν πεξαηηέξσ γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε, Μνληέιν 3:
Πξνζαξκνγή πεξαηηέξσ γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα.

Απώλεια βάρουσ
Αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο απψιεηαο βάξνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εζεινληέο, ηα απνηειέζκαηα απφ
ηνλ έιεγρν δηαθνξψλ ζηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο πξηλ θαη κεηά
απφ πξνζαξκνγή γηα ηνπο παξάγνληεο θχιν θαη ειηθία. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαηεξνχλησλ (54.4%)
θαη επαλαθηήζαλησλ (62%) αλέθεξε φηη είρε ηε βνήζεηα απφ δηαηηνιφγν-δηαηξνθνιφγν πξνθεηκέλνπ λα
ράζεη βάξνο θαη έλα εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ δηαηεξνχλησλ (47.2%) θαη επαλαθηήζαλησλ (46.5%)
αλέθεξε φηη έραζε βάξνο απφ κφλνο/ε ηνπ/εο. ε θακία απφ ηηο κεζφδνπο απψιεηαο βάξνπο δελ δηέθεξαλ
ηα πνζνζηά αλάκεζα ζηνπο δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο (P>0.05). Δπηπξφζζεηα, πξνθεηκέλνπ λα
ράζνπλ βάξνο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαηεξνχλησλ (57.6%) θαη επαλαθηήζαλησλ (52.1%) αλέθεξε φηη
έθαλε αιιαγέο θαη ζηε δηαηξνθή θαη ζηελ άζθεζε. ηελ ίδηα εξψηεζε ην 32.8% ησλ δηαηεξνχλησλ θαη ην
40.8% ησλ επαλαθηήζαλησλ αλέθεξε φηη έθαλε αιιαγέο θπξίσο ζηε δηαηξνθή ηνπ. Δλψ έλα κηθξφ
πνζνζηφ ηφζν ζηνπο δηαηεξνχληεο (8%) φζν θαη ζηνπο επαλαθηήζαληεο (7%) αλέθεξε φηη έθαλε αιιαγέο
θπξίσο ζηελ άζθεζε. Παξφια απηά, ηα πνζνζηά γηα φιεο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο
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εζεινληέο ηεο θάζε νκάδαο, δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ
(P=0.909).
Πίλαθαο 8: Μέζνδνη απψιεηαο βάξνπο αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο.
Γηαηεξνχληεο n=125

Δπαλαθηήζαληεο n=71

P

P'

Μφλνο/ε κνπ

47.2

46.5

0.923

0.914

Με δηαηηνιφγν-δηαηξνθνιφγν

54.4

62.0

0.303

0.281

Με ηαηξφ

2.4

2.8

0.859

0.912

Με βαξηαηξηθή εγρείξεζε

2.4

1.4

0.637

0.544

Με άιιν εηδηθφ (εθηφο δηαηηνιφγνπ ή
ηαηξνχ

8.0

7.0

0.808

0.851

Γίαηηα απφ
βηβιίν/πεξηνδηθφ/θίινπο/ζπγγελείο

12.0

5.6

0.148

0.171

Με ππνθαηάζηαηα γεπκάησλ/ράπηα
αδπλαηίζκαηνο

10.4

7.0

0.434

0.440

Με λεζηεία, απνηνμίλσζε ή
κνλνθαγηθεο δίαηηεο

10.4

2.8

0.550

0.094

- Με άιιε κέζνδν

7.7

3.3

0.729

0.803

0.521

0.909

Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (%)

«Γηα λα ράζσ βάξνο έθαλα αιιαγέο»
(%)
θπξίσο ζηε δηαηξνθή

32.8

40.8

θπξίσο ζηελ άζθεζε

8.0

7.0

θαη ζηε δηαηξνθή θαη ζηελ άζθεζε

57.6

52.1

ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ

1.6

0

Οη ηηκέο εκθαλίδνληαη σο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%), P': πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία. Οη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα θίλεηξα πνπ ψζεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηδηψμνπλ
απψιεηα βάξνπο θαζψο επίζεο θαη ην θπξηφηεξν θίλεηξν απφ απηά (Πίλαθαο 9). Σα πην δεκνθηιή θίλεηξα
απψιεηαο αλαδείρζεθαλ κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ απηά ηεο εκθάληζεο, ζηνπο
δηαηεξνχληεο (78.4%) θαη ζηνπο επαλαθηήζαληεο (73.2%), ην θίλεηξν ηεο απηνπεπνίζεζεο λα δειψλεηαη
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απφ ην 56% ησλ δηαηεξνχλησλ θαη ην 43.7% ησλ επαλαθηήζαλησλ αθνινπζνχκελα απφ ηα θίλεηξα γηα
θίλεζε/αληνρή (28.8% θαη 23.9%), θίλεηξν πγείαο (19.2% θαη 21.1%) θαη παξαθίλεζε απφ θίινπο ή
νηθνγέλεηα (18.4% θαη 15.5% γηα δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο αληίζηνηρα). Σα κηθξφηεξα πνζνζηά
απαληήζεσλ ζπγθεληξψζεθαλ ζηα θίλεηξα γηα επαγγεικαηηθνχο ή άιινπο ιφγνπο θαη ζηηο δχν νκάδεο. Σα
πνζνζηά κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ δελ δηέθεξαλ ζε θακία απφ ηηο πηζαλέο απαληήζεηο
θηλήηξσλ (P>0.05) εθηφο απφ απηή ηνπ θηλήηξνπ γηα αζιεηηζκφ. πγθεθξηκέλα, κεγαιχηεξν ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ πνζνζηφ δηαηεξνχλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο αλέθεξε σο θίλεηξν απψιεηαο απηφ
ηνπ αζιεηηζκνχ (12% δηαηεξνχλησλ θαη 2.8% επαλαθηήζαλησλ, P=0.028), εχξεκα ην νπνίν δελ
παξέκεηλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα παξάγνληεο φπσο ην θχιν θαη ε ειηθία
(P=0.065).
Πίλαθαο 9: Κίλεηξα ξχζκηζεο βάξνπο αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο.
Γηαηεξνχληεο n=125

Δπαλαθηήζαληεο n=71

P value

P'
value

78.4

73.2

0.413

0.684

Απηνπεπνίζεζε

56

43.7

0.097

0.210

Κνηλσληθέο ζρέζεηο

16

9.9

0.231

0.356

Τγεία

19.2

21.1

0.745

0.628

Κίλεζε/αληνρή

28.8

23.9

0.462

0.118

Αζιεηηζκφο

12

2.8

0.028

0.065

Δπαγγεικαηηθνχο ιφγνπο

2.4

5.6

0.241

0.243

18.4

15.5

0.605

0.576

0.7

3.3

0.228

0.482

53.6

45.1

0.229

0.966

Απηνπεπνίζεζε

16

19.7

Κνηλσληθέο ζρέζεηο

0.8

0

Τγεία

12

12.7

Κίλεηξα απψιεηαο (%)
Δκθάληζε

Παξαθίλεζε
θίινπο/νηθνγέλεηα

απφ

Άιινη ιφγνη

Κπξηφηεξν θίλεηξν απψιεηαο (%)
Δκθάληζε
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Κίλεζε/αληνρή

11.2

15.5

Αζιεηηζκφο

4.8

0

Δπαγγεικαηηθνχο ιφγνπο

0.8

1.4

0.8

2.8

0

2.8

Παξαθίλεζε
θίινπο/νηθνγέλεηα

απφ

Άιινη ιφγνη

Κίλεηξα δηαηήξεζεο (%)
Δκθάληζε

72

Απηνπεπνίζεζε

55.2

Κνηλσληθέο ζρέζεηο

22.4

Τγεία

35.2

Κίλεζε/αληνρή

42.4

Αζιεηηζκφο

17.6

Δπαγγεικαηηθνχο ιφγνπο

4.8

Πξφηππν γηα άιινπο

21.6

Άιινη ιφγνη

0.4

Κπξηφηεξν θίλεηξν δηαηήξεζεο (%)
Δκθάληζε

42.4

Απηνπεπνίζεζε

18.4

Τγεία

14.4

Κίλεζε/αληνρή

14.4

Αζιεηηζκφο

6.4

Πξφηππν γηα άιινπο

3.2

Άιινη ιφγνη

0.8

Οη ηηκέο εκθαλίδνληαη σο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%), P': πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.
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Παρακολοφκθςθ βάρουσ
Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν δηαθνξψλ ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο αλάκεζα ζηνπο
δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 10. ρεδφλ φιεο νη ζπκπεξηθνξέο
παξαθνινχζεζεο βάξνπο δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε «πφζν ζπρλά
παξαθνινπζείηε ην βάξνο ζαο;» (P<0.001), ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επαλαθηήζαλησλ (46.5%)
αλέθεξε φηη παξαθνινπζεί ην βάξνο ηνπ θάπνηεο θνξέο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ απφ
ηνπο δηαηεξνχληεο αλέθεξε φηη παξαθνινπζεί ην βάξνο ηνπ ζπρλά (42.4%). Δπίζεο, ην δηπιάζην πνζνζηφ
δηαηεξνχλησλ (14.4%) ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο (7%) αλέθεξε φηη πάληα παξαθνινπζεί ην
βάξνο ηνπ θαη άξα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ησλ δηαηεξνχλησλ ζπγθεληξψζεθε ζηηο
απαληήζεηο κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηαο παξαθνινχζεζεο ηνπ βάξνπο (ζπρλά θαη πάληα), ελψ ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ησλ επαλαθηήζαλησλ ζπγθεληξψζεθε ζηηο απαληήζεηο κε ρακειφηεξε
ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο. ηελ εξψηεζε «πφζν ζπρλά θάλεηε δίαηηα;» (P=0.075), πεξίπνπ ίδην
πνζνζηφ απαληήζεσλ αλάκεζα ζε δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο ζπγθεληξψζεθε ζηελ απάληεζε
θάπνηεο θνξέο (32% vs 33.8% αληίζηνηρα) φκσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ζηνπο
δηαηεξνχληεο ζπγθεληξψζεθε ζηηο απαληήζεηο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα (32.8% ζπρλά θαη 12%
πάληα) ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζηνπο επαλαθηήζαληεο ζπγθεληξψζεθε ζηηο
απαληήζεηο κε ηε κηθξφηεξν ζπρλφηεηα δίαηηαο (29.6% ζπάληα θαη 8.5% πνηέ). Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα
δχγηζεο (P=0.024), αλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζηνπο δηαηεξνχληεο αλέθεξε ζπρλφηεηα
δχγηζεο 1-3 θνξέο ην κήλα (36%) θαη 1 θνξά ηελ εβδνκάδα (24%), ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ
ζηνπο επαλαθηήζαληεο ζπγθεληξψζεθε ζηηο απαληήζεηο κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν ή πνηέ (33.8%) θαη 1-3
θνξέο ην κήλα (29.6%). Οη εζεινληέο απάληεζαλ θαη ζε κηα εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ
πηζηεχνπλ φηη έρεη ζην βάξνο ε δχγηζε. Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξψλ ζηα πνζνζηά
ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ έδεημαλ φηη ην έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ δηαηεξνχλησλ (65%) θαη ησλ
επαλαθηήζαλησλ (46.5%) αλέθεξε φηη ε δχγηζε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην βάξνο ελψ παξάιιεια έλα ην
1/5 ησλ απαληήζεσλ ησλ επαλαθηήζαλησλ θαη κφλν ην 1/10 ησλ δηαηεξνχλησλ αλέθεξε φηη έρεη αξλεηηθή
επίδξαζε (19.7% vs 10.4% γηα επαλαθηήζαληεο θαη δηαηεξνχληεο αληίζηνηρα). Tν απνηέιεζκα ζρεηηθά κε
ηηο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ φηαλ ιήθζεθαλ
ππφςε ε ειηθία θαη ην θχιν (P=0.037).

Πίλαθαο 10: πκπεξηθνξέο παξαθνινχζεζεο βάξνπο αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο.
Γηαηεξνχληεο
n=125

Δπαλαθηήζαληεο
n=71

Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ην βάξνο κνπ (%)
Πνηέ

0.8

P value

P‟ value

0.001

0.005

8.5
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πάληα

11.2

16.9

Κάπνηεο θνξέο

31.2

46.5

πρλά

42.4

21.1

Πάληα

14.4

7

Πφζν ζπρλά θάλεηε δίαηηα; (%)
Πνηέ

3.2

8.5

πάληα

20

29.6

Κάπνηεο θνξέο

32

33.8

πρλά

32.8

26.8

Πάληα

12

1.4

πρλφηεηα δχγηζεο (%)
Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν ή πνηέ

13.6

33.8

1 – 3 θνξέο ην κήλα

36

29.6

1 θνξά ηελ εβδνκάδα

24

21.1

14.4

9.9

12

5.6

2 – 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα
1 θνξά ηελ εκέξα ή παξαπάλσ

Ση επίδξαζε πηζηεχεηε φηη έρεη ζην βάξνο ζαο ε δχγηζε; (%)
Θεηηθή επίδξαζε (θαιή)

65.6

46.5

Αξλεηηθή επίδξαζε (θαθή)

10.4

19.7

Κακία επίδξαζε

20.8

31

Γελ δπγίδνκαη

3.2

2.8

0.026

0.075

0.016

0.024

0.055

0.037

Οη ηηκέο εκθαλίδνληαη σο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%). P': πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη θχιν. Οη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.
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ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11. Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ 3 κνληέια αλαιχζεσλ, ην κνληέιν 1 κε ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ειηθία,
ην θχιν θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνληέιν 2 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ
ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη ην κνληέιν 3 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηε θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε έδεημαλ φηη φιεο νη ζπκπεξηθνξέο παξαθνινχζεζεο
ηνπ βάξνπο απνηεινχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο δηαηήξεζεο απψιεηαο βάξνπο, παξφια
απηά φηαλ ιήθζεθαλ ππφςε νη ζπγρπηηθνί παξάγνληέο, ηφηε ηα απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ βάξνπο, φηαλ δίλνληαη νη απαληήζεηο
«ζπρλά» θαη «πάληα» νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο απμάλνληαη θαηαθφξπθα ζπγθξηηηθά κε ηελ απάληεζε
αλαθνξάο «πνηέ», αιιά έπαςαλ λα απνηεινχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο παξάγνληεο φηαλ ιήθζεθε ππφςε
ν παξάγνληαο ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξήζεθε θαη γηα ηελ ζπρλφηεηα «πάληα»
αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα δίαηηαο. Παξφια απηά, φιεο νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπρλφηεηα
δχγηζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ απάληεζε αλαθνξάο ζρεηίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο
απψιεηαο βάξνπο αθφκα θαη φηαλ ιήθζεθαλ ππφςε νη ζπγρπηηθνί παξάγνληεο, κε ηηο πηζαλφηεηεο
δηαηήξεζεο λα απμάλνληαη ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο . Αλαθνξηθά κε ηελ πεπνίζεζε πνπ έρεη
ζην βάξνο ε δχγηζε, νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο κεηψλνληαο θαηά 67% (OR 0.37, 95% CI 0.16-0.83) ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηα άηνκα ζεσξνχζαλ φηη ε δχγηζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζην βάξνο ηνπο ζπγθξηηηθά κε
ηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξνχζαλ φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε.
Πίλαθαο 11: Μνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο αλαθνξηθά κε παξακέηξνπο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε
βάξνπο γηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο (φπνπ 1=δηαηήξεζε).

ΜΟΝΣΔΛΟ 1
OR

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

ΜΟΝΣΔΛΟ 3

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

πρλόηεηα παξαθνινύζεζεο βάξνπο
Πνηέ (Ref)
πάληα

6.31

0.63

63.79

6.43

0.63

65.29

4.42

0.42

46.81

Κάπνηεο θνξέο

5.92

0.63

63.79

6.05

0.65

56.15

4.99

0.53

46.75

πρλά

18.21

1.93

172.12

18.70

1.95

179.38

13.22

1.36

128.57

Πάληα

26.53

2.32

315.45

27.02

2.26

322.93

15.92

1.30

195.23

1.41

0.32

6.17

1.41

0.32

6.18

1.35

0.30

6.09

πρλόηεηα δίαηηαο
Πνηέ (Ref)
πάληα
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Κάπνηεο θνξέο

2.38

0.56

10.02

2.38

0.56

10.10

2.42

0.55

10.59

πρλά

2.93

0.69

12.46

2.93

0.68

12.56

2.83

0.65

12.44

Πάληα

24.09

2.07

280.25

24.08

2.07

280.36

17.64

1.48

210.85

1 – 3 θνξέο ην κήλα

3.04

1.27

7.26

3.07

1.27

7.43

3.26

1.29

8.24

1 θνξά ηελ εβδνκάδα

2.63

1.04

6.65

2.66

1.04

6.78

3.02

1.13

8.06

2 – 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα

3.61

1.15

11.33

3.63

1.15

11.43

3.23

0.98

10.62

1 θνξά ηελ εκέξα ή παξαπάλσ

4.91

1.31

18.44

4.93

1.31

18.55

4.53

1.11

18.51

πρλόηεηα δύγηζεο
Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν ή πνηέ
(Ref)

Ση επίδξαζε πηζηεύεηε όηη έρεη ζην βάξνο ζαο ε δύγηζε
Θεηηθή επίδξαζε (θαιή) (Ref)
Αξλεηηθή επίδξαζε (θαθή)

0.38

0.15

0.98

0.38

0.15

0.99

0.44

0.16

1.18

Κακία επίδξαζε

0.43

0.20

0.93

0.43

0.20

0.93

0.37

0.16

0.83

Γελ δπγίδνκαη

1.37

0.21

8.88

1.39

0.21

9.02

1.80

0.25

12.90

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο OR θαη 95% ΓΔ, Με έληνλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα (P<0.05), Μνληέιν 1: Πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία, θχιν θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, Μνληέιν
2: Πξνζαξκνζκέλν πεξαηηέξσ γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε, Μνληέιν 3: Πξνζαξκνγή πεξαηηέξσ γηα θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα.

Διατροφικζσ ςυμπεριφορζσ
Σα απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ηηο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 12. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ αλέθεξε φηη ε ζπρλφηεηα
θαηαλάισζεο θαγεηνχ εθηφο ζπηηηνχ είλαη 1-3 θνξέο ην κήλα θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη ζηηο δχν
νκάδεο αλέθεξε φηη θαηαλάισλε θαζεκεξηλά πξσηλφ θαζψο θαη φηη θαζεκεξηλά θαηαλαιψλνπλ θάπνην
γεχκα ή ζλαθ κε παξέα (P>0.05). Όζνλ αθνξά ηα γεχκαηα ησλ εζεινληψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
δηαηεξνχλησλ αλέθεξε φηη θαηαλάισλε ηνπιάρηζηνλ 4 γεχκαηα θαζεκεξηλά, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
επαλαθηήζαλησλ αλέθεξε φηη θαηαλάισλε 1-5 γεχκαηα θαζεκεξηλά

(P=0.009) ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ αξηζκφ θπξίσο γεπκάησλ (P<0.001), θαη ζηελ
ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο (P<0.0001). Δπίζεο, δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηηο απαληήζεηο
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ηεο εξψηεζεο «Πφζν ζπρλά θαηαλαιψλεηε θαγεηφ πνπ παξαζθεπάδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
ζην ζπίηη;» κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ησλ επαλαθηήζαλησλ λα ζπγθεληξψλεηαη ζην ζρεδφλ
πάληνηε θαη αθνινχζσο ζην ζπρλά θαη ειάρηζηα ζην κεξηθέο/θνξέο/ζπάληα ελψ ζηνπο δηαηεξνχληεο ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψζεθε ζην ζπρλά, αθνινχζσο ζην ζρεδφλ πάληνηε θαη ην 1/5 ησλ
απαληήζεσλ ζην κεξηθέο θνξέο/ζπάληα (P=0.004).
Πίλαθαο 12: Απνηειέζκαηα δηαηξνθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο.
Γηαηεξνχληεο
(n=115)

Δπαλαθηήζαληεο
(n=66)

Πφζν ζπρλά παξαγγέιλεηε απ‟ έμσ ή ηξψηε εθηφο ζπηηηνχ; (%)
πάληα/πνηέ

15.7

10.6

1 – 3 θνξέο ην κήλα

44.3

34.8

1 – 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα

29.6

30.3

3+ θνξέο ηελ εβδνκάδα

10.4

24.2

Πφζν ζπρλά θαηαλαιψλεηε πξσηλφ; (%)
πάληα/πνηέ

4.3

15.2

1 – 3 θνξέο ην κήλα

4.3

4.5

1 – 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα

12.2

13.6

3 – 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα

17.4

12.1

θαζεκεξηλά

61.7

54.5

Πφζν ζπρλά ηξψηε θάπνην γεχκα ή ζλαθ κε ηελ νηθνγέλεηα ή άιιε παξέα; (%)
πάληα/πνηέ

7

9.1

1 – 3 θνξέο ην κήλα

27.8

13.6

1 – 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα

20.9

19.7

3 – 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα

15.7

19.7

θαζεκεξηλά

28.7

37.9

Πφζα γεχκαηα θάλεηε ζπλήζσο ζπλνιηθά ηελ εκέξα καδί κε ηα ζλαθ; (%)
1-3

24.3

P

P‟
value

0.215

0.077

0.131

0.155

0.114

0.196

0.012

0.009

39.4
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4-5

50.4

51.5

≥6

25.2

9.1

Πφζα απφ απηά είλαη θπξίσο γεχκαηα (πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ); (%)
1

3.5

19.7

2

31.3

22.7

3

65.2

57.6

Πφζν ηξψηε απφ ην νξαηφ ιίπνο θαη ηελ πέηζα ζην θξέαο; (%)
Καζφινπ

41.7

39.4

έλα κέξνο

42.6

42.4

ην πεξηζζφηεξν

10.4

7.6

Όιν

5.2

10.6

Υξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο (%)
Όρη

66.1

89.4

Ναη

33.9

10.6

Πφζν γξήγνξα ηξψηε; (%)
ρεηηθά αξγά/πνιχ αξγά

15.1

8.7

Μέηξηα

37.9

53

ρεηηθά γξήγνξα

25.8

28.7

Πνιχ γξήγνξα

21.2

9.6

Κπξίσο εγψ είκαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ ζην ζπίηη (%)
Κπξίσο εγψ

60.6

60.9

Κπξίσο άιινη

39.4

39.1

Πφζν ζπρλά θαηαλαιψλεηε θαγεηφ πνπ παξαζθεπάδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπ ζην ζπίηη; (%)
Μεξηθέο θνξέο/ζπάληα

21.2

8.7

πρλά

48.5

39.1

<0.001

<0.001

0.548

0.419

<0.001

<0.001

0.036

0.222

0.548

0.977

0.016

0.004
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ρεδφλ πάληνηε

30.3

52.2

Οη ηηκέο εκθαλίδνληαη σο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%). P': πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη θχιν. Οη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

Ο Δείκτθσ υμπεριφορών χετιηόμενων με το Βάροσ (Weight-Related Behaviors Index)
Γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαπηχρζεθε ν Γείθηεο
πκπεξηθνξψλ ρεηηδφκελσλ κε ην Βάξνο (WRBI). Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ απαξηίδνπλ
ηνλ δείθηε είραλ επηιεγεί απφ ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο δηαηξνθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Πίλαθαο 13).
πγθεθξηκέλα, νη κεηαβιεηέο πνπ επηιέμακε γηα ηνλ δείθηε ήηαλ: ηξψγνληαο έμσ, ηξψγνληαο κε παξέα,
ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο πξσηλνχ, αξηζκφο γεπκάησλ αλά εκέξα, θπξίσο γεχκαηα αλά εκέξα, ξπζκφο
θαηαλάισζεο ηξνθήο, ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο γεπκάησλ, ππεχζπλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία γεπκάησλ,
ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ζπηηηθνχ θαγεηνχ θαη ζπρλφηεηαο απηνδχγηζεο. Ο δείθηεο απνηειείηαη απφ 9
κεηαβιεηέο ζρεηηδφκελεο κε ηε δηαηξνθή θαη 1 κεηαβιεηή ζρεηηθά κε ηε δχγηζε. Οη κεηαβιεηέο απηέο
κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε δηρφηνκεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα. Γηα
θάζε κεηαβιεηή ν εζεινληήο ιάκβαλε έλα ζθνξ 0 ή 1 φπνπ 0 βαζκφο ε ιηγφηεξν ηδαληθή ζπκπεξηθνξά
θαη 1 βαζκφο ε πεξηζζφηεξν ηδαληθή ζπκπεξηθνξά. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζε ηξνθήο
εθηφο ζπηηηνχ/έμσ, ζπάληα/πνηέ θαη 1-3 θνξέο αλά κήλα θσδηθνπνηήζεθαλ κε 1 ελψ 3-6 θνξέο αλά
εβδνκάδα, θαζεκεξηλά ή πεξηζζφηεξν απφ 2 θνξέο αλά εκέξα θσδηθνπνηήζεθαλ κε 0. Γηα ηελ κεηαβιεηή
ηξψγνληαο κε παξέα, θαζεκεξηλά θαη πεξηζζφηεξν απφ 2 θνξέο αλά εκέξα θσδηθνπνηήζεθαλ κε 1 ελψ
ζπάληα/πνηέ, 1-3 θνξέο αλά κήλα θαη 3-6 θνξέο αλά εβδνκάδα θσδηθνπνηήζεθαλ κε 0. Γηα ηελ κεηαβιεηή
ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο πξσηλνχ, ε απάληεζε θαζεκεξηλά θσδηθνπνηήζεθε κε 1 θαη νη ππφινηπεο
απαληήζεηο κε 0. Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ γεπκάησλ, ηνπιάρηζηνλ 6 γεχκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ 3
θπξίσο γεχκαηα θσδηθνπνηήζεθαλ κε 1 ελψ ηα ππφινηπα κε 0. Δπηπξφζζεηα, 1 δφζεθε γηα κέηξην, αξγφ
θαη πνιχ αξγφ ξπζκφ θαηαλάισζεο ηξνθήο θαη 0 βαζκφο γηα ηα ππφινηπα. Ο βαζκφο 1 δφζεθε ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη εζεινληέο αλέθεξαλ ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα ελαζρφιεζεο κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
θαγεηνχ θαη αθφκα 1 βαζκφ αλ αλέθεξαλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο ππεχζπλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
θαγεηνχ. Σέινο, 1 βαζκφο δφζεθε ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη θαηαλάισλαλ
ζπηηηθφ θαγεηφ πάληα θαη αθφκα 1 βαζκφο ζηηο πεξίπησζε πνπ γηλφηαλ αλαθνξά γηα ηνπιάρηζηνλ
εβδνκαδηαία απηνδχγηζε. Ζ κέγηζηε βαζκνινγία ηνπ δείθηε WRBI γηα θάζε εζεινληή ήηαλ 10.
Γηα ηελ αλάιπζε αιιειεπίδξαζεο γηα ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο
παιηλδξφκεζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αιιειεπίδξαζε ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P=0.857).
ηνλ Πίλαθα 14 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε γηα ηα 3 κνληέια: 1

ν

ν

κνληέιν (πξνζαξκνγή γηα ειηθία, θχιν θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), 2 κνληέιν (πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή
γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε) θαη 3

ν

κνληέιν (πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα).

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1

νπ

κνληέινπ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα εληνπίζηεθαλ
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αλάκεζα ζηνπο δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θαγεηνχ εθηφο
ζπηηηνχ, ηνλ αξηζκφ γεπκάησλ αλά εκέξα θαη ηεο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ζπηηηθνχ θαγεηνχ.
πγθεθξηκέλα, θαηαλάισζε θαγεηνχ εθηφο ζπηηηνχ ≤1 θνξά ην κήλα απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο
ηεο απψιεηαο βάξνπο θαη ην εχξεκα απηφ παξέκεηλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κεηά απφ έιεγρν γηα ηνπο
ν

ζπργπηηθνχο παξάγνληεο ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο (2 κνληέιν) θαη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (3

ν

κνληέιν). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπρλφηεηαο
θαηαλάισζεο ζπηηηθνχ θαγεηνχ θαη ηνπ αξηζκνχ γεπκάησλ αλά εκέξα. Καηαλαιψλνληαο ζρεδφλ φια ηα
γεχκαηα ζην ζπίηη (OR 3.859, 95% ΓΔ 1.852-9.044) θαη θαηαλαιψλνληαο ηνπιάρηζηνλ 6 γεχκαηα αλά
εκέξα (OR 3.646, 95% ΓΔ 1.368-9.720 αληίζηνηρα) απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο
βάξνπο αθφκα θαη κεηά απφ έιεγρν γηα ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο. Δπηπξφζζεηα, γηα θάζε βαζκφ πνπ
ζθνξάξεηαη ζηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ δείθηε WRBI έρεη θαλεί φηη απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα
ν

ν

δηαηεξεζεί ε απψιεηα βάξνπο θαηά 23% (1 θαη 2 κνληέιν) θαη απμάλεηαη κέρξη 30% κεηά απφ έιεγρν γηα
θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (OR 1.293, 95% ΓΔ 1.077-1.552). Κακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δελ
θάλεθε λα ππάξρεη ζρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ παρπζαξθία δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο κε ηα ίδηα κνληέια φπσο πεξηεγξάθεθαλ πην πάλσ μερσξηζηά γηα
ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο (Πίλαθαο 15). Απηφ πνπ θάλεθε είλαη φηη κφλν ζηηο γπλαίθεο ε ζπρλφηεηαο
θαηαλάισζεο θαγεηνχ εθηφο ζπηηηνχ θαη ε ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ζπηηηθνχ θαγεηνχ ζρεηίδνληαο κε ηε
δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο θαη παξέκεηλαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζε φια ηα κνληέια. ηνπο άλδξεο
δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά επξήκαηα.
Ζ απφδνζε ηνπ WRBI θάλεθε ρξήζηκε ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δηαηεξνχλησλ αλάκεζα ζηα άηνκα, κε ηελ
πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε (AUC) λα ηζνχηαη κε 0,589 ((P = 0.023, 95% CI: 0.514–0.664). Σν
θαηψθιη ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε WRBI ήηαλ ≥1.50 (Sens/1-Spec: 0.779/0.724) (ρήκα 2).
Πίλαθαο 13: Γείθηεο πκπεξηθνξψλ ρεηηδφκελσλ κε ην Βάξνο (WRBI)-φςτθμα ςκορ και ςχετικζσ
ςυχνότθτεσ απαντιςεων.

κορ (0-1)
υχνότητα κατανάλωςησ φαγητοφ
εκτόσ ςπιτιοφ
Αραιά/ποτζ
1-3 φορζσ μθνιαίωσ
3-6 φορζσ εβδομαδιαίωσ
Κακθμερινά
≥2 φορζσ κακθμερινά
Σρώγοντασ με παρέα (ςυχνότητα)
Αραιά/ποτζ
1-3 φορζσ μθνιαίωσ
3-6 φορζσ εβδομαδιαίωσ

1

Διατηροφντεσ Επανακτθςαντεσ
(%)
(%)

60

P value

45.5
0.058

0

40

54.5

0

71.3

62.1

0.203
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Κακθμερινά
≥2 φορζσ κακθμερινά
υχνότητασ κατανάλωςησ πρωινοφ
Αραιά/ποτζ
1-3 φορζσ μθνιαίωσ
3-6 φορζσ εβδομαδιαίωσ
Κακθμερινά
φνολο γευμάτων ανά ημέρα
1-3 γεφματα
4-5 γεφματα
≥ 6 γεφματα
Κυρίωσ γεφματα ανά ημέρα
1
2
3
Ρυιμόσ κατανάλωςησ τροφθσ
Πολφ γριγορα
Γριγορα
Μζτρια
Αργά
Πολφ αργά
Χρόνοσ που αφιερώιηκε για
παραςκευθ φαγητοφ
≥1 ϊρα
<1 ϊρα
Τπεφιυνοσ για Παραςκευθ φαγητοφ
Κυρίωσ εγϊ
Κυρίωσ άλλοι
υχνότητα κατανάλωςησ ςπιτικοφ
φαγητοφ
χεδόν ποτζ
πάνια
υχνά
χεδόν πάντα
υχνότητα ζφγιςησ
Κακθμερινά
2-6 φορζσ εβδομαδιαίωσ
Μθνιαίωσ
1-3 φορζσ μθνιαίωσ
Μερικζσ φορζσ το χρόνο ι ποτζ

1

28.7

37.9

0

38.3

45.5

1

61.7

54.5

0

74.8

90.9

1

25.2

9.1

0

34.8

42.4

1

65.2

57.6

0

38.3

47

0.343

0.008

0.307

0.252
1

61.7

53

1
0

87.8
12.2

83.3
16.7

0.399

1
0

60.9
39.1

60.6
39.4

0.972

0

47.8

69.7

1

52.2

30.3

1

50.4

36.6

0.004

0.063
0

49.6

63.4
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υνολικό ςκορ WRΒΙ

5 (3-7)

4 (1-6)

0.022

Οη ηηκέο εκθαλίδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην) ή ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%). Οη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

ρήκα 1: ρέζε αλάκεζα ζηηο παξακέηξνπο ηνπ WRBI θαη ηε δηαηήξεζε απψιεηαο βάξνπο.

Πίλαθαο 14: ρέζε αλάκεζα ζε ζπκπεξηθνξέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ παρπζαξθία θαη επίπεδν δηαηήξεζεο
βάξνπο-Μνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο (φπνπ 1=δηαηήξεζε).

υμπεριφορέσ

Μοντέλο 1

Μοντέλο 2

Μοντέλο 3
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OR
υχνότθτα
κατανάλωςθσ
φαγθτοφ εκτόσ
ςπιτιοφ
Σρϊγοντασ με
παρζα
(ςυχνότθτα)
υχνότθτασ
κατανάλωςθσ
πρωινοφ
φνολο
γευμάτων ανά
θμζρα
Κυρίωσ γεφματα
ανά θμζρα
Ρυκμόσ
κατανάλωςθσ
τροφισ
Χρόνοσ που
αφιερϊκθκε για
παραςκευι
φαγθτοφ
Τπεφκυνοσ για
Παραςκευι
φαγθτοφ
υχνότθτα
κατανάλωςθσ
ςπιτικοφ
φαγθτοφ
υχνότθτα
ηφγιςθσ
υνολικό ςκορ
WRΒΙ

OR 95% Δ.Ε.

OR

OR 95% Δ.Ε.

2.458*

1.245

4.854

2.458*

1.245

4.854

0.694

0.356

1.352

0.694

0.356

1.353

1.638

0.842

3.187

1.640

0.843

3.190

OR

OR 95% Δ.Ε.

2.747*

1.352

0.551

0.269

5.580

1.126

1.504

0.755

3.356

1.228

2.998

3.646*

1.368

9.720

3.64*

1.365

9.71*

1.528

0.801

2.916

1.524

0.798

2.910

1.426

0.729

2.789

1.396

0.711

2.737

1.400

0.713

2.749

1.422

0.703

2.874

1.494

0.566

1.390

0.562

3.433

1.407

0.567

9.171

3.492

3.946
1.052

1.016

0.506

2.039

1.024

0.509

2.062

3.859**

1.852

8.044

3.862**

1.849

8.067

1.681

0.891

3.174

1.677

0.888

3.168

1.23*

1.062

1.424

1.233*

1.064

1.428

0.508
2.179

3.287*

1.540

1.631

0.844

1.293*

1.077

7.014
3.153
1.552

Οι τιμζσ παρουςιάηονται ωσ OR (95% διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ). * p < .05, ** p < .001. Μοντζλο 1:
προςαρμογι για θλικία, φφλο, οικογενειακι κατάςταςθ, Μοντζλο 2: περαιτζρω προςαρμογι για
ενεργειακι πρόςλθψθ, Μοντζλο 3: περαιτζρω προςαρμογι για ςωματικι δραςτθριότθτα.

Πίλαθαο 15: ρέζε αλάκεζα ζε ζπκπεξηθνξέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ παρπζαξθία θαη επίπεδν δηαηήξεζεο
βάξνπο (γπλαίθεο θαη άλδξεο)- Μνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο (φπνπ
1=δηαηήξεζε).

υμπεριφορζσ

Μοντέλο 1

Μοντέλο 2

Μοντέλο 3
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(Γυναίκεσ)
υχνότθτα
κατανάλωςθσ
φαγθτοφ
εκτόσ ςπιτιοφ
Σρϊγοντασ με
παρζα
(ςυχνότθτα)
υχνότθτασ
κατανάλωςθσ
πρωινοφ
φνολο
γευμάτων ανά
θμζρα
Κυρίωσ
γεφματα ανά
θμζρα
Ρυκμόσ
κατανάλωςθσ
τροφισ
Χρόνοσ που
αφιερϊκθκε
για
παραςκευι
φαγθτοφ
Τπεφκυνοσ για
Παραςκευι
φαγθτοφ
υχνότθτα
κατανάλωςθσ
ςπιτικοφ
φαγθτοφ
υχνότθτα
ηφγιςθσ
υνολικό ςκορ
WRΒΙ
υμπεριφορζσ
(Άνδρεσ)
υχνότθτα
κατανάλωςθσ
φαγθτοφ
εκτόσ ςπιτιοφ
Σρϊγοντασ με
παρζα
(ςυχνότθτα)

OR

OR 95% Δ.Ε.

OR

OR 95% Δ.Ε.

OR

OR 95% Δ.Ε.

3.493*

1.225

9.962

3.527*

1.234

10.076

0.821

0.319

2.110

0.819

0.318

2108.000

1.289

0.463

3.588

1.246

0.444

3.498

2.420

0.538

10.878

2.521

0.553

11.483

1.026

0.395

2.667

1.029

0.395

2.682

0.889

0.325

2.433

0.839

0.288

2.437

0.807

0.276

2.357

0.850

0.271

2.669

6.098

0.800

3.377

0.604

18.883

3.146

0.549

18.042

1.300

0.389

4.342

1.203

0.350

1.134

9.756*
*

2.701

35.235

10.939*
**

2.959

40.435

2.138

0.832

5.497

2.218

0.855

5.754

1.199

0.974

1.477

1.192

0.967

1.470

3.727*

1.255

0.750

0.278
2.025

1.008

0.343

1.626

0.333

OR

1.688

0.595

0.648

0.216

4.397

1.638

OR

1.708

0.597

Μοντέλο 2
OR 95% Δ.Ε.

0.653

0.216

4.471

1.652

2.968

7.937

46.502
1.184

Μοντέλο 1
OR 95% Δ.Ε.

11.067

0.328
4.280

8.585*
*

2.287

1.804

0.664

1.302

0.970

OR

32.221
4.901
1.747

Μοντέλο 3
OR 95% Δ.Ε.

1.970

0.712

0.330

0.100

5.457

1.082
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υχνότθτασ
κατανάλωςθσ
πρωινοφ
φνολο
γευμάτων ανά
θμζρα
Κυρίωσ
γεφματα ανά
θμζρα
Ρυκμόσ
κατανάλωςθσ
τροφισ
Χρόνοσ που
αφιερϊκθκε
για
παραςκευι
φαγθτοφ
Τπεφκυνοσ για
Παραςκευι
φαγθτοφ
υχνότθτα
κατανάλωςθσ
ςπιτικοφ
φαγθτοφ
υχνότθτα
ηφγιςθσ
υνολικό ςκορ
WRΒΙ

1.718

0.675

4.371

1.706

0.669

4.350

3.478

0.897

13.480

3.617

0.914

14.306

2.089

0.814

5.357

2.134

0.824

5.527

2.097

0.778

5.654

1.798

0.681

4.752

1.715

0.641

4.590

1.653

0.590

4.631

0.771

0.219

0.789

0.240

2.591

0.816

0.245

1.673

0.631

3.655

0.890
15.015

1.709

2.717
0.865

0.743

0.280

1.975

0.781

0.290

2.102

1.597

0.584

4.363

1.619

0.591

4.436

1.404

0.534

3.695

1.387

0.525

3.665

1.223

0.982

1.525

1.235

0.987

1.544

4.436

0.310
2.415

1.298

0.443

1.440

0.519

1.196

0.921

3.802
3.991
1.555

Οι τιμζσ παρουςιάηονται ωσ OR (95% διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ). * p < .05, ** p < .001. Μοντζλο 1:
προςαρμογι για θλικία, οικογενειακι κατάςταςθ, Μοντζλο 2: περαιτζρω προςαρμογι για ενεργειακι
πρόςλθψθ, Μοντζλο 3: περαιτζρω προςαρμογι για ςωματικι δραςτθριότθτα.
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ρήκα 2: Υαξαθηεξηζηηθή θακπχιε ιεηηνπξγίαο δέθηε ηνπ Γείθηε πκπεξηθνξψλ ζρεηηδφκελσλ
κε ην Βάξνο γηα ηελ επηηπρή δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε.

Φυςικι δραςτθριότθτα και χόμπι/δραςτθριότθτεσ
Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ IPAQ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 16 αλά θαηεγνξία δηαηήξεζεο
θαη αλά θχιν. ηηο γπλαίθεο, νη δηαηεξνχζεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξε έληνλε άζθεζε (P<0.001), κε
απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα MET minutes αλά εβδνκάδα ζε ζρέζε κε ηηο επαλαθηήζαζεο
(P=0.031) θαη λα θαηαηάζζνληαη θαηά 37.1% ζην πςειφ επίπεδν ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έλαληη 8.8%
ησλ επαλαθηήζαλησλ (P=0.035). ηνπο άλδξεο, νη δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξε έληνλε άζθεζε
(P=0.025) θαη πεξηζζφηεξε κέηξηαο έληαζεο άζθεζε (0.027) ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο, κε
απνηέιεζκα λα ζεκεηψλνπλ πεξηζζφηεξα ζπλνιηθά MET minutes αλά εβδνκάδα (P=0.016) θαη λα
θαηαηάζζνληαη

θαηά

36%

ζην

πςειφ

επίπεδν

θπζηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

έλαληη

28.1%

ησλ

επαλαθηήζαλησλ (P=0.011). Αλαθνξηθά κε ην πεξπάηεκα θαη ηηο ψξεο θαζηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ
εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ ζηηο γπλαίθεο
θαη ζηνπο άλδξεο (P>0.05).
Οη ηηκέο πνπ αθνξνχλ ηηο ζεξκίδεο πνπ δαπαλψληαη ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα αλά εβδνκάδα θαη αλά
εκέξα δηέθεξαλ κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ. Οη γπλαίθεο δηαηεξνχζεο δαπαλνχζαλ
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κεγαιχηεξν πνζφ ζεξκίδσλ αλά εβδνκάδα (1596.76, 623.17-3296.46kcal/εβδνκάδα) ζε ζρέζε κε ηηο
επαλαθηήζαζεο (1062.6, 129.93-2505.70kcal/εβδνκάδα) (P=0.040). εκαληηθά κεγαιχηεξν πνζφ
ζεξκίδσλ

αλά

εβδνκάδα

δαπαλνχζαλ

θαη

νη

άλδξεο

δηαηεξνχληεο

(3776.5,

1440.67-

7896.54kcal/εβδνκάδα) ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο (1399, 867.14-3919.00kcal/εβδνκάδα)
(P=0.011).
εκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ
θαηάζηαζε

δηαηήξεζεο

γηα

ηνλ

έιεγρν

αιιειεπίδξαζεο

ηνπ

θχινπ

θαη

ησλ

ζπλνιηθψλ

METminutes/εβδνκάδα, έδεημαλ φηη ην δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ
αιιειεπίδξαζε απηή (P=0.542).

Πίλαθαο 16: Απνηειέζκαηα απφ ηηο δηαθνξέο ησλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα αλά
θχιν.
Γπλαίθεο

Άλδξεο

Γηαηεξνχζε
ο n=62

Δπαλαθηή
ζαζεο
n=34

P

Ζκέξεο/εβδνκά
δα

1.00 (0-3)

0.00(0-0)

Λεπηά/εκέξα
άζθεζεο

30.00 (060)

Λεπηά/εβδνκάδ
α
ΜΔΣminutes/εβ
δνκάδα

P‟
valu
e

Γηαηεξν
χληεο
n=54

Δπαλαθη
ήζαληεο
n=32

P

<0.00
1

3.00 (05)

0.00 (03)

0.002

0.00(0-0)

<0.00
1

60.00
(0-90)

0.00(047.50)

0.003

210.00 (0420)

0.00(0-0)

<0.00
1

420.00(
0-630)

0.00(0332.50)

0.003

320.00 (01440)

0.00(0-0)

<0.00
1

1440.00
(02820)

0.00(0960)

0.003

2.00(03.50)

0.00(0-3)

0.251

2.00(14)

1.00(02.75)

0.013

20.00(0-60)

0.00(0-45)

0.168

40.00(1
062.50)

15.00(060)

0.010

140.00(0420)

0.00(0297.50)

0.168

280.00(
70-

105.00(0420)

0.010

P‟
value

Έληνλε άζθεζε

0.00
5

0.025

Μέηξηαο έληαζεο άζθεζε
Ζκέξεο/εβδνκά
δα
Λεπηά/εκέξα
άζθεζεο

Λεπηά/εβδνκάδ
α
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437.50)
ΜΔΣminutes/εβ
δνκάδα

320.00(
801140)

100.00(0480)

0.009

0.782

5.00(27)

4.00(1.25
-6.75)

0.310

30.00(1060)

0.353

30.00(2
0-60)

20.00(1060)

0.176

210.00(0420)

210.00(70
-420)

0.353

210.00(
140420)

140.00(7
0-420)

0.176

ΜΔΣminutes/εβ
δνκάδα

330.00(132
-1188)

396.00(82
.51039.50)

0.741

396.00(
3961212.75
)

280.50(7
4.25569.25)

0.143

Ώξεο
θαζηζηφο/ή αλά
εξγάζηκε εκέξα

5.00(3-8)

5.00(2-8)

0.772

5.00(2.8
8-8)

5.00(2.13
-10)

0.471

πλνιηθά
ΜΔΣminutes/εβ
δνκάδα

1484.00(58
5-3142)

693.00(11
5.501689.00)

0.007

0.03
1

2589.00
(1173.2
5-5625)

1017.00(
448.502705)

0.004

0.012

0.03
5

36.00

28.10

240.00(0540)

0.00(0440)

0.185

Ζκέξεο/εβδνκά
δα

3.00(2-7)

4.00(2-7)

Λεπηά/εκέξα
άζθεζεο

30.00(2060)

Λεπηά/εβδνκάδ
α

0.32
1

0.027

Πεξπάηεκα

0.57
5

0.291

0.016

Δπίπεδν Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο
Τςειφ

37.10

8.80

Μεζαίν

30.60

44.10

20.40

31.20

Υακειφ

32.30

47.10

16.70

40.60

1596.76(62
3.173296.46)

1062.6(12
9.932505.70)

3776.5(
1440.67
7896.54
)

1399(867
.143919.00)

Kcal/εβδνκάδα

0.040

0.006

0.011

0.011
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Kcal/εκέξα

228.1(89.0
2-470.92)

151.8(18.
56357.95)

0.040

539.5(2
05.811128.07
)

199.85(1
23.87559.71)

0.011

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην) ή ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%).P':
πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

ηνλ Πίλαθα 17 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε γηα ηα 2 κνληέια αλά
θχιν: 1ν κνληέιν (πξνζαξκνγή γηα ειηθία, θχιν θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), 2ν κνληέιν (πεξαηηέξσ
πξνζαξκνγή γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε). Σφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο, ε έληνλε άζθεζε, ηα
ζπλνιηθά METminutes/εβδνκάδα θαη ην επίπεδν ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχζαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο δηαηήξεζεο αθφκα θαη κεηά απφ έιεγρν γηα ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο. Οη
πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο απμάλνληαλ ειάρηζηα ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο ζηελ πεξίπησζε
πνπ γηλφηαλ αλαθνξά γηα αχμεζεο ηεο πηνζέηεζε έληνλεο άζθεζεο αιιά θαη ησλ ζπλνιηθψλ
METminutes/εβδνκάδα θαηά 1 κνλάδα. Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην φηη ζηηο γπλαίθεο, νη πηζαλφηεηεο
δηαηήξεζεο κεηψλνληαλ θαηά 83% (OR 0.17, 95% CI 0.17-0.04-0.72) θαη 84% (OR 0.16, 95% CI 0.160.037-0.70) ζηελ πεξίπησζε ηνπ κεζαίνπ θαη ρακεινχ αληίζηνηρα επηπέδνπ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηαο
ζπγθξηηηθά κε ην πςειφ επίπεδν ελψ ζηνπο άλδξεο νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο κεηψλνληαλ θαηά 71%
(OR 0.29, 95% CI 0.084-0.99) θαη 84% (OR 0.16, 95% CI 0.047-0.52) ζηηο πεξηπηψζεηο κεζαίνπ θαη
ρακεινχ επηπέδνπ ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αληίζηνηρα, ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίπησζε ηνπ πςεινχ
επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηαο.

Πίλαθαο 17: Μνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο αλαθνξηθά κε παξακέηξνπο ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα γηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο αλά θχιν (φπνπ 1=δηαηήξεζε).
Γπλαίθεο
ΜΟΝΣΔΛΟ 1

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

Έληνλε άζθεζε

1.002

1.001

1.003

1.002

1.001

1.003

Μέηξηαο έληαζεο άζθεζε

1

1

1.001

1

1

1.001

Πεξπάηεκα

1

1

1.001

1

1

1.001
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Ώξεο θαζηζηφο/ή αλά εξγάζηκε εκέξα

0.991

0.903

1.089

0.998

0.906

1.089

πλνιηθά ΜΔΣminutes/εβδνκάδα

1

1

1.001

1

1

1.001

Μεζαίν

0.17

0.04

0.717

0.171

0.04

0.722

Υακειφ

0.16

0.38

0.678

0.161

0.037

0.701

Δπίπεδν Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο
Τςειφ (Ref)

Άλδξεο
ΜΟΝΣΔΛΟ 1

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

Έληνλε άζθεζε

1

1

1.001

1

1

1.001

Μέηξηαο έληαζεο άζθεζε

1

1

1.001

1

1

1.001

Πεξπάηεκα

1

1

1.001

1

1

1.001

Ώξεο θαζηζηφο/ή αλά εξγάζηκε εκέξα

0.92

0.824

1.027

0.92

0.823

1.029

πλνιηθά ΜΔΣminutes/εβδνκάδα

1

1

1

1

1

1.001

Μεζαίν

0.278

0.082

0.951

0.287

0.084

0.987

Υακειφ

0.159

0.048

0.526

0.157

0.047

0.523

Δπίπεδν Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο
Τςειφ (Ref)

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο OR θαη 95% ΓΔ, Με έληνλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (P<0.05), Μνληέιν 1: Πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία, θχιν θαη νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, Μνληέιν 2: Πξνζαξκνζκέλν πεξαηηέξσ γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε.

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ελαζρφιεζεο κε
ρφκπη θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε
κεγαιχηεξεο βαζκνινγίεο λα ππνδεηθλχνπλ ζπρλφηεξε ελαζρφιεζε κε ρφκπη θαη δξαζηεξηφηεηεο
(Πίλαθαο 18). Γηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο δελ δηέθεξαλ σο πξνο ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ [30.00 (24.50-36.00) vs 28.00 (22.25-32.00), P=0.208] ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειηθία
θαη ην θχιν.. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε αιιειεπίδξαζεο θχινπ θαη ζπλνιηθνχ ζθνξ
ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε έδεημαλ φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζην ζπλνιηθφ ζθνξ θαη ηελ
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θαηάζηαζε δηαηήξεζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ θχινπ (P=0.928). Οη
δηαηεξνχληεο δελ δηέθεξαλ ζε θακία απφ ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή,
ρξήζε Internet θαη ηειεζέαζεο, φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε ζηε ρξήζε
ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε ηνπο δηαηεξνχληεο λα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο ρξήζεο
ζπγθξηηηθά κε ηνπο επαλαθηήζαληεο [3.00 (1.00-7.00) vs 2.00 (1.00-5.00), P=0.021]. Όηαλ φκσο
πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ησλ δηαθνξψλ ησλ δηακέζσλ μερσξηζηά ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο
(Πίλαθαο 19), απηφ πνπ θάλεθε ήηαλ φηη ε δηαθνξά ζηηο ψξεο ρξήζεο ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
δηέθεξε κφλν κεηαμχ γπλαηθψλ δηαηεξνπζψλ θαη επαλαθηήζαλησλ (P=0.025) θαη φρη κεηαμχ αλδξψλ
δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ (P=0.364). Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ
αλάιπζε αιιειεπίδξαζεο ειηθίαο θαη ζπλνιηθνχ ζθνξ έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
αιιειεπίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο θχινπ θαη ζπλνιηθνχ ζθνξ ηφζν ζηνπο άλδξεο (P=0,467) φζν θαη ζηηο
γπλαίθεο (P=0.539). Γηα ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο φπσο θαη γηα ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηα επξήκαηα παξέκεηλαλ
κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά αθφκα θαη φηαλ ιήθζεθαλ ππφςε παξάγνληεο φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν
(P>0.05).
Πίλαθαο 18: Απνηειέζκαηα απφ ηηο δηαθνξέο ησλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ελαζρφιεζεο κε
ρφκπη θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Γηαηεξνύληεο
n=113

Δπαλαθηήζαληεο
n=63

P value

2.00 (1.00-5.00)

1.50 (0.00-4.75)

0.171

Υξήζε Internet

4.00 (2.00-8.00)

4.00 (1.00-6.75)

0.258

Υξήζε ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο

3.00 (1.00-7.00)

2.00 (1.00-5.00)

0.021

Σειεζέαζε

2.00 (1.00-5.00)

3.00 (1.00-4.00)

0.706

30.00 (24.50-36.00)

28.00 (22.25-32.00)

0.105

Υξήζε
ππνινγηζηή

ειεθηξνληθνχ

Υφκπη/Κνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο πλνιηθφ θνξ

P’ value

0.208

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην) ή ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο. P':
πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη θχιν. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν
ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

Πίλαθαο 19: Απνηειέζκαηα απφ ηηο δηαθνξέο ησλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ελαζρφιεζεο κε
ρφκπη θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο αλά θχιν.
Γπλαίθεο
Γηαηεξνύλ

Δπαλαθηήζα

Άλδξεο
P
valu

P’
valu

Γηαηεξνύλ

Δπαλαθηήζα

P
valu

P’
valu
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ηεο n=60

ληεο n=32

e

ηεο n=53

ληεο n=32

e

Υξήζε
ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή

2.00 (0.005.75)

1.50 (0.005.00)

0.62
8

2.00 (1.005.00)

1.50 (0.003.00)

0.09
8

Υξήζε
Internet

4.00 (2.009.00)

4.00 (1.006.50)

0.11
1

3.00 (2.007.00)

4.25 (1.256.75)

0.98
9

Υξήζε
ηζηνζειίδσλ
θνηλσληθήο
δηθηχσζεο

3.00 (2.008.00)

1.50 (0.254.75)

0.02
5

3.00 (1.006.00)

2.00 (1.005.75)

0.36
4

Σειεζέαζε

4.00 (2.005.00)

3.00 (1.254.75)

0.12
0

2.00 (1.003.00)

2.50 (1.003.75)

0.28
1

31.50
(27.0037.00)

31.00 (23.0032.75)

0.55
0

28.00
(21.5034.00)

28.00 (22.0032.00)

0.75
1

Υφκπη/Κνηλσλ
ηθέο
δξαζηεξηφηεη
εο πλνιηθφ
θνξ

e

0.07
1

e

0.96
9

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην) ή ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο. P':
πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο γηα ην ζπλνιηθφ ζθνξ ζην ζχλνιν θαη αλά θχιν (Πηλαθαο 20). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 3 κνληέια αλαιχζεσλ, ην κνληέιν 1 κε ζπγρπηηθνχο
παξάγνληεο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνληέιν 2 κε πξνζζήθε ζηνπο
ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη ην κνληέιν 3 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο
παξάγνληεο ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη αλά θχιν,
ην ζπλνιηθφ ζθνξ γηα ηα ρφκπη θαη ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε
ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη ζπγρπηηθνί
παξάγνληεο.
Πίλαθαο 20: Μνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο αλαθνξηθά κε παξακέηξνπο ζρεηηθά κε ηα ρφκπη θαη
ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ζην ζχλνιν θαη αλά θχιν (φπνπ
1=δηαηήξεζε).
ΜΟΝΣΔΛΟ 1

Υφκπη /Κνηλσληθέο

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

ΜΟΝΣΔΛΟ 3

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

1.021

0.983

1.021

0.983

1.013

0.974

1.06

1.06

1.052
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δξαζηεξηφηεηεο
πλνιηθφ θνξ

Γπλαίθεο
Υφκπη /Κνηλσληθέο

1.054

0.988

1.125

1.057

0.989

1.129

1.055

0.985

1.131

1.003

0.949

1.06

1.003

0.949

1.06

0.989

0.932

1.049

δραςτθριότθτεσ
υνολικό κορ
Άλδξεο
Υφκπη /Κνηλσληθέο

δραςτθριότθτεσ
υνολικό κορ
Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο OR θαη 95% ΓΔ, Με έληνλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (P<0.05), Μνληέιν 1: Πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, Μνληέιν 2: Πξνζαξκνζκέλν πεξαηηέξσ γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε, Μνληέιν 3:
Πξνζαξκνγή πεξαηηέξσ γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα.

Υπνοσ
Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ δηακέζσλ γηα ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ χπλνπ
κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 21. Οη ζπλήζεηεο πνπ
αθνξνχζαλ ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ χπλνπ δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Οη
δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ ίδηα δηάξθεηα χπλνπ θαη ίδηα πνηφηεηα χπλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο.
Ζ κφλε παξάκεηξνο ζηελ νπνία δηέθεξαλ ζεκαληηθά νη απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ αθνξνχζε απηή ησλ
αθππλίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο (P<0.05), παξφια απηά ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα
AIS δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (P>0.05). Γηα ηελ αλάιπζε αιιειεπίδξαζεο γηα ηε
κεηαβιεηή ηνπ θχινπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, ηα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη ε αιιειεπίδξαζε ήηαλ νξηαθά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P=0.056).
Πίλαθαο 21: Απνηειέζκαηα απφ ηηο δηαθνξέο ζηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ χπλν αλά θαηεγνξία
δηαηήξεζεο.

Ώξεο ύπλνπ/λύρηα

Γηαηεξνύληεο

Δπαλαθηήζαληεο

P value

P’
value

7 (6-8)

7 (6-8)

0.634

0.604

AIS-πνζνζηό εζεινληώλ πνπ αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ κέηξην πξόβιεκα (%)
Δπέιεπζε ύπλνπ
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Πνιχ γξήγνξε

47.7

51.3

Διαθξψο θαζπζηεξεκέλε

30.8

39.1

Καζπζηεξεκέλε

16.9

8.7

Πνιχ θαζπζηεξεκέλε, δελ θνηκήζεθα

4.6

0.9

Καλέλα πξφβιεκα

43.1

55.7

Μηθξφ πξφβιεκα

36.9

33

Μέηξην πξφβιεκα

12.3

11.3

Έληνλν πξφβιεκα, δελ θνηκήζεθα

7.7

0

0.114

Αθππλίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο
0.016

Σειηθή αθύπληζε ζε ζρέζε κε επηζπκεηό ρξόλν
ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν

55.4

58.3

Λίγν λσξίηεξα

26.2

34.8

Αξθεηά λσξίηεξα

169

6.1

Πνιχ λσξίηεξα, δελ θνηκήζεθα

1.5

0.9

Δπαξθήο

55.4

64.3

Μάιινλ αλεπαξθήο

35.4

26.1

Αλεπαξθήο

7.7

7.8

Πνιχ αλεπαξθήο, δελ θνηκήζεθα

1.5

1.7

Ηθαλνπνηεηηθή

56.9

61.7

Μέηξηα

35.4

30.4

Με ηθαλνπνηεηηθή

6.2

7

Καθή

1.5

0.9

Πιήξεο

40

47

Διαθξψο κεησκέλε

47.7

45.2

0.108

πλνιηθή δηάξθεηα ύπλνπ
0.62

Πνηόηεηα ύπλνπ
0.877

Δπεμία θαηά ηελ επόκελε εκέξα
0.121
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Αξθεηά κεησκέλε

7.7

7.8

Πνιχ κεησκέλε, Απνχζα

4.6

0

Λεηηνπξγηθόηεηα θαηά ηελ επόκελε εκέξα
Πιήξεο

49.2

56.5

Διαθξψο κεησκέλε

44.6

38.3

Αξθεηά κεησκέλε

3.1

5.2

Πνιχ κεησκέλε, Απνχζα

3.1

0

Κακία

41.5

47

Διαθξά

35.4

40.9

Μέηξηα

20

11.3

Έληνλε

3.1

0.9

AIS πλνιηθή βαζκνινγία (0-24)

4 (1-6)

5 (1.50-8.50)

0.068

0.079

Πνηέ

38.5

40.9

0.825

0.997

Μεξηθέο θνξέο ην κήλα

38.5

39.1

Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα

15.4

15.7

Καζεκεξηλά

7.7

4.3

0.188

Τπλειία θαηά ηελ επόκελε εκέξα
0.264

Αππλία, AIS ≥6 (%)
Μεζεκεξηαλόο ύπλνο (%)

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην) ή ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο
(%).P': πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη θχιν. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο παξνπζηάδνληαη
κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο γηα ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα AIS. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή 3 κνληέια αλαιχζεσλ, ην κνληέιν 1 κε ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη
ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνληέιν 2 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ελεξγεηαθή
πξφζιεςε θαη ην κνληέιν 3 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα AIS δελ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
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κε ηε δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο. (Μνληέιν 1: OR 0.92, 95% ΓΔ 0.85-1, Μνληέιν 2: OR 0.92, 95%
ΓΔ 0.85-1, Μνληέιν 3: OR 0.93, 95% ΓΔ 0.85-1.01).

Προςωπικότθτα
Σα απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο TIPI παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 22. Γηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο δελ δηέθεξαλ ζε θαλέλαλ ηνκέα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, εθηφο
απφ ηνλ ηνκέα ηεο θηιηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, νη δηαηεξνχληεο παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
κεγαιχηεξν κέζν φξν βαζκνινγίαο ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο θαη ε δηαθνξά απηή παξέκεηλα
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθφκα θαη κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ηελ ειηθία θαη ην θχιν (P=0.004).
Πίλαθαο 22: Απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην πξνζσπηθφηεηαο TIPI.
Δπαλαθηήζαληεο (n=64)

Γηαηεξνύληεο (n=109)

P value

P' value

4.38 (1.458)

4.59 (1.289)

0.321

0.512

Φηιηθφηεηα

4.953 (1.0605)

5.413 (1.1239)

0.009

0.004

Δπζπλεηδεζία

5.164 (1.3125)

5.362 (1.1684)

0.305

0.276

πλαηζζεκαηηθή
ζηαζεξφηεηα

4.180 (1.2952)

4.211 (1.1947)

0.872

0.848

4.95 (1.302)

5.11 (1.121)

0.390

0.734

Δμσζηξέθεηα

Γεθηηθφηεηα ζε λέεο
εκπεηξίεο

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή ± ηππηθή απφθιηζε, εχξνο θιίκαθαο 1-7 βαζκνί, P':
πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη θχιν. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο παξνπζηάδνληαη κε έληνλν ρξψκα.

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξνξκεηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο BIS
παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ζε αξθεηέο ππνθιίκαθεο θαη
παξάγνληεο ησλ ππνθιηκάθσλ, φπσο επίζεο θαη ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο BIS (Πίλαθαο
23). Αλαιπηηθά, νη δηαηεξνχληεο παξνπζίαζαλ κηθξφηεξε κέζε ηηκή βαζκνινγίαο ζηνλ παξάγνληα
πξνζνρή θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηεο παξνξκεηηθφηεηαο πξνζνρήο ζε ζρέζε κε ηνπο δηαηεξνχληεο. Οη
δηαθνξέο απηέο παξέκεηλαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αθφκα θαη κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ηελ ειηθία θαη ην
θχιν.= (P=0.006 γηα παξνξκεηηθφηεηα πξνζνρήο θαη γηα πξνζνρή). Οη δηαηεξνχληεο παξνπζίαζαλ
κηθξφηεξε κέζε ηηκή βαζκνινγίαο γηα ηνλ παξάγνληα επηκνλή/ζπλέπεηα θαη γηα ηελ ππνθιίκαθα
παξνξκεηηθφηεηα δξάζεο ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο, αθφκα θαη κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ηελ
ειηθία θαη ην θχιν (P=0.002 γηα παξνξκεηηθφηεηα δξάζεο θαη P<0.001 γηα επηκνλή/ζπλέπεηα). ηελ
ππνθιίκαθα παξνξκεηηθφηεηαο κε πξνγξακκαηηζκνχ δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Σέινο, νη δηαηεξνχληεο παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά κηθξφηεξν κέζε ζπλνιηθή
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βαζκνινγία γηα ηελ θιίκαθα BIS ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο αθφκα θαη κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα
ζπγρπηθνχο παξάγνληεο (62.57±10.90 vs 66.88±11.16, P=0.07).
Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο αλαιχζεηο δηακεζνιάβεζεο, ε αξρηθή απψιεηα βάξνπο δελ
απνηεινχζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ παξάγνληα δηακεζνιάβεζεο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε θηιηθφηεηα
[Indirect Effect (IE) = 0.101, 95% CI −0.289, 0.460] ή ζε θάπνηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο παξνξκεηηθφηεηαο
(πξνζνρήο: IE = 0.04, 95% CI −0.045, 0.155 and δξάζεο: IE = −0.009, 95% CI −0.060, 0.039) ή ζην
ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο θιίκαθαο BIS (IE = 0.001, 95% CI −0.027, 0.028) θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο
βάξνπο.
Πίλαθαο 23: Απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε παξνξκεηηθφηεηαο κε ηελ θιίκαθα Barratt
Impulsiveness Scale (BIS).
Δπαλαθηήζαληεο (n=64)

Γηαηεξνύληεο (n=109)

P value

P' value

Παξνξκεηηθφηεηα
πξνζνρήο

17.59 (3.715)

16.25 (3.394)

0.016

0.006

Πξνζνρή

10.58 (2.455)

9.64 (2.251)

0.012

0.006

Γλσζηαθή αζηάζεηα

7.02 (1.906)

6.61 (1.948)

0.180

0.097

Παξνξκεηηθφηεηα δξάζεο

22.81 (5.955)

20.5 (21.067)

0.009

0.002

Γξάζε

14.83 (4.614)

13.75 (3.786)

0.098

0.027

Δπηκνλή/ζπλέπεηα

7.98 (2.440)

6.74 (1.740)

0.001

<0.001

Παξνξκεηηθφηεηα κε
πξνγξακκαηηζκνχ

26.47 (4.567)

25.83 (5.171)

0.411

0.398

Απηνέιεγρνο

13.30 (3.379)

12.65 (3.345)

0.224

0.205

Γλσζηαθή
πνιππινθφηεηα

13.17 (2.640)

13.17 (2.968)

0.996

0.985

πλνιηθή βαζκνινγία
θιίκαθαο BIS

66.88 (11.168)

62.57 (10.901)

0.014

0.007

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή ± ηππηθή απφθιηζε, εχξνο θιίκαθαο 30-120 βαζκνί, P':
πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη θχιν. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο παξνπζηάδνληαη κε έληνλν ρξψκα.
Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

Όζνλ αθνξά ηελ εζηία ηνπ ειέγρνπ (Πίλαθαο 24), δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο πίζηεπαλ ζηνλ ίδην
βαζκφ φηη έρνπλ νη ίδηνη ηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο ηνπο, φκσο νη επαλαθηήζαληεο πίζηεπαλ ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ φηη ην βάξνο ηνπο επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ ηχρε ζε ζρέζε κε ηνπο δηαηεξνχληεο.
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Πίλαθαο 24Πίλαθαο 24: Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο παξακέηξσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ
(Δξγαιείν: Multidimensional Health Locus of Control Scale).
Δπαλαθηήζαληεο
(n=64)

Γηαηεξνύληεο
(n=109)

P value

P' value

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (εχξνο
6-36)

30 (5.077)

30.61 (5.626)

0.480

0.512

Δμσηεξηθφο έιεγρνο (εχξνο
12-72)

35.984 (8.1775)

31.870 (7.8339)

0.001

0.003

14.22 (6.028)

10.69 (4.721)

0.000

<0.001

21.766 (4.8448)

21.182 (5.5184)

0.484

0.637

O εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη άζξνηζκα ησλ:
Σχρε (εχξνο 6-36)
Ηζρπξνί άιινη (εχξνο 6-36)

Οη ηζρπξνί άιινη είλαη άζξνηζκα ησλ:
Γηαηηνιφγνη (εχξνο (3-18)

12.84 (3.497)

13.16 (3.885)

0.597

0.403

Άιια άηνκα (εχξνο 3-18)

8.72 (3.825)

7.50 (3.878)

0.046

0.057

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή ± ηππηθή απφθιηζε, P': πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία θαη θχιν. Οη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο παξνπζηάδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: P-value<0.05.

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη θιηκάθσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ
(Πηλαθαο 25). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ 3 κνληέια αλαιχζεσλ, ην κνληέιν 1 κε ζπγρπηηθνχο
παξάγνληεο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνληέιν 2 κε πξνζζήθε ζηνπο
ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη ην κνληέιν 3 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο
παξάγνληεο ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην κνληέιν ησλ 5 ηνκέσλ ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ TIPI έδεημαλ φηη ε θηιηθφηεηα σο ηνκέαο πξνζσπηθφηεηαο
απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο αθφκα θαη κεηά απφ έιεγρν γηα
ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα γηα θάζε 1 κνλάδα αχμεζεο ζηε βαζκνινγία ηεο θηιηθφηεηαο, νη
πηζαλφηεηεο επηηπρήο δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο απμάλνληαη θαηά 48%. Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα γηα
ηελ παξνξκεηηθφηεηα, ν παξάγνληαο επηκνλή/ζπλέπεηα ηεο ππνθιίκαθαο παξνξκεηηθφηεηαο φπσο επίζεο
θαη ε ππνθιίκαθα παξνξκεηηθφηεηα ζρεηίδνληαη αληίζηξνθα κε ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηα βάξνπο αθφκα
κεηά απφ έιεγρν γηα ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη ηε
θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε 1 κνλάδα αχμεζεο ζηελ ππνθιίκαθα παξνξκεηηθφηεηαο
δξάζεο νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο ηα απψιεηαο κεηψλνληαη θαηά 7% ελψ γηα ηνλ παξάγνληα
επηκνλή/ζπλέπεηα νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο κεηψλνληαη θαηά 19%. ρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία
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ηεο θιίκαθαο BIS, γηα θάζε αχμεζε 1 κνλάδαο νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο κεηψλνληαη θαηά 4%. Ζ
παξνξκεηηθφηεηα φκσο έπαςε λα απνηειεί επηβαξπληηθφ παξάγνληα ηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο
βάξνπο φηαλ ιήθζεθε ππφςε ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξήζεθε γηα ηελ
ππνθιίκαθα ηεο παξνξκεηηθφηεηαο πξνζνρήο θαη ηνπ παξάγνληαο πξνζνρήο φπνπ παξά ην γεγνλφο φηη
γηα θάζε 1 κνλάδα αχμεζε ζηε βαζκνινγία ηνπο νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο κεηψλνληαλ θαηά 12 θαη 18%,
απηά έπαςαλ πιένλ λα απνηεινχλ επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο ηεο επηηπρήο δηαηήξεζεο φηαλ ιήθζεθε
ππφςε ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ εζηία ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε ηχρε ε νπνία απνηειεί κέξνο ηνπ
παξέκεηλαλ επηβαξπληηθνί παξάγνληεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο ζηα 2 πξψηα κνληέια
αλάιπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν πεξηζζφηεξν επηθξαηεί ε πεπνίζεζε φηη άιινη εμσηεξηθνί παξάγνληεο
θαη φρη ν εαπηφο καο έρεη ηνλ έιεγρν γηα ην ζσκαηηθφ καο βάξνο απηφ θαη φηη απηφο ν παξάγνληαο είλαη ε
ηχρε ηφηε απηφ απνηειεί ηζρπξφ επηβαξπληηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο αθνχ ηα
απνηειέζκαηα παξέκεηλα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεηά απφ έιεγρνο γηα ηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο. Ζ
ζρέζε απηή έπαςε πιένλ λα απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ εχξεκα φηαλ ιήθζεθε ππφςε ν παξάγνληαο
ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

Πίλαθαο 25: Μνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο αλαθνξηθά κε παξακέηξνπο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο
παξνξκεηηθφηεηαο γηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο (φπνπ 1=δηαηήξεζε).
ΜΟΝΣΔΛΟ 1
Μεηαβιεηέο

OR

Δμσζηξέθεηα

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

ΜΟΝΣΔΛΟ 3

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

1.09

0.86

1.39

1.09

0.86

1.39

1.12

0.87

1.44

Φηιηθφηεηα

1.60

1.17

2.18

1.60

1.17

2.19

1.48

1.07

2.04

Δπζπλεηδεζία

1.15

0.88

1.50

1.15

0.88

1.50

1.10

0.84

1.45

πλαηζζεκαηηθή
ζηαζεξφηεηα

1.01

0.78

1.31

1.01

0.78

1.31

0.95

0.73

1.23

Γεθηηθφηεηα ζε λέεο
εκπεηξίεο

1.05

0.80

1.38

1.05

0.80

1.38

0.95

0.71

1.28

Παξνξκεηηθφηεηα
πξνζνρήο

0.88

0.80

0.97

0.88

0.80

0.97

0.91

0.82

1.01

Πξνζνρή

0.82

0.71

0.95

0.82

0.71

0.95

0.86

0.74

1.00
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Γλσζηαθή αζηάζεηα

0.87

0.74

1.03

0.87

0.74

1.03

0.91

0.76

1.08

Παξνξκεηηθφηεηα
δξάζεο

0.90

0.84

0.96

0.90

0.84

0.96

0.93

0.87

0.99

Γξάζε

0.91

0.84

0.99

0.91

0.84

0.99

0.94

0.86

1.02

Δπηκνλή/ζπλέπεηα

0.75

0.63

0.89

0.75

0.63

0.88

0.81

0.67

0.96

Παξνξκεηηθφηεηα κε
πξνγξακκαηηζκνχ

0.98

0.91

1.04

0.98

0.91

1.04

0.99

0.93

1.07

Απηνέιεγρνο

0.95

0.86

1.04

0.95

0.86

1.04

0.97

0.88

1.07

Γλσζηαθή
πνιππινθφηεηα

1.01

0.90

1.13

1.01

0.90

1.13

1.02

0.91

1.15

πλνιηθή βαζκνινγία
θιίκαθαο BIS

0.96

0.93

0.99

0.96

0.93

0.99

0.97

0.94

1.00

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
(εχξνο 6-36)

1.02

0.96

1.08

1.02

0.96

1.08

1.00

0.94

1.07

Δμσηεξηθφο έιεγρνο
(εχξνο 12-72)

0.94

0.90

0.98

0.94

0.90

0.98

0.95

0.91

1.00

Σχρε (εχξνο 6-36)

0.88

0.82

0.94

0.88

0.82

0.94

0.90

0.84

0.96

Ηζρπξνί άιινη (εχξνο 636)

0.99

0.93

1.05

0.99

0.93

1.05

1.00

0.93

1.06

Γηαηηνιφγνη (εχξνο (318)

1.04

0.95

1.14

1.04

0.95

1.14

1.04

0.94

1.14

Άιια άηνκα (εχξνο 318)

0.92

0.85

1.00

0.92

0.85

1.00

0.95

0.87

1.03

O εμσηεξηθφο έιεγρνο
είλαη άζξνηζκα ησλ:

Οη ηζρπξνί άιινη
είλαηάζξνηζκα ησλ:

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο OR θαη 95% ΓΔ, Με έληνλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (P<0.05), Μνληέιν 1: Πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία, θχιν θαη νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, Μνληέιν 2: Πξνζαξκνζκέλν πεξαηηέξσ γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε, Μνληέιν 3:
Πξνζαξκνγή πεξαηηέξσ γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα.
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Κοινωνικι υποςτιριξθ
Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ φζνλ αθνξά ηε δνκηθή θνηλσληθή
ππνζηήξημε παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 26. Ο αξηζκφο ησλ θνληηλψλ αηφκσλ θαη ε θαηάζηαζε βάξνπο
δελ δηέθεξε κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Όηαλ φκσο έγηλε έιεγρνο γηα ηνπο παξάγνληεο ειηθία θαη θχιν, ν
αξηζκφο ησλ αηφκσλ θάλεθε λα απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο
βάξνπο. πγθεθξηκέλα γηα θάζε 1 άηνκν επηπιένλ ην νπνίν ζεσξείηαη σο θνληηλφ άηνκν νη πηζαλφηεηεο
δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο απμάλνληαη θαηά 9% (P=0.041). Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή θνηλσληθή
ππνζηήξημε (Πίλαθαο 22), δειαδή ηελ ππνζηήξημε ηελ νπνία ν εζεινληήο δέρεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη
θηιηθφ πεξηβάιινλ, νη δηαηεξνχληεο δέρνληαλ κεγαιχηεξε ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα (P=0.010) θαη
ηνπο θίινπο (P=0.011) γηα ηε δηαηξνθή θαη επνκέλσο δέρνληαλ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή ππνζηήξημε ζε
ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο (P=0.015). Αλαθνξηθά κε ηηο θιίκαθεο ηνπ ζακπνηάδ, δηαηεξνχληεο θαη
επαλαθηήζαληεο

δελ παξνπζίαδαλ

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθέο δηαθνξέο (P>0.05).

Δπηπιένλ,

φηαλ

ππνινγίζηεθαλ νη ππν-θιίκαθεο αλαιφγσο ηνπ ηνκέα ππνζηήξημεο θαη ηεο πεγήο ππνζηήξημεο, νη
δηαηεξνχληεο θάλεθε φηη δέρνληαλ κεγαιχηεξε ππνζηήξημε γηα ηε δηαηξνθή (P=0.005) θαη κεγαιχηεξε
ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα (P=0.037) θαη ηνπο θίινπο (P=0.034) ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο.
Κακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δελ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηηο ππνθιίκαθεο
ηνπ ζακπνηάδ ή ηεο άζθεζεο (P>0.05).

Πίλαθαο 26: Απνηειέζκαηα δηαθνξψλ ζηηο ηηκέο ησλ δχν νκάδσλ πνπ αθνξνχλ ηε δνκηθή θνηλσληθή
ππνζηήξημε.
Γηαηεξνύληεο
n=112

Δπαλαθηήζαληεο
n=63

P value

P'
value

OR

4 (3-6.75)

4 (2-5)

0.167

0.041

1.093

1.003

1.19

Τπέξβαξα θνληηλά
άηνκα

1 (0-2)

1 (0-2)

0.742

0.337

1.089

0.915

1.297

Πνζνζηφ
ππέξβαξσλ
θνληηλψλ αηφκσλ

27.61 (049.16)

33.33 (0-50)

0.072

0.875

0.999

0.993

1.006

Κνληηλά άηνκα

OR 95% ΓΔ

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην), P΄: Πξνζαξκνγή γηα θχιν θαη ειηθία.
Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο παξνπζηάδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: Pvalue<0.05.
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Πίλαθαο 27: Απνηειέζκαηα δηαθνξψλ ζηηο ηηκέο ησλ δχν νκάδσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγηθή
θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ην ζακπνηάδ.

Διατηροφντεσ n=112

Επανακτθςαντεσ
n=63

P value

Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα
γηα ηε δηαηξνθή

3.011±0.996

2.613±0.910

0.010

Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα
γηα ηελ άζθεζε

2.590±1.025

2.402±0.949

0.232

Τπνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο γηα
ηε δηαηξνθή

2.730 ±1.026

2.333±0.884

0.011

Τπνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο γηα
ηελ άζθεζε

2.532±0.975

2.336±0.952

0.198

πλνιηθή ππνζηήξημε

2.716±0.879

2.421±0.687

0.015

ακπνηάδ απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα
ηε δηαηξνθή

2.282±0.824

2.476±0.972

0.165

ακπνηάδ απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα
ηελ άζθεζε

2.398±0.899

2.222±0.769

0.191

ακπνηάδ απφ ηνπο θίινπο γηα ηε
δηαηξνθή

2.345±0.813

2.381±0.997

0.809

ακπνηάδ απφ ηνπο θίινπο γηα
ηελ άζθεζε

2.273±0.826

2.164±0.827

0.400

πλνιηθφ ζακπνηάδ

2.325±0.645

2.310±0.668

0.890

0.938

Τπνζηήξημε γηα ηε δηαηξνθή

2.871±0.933

2.473±0.805

0.005

0.003

Τπνζηήξημε γηα ηελ άζθεζε

2.561±0.915

2.369±0.851

0.172

0.197

ακπνηάδ γηα ηε δηαηξνθή

2.314±0.748

2.428±0.927

0.374

0.392

ακπνηάδ γηα ηελ άζθεζε

2.336±0.765

2.193±0.717

0.226

0.286

Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα

2.801±0.937

2.507±0.781

0.037

0.029

Τπνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο

2.631±0.940

2.334±0.767

0.034

0.035

ακπνηάδ απφ ηελ νηθνγέλεηα

2.340±0.740

2.349±0.694

0.941

0.821

P’ value

0.021
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ακπνηάδ απφ ηνπο θίινπο

2.309±0.680

2.272±0.735

0.738

0.705

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο κέζνο φξνο ± ηππηθή απφθιηζε. P΄: Πξνζαξκνγή γηα θχιν θαη ειηθία.
Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο παξνπζηάδνληαη κε έληνλν ρξψκα. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: Pvalue<0.05.

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε ζπλνιηθή ππνζηήξημε θαη ην ζπλνιηθφ ζακπνηάδ θαη ηα
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 28. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ 3 κνληέια
αλαιχζεσλ, ην κνληέιν 1 κε ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, ην κνληέιν 2 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη ην
κνληέιν 3 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. (Πίλαθαο 28). Απηφ
πνπ θάλεθε ήηαλ φηη ε ζπλνιηθή ππνζηήξημε απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο απψιεηαο βάξνπο. πγθεθξηκέλα γηα θάζε βαζκφ αχμεζεο ζηελ θιίκαθα ηεο ζπλνιηθήο ππνζηήξημεο,
ε πηζαλφηεηα λα είλαη θαλείο δηαηεξψλ απμάλεηαη θαηά 59% (OR 1.59, 95% CI 1.01-2.50). Αλαθνξηθά κε
ην ζπλνιηθφ ζακπνηάδ, δελ θαίλεηαη λα απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο
δηαηήξεζεο, αθφκα θαη κεηά απφ έιεγρν γηα ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο.

Πίλαθαο 28: Μνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο αλαθνξηθά κε παξακέηξνπο ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή
ππνζηήξημε θαη ην ζπλνιηθφ ζακπνηάδ γηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο (φπνπ 1=δηαηήξεζε).

ΜΟΝΣΔΛΟ 1

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

ΜΟΝΣΔΛΟ 3

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

πλνιηθή ππνζηήξημε

1.60

1.05

2.43

1.61

1.06

2.45

1.59

1.01

2.50

πλνιηθφ ζακπνηάδ

0.99

0.60

1.62

0.99

0.60

0.62

0.99

0.58

0.68

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο OR θαη 95% ΓΔ, Με έληνλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (P<0.001), Μνληέιν 1: Πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία, θχιν θαη νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, Μνληέιν 2: Πξνζαξκνζκέλν πεξαηηέξσ γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε, Μνληέιν 3:
Πξνζαξκνγή πεξαηηέξσ γηα ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.

Διατροφι
Ζ δηαηηεηηθή πξφζιεςε ελέξγεηαο, καθξνζξεπηηθψλ θαη κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ
Πίλαθα 29, αλά θχιν θαη αλά θαηάζηαζε δηαηήξεζεο. ηηο γπλαίθεο, ε ελεξγεηαθή πξφζιεςε ήηαλ
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1767.04 (1279.9-2225.7kcal/εκέξα) γηα ηηο δηαηεξνχζεο θαη 1462.09 (1276.5-1977.8kcal/εκέξα) γηα ηηο
επαλαθηήζαζεο. Ζ δηαθνξά απηή ησλ 300kcal/εκέξα δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P=0,487). Απφ ηελ
θαηεγνξία ησλ καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θακία ηηκή ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ δελ δηέθεξε κεηαμχ
δηαηεξνπζψλ

θαη

επαλαθηήζαζσλ

(P>0.05).

ηελ

πεξίπησζε

ηεο

πξσηετληθήο

πξφζιεςεο

(γξακκάξηα/εκέξα), αλ θαη νη ηηκέο ησλ δηακέζσλ δελ δηέθεξε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (0.608), φηαλ
ππνινγίζηεθε ε πξσηετληθή πξφζιεςε ζε γξακκάξηα αλά θηιφ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηφηε παξαηεξήζεθε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, κε ηηο δηαηεξνχζεο λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε δηαηηεηηθή πξφζιεςε ζε
ζρέζε κε ηηο επαλαθηήζαζεο (1.25 (0.97-1.75) vs 1.07 (0.83-1.35), P=0.017) αθφκα θαη κεηά απφ
πξνζαξκνγή γηα ηελ ειηθία (P=0.013). Αλαθνξηθά κε ηα κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά, δελ παξαηεξήζεθε
θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα θαλέλα απφ ηα ζπζηαηηθά (P>0.05).
ηνπο άλδξεο, νη ζπγθξίζεηο ησλ ηηκψλ ησλ δηακέζσλ αλέδεημε παξφκνην κνληέιν απνηειεζκάησλ κε
απηφ ζηηο γπλαίθεο. πγθεθξηκέλα, ε ελεξγεηαθή πξφζιεςε ήηαλ 1740 (1299.13-2212.12) kcal/εκέξα γηα
ηνπο δηαηεξνχληεο θαη 1854.00 (1106.04-2302.75) kcal/εκέξα γηα ηνπο επαλαθηήζαληεο, κε ηε δηαθνξά λα
κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P=0.871). Κακία δηαθνξά δελ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ
δηακέζσλ ζηα καθξνζξεπηηθά θαη κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά (P>0.05)

εθηφο απφ ηελ πξσηετληθή

πξφζιεςε φηαλ απηή ππνινγίζηεθε ζε γξακκάξηα αλά θηιφ ζσκαηηθνχ βάξνπο (1.07 (0.87-1.36) γηα
δηαηεξνχληεο vs 0.93 (0.64-1.21) γηα επαλαθηήζαληεο, P=0.017) αθφκα θαη κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ηελ
ειηθία (P=0.047) .
Γηα ηελ αλάιπζε αιιειεπίδξαζεο γηα ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο
παιηλδξφκεζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αιιειεπίδξαζε ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P=0.737).
Πίλαθαο 29: Απνηειέζκαηα απφ ηηο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο πξφζιεςεο ελέξγεηαο,
καθξνζξεπηηθψλ θαη κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ αλά θχιν.
Γπλαίθεο
Γηαηεξνύζεο (n=115)

Δπαλαθηήζαζεο (n=92)

P value

P’ value

1767.04 (1279.92225.67)

1462.09 (1276.51977.75)

0.326

0.487

g/day

87.72 (65.88-106.13)

94.95 (69.61-109.51)

0.608

g/kg σκαηηθνχ βάξνπο

1.25 (0.97-1.75)

1.07 (0.83-1.35)

0.017

Τδαηάλζξαθεο g/day

170.32 (128.51-224.06)

177.87 (113.11-224.44)

0.856

Απιά ζάθραξα (g/day)

47.79 (29.51-63.11)

49.30 (33.82-74.34)

0.504

Γηαηηεηηθέο ίλεο (g/day)

17.40 (11.26-22.99)

18.20 (12.19-25.26)

0.536

Δλέξγεηα (kcal/day)

Πξσηείλεο:

0.013
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Ληπίδηα (g/day)

63.00 (42.08-98.92)

64.41 (39.97-94.88)

0.985

Κνξεζκέλα (g/day)

21.67 (14.53-30.92)

19.04 (12.31-29.02)

0.306

Μνλναθφξεζηα (g/day)

28.99 (20.58-40.62)

28.22 (17.67-42.69)

0.523

Πνιπαθφξεζηα (g/day)

9.60 (6.77-14.00)

9.37 (5.44-15.14)

0.919

Αζβέζηην (mg/day)

676.08 (516.47-849.00)

675.29 (493.15-808.09)

0.818

ίδεξνο (mg/day)

12.00 (8.54-17.00)

12.36 (8.21-16.38)

0.894

Βηηακίλε Β12 (mcg/day)

3.27 (2.01-5.08)

3.26 (2.29-5.79)

0.703

Βηηακίλε C (mg/day)

45.67 (26.20-75.99)

57.05 (32.93-87.16)

0.222

Φπιιηθφ νμχ (mcg/day)

107.40 (29.67-198.90)

85.62 (19.55-209.89)

0.646

Γηαηεξνύληεο

Δπαλαθηήζαληεο

P value

P’ value

1740 (1299.13-2212.12)

1854.00 (1106.042302.75)

0.973

0.871

g/day

91.74 (74.13-115.52)

96.97 (66.56-114.76)

0.608

g/kg σκαηηθνχ βάξνπο

1.07 (0.87-1.36)

0.93 (0.64-1.21)

0.017

Τδαηάλζξαθεο g/day

163.59 (142.25-238.42)

179.04 (128.57-221.28)

0.856

Απιά ζάθραξα (g/day)

47.08 (33.79-63.70)

40.75 (22.56-61.17)

0.504

Γηαηηεηηθέο ίλεο (g/day)

16.14 (11.86-23.60)

17.00 (10.69-23.72)

0.536

Ληπίδηα (g/day)

80.22 (45.06-104.08)

64.87 (45.69-101.56)

0.985

Κνξεζκέλα (g/day)

23.23 (13.97-30.73)

20.16 (12.53-30.96)

0.306

Μνλναθφξεζηα (g/day)

29.00 (18.94-47.28)

27.76 (19.48-40.56)

0.523

Πνιπαθφξεζηα (g/day)

9.89 (6.62-14.17)

9.95 (6.95-16.53)

0.919

Αζβέζηην (mg/day)

686.09 (484.99-882.20)

759.50 (487.73-952.64)

0.818

ίδεξνο (mg/day)

13.85 (9.73-18.05)

12.92 (9.29-17.31)

0.894

Βηηακίλε Β12 (mcg/day)

3.06 (2.02-6.48)

3.36 (1.98-6.10)

0.703

Βηηακίλε C (mg/day)

53.23 (35.05-91.31)

38.63 (25.86-76.42)

0.222

Άλδξεο

Δλέξγεηα (kcal/day)

Πξσηείλεο

0.047
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Φπιιηθφ νμχ (mcg/day)

101.21 (47.76-282.95)

117.29 (47.01-246.97)

0.646

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο (25ν – 75ν εθαηνζηεκφξην). P΄: Πξνζαξκνγή γηα
ειηθία Με έληνλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα
(P<0.05).

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο αλά θχιν θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 30. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
δεκηνπξγήζεθαλ 3 κνληέια αλαιχζεσλ, ην κνληέιν 1 κε ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη
ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνληέιν 2 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηελ ελεξγεηαθή
πξφζιεςε θαη ην κνληέιν 3 κε πξνζζήθε ζηνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Απφ
ηηο αλαιχζεηο θαίλεηαη φηη ε πξφζιεςε πξσηετλψλ (g/kg σκαηηθνχ βάξνπο) ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο ζηηο γπλαίθεο. πγθεθξηκέλα γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο
ζηελ πξφζιεςε πξσηετλψλ, νη πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο απμάλνληαη θαηά 167% (OR 2.67, 95% CI 1.036.97). ηνπο άλδξεο, ε πξφζιεςε πξσηετλψλ ζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηε δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο
βάξνπο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ιήθζεθε ππφςε ε ελεξγεηαθή πξφζιεςε (OR 3.55, 95%CI 1.0012.56), παξφια απηά ε ζρέζε απηή έπαςε λα απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ εχξεκα φηαλ ιήθζεθε
ππφςε ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Πίλαθαο 30: Μνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο αλαθνξηθά κε παξακέηξνπο ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθηθή
πξφζιεςε (ελέξγεηα, καθξνζξεπηηθά θαη κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά) γηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο αλά θχιν (φπνπ
1=δηαηήξεζε).
Γπλαίθεο
ΜΟΝΣΔΛΟ 1

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

OR

OR 95% ΓΔ

1.00

1.00

1.00

g/day

1.00

0.99

g/kg σκαηηθνχ βάξνπο

2.84

Τδαηάλζξαθεο g/day

ΜΟΝΣΔΛΟ 3

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

1.01

1.00

0.99

1.01

1.00

0.99

1.02

1.16

6.92

2.80

1.16

6.79

2.67

1.03

6.97

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Ληπίδηα (g/day)

1.00

0.99

1.01

1.00

0.99

1.01

0.99

0.98

1.00

Αζβέζηην (mg/day)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ίδεξνο (mg/day)

0.98

0.92

1.03

0.98

0.93

1.03

0.95

0.88

1.02

Δλέξγεηα (kcal/day)
Πξσηείλεο:
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Βηηακίλε Β12 (mcg/day)

0.96

0.90

1.03

0.96

0.90

1.03

0.99

0.93

1.06

Βηηακίλε C (mg/day)

0.99

0.98

1.00

0.99

0.98

1.00

0.99

0.98

1.01

Φπιιηθφ νμχ (mcg/day)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Άλδξεο
ΜΟΝΣΔΛΟ 1

ΜΟΝΣΔΛΟ 2

OR

OR 95% ΓΔ

1.00

1.00

1.00

g/day

1.00

0.99

g/kg σκαηηθνχ βάξνπο

3.10

Τδαηάλζξαθεο g/day

ΜΟΝΣΔΛΟ 3

OR

OR 95% ΓΔ

OR

OR 95% ΓΔ

1.02

1.00

0.99

1.02

1.00

0.99

1.01

0.90

10.65

3.55

1.00

12.56

2.77

0.75

10.18

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.99

1.01

Ληπίδηα (g/day)

1.00

0.99

1.01

1.00

0.99

1.01

0.99

0.98

1.01

Αζβέζηην (mg/day)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ίδεξνο (mg/day)

1.02

0.95

1.08

1.01

0.95

1.08

0.99

0.92

1.07

Βηηακίλε Β12 (mcg/day)

0.99

0.91

1.09

1.00

0.91

1.09

0.99

0.90

1.10

Βηηακίλε C (mg/day)

1.01

1.00

1.03

1.01

1.00

1.03

1.01

1.00

1.02

Φπιιηθφ νμχ (mcg/day)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Δλέξγεηα (kcal/day)
Πξσηείλεο:

Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη σο OR θαη 95% ΓΔ, Με έληνλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα (P<0.05), Μνληέιν 1: Πξνζαξκνζκέλν γηα ειηθία, θχιν θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, Μνληέιν 2:
Πξνζαξκνζκέλν πεξαηηέξσ γηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε, Μνληέιν 3: Πξνζαξκνζκέλν πεξαηηέξσ γηα ζσκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα.

ΤΕΖΣΖΖ
Ζ κειέηε MedWeight Cyprus είλαη ε πξψηε κειέηε παξαηήξεζεο πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Κχπξν θαη εμεηάδεη
ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο αλάκεζα ζε Κχπξηνπο δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο. Ζ κειέηε
απνηειεί πξνέθηαζε ηεο ειιεληθήο κειέηεο MedWeight θαη ζε απηή γηα πξψηε θνξά γίλεηαη αλαιπηηθή
δηαηξνθηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηειεθσληθέο αλαθιήζεηο 24ψξνπ. ην θεθάιαην απηφ ηα
επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα επξήκαηα ηεο ειιεληθήο κειέηεο θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα ζπδεηεζνχλ κε βάζε ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία.
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Σα βαζηθά επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δηαηεξνχληεο θαη
επαλαθηήζαληεο ήηαλ ηα εμήο: Οη δηαηεξνχληεο βξίζθνληαλ ζε κηθξφηεξν βάξνο θαη ΓΜ ζε ζρέζε κε
ηνπο επαλαθηήζαληεο εχξεκα ην νπνίν παξαηεξήζεθε ζηηο δχν νκάδεο, ηφζν αλάκεζα ζηνπο άλδξεο φζν
θαη ζηηο γπλαίθεο. Δπίζεο νη δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ φηη είραλ θηάζεη ζε κεγαιχηεξν βάξνο θαη ΓΜ θαη
είραλ επηηχρεη κεγαιχηεξε αξρηθή απψιεηα βάξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο. Ζ ειηθία θαη
ζπγθεθξηκέλα, ην λεαξφηεξν ηεο ειηθίαο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε
δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη δηαηεξνχληεο είραλ
πεξηζζφηεξα έηε κφξθσζεο/εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν
θάλεθε λα είλαη ην κφλν πνπ δηέθεξε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο. Γηα ηε ζσκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, νη γπλαίθεο δηαηεξνχζεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξν φηη εκπιέθνληαλ ζε έληνλε άζθεζε ζε
ζρέζε κε ηηο επαλαθηήζαζεο, ελψ νη άλδξεο δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξε έληνλε θαη κέηξηαο
έληαζεο άζθεζε ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο. Άιιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο θάλεθαλ
λα ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, κε ηνπο δηαηεξνχληεο λα θαίλνληαη πην θηιηθνί θαη ιηγφηεξν
παξνξκεηηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο. Δπηπξφζζεηα νη δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ κεγαιχηεξε
ππνζηήξημε απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο ζηνπο ηνκείο ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο άζθεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο
επαλαθηήζαληεο. Αλαθνξηθά κε ηε δηαηξνθή, αλ θαη ε δηαηηεηηθή πξφζιεςε ελέξγεηαο δελ δηέθεξε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε πξφζιεςε πξσηετλψλ απφ
ηνπο δηαηεξνχληεο ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο.

Γηαθνξέο πξνέθπςαλ θαη φζνλ αθνξά

ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο αλάκεζα ζηνπο δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο, φπσο ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο γεπκάησλ θαη θπξίσο γεπκάησλ εκεξεζίσο, ε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο
αιιά θαη ε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ζπηηηθνχ θαγεηνχ.
Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηζηνξηθό βάξνπο
Ζ πξψηε νκάδα παξαγφλησλ πνπ εμεηάζηεθε ζηελ παξνχζα κειέηε αθνξνχζε θάπνηα γεληθά θαη
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. πγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο αλδξψλ (48%)
θαη γπλαηθψλ (52%) δελ δηέθεξαλ ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη νχηε θαη ζηηο νκάδεο
δηαηεξνχλησλ (γπλαίθεο: 52%) θαη επαλαθηήζαλησλ (γπλαίθεο: 53%). Ζ επαξθήο αληηπξνζσπεπηηθφηεηα
αλδξψλ ζην δείγκα ηεο κειέηεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ αλαιχζεηο αλά θχιν κε απνηέιεζκα ηνλ
εληνπηζκφ νξηζκέλσλ επξεκάησλ/δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο ηα νπνία
αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη ζα ζπδεηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Ζ θαηαλνκή ησλ θχισλ θαη ζηελ ειιεληθή
κειέηε ήηαλ επαξθήο (γπλαίθεο: 61%) (235), γεγνλφο ην νπνίν φκσο δελ ηζρχεη θαη φζνλ αθνξά ηα
απνηειέζκαηα ην NWCR. Σα επξήκαηα ηνπ NWCR ζηεξίδνληαλ θπξίσο ζε δεδνκέλα απφ γπλαίθεο,
γεγνλφο νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο
κειέηεο (198). Δπηπξφζζεηα, δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο νξηαθά δελ δηέθεξαλ σο πξνο ηελ ειηθία
ζηε κειέηε καο (νξηαθά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ εχξεκα), κε ηνπο δηαηεξνχληεο λα εκθαλίδνληαη
κηθξφηεξνη (27,5 έηε) ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο (34,3 έηε). Ζ δηαθνξά ζηελ ειηθία κεηαμχ ησλ
νκάδσλ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη ζηελ ειιεληθή κειέηε (235), φρη φκσο θαη ζε άιιεο κειέηεο φπνπ ην δείγκα
πξνθχπηεη απφ εζεινληέο

κέζεο ειηθίαο (198,236). Ζ δηαθνξά απηή αλ θαη νξηαθά κε ζηαηηζηηθά
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ζεκαληηθή δελ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. Παξφια απηά, ζε θάζε πεξίπησζε
φπνπ κε βάζε ηε κέρξη ηψξα βηβιηνγξαθία πξνέθπςε πξνβιεκαηηζκφο γηα ην φηη ν παξάγνληαο ειηθία ζα
κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηφηε ζηηο αλαιχζεηο ε ειηθία ιακβαλφηαλ
ππφςε φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.
Πξνρσξψληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ην βάξνο ησλ εζεινληψλ, νη δηαηεξνχληεο παξνπζίαδαλ
κηθξφηεξν βάξνο θαη ΓΜ ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο. Δπίζεο, παξά ην φηη δελ δηέθεξαλ σο πξνο
ην κέγηζην βάξνο πνπ είραλ θηάζεη, ν ΓΜ θαη ε αξρηθή απψιεηα βάξνπο ήηαλ πςειφηεξα ζηελ νκάδα
ησλ δηαηεξνχλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο. Σν εχξεκα πνπ αθνξά ηελ αξρηθή απψιεηα βάξνπο
θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ηεο ειιεληθήο κειέηεο θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο γεληθφηεξα, φπνπ
κεγαιχηεξε αξρηθή απψιεηα βάξνπο ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξε έθβαζε δηαηήξεζεο ηεο ίζεο ή κεγαιχηεξεο
απψιεηαο βάξνπο (137,198,236–238). Πξνηείλεηαη ινηπφλ, ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά
ζηελ θιηληθή πξάμε, λα ελζαξξχλνληαη ηα άηνκα πνπ πξνζπαζνχλ λα ράζνπλ βάξνο λα ζηνρεχνπλ θαη ζε
κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο. Απηφ πηζαλφλ λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ψζεζε ζηα άηνκα απηά, αθνχ
πιένλ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ έλα πην ηδαληθφ γηα απηνχο βάξνο, ην νπνίν ηνπο βνεζάεη
λα πξνζθνιιψληαη ζην ζηφρν ηνπο θαη λα επηηπγράλνπλ θαιχηεξα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα (239).
Μηα δηαθνξεηηθή εξκελεία ζα κπνξνχζε λα ήηαλ φηη ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ κεγαιχηεξε επθνιία θαηά ηελ
απψιεηα βάξνπο είλαη άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε απνθαζηζηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα είλαη πην
απνηειεζκαηηθά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, γεγνλφο ην νπνίν εθδειψλεηαη κε κεγαιχηεξε αξρηθή
απψιεηα βάξνπο θαη ηειηθά δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο (240,241). Μηα ιηγφηεξε αηζηφδνμε άπνςε ζα
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ην φηη νη δηαηεξνχληεο κπνξεί λα πεηπραίλνπλ κεγαιχηεξε αξρηθή απψιεηα
βάξνπο, ην νπνίν λα ηνπο δίλεη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα επαλαθηήζνπλ ην βάξνο ηνπο. Καη
ζηελ πεξίπησζε απηή φκσο, ην κεγαιχηεξν θεξδηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνπο δηαηεξνχληεο, ζα
κπνξνχζε λα θαλεί σο ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα αθνχ δίλεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα πξνζπάζεηα κε
επαλάθηεζεο ηνπ απνιεζζέληνο βάξνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κειέηεο, ην γεγνλφο φηη
νη δχν νκάδεο δηέθεξαλ σο πξνο ηελ θαηάζηαζε βάξνπο ήηαλ αλακελφκελν, κε ηνπο δηαηεξνχληεο λα
ζπγθεληξψλνληαη ζην εχξνο ηνπ θπζηνινγηθνχ (41%) θαη ηνπ ππέξβαξνπ (35%) θαη ηνπο επαλαθηήζαληεο
ζην εχξνο ηνπ ππέξβαξνπ (49%) θαη ηεο παρπζαξθίαο (49%).
Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζεινληψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαηεξνχλησλ
αλέθεξε φηη δηέκελε ζε αζηηθέο πεξηνρέο(65%) θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (15%), ελψ
ζηνπο επαλαθηήζαληεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηέκελε ζε αζηηθέο πεξηνρέο (54%) αιιά θαη ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο (30%). Παξφια απηά, ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ πιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φηαλ ιήθζεθαλ
ππφςε παξάγνληεο φπσο ην θχιν θαη ε ειηθία. Δπηπξφζζεηα, δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο δελ
δηέθεξαλ σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη θχζε εξγαζίαο ηνπο.
Γηαθνξέο πξνέθπςαλ σο πξνο ηα έηε εθπαίδεπζεο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. πγθεθξηκέλα, νη
δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ φηη έηπραλ 2 ρξφληα επηπιένλ εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο,
απνηέιεζκα ην νπνίν παξέκεηλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ αθφκα θαη κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ην θχιν θαη
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ηελ ειηθία. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ειιεληθήο κειέηεο, ζηελ νπνία
δελ ππήξμε θάπνηα ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο.
Παξνκνίσο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν δελ θάλεθε λα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαλάθηεζε ηνπ βάξνπο
ζχκθσλα κε επξήκαηα ηνπ NWCR (198). ε κηα πξνζπάζεηα λα εμεηαζηεί ε ζρέζε αλάκεζα ζην
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο, oη εξεπλεηέο αλέιπζαλ ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην
κνξθσηηθφ επίπεδν Ακεξηθαλψλ εζεινληψλ ζηελ ειηθία ησλ 25 εηψλ θαη ηνλ θίλδπλν γηα παρπζαξθία
ζηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ θαη βξήθαλ φηη ηα άηνκα πνπ είραλ νινθιεξψζεη κέρξη θαη ηηο θνιιεγηαθέο
ζπνπδέο ηνπο είραλ κηθξφηεξν θίλδπλν παρπζαξθίαο (RR = 0.69, 95% CI: 0.57, 0.83) ζε ζρέζε κε άηνκα
πνπ έηπραλ κέρξη ιπθεηαθήο κφξθσζεο (242). Σα δεδνκέλα πνιχ πηζαλφλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηελ
εηθφλα ζηελ παξνχζα κειέηε, φπνπ νη δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο αλέθεξαλ φηη έηπραλ πεξίπνπ 16
θαη 14 αληίζηνηρα έηε κφξθσζεο, ηα νπνία εθθξάδνληαη ζε αλψηεξε εθπαίδεπζε. Δπηπξφζζεηα, ηα
απνηειέζκαηα απφ ζρεηηθά πξφζθαηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ππνζηεξίδνπλ φηη ην κνξθσηηθφ
επίπεδν ζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ηνλ θίλδπλν παρπζαξθίαο κφλν ζηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο, ελψ
ζηηο ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα ε ζρέζε αλάκεζα ζην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηνλ θίλδπλν παρπζαξθία
είλαη ζεηηθή (243). Απφ ηελ άιιε, ηα απνηειέζκαηα κηαο πξφζθαηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο
ππνζηεξίδνπλ φηη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (κνξθσηηθφ επίπεδν, εηζφδεκα θαη επαγγεικαηηθή
θαηάζηαζε) δελ θαίλεηαη λα πξνβιέπνπλ ηελ δηαηήξεζε απψιεηαο βάξνπο (244). Θα πξέπεη φκσο λα
ηνληζηεί φηη ην απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ζρέζεο πξνθχπηεη απφ ηε κε χπαξμεο ζρέζεο ζηηο
επηκέξνπο κειέηεο, ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλα κε κεγάιε εηεξνγέλεηα γηα λα
πξνθχςεη κε βεβαηφηεηα έλα ζπκπέξαζκα, φπσο αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο. Έηζη ινηπφλ, απαηηείηαη ε
δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ κε μεθάζαξε θάζε απψιεηαο θαη δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο ζε
πιεζπζκνχο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα θαηαιήμνπκε ζε έλα πην βέβαην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά
κε ηελ ζρέζε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο. ίγνπξα φκσο ηα επξήκαηα
καο εληζρχζεθαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ αλάιπζεο ζηα νπνία ιήθζεθαλ ππφςε ζπγρπηηθνί
παξάγνληεο, φπνπ επηβεβαηψζεθε ε ζεκαζία ησλ πην πάλσ παξαγφλησλ ζηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο
βάξνπο.
Ιαηξηθό ηζηνξηθό
Σα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ εζεινληψλ αλέδεημε ρακειέο ζπρλφηεηεο
λνζεκάησλ θαη ηαηξηθψλ ζπκβάλησλ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί αλακελφκελν
αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο. εκαληηθή δηαθνξά θάλεθε λα ππάξρεη ζηε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο κεηαμχ δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαλησλ, φπνπ νη επαλαθηήζαληεο
αλέθεξαλ ζρεδφλ δηπιάζηα ζπρλφηεηα ππέξηαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο δηαηεξνχληεο (7% έλαληη 16%)
γεγνλφο αλακελφκελν ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαθνξάο ειηθίαο ησλ δχν νκάδσλ. Όηαλ δεηήζεθε απφ ηνπο
εζεινληέο λα εθηηκήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο αμηνιφγεζαλ
παξφκνηα ηελ πγεία ηνπο παξά ην γεγνλφο φηη ε ειηθία ζηνπο δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο δηέθεξε
ζεκαληηθά. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη φηη ζην γεγνλφο φηη ζην δείγκα ησλ επαλαθηήζαλησλ ζπκκεηείραλ
άηνκα ηα νπνία είλαη αξθεηά ελεκεξσκέλα θαη ελεξγά αλαθνξηθά κε ην ζέκα πγείαο ηνπο, γεγνλφο ην
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νπνίν ηνπο ππνθηλεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε ηέηνηνπο είδνπο κειέηεο θαη γεληθά δελ επαλαπαχνληαη φηαλ
πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο. Αμηνζεκείσην ζεσξείηαη θαη ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο
επαλαθηήζαληεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξνπο ηνθεηνχο απφ ηηο δηαηεξνχζεο, εχξεκα ην νπνίν ζπκθσλεί κε
ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ππνζηεξίδεη φηη ε εγθπκνζχλε ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ηεο
επαλάθηεζεο ηνπ βάξνπο, αθνχ νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ γελλήζεη ζην παξειζφλ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν
θίλδπλν αλάπηπμεο παρπζαξθίαο (245), ελψ παξάιιεια έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ απηέο δελ επηζηξέθεη
ζην πξν-εγθπκνζχλεο βάξνο (246,247). Παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα
λνζεκάησλ, ηαηξηθψλ ζπκβάλησλ αιιά θαη ζηηο παξακέηξνπο θχεζεο θαη ηνθεηνχ αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο
θαίλεηαη λα πξνέθπςαλ θαη ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ.
Κάπληζκα
Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ παξάγνληα θάπληζκα δελ αλέδεημαλ δηαθνξέο κεηαμχ δηαηεξνχλησλ
θαη επαλαθηήζαλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα δελ θάλεθε λα ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηα πνζνζηά
θαπληζηψλ, ηνλ αξηζκφ ηζηγάξσλ, ηα έηε θαπλίζκαηνο θαη ηα πνζνζηά πξψελ θαπληζηψλ. Δπίζεο, θακία
δηαθνξά δελ πξνέθπςε αθφκα θαη κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ηνλ παξάγνληα ειηθία. Αληηζέησο, ζηελ
ειιεληθή κειέηε θάλεθε φηη ζρεδφλ δηπιάζηα πνζνζηά επαλαθηήζαλησλ ήηαλ πξψελ θαπληζηέο ζε ζρέζε
κε ηνπο δηαηεξνχληεο θαη πεξηζζφηεξνη δηαηεξνχληεο ήηαλ λπλ θαπληζηέο ζε ζρέζε κε ηνπο
επαλαθηήζαληεο. Σα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαίλεηαη λα ζηεξίδνπλ ηα επξήκαηα ηεο ειιεληθήο κειέηεο,
φπνπ νη θαπληζηέο δηαηξέρνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν παρπζαξθίαο ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο ελψ
παξάιιεια νη πξψελ θαπληζηέο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν παρπζαξθίαο ζε ζρέζε κε ηνπο
θαπληζηέο αιιά θαη κε ηα άηνκα πνπ δελ ππήξμαλ πνηέ θαπληζηέο (248,249). Ζ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ
βάξνπο πνπ παξαηεξείηαη ηνλ πξψην ρξφλν κεηά ηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαίλεηαη φηη θπκαίλεηαη
θαηά κέζν φξν ζηα 4-5 kg φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ κηα κεηα-αλάιπζε πξννπηηθψλ κειεηψλ (250). Σν
πνζνζηφ απηφ βάξνπο θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα κηαο αθφκα κεηα-αλάιπζε
θιηληθψλ δνθηκψλ δηαθνπήο θαπλίζκαηνο (251). ηελ ζπγθεθξηκέλε κεηα-αλάιπζε θαίλεηαη φηη ε αχμεζε
ηνπ βάξνπο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο πξνθχπηεη θπξίσο ην πξψην ηξίκελν κεηά απφ ηελ δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο. Δπνκέλσο, πηζαλφλ ζε βάζνο ρξφλνπ ηα άηνκα πνπ θπξίσο θαηαθέξλνπλ λα
δηαηεξήζνπλ ην βάξνο ηνπο καθξνπξφζεζκα, λα πξνιαβαίλνπλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ην ζεηηθφ ελεξγεηαθφ
ηζνδχγην ζην δηάζηεκα κεηά ηνπο πξψηνπο 3 κήλεο. Απηφ πηζαλφλ λα εμεγεί θαη ηε κε χπαξμε δηαθνξψλ
ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Δπηπξφζζεηα, απηφ πνπ ε κεηα-αλάιπζε αλαδεηθλχεη θαη ίζσο εμεγεί θαη ηα
δηθά καο απνηειέζκαηα είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιε δηαθχκαλζε ζηελ κεηαβνιή ηνπ βάξνπο κεηά
απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, κε έλα πνζνζηφ αηφκσλ λα ράλεη βάξνο κέρξη θαη έλα πνζνζηφ
αηφκσλ πνπ βάδεη βάξνο πνπ μεπεξλάεη αθφκα θαη ηα 10 kg (251). εκαληηθφ επίζεο απνηειεί θαη ην
γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε καο δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο δηέθεξαλ σο πξνο ηελ ειηθία, κε ηνπο
δηαηεξνχληεο λα παξνπζηάδνληαη αξθεηά κηθξφηεξνη ειηθηαθά ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο. Απηφ,
πνιχ πηζαλφλ λα επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο αθνχ φπσο έρεη θαλεί πξνεγνπκέλσο, ε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο δελ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε λεαξνχο
ελήιηθεο (252).
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Απώιεηα βάξνπο
Αλαθνξηθά κε ηελ θχξηα κέζνδν απψιεηαο βάξνπο, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ
δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ. Ζ δεκνθηιέζηεξε κέζνδνο απψιεηαο βάξνπο θαη ζηηο δχν νκάδεο
ήηαλ λα απεπζπλζνχλ ζε δηαηηνιφγν, γεγνλφο ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο ειιεληθήο
κειέηεο. ηελ ηειεπηαία, ε δεκνθηιέζηεξε κέζνδνο κεηαμχ ησλ δηαηεξνχλησλ ήηαλ λα ράζνπλ βάξνο απφ
κφλνη ηνπο, ελψ κεηαμχ ησλ επαλαθηήζαλησλ ήηαλ λα απεπζπλζνχλ ζε δηαηηνιφγν. Σα επξήκαηα ηεο
ειιεληθήο κειέηεο ζπκθσλνχλ κε απηά θαη ηνπ NWCR φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο (δηαηεξνχληεο) δήισζαλ
ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ φηη έραζαλ βάξνο απφ κφλνη ηνπο (253). Σα επξήκαηα απηά πηζαλφλ λα εμεγνχλ
ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν έλα άηνκν είλαη δπλαηφλ λα πεηχρεη δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο ρσξίο
λα απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ επαγγεικαηία πγείαο. Λακβάλνληαο φκσο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξνχζαο κειέηεο ζηνλ θππξηαθφ πιεζπζκφ, απηφ ην νπνίν πηζαλφλ λα ζπκβαίλεη είλαη φηη νη Κχπξηνη
ζηεξίδνληαη ζε κηα επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο
βάξνπο θαη γεληθφηεξα ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπο παξά ζηνλ εαπηφ ηνπο. Σαπηφρξνλα,
ε κεγάιε αλαινγία δηαηηνιφγσλ σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πηζαλφλ λα σζεί ηα άηνκα ζε
κεγαιχηεξε δήηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε, ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά ή αζθνχλ νξηζκέλεο επλντθέο πξνο ηε δηαηήξεζε ζπκπεξηθνξέο, πηζαλφλ λα επηρεηξνχλ
λα ράλνπλ βάξνο απφ κφλα ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν δελ παξαηεξείηαη ζε ηφζν κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ
θππξηαθφ πιεζπζκφ. ε θάζε πεξίπησζε, ε γλψζε θαη νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ
άηνκα πνπ θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ην βάξνο απφ κφλνη ηνπο είλαη ζεκαληηθέο θαη κπνξνχλ λα
βειηηψζνπλ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαηηνιφγνη κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ άηνκα πνπ αλαδεηνχλ
ηελ βνήζεηα ηνπο. Δπνκέλσο, έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κειέηεο καο, απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ζε
απηή κειεηψληαη θαη άηνκα πνπ δελ δεηνχλ επαγγεικαηηθή βνήζεηα πηζαλφλ λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ
ζην δείγκα κειεηψλ παξέκβαζεο.
Πξνρσξψληαο ζηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην είδνο ησλ αιιαγψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απψιεηα
βάξνπο, είλαη αξθεηά ζαθέο θαη ελδηαθέξνλ φηη νη πεξηζζφηεξνη δηαηεξνχληεο αιιά θαη επαλαθηήζαληεο
είραλ θάλεη αιιαγέο ηφζν ζηελ δίαηηα φζν θαη ζηελ άζθεζε, παξά ην γεγνλφο φηη έλα εμίζνπ κεγάιν
πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο είρε θάλεη αιιαγέο κφλν ζηε δίαηηα ηνπ. Απηφ έξρεηαη ζε
ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθία φπνπ νη παξεκβάζεηο ηφζν ζηε δίαηηα φζν θαη ζηελ
άζθεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο παξεκβάζεηο κφλν κε δίαηηα (254). Δπηπξφζζεηα, ηα επξήκαηα
ηεο παξνχζαο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ηεο άζθεζεο σο απνθιεηζηηθήο κεζφδνπ
απψιεηαο βάξνπο, ρσξίο ηδηαίηεξεο αιιαγέο ζηε δίαηηα είλαη δχζθνιν λα επηθέξεη ην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα φπσο θαηαγξάθεηαη πξνεγνπκέλσο (255,256). Έηζη ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη
ζηελ πεξίπησζε καο, άιινη παξάγνληεο πέξαλ ησλ κεζφδσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απψιεηα βάξνπο
θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχλ ηα άηνκα πνπ δηαηεξνχλ ή επαλαθηνχλ ην βάξνο πνπ έραζαλ πξνεγνπκέλσο.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα πνπ ψζεζαλ ηνπο εζεινληέο λα
ράζνπλ βάξνο. Σν θπξηφηεξν θίλεηξν απψιεηαο πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ απηφ ηεο εκθάληζεο θαη ζηηο δχν
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νκάδεο αθνινπζνχκελα απφ ην θίλεηξν ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηεο θίλεζεο/αληνρήο, ηεο πγείαο θαη ηεο
παξαθίλεζεο απφ θίινπο/νηθνγέλεηα, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Καη ελψ ηα
απνηειέζκαηα απφ ηνπ NWCR ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θίλεηξα κάιινλ είλαη ηζρπξφηεξα
θαη ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο καθξνρξφληα (182), ηα
απνηειέζκαηα απφ ηελ παξνχζα κειέηε ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο ειιεληθήο κειέηεο φπνπ σο
ηζρπξφηεξα θίλεηξα αλαθέξζεθαλ απηά ηεο εκθάληζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο, ελψ ην θίλεηξν ηεο πγείαο
αλαθέξζεθε απφ κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο. Γελ κπνξνχλ
επνκέλσο κε βεβαηφηεηα λα πνχκε φηη ην θίλεηξν ηεο πγείαο απνηειεί ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν δηαηήξεζεο
ηεο απψιεηαο βάξνπο, αιιά ηαπηφρξνλα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κε ηαηξηθά θίλεηξα φπσο απηά ηεο
εκθάληζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο πηζαλφλ λα βνεζνχλ ζηελ επηηπρή δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο.
Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη πηζαλφλ λα πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο κηθξήο ζρεηηθά ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο ζε
ζρέζε κε ηνλ κεζήιηθα πιεζπζκφ ηνπ NWCR, έλα ππφδεηγκα πνπ πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ην
δείγκα ηεο ειιεληθήο κειέηεο. ηελ ειηθία επίζεο ζα κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε θαη ην θαηλφκελν
φπνπ ην θίλεηξν ηνπ αζιεηηζκνχ θάλεθε λα απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηνπο
δηαηεξνχληεο παξά ζηνπο επαλαθηήζαληεο, δηαθνξά ε νπνία έπαςε λα ππάξρεη φηαλ έγηλε πξνζαξκνγή
γηα ηελ ειηθία θαη ην θχιν.
Παξαθνινύζεζε βάξνπο
ηελ κειέηε, νη δηαηεξνχληεο θαη νη επαλαθηήζαληεο δηέθεξαλ σο πξνο ηηο ζπκπεξηθνξέο
παξαθνινχζεζεο ηνπ βάξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαηεξνχλησλ αλέθεξε φηη πάληα
παξαθνινπζεί ην βάξνο ηνπο (14.4%) ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο (7%). Δλψ έλα κεγαιχηεξν
πνζνζηφ επαλαθηήζαλησλ (8.5%) ζε ζρέζε κε ηνπο δηαηεξνχληεο (0.8%) αλέθεξε φηη πνηέ δελ
παξαθνινπζεί ην βάξνπο ηνπ. Γηαθνξέο πξνέθπςαλ θαη ζηηο παξακέηξνπο ζπρλφηεηαο δίαηηαο, φπνπ έλα
κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαηεξνχλησλ έθαλε δίαηηα ηνπιάρηζηνλ ζπρλά (>32%) θαη δπγηδφηαλ πην ζπρλά
(>15%) ζε ζρέζεο κε ηνπο επαλαθηήζαληεο (>26.8% θαη >9.9% γηα ζπρλφηεηαο δίαηηαο θαη δχγηζεο
αληίζηνηρα). Αλαθνξηθά κε ηελ πεπνίζεζε εάλ ε δχγηζε έρεη θάπνηα επίδξαζε ζην βάξνο ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαη ζηηο δχν νκάδεο αλέθεξε φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε εχξεκα
ην νπνίν ήηαλ νξηαθά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
επαλαθηήζαλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο δηαηεξνχληεο (19.7% vs 10.4%) ζεσξεί φηη ε δχγηζε έρεη αξλεηηθή
επίδξαζε, πνπ πηζαλφλ λα εμεγεί θαη ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα δχγηζεο
θαη ζε ζπλέρεηα δίαηηαο. Σν γεγνλφο φηη ε ηαθηηθή δχγηζε ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο
έρεη αλαδεηρζεί πξνεγνπκέλσο θαη απφ ηελ ειιεληθή κειέηε κε ηελ νπνία ζπκθσλνχλ ηα απνηειέζκαηα
καο αιιά θαη κε ηα επξήκαηα ηνπ NWCR, θαζψο ην 79% ησλ ζπκκεηερφλησλ δπγίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 1
θνξά ηελ εβδνκάδα (188). ηα δεδνκέλα απηά έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη επξήκαηα απφ άιιεο κειέηεο
φπνπ νη δηαηεξνχληεο δειψλνπλ φηη βξίζθνληαη ζπλερψο ζε εγξήγνξζε ζρεηηθά κε ην βάξνπο ηνπο,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ παξαθνινχζεζε σο βαζηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο (257–
259). Σα επξήκαηα καο εληζρχζεθαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ αλάιπζεο ζηα νπνία ιήθζεθαλ
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ππφςε ζπγρπηηθνί παξάγνληεο, φπνπ επηβεβαηψζεθε ε ζεκαζία ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ βάξνπο ζηε
δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο.
Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ρόκπη/δξαζηεξηόηεηεο
Ζ απψιεηα βάξνπο νδεγεί ζε κείσζε ηεο ελεξγεηαθή δαπάλεο κέζσ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνπλ ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πξνζιακβαλφκελεο ελέξγεηαο ε νπνία κεηψλεη ηελ ηξνθνγελή ζεξκνγέλεζε αιιά θαη ε
απψιεηα ζσκαηηθήο κάδαο ε νπνία κεηψλεη ηνλ κεηαβνιηθφ ξπζκφ εξεκίαο θαη ηελ δαπαλψκελε ελέξγεηα
θαηά ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπνκέλσο ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε
δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε κεδεληθνχ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο γηα λα
δηαηεξεζεί ε απψιεηα βάξνπο πνπ έρεη επηηεπρζεί πξνεγνπκέλσο (254). Έηζη, ε παξνπζία ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζεκαληηθή αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηδηψθεηαη κηθξφηεξε επαλάθηεζε
βάξνπο (254,256,260). ε θιηληθέο κειέηεο απψιεηα βάξνπο ζηηο νπνίεο επηρεηξήζεθε λα αμηνινγεζεί ε
επίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηελ καθξνρξφληα ξχζκηζε ηνπ βάξνπο, ηα επξήκαηα επίζεο ζπκθσλνχλ ζην φηη
ηα άηνκα πνπ δηαηεξνχλ κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο είλαη ηα άηνκα πνπ αζθνχληαη πεξηζζφηεξν
(155,261).
Σα επξήκαηα ηνπ NWCR αλαθέξνληαη ζε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία μεπεξλά ην θαηψθιη ησλ 2.000
ζεξκίδσλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Αζιεηηαηξηθήο (90), θαη θηάλεη ζηηο 2.500
ζεξκίδεο θαη 2.900 ζεξκίδεο ηελ εβδνκάδα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άληξεο αληίζηνηρα (184), κε ηε κέζε
ηηκή λα αγγίδεη ηηο 2.600 ζεξκίδεο ηελ εβδνκάδα ζηνπο δηαηεξνχληεο, πνζφ ην νπνίν ηζνδπλακεί κε
πεξηζζφηεξν απφ 60 ιεπηά κέηξηαο έληαζεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή πεξηζζφηεξν απφ 35 ιεπηά
έληνλεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα επξήκαηα απφ ηελ ειιεληθή κειέηε δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά απφ
ηα πην πάλσ, κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δειψλνπλ κεγαιχηεξα πνζά δαπαλψκελεο ελέξγεηαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αλάκεζα ζηνπο άλδξεο,

νη δηαηεξνχληεο αθηέξσλαλ 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζε έληνλε

άζθεζε, έλαληη κηαο ψξαο ησλ επαλαθηεζάλησλ, θαη 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζε πεξπάηεκα, έλαληη
πεξίπνπ κηάκηζεο ψξαο ησλ επαλαθηεζάλησλ. Χο απνηέιεζκα απηψλ, ηα ζπλνιηθά ΜΔΣmin πνπ
θαηέγξαςαλ νη δηαηεξνχληεο ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ ησλ επαλαθηεζάλησλ, θαη ε εβδνκαδηαία δαπάλε
ελέξγεηαο κέζσ ηεο άζθεζεο ήηαλ πεξίπνπ 3.700 ζεξκίδεο γηα ηνπο δηαηεξνχληεο θαη 2.200 ζεξκίδεο γηα
ηνπο επαλαθηήζαληεο (525 θαη 318 ζεξκίδεο /εκέξα αληίζηνηρα). πλνιηθά νη δηαηεξνχληεο θαηέγξαςαλ
360 ιεπηά θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηελ εβδνκάδα, ελψ νη επαλαθηήζαληεο 235 ιεπηά. Σα απνηειέζκαηα
ηεο παξνχζαο κειέηεο δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά απφ ηα πην πάλσ επξήκαηα αθνχ κπνξεί νη
δηαηεξνχληεο άλδξεο θαη γπλαίθεο λα αλέθεξαλ κεγαιχηεξα πνζά δαπαλψκελεο ελέξγεηαο/εβδνκάδα ζε
ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο, εληνχηνηο κφλν ζηνπο άλδξεο δηαηεξνχληεο θαηαγξάθεηαη πνζφ ην νπνίν
θηάλεη κέρξη ηηο 3777ζεξκίδεο/εβδνκάδα, ελψ ζηνπο επαλαθηήζαληεο ην πνζφ θηάλεη κφιηο ηηο 1399
ζεξκίδεο/εβδνκάδα. Αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο, παξά ην γεγνλφο φηη ππήξραλ δηαθνξέο σο πξνο ηα πνζά
κεηαμχ

δηαηεξνπζψλ

θαη

επαλαθηήζαζσλ,

εληνχηνηο

νη

δηαηεξνχζεο

θαηέγξαςαλ

1597

ζεξκίδεο/εβδνκάδα ζε ζρέζε κε ην πνζφ ησλ 1063 ζεξκίδσλ/εβδνκάδα ζηηο επαλαθηήζαζεο, πνζά πνιχ
πην κηθξά απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηηο πξναλαθεξζείζεο κειέηεο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη δηαηεξνχληεο
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ζεκεηψλνπλ αξθεηή άζθεζε, πνιχ πεξηζζφηεξε απφ ηνπο επαλαθηήζαληεο, αιιά ηα δαπαλψκελα πνζά
θαίλεηαη φηη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε ζχζηαζε αθνχ ζηνπο άλδξεο ην πνζφ απηφ μεπεξλά
θαηά πνιχ ην θαηψθιη, ελψ ζηηο γπλαίθεο, ην πνζφ απηφ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζεκαληηθά πην θάησ. Σν
γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα αλαδεηθλχεη θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν
επίηεπμεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο φπσο είρακε δείμεη πξνεγνπκέλσο ζε δεκνζίεπζε καο
(262). Δπίζεο, λα αλαθέξνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξνχζα κειέηε απνηεινχλ επξήκαηα θαηά
ηελ αλάιπζε ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη ν έιεγρνο γηα ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο γεγνλφο ην νπνίν απμάλεη ηελ
αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ καο.
εκαληηθφ λα ζρνιηαζηεί ζεσξείηαη θαη ε δηαθνξά σο πξνο ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα έληαζεο ζηελ
άζθεζεο αλάκεζα ζην δηαθνξεηηθφ θχιν, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα απφ ηελ
ειιεληθή κειέηε. πγθεθξηκέλα νη δηαηεξνχζεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξε έληνλε άζθεζε ζε ζρέζε κε ηελ
νκάδσλ ησλ επαλαθηήζαζσλ θαη θακία δηαθνξά σο πξνο ηα πνζά ησλ άιισλ επηπέδσλ έληαζεο. ηνπο
άλδξεο νη δηαθνξέο πξνέθπςαλ θαη ζηελ έληνλε αιιά θαη ζηελ κέηξηα έληαζε άζθεζε αλάκεζα ζηνπο
δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο. Σα παξαπάλσ έξρνληαη σο επηβεβαίσζε ηεο θαηαλνκήο πνπ
παξαηεξείηαη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη θαηαγξάθεηαη ηφζν ζε ακεξηθαληθά (263,264) φζν θαη απφ
ειιεληθά δεδνκέλα (265). ηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη νη άλδξεο έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα είλαη
ζσκαηηθά δξαζηήξηνη ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο θαη αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξε έληνλε άζθεζε θαη έρνπλ
κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα κνξθήο νξγαλσκέλε άζθεζε (265). Απηφ ζα
κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε δηαηήξεζε πςειψλ επηπέδσλ άζθεζεο ζε βάζνο ρξφλνπ φπσο έρεη αλαθεξζεί
πξνεγνπκέλσο (266). Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ δηαθνξεηηθνχ θχινπ ζα κπνξνχζαλ λα
νθείινληαη θαη ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο αθνχ νξηζκέλεο ελδείμεηο θαίλεηαη λα ζηεξίδνπλ ην γεγνλφο φηη
δηαθνξεηηθά γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηελ πξνδηάζεζε γηα άζθεζε θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζε δηαθνξνπνηήζεηο
αλάκεζα ζην θχιν (267).
Πξνρσξψληαο ηε ζπδήηεζε πξνο ηα ρφκπη/δξαζηεξηφηεηεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο δελ
αλέδεημαλ δηαθνξέο κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ σο πξνο ηε ρξήζε ππνινγηζηή,
δηαδηθηχνπ θαη ηειεζέαζεο παξά κφλνλ σο πξνο ηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν
ππνινγηδφκελν ζπλνιηθφ γηα ηα ρφκπη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξέκεηλε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Ζ
δηαθνξά απηή θαίλεηαη λα πξνθχπηεη αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο δηαηεξνχζεο θαη επαλαθηήζαζεο, κε ηηο
πξψηεο λα αλαθέξνπλ ηνλ δηπιάζην ρξφλν ρξήζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο δεχηεξεο (3.0 vs 1.5 ψξεο/εκέξα).
Πηζαλφλ ν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη γπλαίθεο ζηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο, θαη φζν πεξηζζφηεξε
ρξήζε γίλεηαη ηφζν λα απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα δηαηήξεζεο κέζσ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνπλ ηελ
θνηλσληθή ππνζηήξημε (268).
Σα

επξήκαηα

ηνπ

NWCR

ππνζηεξίδνπλ

φηη

νη

πεξηνξηζκέλεο

ψξεο

ηειεζέαζεο

είλαη

κηα ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξηζηηθή ηεο δηαηήξεζεο (185), απφ ηελ άιιε ηα επξήκαηα απφ ηελ ειιεληθή
κειέηε δελ ππνζηεξίδνπλ θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη επαλαθηήζαλησλ σο πξνο ηηο ψξεο
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ηειεζέαζεο θαη ζπκθσλνχλ, ελ κέξε, κε ηα επξήκαηα ηηο δηθήο καο κειέηεο. Γεγνλφο απνηειεί φηη νη ψξεο
ηειεζέαζεο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο παρπζαξθίαο αλεμάξηεηα απφ ηα επίπεδα
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαθέξεη ην άηνκν (269,270). Όκσο επαξθή δεδνκέλα απφ παξεκβάζεηο ζε
ελήιηθεο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε κείσζε ησλ σξψλ ηειεζέαζεο επηδξά ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο δελ ππάξρνπλ (271,272). Γεληθφηεξα, ε έξεπλα γχξσ απφ ηελ επίδξαζε ησλ κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηεο ξχζκηζεο ηνπ βάξνπο είλαη ζε αξθεηά πξψηκν ζηάδην θαη ζα απαηηεζεί
ρξφλνο κέρξη λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, πφζν κάιινλ γηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζηε
δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο.
Ύπλνο
Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο
ηνπ χπλνπ, αλέδεημαλ φηη νη δηαηεξνχληεο θαη νη επαλαθηήζαληεο δελ δηέθεξαλ ζρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή
δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Κακία δηαθνξά δελ πξνέθπςε νχηε θαη φζνλ αθνξά ηηο άιιεο παξακέηξνπο πνπ
αμηνινγήζεθαλ αιιά νχηε θαη ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο AIS. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο πξνέθπςαλ κφλν ζηελ παξάκεηξν πνπ αθνξά ηηο αθππλίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο κε ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ησλ επαλαθηήζαλησλ λα αλαθέξεη φηη δελ παξνπζηάδεη θαλέλα
πξφβιεκα, ελψ ζηνπο δηαηεξνχληεο παξά ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλέθεξε φηη δελ
παξνπζηάδεη θαλέλα πξφβιεκα, εληνχηνηο θάπνην ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλάθεξε φηη παξνπζηάδεη έληνλν
πξφβιεκα. Οη φπνηεο δηαθνξέο φκσο έπαςαλ λα απνηεινχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά επξήκαηα έπεηηα απφ
ηελ πξνζαξκνγή γηα ειηθία θαη θχιν. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα AIS
ησλ δηαηεξνχλησλ ήηαλ κηθξφηεξε απφ απηή ησλ επαλαθηήζαλησλ, ρσξίο φκσο ε δηαθνξά απηή λα
μεπεξλάεη ην θαηψθιη ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο φηαλ ιήθζεθαλ ππφςε νη δηάθνξνη ζπγρπηηθνί
παξάγνληεο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαίλεηαη φηη δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά ζε ζρέζε κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο ειιεληθήο κειέηεο, φπνπ νη δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξε δηάξθεηα λπθηεξηλνχ
χπλνπ θαη θαιχηεξε πνηφηεηα χπλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο. Ζ πνηφηεηα χπλνπ παξέκεηλε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο δηαηήξεζεο αθφκα θαη φηαλ ιήθζεθαλ ππφςε νη
ζπγρπηηθνί παξάγνληέο φπσο ν ΓΜ, ε ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη ε ελεξγεηαθή δαπάλε, ελψ δελ θάλεθε
λα ππάξρεη ζπζρέηηζε γηα ηηο γπλαίθεο (273). Όζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο, δεδνκέλα
πξνέξρνληαη επίζεο απφ ην NWCR, ζπγθξίλνληαο θπξίσο γπλαίθεο (73%), κέζεο ειηθίαο (52εηψλ) απφ ην
κεηξψν ηνπ NWCR κε παρχζαξθεο γπλαίθεο πξνεξρφκελεο απφ δχν άιιεο παξεκβαηηθέο νκάδεο κέζεο
ειηθίαο (56 εηψλ) (274). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπο, φζνλ αθνξά ηνλ ρξνλφηππν ηνπο, νη
εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαηεξνχληεο απφ ην NWCR ήηαλ θπξίσο πξσηλνί ηχπνπ παξά βξαδηλνί
ηχπνη ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ζχγθξηζεο θαη είραλ θαιχηεξε πνηφηεηα θαη δηάξθεηα χπλνπ θαη κηθξφηεξε
πηζαλφηεηα λα θνηκνχληαη ιίγεο ψξεο (<6 ψξεο). ην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη ν ρξνλφηππνο
αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν νη θηξθάδηνη ξπζκνί ελφο αηφκνπ πξνδηαζέηνπλ ζε θαιχηεξε ζσκαηηθή θαη
πλεπκαηηθή απφδνζε θαηά ηηο πξσηλέο ή βξαδηλέο ψξεο (275,276).
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ε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε 23 πξννπηηθψλ θαη ζπγρξνληθψλ κειεηψλ, θάλεθε φηη ε κηθξή δηάξθεηα
χπλνπ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν βάξνο θπξίσο ζε λεαξνχο ελήιηθεο. Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα απφ
ηηο πξννπηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε κηθξή δηάξθεηα χπλνπ ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ηνπ βάξνπο κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (15). Σα απνηειέζκαηα κηαο αθφκε κεηα-αλάιπζεο ζπγρξνληθψλ κειεηψλ πνπ
δηεμάρζεθε 4 ρξφληα αξγφηεξα, επηβεβαίσζαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ
ζρέζε αλάκεζα ζηε κηθξή δηάξθεηα χπλνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο ζηα παηδηά (7 κειέηεο), φρη φκσο
ζηνπο ελήιηθεο (13 κειέηεο) φπνπ ην απνηέιεζκα θαίλεηαη λα είλαη δηθνξνχκελν θπξίσο ιφγσ κεγάιεο
εηεξνγέλεηαο ησλ κειεηψλ (277). Σν εξψηεκα θαίλεηαη λα απαληνχλ άιινη εξεπλεηέο, κειεηψληαο
πξννπηηθά ηε ζρέζε δηάξθεηαο χπλνπ θαη αχμεζεο βάξνπο θαη ΓΜ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ
ηνλίδνπλ ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζηε κηθξή δηάξθεηα χπλνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο θαη ΓΜ,
ζρέζε ε νπνία δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη κεηά ηελ ειηθία ησλ 34 εηψλ (278). Ζ ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε
κηθξή δηάξθεηα χπλνπ θαη ηελ αχμεζε βάξνπο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άιιεο κειέηεο, θπξίσο ζε
γπλαίθεο (279), θαη φρη ζηνπο άλδξεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα πξννπηηθήο κειέηεο ζηελ
νπνία ζπκκεηείραλ 7332 άλδξεο εζεινληέο (280).
Πξνζσπηθόηεηα
Δξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε ηε κειέηε ηεο ζρέζεο
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ξχζκηζεο ηνπ βάξνπο (30,31,281). Έρεη
πξνεγνπκέλσο ππνζηεξηρζεί φηη o λεπξσηηζκφο, ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ε επαηζζεζία ζηελ αληακνηβή
απνηεινχλ παξάγνληέο θηλδχλνπ ελψ ε ζπλείδεζε θαη ν απηνέιεγρνο απνηεινχλ πξνζηαηεπηηθνχο
παξάγνληεο ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο (30,31). Δπηπξφζζεηα, ρακειά επίπεδα ζπγθεθξηκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο απηά ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξνξκεηηθφηεηαο έρνπλ βξεζεί φηη
απνηεινχλ πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο κεγαιχηεξεο αχμεζεο ηνπ ΓΜ ζηνπο ελήιηθεο, ελψ
παξάιιεια πςειά επίπεδα λεπξσηηζκνχ θαη ρακειήο ζπλείδεζεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε καθξνρξφληεο
δηαθπκάλζεηο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (31). Δίλαη επνκέλσο ίζσο αλαγθαίν λα αλαγλσξηζηνχλ ηα
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο κε
ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο πην απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζηελ θάζε κεηά ηελ απψιεηα
βάξνπο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο αλαδεηθλχνπλ φηη ε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο ζρεηίδεηαη ζεηηθά
κε ηελ ηεξπλφηεηα, ελψ ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο παξνξκεηηθφηεηαο φπσο
απηή ηεο πξνζνρήο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη αληίζηξνθα κε ηε δηαηήξεζε ηεο
απψιεηαο βάξνπο. Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε ηεο ζρέζεο πξνζσπηθφηεηαο θαη δηαηήξεζεο
βάξνπο είλαη ειάρηζηα. πγθεθξηκέλα ζηε κειέηε ηνπ κεηξψνπ ηεο Φηλιαλδίαο, αλαδεηθλχνληαη ζεκαληηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ν λεπξσηηζκφο, ε ηεξπλφηεηα θαη ε ζπλείδεζε ζηελ επηηπρή
καθξνπξφζεζκε απψιεηα βάξνπο (282). Απηά θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνληαη θαη απφ δεδνκέλα απφ άιιεο
κειέηεο φπνπ άηνκα κε παρπζαξθία ζθφξαξαλ ρακειφηεξε βαζκνινγία ζπγθξηηηθά κε άηνκα
θπζηνινγηθνχ βάξνπο ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ε ηεξπλφηεηα (283). Δπνκέλσο, ε
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ηεξπλφηεηα ζα κπνξνχζε λα απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ηεο δηαηήξεζεο βάξνπο πηζαλφλ κέζσ
κεραληζκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ρακειφηεξε επαηζζεζία ζε ζπλαηζζήκαηα πείλαο (284) θαη ε ζρέζε
απηή δελ επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε ελεξγεηαθή πξφζιεςε ή αθφκα θαη ε
θπζηθή δξαζηεξηφηεηα αθνχ ζηελ κειέηε καο ε ζρέζε πνπ αλαδείρζεθε δελ επεξεάζηεθε χζηεξα απφ
έιεγρν γηα ηνπο ζπγρπηηθνχο απηνχο παξάγνληεο, φπσο θαηαγξάθεηαη θαη ζε πξνεγνχκελε κειέηε (285).
ε παξφκνηα γξακκή κε πξνεγνχκελα επξήκαηα θαίλεηαη λα θηλνχληαη θαη ηα απνηειέζκαηα καο πνπ
αθνξνχλ ηελ παξνξκεηηθφηεηα (286). ηε ζπγρξνληθή κειέηε 11,929 αλδξψλ θαη 39,114 γπλαηθψλ,
πςειή παξνξκεηηθφηεηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη λα ζρεηίζηεθε κε κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο ηα
άηνκα απηά λα παξνπζίαδαλ ΓΜ>40 kg/m². πγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο παξνξκεηηθφηεηαο φπσο απηή
ηεο πξνζνρή θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο έρνπλ πξνεγνπκέλσο ζρεηηζηεί κε απμεκέλν ΓΜ θαη ππεξθαγία
(287), γεγνλφο ην νπνίν θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε καο, φπνπ νη δηαζηάζεηο απηέο ηεο
παξνξκεηηθφηεηαο φπσο θαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ παξνξκεηηθφηεηαο ζρεηίζηεθαλ κε κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο
δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο. Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα απηφ απνηειεί ην φηη φηαλ νη δηαζηάζεηο απηέο
ηεο παξνξκεηηθφηεηαο εληνπίδνληαη ζε απμεκέλα επίπεδα φπσο ζηελ νκάδα ησλ επαλαθηήζαλησλ, ηφηε ν
απηνέιεγρνο γηα ηελ πξφζιεςε ηξνθήο ηείλεη λα απνδπλακψλεηαη (288,289).
Κνηλσληθή ππνζηήξημε
ην ππφ-θεθάιαην απηφ ζα ζπδεηεζνχλ ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή. Όζνλ αθνξά ηε δνκηθή θνηλσληθή
ππνζηήξημε, ν αξηζκφο ησλ θνληηλψλ αηφκσλ θαίλεηαη φηη απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ηεο
δηαηήξεζεο ηεο απψιεηα βάξνπο ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα καο. Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή
ππνζηήξημε, νη δηαηεξνχληεο δέρνληαλ κεγαιχηεξε ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο γηα ηε
δηαηξνθή θαη επνκέλσο δέρνληαλ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή ππνζηήξημε ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο
ελψ ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζακπνηάδ δελ παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξά. Σα επξήκαηα φκσο εληζρχζεθαλ απφ
ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ αλάιπζεο, φπνπ επηβεβαηψζεθε ε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο
ζηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο αιιά ηαπηφρξνλα, αλαδείρζεθε θαη ν επηβαξπληηθφο ξφινπο ηνπ
ζπλνιηθνχ ζακπνηάδ.
Σα επξήκαηα καο δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ηεο ειιεληθήο κειέηεο. Αλ θαη ζηελ
ειιεληθή κειέηε αλαδεηθλχεηαη ν πξνζηαηεπηηθφο ξφινο ηεο ιεηηνπξγηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο γεγνλφο
ην νπνίν θαίλεηαη θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, δελ θαίλεηαη λα εληνπίδεηαη ν πξνζηαηεπηηθφο ξφινο ηεο
δνκηθήο ππνζηήξημεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ Κππξηαθφ πιεζπζκφ. πγθεθξηκέλα, κεγαιχηεξνο αξηζκφο
θνληηλψλ αηφκσλ θαίλεηαη λα απνηειεί βνεζεηηθφ παξάγνληαη ζηε επηηπρή δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο
βάξνπο. Δπίζεο, ηα επξήκαηα ηεο ειιεληθήο κειέηεο αλέδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ
ππνζηήξημε, κε ηνπο επαλαθηήζαληεο λα αλαθέξνπλ κεγαιχηεξε ππνζηήξημε απφ φηη νη δηαηεξνχληεο
εχξεκα ην νπνίν δελ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα καο. ηε δηθή καο κειέηε, δηαηεξνχληεο θαη
επαλαθηήζαληεο αλέθεξαλ ίδην βαζκφ ππνζηήξημεο ζηελ άζθεζε, ίδην βαζκφ ζακπνηάδ ζηελ δίαηηα θαη
ηελ άζθεζε, αιιά κεγαιχηεξν βαζκφ ππνζηήξημεο ζηε δηαηξνθή ζηνπο δηαηεξνχληεο ζε ζρέζε κε ηνπο
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επαλαθηήζαληεο. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ, φηη ν ξφινο ηεο ππνζηήξημεο ζηε δηαηξνθή ησλ Κππξίσλ θαη φρη
ζηελ άζθεζε, λα απνηειεί ζεκαληηθφ βνεζεηηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Καη
απηφ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην λα επαηλεί θαλείο κηα ζπκπεξηθνξά ή λα ηελ
ελζηεξλίδεηαη επηδεηθλχνληάο ηελ θαη απηφο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ δηαηήξεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο (238).
πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη ησλ αηφκσλ πνπ πξνζπαζνχλ
λα πεηχρνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο πηζαλφλ λα ζεσξεζνχλ βνεζεηηθνί φηαλ πξνζθέξνπλ
ππνζηήξημε θπξίσο ζηε δηαηξνθή ησλ αηφκσλ κε ηε κνξθή επαίλσλ θαη ελεξγνχ ζπκκεηνρήο, παξά κε ηε
κνξθή ιεθηηθψλ νδεγηψλ θαη ππελζπκίζεσλ, φπσο ζηεξίδεηαη θαη απφ πξνεγνχκελα επξήκαηα ηεο
κειέηεο MedWeight (290). ίγνπξα φκσο απαηηείηαη ε δηεμαγσγή κειεηψλ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, νη
νπνίεο ζα εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο
ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκπεξίιεςεο ζεκαληηθψλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο αηφκσλ, ηα νπνία ζεκαληηθά/ζηελά
άηνκα ηα επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνψζεζε ζεηηθήο, κε ππνδεηθηηθήο ππνζηήξημεο.
Γηαηξνθή
ηελ ππν-ελφηεηα απηή ζα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θπξίσο απφ ηηο δηαηηεηηθέο
αλαθιήζεηο 24ψξνπ θαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα.
Σα δεδνκέλα απφ ηα κεηξψα ζηα νπνία κειεηψληαη άηνκα κε επηηπρή δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο
θαη αλαπηχρζεθαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ζηνλ θφζκν κπνξνχλ λα δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε δηάθνξεο παξακέηξνπο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο

(113,235,291–293). Πην

ζπγθεθξηκέλα, πςειά επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπρλή παξαθνινχζεζε ηεο δίαηηαο θαη ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη ζπρλφηεξα αλαθεξφκελα κέηξα γηα ηελ
βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο καθξνρξφληα απψιεηαο βάξνπο (294–298). Αλαθνξηθά κε ηε δηαηξνθή, αξθεηέο
είλαη νη κειέηεο εθείλεο πνπ εμέηαζαλ ζπγθεθξηκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ηξφθηκα ή δηαηξνθηθά ζρήκαηα
ζαλ πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Παξφια απηά, θακία
απφ ηηο κειέηεο απηέο δελ θαηάθεξε λα αλαδείμεη ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ, ηξφθηκν ή δηαηξνθηθφ ζρήκα
σο ην πην απνηειεζκαηηθφ (299). Δληνχηνηο, ηα επξήκαηα απφ ηα κεηξψα δηαρείξηζεο ζσκαηηθνχ βάξνπο
ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεησκέλε ελεξγεηαθή πξφζιεςε κε ηε βνήζεηα πςειήο ζπρλφηεηαο παξαθνινχζεζεο
ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ηεο ζπρλήο θαηαλάισζεο γεπκάησλ πηζαλφλ λα πξνσζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο (293). Δπηπιένλ, ππάξρνπλ επξήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ φηη νη
δηαηεξνχληεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο θαη έηζη θαηαθέξλνπλ κε επηηπρία θαη
δηαηεξνχλ ην βάξνο ηνπο (295,296). Σα επξήκαηα απφ ηε κειέηε καο, ζηεξίδνπλ φηη ε δηαηήξεζε ηεο
απψιεηαο βάξνπο επηηπγράλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ 6 γεπκάησλ εκεξεζίσο θαη ζρεδφλ
πάληνηε ηα γεχκαηα απηά λα απνηεινχλ ζπηηηθά γεχκαηα.
Έηζη ινηπφλ, ην ζπλνιηθφ ζθνξ WRBI ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο,
θάλεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη απνηειεί έλα ππνζρφκελν εξγαιείν γηα ηελ
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παξαθνινχζεζε αηφκσλ θαηά ηε θάζε δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο ή/θαη

σο νδεγφο γηα ηηο

ζρεηηθέο κε ηηο παξεκβάζεηο ζπκβνπιεπηηθή, ε νπνία ζπζηήλεηαη λα πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνγξάκκαηα
δηαρείξηζεο βάξνπο. Απηή ε πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο απφ
δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ παρπζαξθία, φπσο ν δείθηεο HEBI, πηζαλφλ
λα πξνζθέξεη αξθεηά νθέιε ζηελ θιηληθή έξεπλα θαη πξαθηηθή, ζπγθξηηηθά κε κεκνλσκέλεο παξακέηξνπο
ή κεηαβιεηέο. Απηή είλαη ε πξψηε κειέηε ζηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ είδνπο
εξγαιείν αθνχ πξνεγνχκελεο κειέηεο απνζθνπνχζαλ ζηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ βαζηζκέλσλ ζε
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ή ηξφθηκα θαη φρη ζε ζπκπεξηθνξέο (300–302).
Σα απνηειέζκαηα καο αλέδεημαλ φηη νη δηαηεξνχληεο αλέθεξαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ γεπκάησλ εκεξεζίσο
ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο. Απηφ θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη θαη απφ πξνεγνχκελε κειέηε ζηελ νπνία
εμεηάζηεθε ε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο γεπκάησλ θαη ζλαθ αλά εκέξα δηαθέξεη αλάκεζα ζε δηαηεξνχληεο,
άηνκα κε θπζηνινγηθφ θαη άηνκα κε ππεξβάιινλ βάξνο. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θπξίσο γεχκαηα πνπ θαηαλαιψλνληαλ νη ζπκκεηέρνληεο, εληνχηνηο, δηαηεξνχληεο
θαη άηνκα κε θπζηνινγηθφ βάξνο θαηαλάισλαλ πεξηζζφηεξα ζλαθ απφ ηα άηνκα κε ππεξβάιινλ βάξνο
(303). Παξφια απηά, ηα επξήκαηα ηνπ NWCR, ππνγξακκίδνπλ φηη ε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο
κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε ιηγφηεξα γεχκαηα, κηα ζπκπεξηθνξά ε νπνία αλαθέξεηαη ζπλήζσο απφ άηνκα
κεγαιχηεξεο ειηθίαο (304). Πξνο ην παξφλ ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ζπρλφηεηαο
θαηαλάισζεο γεπκάησλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο θαίλεηαη φηη είλαη αληηθαηηθά, γεγνλφο ην νπνίν
κάιινλ πξνθχπηεη απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηνπ γεχκαηνο θαη ζλαθ πνπ δίλνληαη απφ ηνπο
εξεπλεηέο.
Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπηηηθψλ γεπκάησλ, ηα επξήκαηα καο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ
πξνεγνχκελεο κειέηεο. ε κηα ζπγρξνληθή κειέηε 11,936 ζπκκεηερφλησλ θάλεθε φηη ε ζπρλφηεξε
θαηαλάισζε ζπηηηθψλ γεπκάησλ ζρεηίδεηαη κε κηθξφηεξε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη κε
πνηνηηθφηεξε δηαηξνθή ησλ ζπκκεηερφλησλ (305). Απηφ πηζαλφλ λα επεμεγεί θαη ηηο δηαθνξέο πνπ
πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπηηηθψλ γεπκάησλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Παξφια απηά,
πξνεγνχκελεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηαλάισζε ζπηηηθψλ γεπκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα
ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαηξνθηθήο θαη ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε απηφπαξαθνινχζεζε ηεο δηαηξνθηθήο θαη ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο λα νδεγήζεη ζε πην ζεηηθά απνηειέζκαηα
φζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο (306,307).
πλερίδνληαο κε ηα επξήκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο δίαηηαο κέζσ ησλ αλαθιήζεσλ 24ψξνπ, ζηηο
γπλαίθεο, ε ελεξγεηαθή πξφζιεςε ήηαλ 1767.04 (1279.9-2225.7) kcal/εκέξα γηα ηηο δηαηεξνχζεο θαη
1462.09 (1276.5-1977.8) kcal/εκέξα γηα ηηο επαλαθηήζαζεο ρσξίο φκσο απηή λα απνηειεί ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά. Καη ζηνπο άλδξεο, νη ζπγθξίζεηο ησλ ηηκψλ ησλ δηακέζσλ αλέδεημε παξφκνην κνληέιν
απνηειεζκάησλ κε απηφ ζηηο γπλαίθεο. Ζ ελεξγεηαθή πξφζιεςε ήηαλ 1740 (1299.13-2212.12) kca/εκέξα
γηα ηνπο δηαηεξνχληεο θαη 1854.00 (1106.04-2302.75) kcal/εκέξα γηα ηνπο επαλαθηήζαληεο. εκαληηθφο
αξηζκφο ζπγρξνληθψλ κειεηψλ δελ έρνπλ δείμεη κεγαιχηεξε απηναλαθεξφκελε δηαηηεηηθή πξφζιεςε
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ελέξγεηαο ζηα παρχζαξθα θαη ππέξβαξα άηνκα ζε ζρέζε κε ηα άηνκα θπζηνινγηθνχ βάξνπο (308). Οη
εμεγήζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί αλαθέξνληαη ζην φηη πνιχ πηζαλφ ηα παρχζαξθα άηνκα λα πεξηνξίδνπλ ηε
δηαηηεηηθή ηνπο πξφζιεςε πξνζπαζψληαο λα ράζνπλ βάξνο (308), λα ππνθαηαγξάθνπλ ηε δηαηηεηηθή
πξφζιεςε θαη λα είλαη ιηγφηεξν ζσκαηηθά δξαζηήξηα (309). Όκσο, αθφκε θαη εάλ ιεθζνχλ ππφςηλ απηνί
νη ζπγρπηηθνί παξάγνληεο, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ελαπνκείλνπζαο ζπγρπηηθήο
επίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα δηαρξνληθά δεδνκέλα 40 εηψλ ηεο κειέηεο NHANES, ιακβάλνληαο
ππφςηλ ην επίπεδν ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην αλ ην άηνκν βξηζθφηαλ ζε δίαηηα, θαη ην αλ ε
αλαθαινχκελε εκέξα δελ ήηαλ δηαηξνθηθά αληηπξνζσπεπηηθή, ε δηαηηεηηθή πξφζιεςε ελέξγεηαο
εμαθνινπζνχζε λα κελ είλαη πςειφηεξε γηα ηα παρχζαξθα άηνκα ζε ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθνχ βάξνπο
άηνκα, φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν (308). Μηα άιιε εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ε
δηαηηεηηθή πξφζιεςε ελέξγεηαο είλαη απμεκέλε θαηά ηελ πεξίνδν αχμεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, αιιά
κεηά, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ην βάξνο παξακέλεη ζηαζεξφ, ε φπνηα δηαθνξά ζηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε
δελ είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα εληνπηζηεί. Όκσο, νχηε απηή ε ππφζεζε ζηεξίδεηαη ζαθψο απφ ηε
βηβιηνγξαθία, θαζψο νη κειέηεο είηε δελ παξαηεξνχλ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο
ελέξγεηαο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (310), είηε παξαηεξνχλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κφλν ζηα
αξρηθά ππέξβαξα/παρχζαξθα άηνκα (156). Δπηπιένλ, ε δηαηηεηηθή πξφζιεςε ελέξγεηαο πνπ
θαηαγξάθεθε ζην NWCR δελ πξνέβιεπε ηελ επαλάθηεζε βάξνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα νχηε ε ηηκή ηεο θαηά
ηελ είζνδν ζηε κειέηε νχηε νη κεηαβνιέο ηεο, εχξεκα πνπ απνδφζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηελ δπζθνιία
αμηνιφγεζεο ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο (198).
Ζ θαηαλνκή ησλ καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη γηα ηα δχν θχια, δελ δηέθεξε κεηαμχ δηαηεξνχλησλ θαη
επαλαθηεζάλησλ, αλ θαη ε πξφζιεςε πξσηετλψλ αλά θηιφ ζσκαηηθνχ βάξνπο ήηαλ πςειφηεξε ζηνπο
δηαηεξνχληεο. Γίαηηεο κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο, 22-25%, έρνπλ επαλεηιεκκέλσο ζπζρεηηζηεί
ζε κειέηεο παξέκβαζεο κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο (311). Γελ είλαη
φκσο ζαθέο πφζν εχθνιν είλαη λα επηηεπρζνχλ ηφζν πςειά πνζνζηά πξφζιεςεο πξσηετλψλ
καθξνρξφληα θαη ρσξίο ηελ ππνζηήξημε θάπνηνπ επαγγεικαηία πγείαο/δηαηξνθήο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο
κειέηεο παξέκβαζεο. ηνλ γεληθφ ειιεληθφ πιεζπζκφ γηα παξάδεηγκα, ε πξφζιεςε πξσηετλψλ είλαη
ρακειφηεξε, πεξίπνπ 14-16% (312), θαη ζηε MedWeight ήηαλ πεξίπνπ 16-18%. Παξφια απηά, ε
κεγαιχηεξε πξφζιεςε πξσηετλψλ αλά θηιφ ζσκαηηθνχ βάξνπο ησλ δηαηεξνχλησλ πηζαλφλ λα είλαη έλαο
βνεζεηηθφο παξάγνληαο ηεο δηαηήξεζεο, θαζψο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηα αηζζήκαηα θνξεζκνχ (313),
γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηελ καθξνρξφληα άζθεζε ειέγρνπ επί ηεο δηαηηεηηθήο
πξφζιεςεο. Μέρξη ηψξα νη κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζεηηθφ ξφιν ηεο πξφζιεςεο πξσηετλψλ ζηε
δηαρείξηζε βάξνπο αλαθέξνληαη ζε πξνζιήςεηο ηνπιάρηζηνλ 1,2 g/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο (314), αιιά ηα
δεδνκέλα ηεο MedWeight απνηεινχλ έλδεημε φηη ίζσο ε επεξγεηηθή δξάζε λα παξνπζηάδεηαη ήδε απφ
ρακειφηεξα επίπεδα πξφζιεςεο, ηεο ηάμεο ηνπ 1 g/kg.
Πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί
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Όπσο θάζε κειέηε ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνχο, έηζη θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή είλαη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζψο
επίζεο θαη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνέθπςαλ. Με ηελ αλαθνξά απηή, επειπηζηνχκε φηη ν
αλαγλψζηεο ζα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηπρφλ δπζθνιίεο θαη εκπφδηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα
εθπφλεζεο ηεο κειέηεο αιιά θαη ίζσο λα πξνζπαζήζεη λα απνθχγεη νξηζκέλα εκπφδηα ζε πεξίπησζε
πνπ απνθαζίζεη λα αλαπαξάγεη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη πξναλαθέξζεθε. Παξάιιεια,
γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο κειέηεο κε ζηφρν λα αλαδεηθλχεηαη ε αμία θαη αλαβάζκηζε ηεο
πθηζηάκελεο γλψζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα κειέηε.
Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα, ην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ην
γεγνλφο φηη ν πιεζπζκφο ηνλ νπνίν εθκεηαιιεχεηαη ε παξνχζα κειέηε δελ έρεη πξνεγνπκέλσο κειεηεζεί
ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Δπηπξφζζεηα, ν πιεζπζκφο ηεο κειέηεο απνηειείηαη
απφ δηαηεξνχληεο θαη επαλαθηήζαληεο, γεγνλφο ην νπνίν έρεη επηηξέςεη ηηο απεπζείαο ζπγθξίζεηο ζε
ζρέζε κε ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο ηνπ ηξφπνπ δσήο πνπ κειεηήζεθαλ. ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο
κειέηεο, ε παξνχζα κειέηε πεξηιάκβαλε πιεζπζκφ ζρεηηθά λεαξήο ειηθίαο γεγνλφο ην νπνίν επίζεο ζα
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα κηαο θαη δεδνκέλα απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ λα αθνξνχλ
λεαξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ (162,253,296,297). ρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία
θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε ρξήζε ησλ δχν αλαθιήζεσλ 24ψξνπ σο εξγαιείν δηαηξνθηθήο
αμηνιφγεζεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ε δηαηξνθηθή πξφζιεςε
ησλ εζεινληψλ.
Παξφια απηά, ε παξνχζα κειέηε δελ παχεη λα παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. πγθεθξηκέλα,
ην φηη ε παξνχζα κειέηε απνηειεί κειέηε παξαηήξεζεο θαη επνκέλσο αλαδεηθλχεη ζρέζεηο αιιά φρη
αηηηνινγηθήο θχζεσο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα. Δπηπξφζζεηα, φια ηα δεδνκέλα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αμηνινγνχζαλ ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο ηνπ ηξφπνπ δσήο
ήηαλ απηνδεινχκελα, γεγνλφο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ππνθαηαγξαθή θαη ζε ζεκαληηθή
παξνπζία κεξνιεςίαο ζηα δεδνκέλα. Δληνχηνηο, ν ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν
ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εζεινληέο έρεη πξνεγνπκέλσο αλαθεξζεί φηη ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηηο
απνθξίζεηο ησλ εζεινληψλ θαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο,
δηαηεξψληαο ακεξφιεπηα ηηο εθβάζεηο πνπ κειεηψληαη (315,316). Δμάιινπ, ε ηάζε γηα ππνθαηαγξαθή
δεδνκέλσλ απφ εζεινληέο απνηειεί ζπλήζε ζπκπεξηθνξά ζηηο κειέηεο πνπ αμηνινγνχληαη άηνκα κε
ππεξβάιινλ βάξνο ή παρπζαξθία, παξφια απηά θαίλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ δηαηεξνχλ ζεκαληηθή απψιεηα
βάξνπο δελ παξνπζηάδνπλ ππνθαηαγξαθή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ άηνκα κε ππεξβάιινλ βάξνο ή
παρπζαξθία (317). Δπηπιένλ, δελ ζπγθεληξψζεθαλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ
ηχπν ηεο κεζφδνπ απψιεηαο βάξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο εζεινληέο, πνπ αλ θαη ζα κπνξνχζε
λα ζεσξεζεί σο έλαο πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο αθνχ ράλεηαη πνιχηηκε πιεξνθνξία εληνχηνηο ε
δηαηξνθηθή κέζνδνο πνπ επηιέγνπλ ηα άηνκα λα ράζνπλ βάξνο δελ θαίλεηαη λα δηαθέξεη φζνλ αθνξά ηελ
έθβαζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο (318). Σέινο, αλ θαη ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ
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ζεσξείηαη επαξθέο ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ν κηθξφο αξηζκφο
ζπκκεηερφλησλ θαη ην γεγνλφο κε ηζφηηκεο θαηαλνκήο ησλ εζεινληψλ ζηηο δχν νκάδεο ηεο κειέηεο,
νδήγεζαλ ζε έλα δείγκα δηαηεξνχλησλ πεξίπνπ δηπιάζην ζε ζρέζε κε ηνπο επαλαθηήζαληεο θαη
απνηεινχλ αθφκα έλα πεξηνξηζκφ ηεο κειέηεο. Όκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη πηζαλφηεηεο απηή ε
αληζνθαηαλνκή λα επεξέαζε ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο ζεσξνχληαη κηθξέο φπσο έρεη
πξνεγνπκέλσο αλαθεξζεί (319).
ε θάζε πεξίπησζε, ηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζεσξνχληαη
ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα ζα κπνξνχλ
πιένλ λα αλαθνηλσζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ πφιν ελδηαθέξνληνο θαη γλψζεο ηφζν απφ ηνλ
γεληθφ πιεζπζκφ φζν θαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. ε επίπεδν πιεζπζκνχ, γίλεηαη πιένλ
αληηιεπηφ φηη νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζα κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθκεηάιιεπζεο πξνο
φθεινο ηνπο απφ άηνκα κε ππεξβάιινλ βάξνο θαη παρπζαξθία πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο
ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπο. ε επίπεδν επαγγεικαηηψλ πγείαο, ηα επξήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ
παξνχζα δηαηξηβή ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ κειέηε γχξσ απφ ηνλ ηνκέα
ηεο καθξνρξφληαο δηαρείξηζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, έλαο ηνκέαο πνπ ρξήδεη ζπλερή έξεπλα ζε
δηάθνξεο πηπρέο πνπ ηνλ αθνξνχλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα κειέηεο ησλ δηαθφξσλ
παξακέηξσλ ηνπ ηξφπνπ δσήο. Δπίζεο, ηα επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζα κπνξνχζαλ λα
ελζσκαησζνχλ ηφζν ζε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πξνγξάκκαηα πνπ
απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο ζσκαηηθνχ βάξνπο, ζε αηνκηθφ ή θαη ζε επίπεδν θνηλφηεηαο,
αιιά θαη ζε πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ επαγγεικαηίεο δηαηηνιφγνπο αιιά θαη
άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο κε ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη καθξνρξφληα δηαρείξηζε
ηεο λφζνπ ηεο παρπζαξθίαο.
πκπεξάζκαηα θαη δεκνζηεύζεηο
Ζ παξνχζα κειέηε κε ηελ νλνκαζία «MedWeight Cyprus» απνηειεί κέξνο κηαο κεγαιχηεξεο εξεπλεηηθήο
ειιεληθήο κειέηεο,

ηεο «MedWeight Greece», ε νπνία δηεμάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Κχπξν θαη

εμεηάδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ δσήο αλάκεζα ζε Κχπξηνπο δηαηεξνχληεο
θαη επαλαθηήζαληεο ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο. πλνςίδνληαο, ηα ζπκπεξάζκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ γηα πξψηε θνξά απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο αλαθνξηθά κε
ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δηαηεξνχληεο θαη ηνπο επαλαθηήζαληεο Κχπξηνπο δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο
καο ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηνπ απσιεζζέληνο ζσκαηηθνχ
βάξνπο, αιιά απαηηνχληαη πξννπηηθέο κειέηεο γηα ηελ επηβεβαίσζή ηνπο. Σα επξήκαηα επίζεο απφ
κειινληηθφ πξννπηηθνχ ηχπνπ ζρεδηαζκφ ζα δψζνπλ ζηνηρεία γηα ηπρφλ αηηηνινγηθέο ζρέζεηο πνπ
πξνθχςνπλ, αθνχ νη παξάγνληεο πνπ κειεηψληαη ζήκεξα θαη ζε βάζνο ρξφλνπ δελ ζα είλαη δέζκηα ηεο
έιιεηςεο ρξνληθήο δηάξθεηαο έθζεζεο θαη έθβαζεο φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο κειέηεο ζπγρξνληθνχ ή ζηηο
αλαδξνκηθέο κειέηεο.
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ε θάζε πεξίπησζε φπσο έρεη ηνληζηεί θαη πξνεγνπκέλσο ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ
πνιιαπιά θαη αξθεηά ελδηαθέξνληα, ελψ παξάιιεια δίλνπλ ηζρπξή πξννπηηθή γηα κειινληηθή έξεπλα. Οη
παξάγνληεο πνπ αλαδεηθλχνληαη σο θαζνξηζηηθνί ζηε δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο κεηά απφ ηελ ζεκαληηθή
απψιεηα είλαη ε κηθξφηεξε ειηθία, ε παξνπζία κεγαιχηεξνπ κέγηζηνπ βάξνπο θαη ΓΜ ζηελ ελήιηθε δσή,
ε κεγαιχηεξε αξρηθή απψιεηα βάξνπο, ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, ε πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ
δηαηξνθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε απμεκέλε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ βάξνπο, ε απμεκέλε
ζπρλφηεηα δχγηζεο θαη ε κεγαιχηεξε πεπνίζεζε φηη ε δχγηζε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην βάξνο. Δπίζεο, ε
πξνζθφιιεζε ζε νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο φπσο ν απμεκέλνο αξηζκφο ζπλνιηθψλ γεπκάησλ θαη θπξίσο
γεπκάησλ εκεξεζίσο θαη ε απμεκέλε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ζπηηηθνχ θαγεηνχ θαη πςειφηεξα επίπεδα
ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο θαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε αλαδεηθλχνληαη σο θαζνξηζηηθνί
παξάγνληεο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο. Σέινο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ θαίλεηαη
φηη ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε απνηεινχλ ε κεγαιχηεξε θηιηθφηεηα θαη αληίζεηα ηα ρακειά επίπεδα
παξνξκεηηθφηεηαο. εκαληηθφ επίζεο εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ επαγγεικαηηψλ ζεσξείηαη θαη ε δεκηνπξγία
ηνπ δείθηε WRBI (Weight Related Behaviors Index) πνπ φπσο έρεη αλαθεξζεί ζα κπνξνχζε λα δψζεη
άιιε δπλακηθή ηφζν ζε επίπεδν πξφιεςεο αιιά θαη ζε επίπεδν αληηκεηψπηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ
πνπ έρνπλ ζην παξειζφλ ράζεη ζεκαληηθφ βάξνο θαη επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ φιν ή ζεκαληηθφ κέξνο
ηεο απψιεηαο απηήο.
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ηε κειέηε MedWeight Cyprus έγηλε ζπγγξαθή
ηεζζάξσλ άξζξσλ θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο.
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Παράρτθμα 1: Απόφαςθ Εκνικισ Επιτροπισ Βιοθκικισ Κφπρου.
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Παράρτθμα 2: Απόφαςθ Γραφείου Επιτρόπου Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ
Χαρακτιρα.

168

Σκήκα Δπηζηεκψλ Τγείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ: Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Παράρτθμα 3: υμφωνθτικό εκελοντικισ ςυμμετοχισ ςτθ μελζτθ MedWeight
ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΔΓΧ, Ο/Ζ .....................................................................................................................,
ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΧ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΧ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ:
Γειψλσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν
«Μειέηε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αηφκσλ πνπ έραζαλ βάξνο θαη επηηπρψο δηαηήξεζαλ
κέξνο ηεο απψιεηαο βάξνπο», κε επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηελ θ. Μαίξε Γηαλλαθνχιηα,
Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο – Γηαηξνθήο ηνπ
Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ.
πκθσλψ λα απαληήζσ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο ζε εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ην βάξνο
θαη ηε δηαηξνθή κνπ, θαζψο θαη δεκνγξαθηθά θαη ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηεο κειέηεο. Αθφκε, επηηξέπσ ζηνπο εξεπλεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά
καδί κνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή κνπ.
Δπηηξέπσ ζηνπο εξεπλεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ καδί κνπ ειεθηξνληθά θαη ηειεθσληθά, ζε
δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ έληαμή κνπ ζηε κειέηε, ψζηε λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηπρφλ
αιιαγέο ζην βάξνο θαη ηε δηαηξνθή κνπ.
Ζ θχζε θαη ν ζθνπφο ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο κειέηεο, ζηελ
νπνία είλαη δηαζέζηκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο εξεπλεηέο. Οπνηαδήπνηε απνξία κνπ
ζα απαληεζεί πιήξσο απφ ηνπο εξεπλεηέο. Γηαηεξψ ην δηθαίσκα λα δηαθφςσ αλά πάζα ζηηγκή
ε ζπκκεηνρή κνπ ζηε κειέηε. Σα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα ζα παξακείλνπλ απφξξεηα πξνο
ηξίηνπο, θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλψλπκα κφλν γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ηεο κειέηεο.
Γειψλσ φηη ππνγξάθσ ην παξφλ πκθσλεηηθφ Δζεινληηθήο πκκεηνρήο κε ειεχζεξε βνχιεζε.
Ζκεξνκελία:......................
Ο Δζεινληήο
(φλνκα θαη ππνγξαθή)

Ο Δξεπλεηήο
(φλνκα θαη ππνγξαθή)
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Παράρτθμα 4: Αιγόξηζκνο εηζαγσγήο εζεινληώλ ζηε κειέηε MedWeight
Έηνο γελλήζεσο: .........................
Yπολογιζμός ηλικίας, απορρίπηεηαι αν < 18 εηών ή > 65 εηών.
Ύςνο (m): ...........
Παξφλ βάξνο (kg): ...........
Μέγηζην βάξνο (kg): ...........
(= ην κεγαιχηεξν βάξνο πνπ έρεηε θηάζεη πνηέ ζηε δσή ζαο, εθηφο εγθπκνζχλεο)
Υπολογιζμός ΓΜΣmax, απορρίπηεηαι αν < 25 kg/m2.
Αν ηο παρόν βάρος είναι ≤ 0,9 * Βάροςmax ακολοσθούν οι ερωηήζεις για ηα κριηήρια ειζαγωγής
διαηηρούνηων. Γιαθορεηικά ακολοσθούν οι ερωηήζεις για ηα κριηήρια ειζαγωγής
επανακηηζάνηων.
Γιαηηρούνηες:
Ζ απψιεηα βάξνπο ήηαλ ζθφπηκε; ΝΑΗ ΟΥΗ
Aν ΟΧΙ απορρίπηεηαι.
Ξεθηλψληαο λα ράλεηε βάξνο απφ ηα (Βάξνοmax) θηιά, πνην ήηαλ ην κηθξφηεξν βάξνο ζην νπνίν
θηάζαηε; ____ θηιά.
Απφ πφηε βξίζθεζηε ζε βάξνο κηθξφηεξν απφ ηα (0,9 * Βάξνοmax) θηιά;
Μήλαο: ____ Έηνο: ____
Υπολογιζμός τρονικού διαζηήμαηος διαηήρηζης ζε μήνες με βάζη ηον ηρέτονηα μήνα.
Αν ≥ 12 μήνες ο εθελονηής καηηγοριοποιείηαι ως διαηηρών. Αν < 12 μήνες απορρίπηεηαι.
Δπανακηήζανηες:
Πνηα είλαη ε κεγαιχηεξε, ζθφπηκε απψιεηα βάξνπο πνπ έρεηε πνηέ επηηχρεη;
Απφ βάξνο ___ kg ζε βάξνο ___ kg.
Απορρίπηεηαι εάν η απώλεια είναι < ηοσ 10% ηοσ αρτικού βάροσς.
Aπορρίπηεηαι εάν ηο παρόν ηοσ βάρος είναι μικρόηερο ηοσ 0,95 * αρτικό βάρος.
Γιαθορεηικά ο εθελονηής καηηγοριοποιείηαι ως επανακηήζας.
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Παράρτθμα 5: Ερωτθματολόγια μελζτθσ MedWeight
1) ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
 Φχιν:
Άλδξαο
Γπλαίθα
 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:
Άγακνο
Έγγακνο/πδψ
Γηαδεπγκέλνο
Υήξνο
 Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε:
πληαμηνχρνο
Γεκφζηνο ππάιιεινο
Ηδησηηθφο ππάιιεινο
Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο
Άλεξγνο
Οηθηαθά
Φνηηεηήο
 Δίδνο επαγγέικαηνο (βαζκνινγείζηε κε φ,ηη ζαο ηαηξηάδεη θαιχηεξα):
Υεηξσλαθηηθή
εξγαζία

1 2 3 4 Πλεπκαηηθή
εξγαζία

 Έηε ζπνπδψλ (π.ρ. 6 γηα Γεκνηηθφ, 12 γηα Λχθεην, 16 γηα ΑΔΗ, θ.ιπ.): ___
 Σφπνο δηακνλήο:
αζηηθφο
εκηαζηηθφο/πξνάζηην
εμνρηθφο/ρσξηφ
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2) ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ
1. αο έρεη ελεκεξώζεη πνηέ ν ηαηξόο ζαο όηη έρεηε:
αξηεξηαθή ππέξηαζε;
απμεκέλεο ηηκέο ιηπηδίσλ;
ζαθραξώδε δηαβήηε;
2. Σα ηειεπηαία 10 έηε είραηε άιια πξνβιήκαηα πγείαο; πκπιεξώζηε όζα
ηαηξηάδνπλ.
Δγθεθαιηθό. Μηθξό εγθεθαιηθό ή παξνδηθό ηζραηκηθό επεηζόδην.
ηεθαληαία λόζν. Έκθξαγκα.
Άιιε θαξδηαγγεηαθή πάζεζε.
Καθνήζεηα.
Λνίκσμε.
Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα.
Πάξθηλζνλ.
Αηύρεκα.
Πέηξα ζηνπο λεθξνύο. Οπξνινίκσμε.
Γπζθνηιηόηεηα.
Καηάζιηςε (κε ηαηξηθή δηάγλσζε).
Άιιε ςπρηαηξηθή αζζέλεηα.
ύλδξνκν Πνιπθπζηηθώλ Ωνζεθώλ.
3. Λακβάλεηε θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή απηήλ ηε ρξνληθή πεξίνδν;
4. Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό:
Καξδηαγγεηαθήο λόζνπ
Τπέξηαζεο
Γπζιηπηδαηκίαο (απμεκέλεο ηηκέο ιηπηδίσλ αίκαηνο, π.ρ. ρνιεζηεξόιε,
ηξηγιπθεξίδηα θ.ιπ.)
Γηαβήηε

ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΓΓ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΓΓ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΓΓ
ΝΑΗ ΟΥΗ
ΓΓ

5. Γεληθά, πώο ζα βαζκνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1 = θάθηζηε, 10 = βέιηηζηε)
6. (Γηα γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο) Ιζηνξηθό εκκελνξξπζίαο:
ε πνηα ειηθία είραηε ηελ 1ε ζαο πεξίνδν; …….. εηώλ
Σώξα έρεηε θαλνληθά πεξίνδν; ΝΑΗ ΟΥΗ
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3) ΧΜΑΣΗΚΟ ΒΑΡΟ
3) ΩΜΑΣΙΚΟ ΒΑΡΟ
Α. Απώιεηα βάξνπο
1. α) Πώο ράζαηε ην βάξνο; Μπνξείηε λα θάλεηε πεξηζζόηεξεο από κία επηινγέο.
 Έραζα βάξνο κόλνο/ε κνπ
 Απεπζύλζεθα ζε δηαηηνιόγν – δηαηξνθνιόγν
 Απεπζύλζεθα ζε ηαηξό (εθηόο βαξηαηξηθήο εγρείξεζεο)
 Με βαξηαηξηθή εγρείξεζε
 Απεπζύλζεθα ζε θάπνηνλ άιιν «εηδηθό» (εθηόο δηαηηνιόγνπ ή ηαηξνύ)
 Αθνινύζεζα δίαηηα από βηβιίν/πεξηνδηθό/θίινπο ή ζπγγελείο
 Χξεζηκνπνίεζα ππνθαηάζηαηα γεπκάησλ/ράπηα αδπλαηίζκαηνο
 Με λεζηεία, απνηνμίλσζε ή κνλνθαγηθέο δίαηηεο
 Άιιν ................................
1. β) Από απηέο, πνηα ήηαλ ε θπξηόηεξε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε γηα λα ράζεηε
βάξνο; Μπνξείηε λα θάλεηε κόλν κία επηινγή.
 Έραζα βάξνο κόλνο/ε κνπ
 Απεπζύλζεθα ζε δηαηηνιόγν – δηαηξνθνιόγν
 Απεπζύλζεθα ζε ηαηξό (εθηόο βαξηαηξηθήο εγρείξεζεο)
 Βαξηαηξηθή εγρείξεζε
 Απεπζύλζεθα ζε θάπνηνλ άιιν «εηδηθό» (εθηόο δηαηηνιόγνπ ή ηαηξνύ)
 Αθνινύζεζα δίαηηα από βηβιίν/πεξηνδηθό/θίινπο ή ζπγγελείο
 Χξεζηκνπνίεζα ππνθαηάζηαηα γεπκάησλ/ράπηα αδπλαηίζκαηνο
 Νεζηεία, απνηνμίλσζε ή κνλνθαγηθέο δίαηηεο
 Άιιν ............................................
2. Γηα λα ράζεηε ην βάξνο:
 Έθαλα θπξίσο αιιαγέο ζηε δηαηξνθή κνπ
 Έθαλα αιιαγέο θπξίσο ζηε ζσκαηηθή κνπ δξαζηεξηόηεηα
 Έθαλα αιιαγέο θαη ζηε δηαηξνθή θαη ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
 Σίπνηα από ηα παξαπάλσ
3. α) Σα θίλεηξα πνπ ζαο ώζεζαλ λα ράζεηε ην βάξνο ήηαλ:
(Μπνξείηε λα θάλεηε πεξηζζόηεξεο από κία επηινγέο.)
 Να βειηηώζσ ηελ εκθάληζή κνπ, δελ κνπ άξεζε ε εηθόλα κνπ ζηνλ θαζξέθηε,
δελ κνπ έθαλαλ ηα ξνύρα κνπ/δελ έβξηζθα ξνύρα λα κνπ πεγαίλνπλ
 Σν βάξνο κνπ επεξέαδε αξλεηηθά ηελ απηνπεπνίζεζε/απηνεθηίκεζή κνπ
 Να βειηηώζσ ηηο θνηλσληθέο κνπ ζρέζεηο, αηζζαλόκνπλ έλαλ «θνηλσληθό
απνθιεηζκό»
 Έπξεπε λα ράζσ βάξνο γηα ιόγνπο πγείαο, είρα πςειέο ηηκέο
ρνιεζηεξόιεο/δαράξνπ ζην αίκα, κνπ ζπλέζηεζε ν γηαηξόο λα ράζσ βάξνο
 Σν βάξνο κε δπζθόιεπε ζηελ θίλεζε, είρα κεησκέλε αληνρή θαη θνπξαδόκνπλ
εύθνια, είρα πόλνπο ζηε κέζε θαη ηα γόλαηα
 Ήζεια λα βειηηώζσ ηηο επηδόζεηο κνπ ζε θάπνην άζιεκα/δξαζηεξηόηεηα
 Δπαγγεικαηηθνί ιόγνη
 Με παξαθίλεζαλ νη θίινη ή/θαη ε νηθνγέλεηά κνπ λα ράζσ βάξνο
 Άιινη ιόγνη ..................................
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3. β) Πνην ήηαλ ην θπξηόηεξν θίλεηξν πνπ ζαο ώζεζε λα ράζεηε βάξνο; Μπνξείηε λα
θάλεηε κόλν κία επηινγή.
 Να βειηηώζσ ηελ εκθάληζή κνπ, δελ κνπ άξεζε ε εηθόλα κνπ ζηνλ θαζξέθηε,
δελ κνπ έθαλαλ ηα ξνύρα κνπ/δελ έβξηζθα ξνύρα λα κνπ πεγαίλνπλ
 Σν βάξνο κνπ επεξέαδε αξλεηηθά ηελ απηνπεπνίζεζε/απηνεθηίκεζή κνπ
 Να βειηηώζσ ηηο θνηλσληθέο κνπ ζρέζεηο, αηζζαλόκνπλ έλαλ «θνηλσληθό
απνθιεηζκό»
 Έπξεπε λα ράζσ βάξνο γηα ιόγνπο πγείαο, είρα πςειέο ηηκέο
ρνιεζηεξόιεο/δαράξνπ ζην αίκα, κνπ ζπλέζηεζε ν γηαηξόο λα ράζσ βάξνο
 Σν βάξνο κε δπζθόιεπε ζηελ θίλεζε, είρα κεησκέλε αληνρή θαη θνπξαδόκνπλ
εύθνια, είρα πόλνπο ζηε κέζε θαη ηα γόλαηα
 Ήζεια λα βειηηώζσ ηηο επηδόζεηο κνπ ζε θάπνην άζιεκα/δξαζηεξηόηεηα
 Δπαγγεικαηηθνί ιόγνη
 Με παξαθίλεζαλ νη θίινη ή/θαη ε νηθνγέλεηά κνπ λα ράζσ βάξνο
 Άιινη ιόγνη .......................................
Β. Κίλεηξα δηαηήξεζεο (Γηαηεξνύληεο κόλν)
α) Σα θίλεηξα ζαο ηώξα, ζηελ δηαηήξεζε ηεο απώιεηαο βάξνπο, είλαη:
(Μπνξείηε λα θάλεηε πεξηζζόηεξεο από κία επηινγέο.)
 Έρεη βειηησζεί ε εκθάληζή κνπ, κνπ αξέζεη ε εηθόλα κνπ ηώξα, βξίζθσ ξνύρα
λα κνπ πεγαίλνπλ
 Έρεη απμεζεί ε απηνπεπνίζεζε/απηνεθηίκεζή κνπ
 Έρνπλ βειηησζεί νη θνηλσληθέο κνπ ζρέζεηο
 Έρεη βειηησζεί ε πγεία κνπ, έρνπλ βειηησζεί νη ηηκέο ζηηο εμεηάζεηο αίκαηνο
 Κηλνύκαη πην εύθνια, έρεη απμεζεί ε αληνρή κνπ, αηζζάλνκαη «επεμία»
 Έρνπλ βειηησζεί νη επηδόζεηο κνπ ζηα αζιήκαηα/δξαζηεξηόηεηεο
 Δπαγγεικαηηθνί ιόγνη
 Σν παξάδεηγκά κνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο πξόηππν/ειπίδα θαη γηα
άιινπο πνπ ζέινπλ λα ράζνπλ βάξνο
 Άιινη ιόγνη .......................................
β) Πνην είλαη ην θπξηόηεξν θίλεηξό ζαο ηώξα, ζηελ δηαηήξεζε ηεο απώιεηαο βάξνπο; Μπνξείηε
λα θάλεηε κόλν κία επηινγή.
 Έρεη βειηησζεί ε εκθάληζή κνπ, κνπ αξέζεη ε εηθόλα κνπ ηώξα, βξίζθσ ξνύρα
λα κνπ πεγαίλνπλ
 Έρεη απμεζεί ε απηνπεπνίζεζε/απηνεθηίκεζή κνπ
 Έρνπλ βειηησζεί νη θνηλσληθέο κνπ ζρέζεηο
 Έρεη βειηησζεί ε πγεία κνπ, έρνπλ βειηησζεί νη ηηκέο ζηηο εμεηάζεηο αίκαηνο
 Κηλνύκαη πην εύθνια, έρεη απμεζεί ε αληνρή κνπ, αηζζάλνκαη «επεμία»
 Έρνπλ βειηησζεί νη επηδόζεηο κνπ ζηα αζιήκαηα/δξαζηεξηόηεηεο
 Δπαγγεικαηηθνί ιόγνη
 Σν παξάδεηγκά κνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο πξόηππν/ειπίδα θαη γηα
άιινπο πνπ ζέινπλ λα ράζνπλ βάξνο
 Άιινη ιόγνη .....................................
Γ. Απμνκείσζε σκαηηθνύ Βάξνπο
1) Παξαθνινπζείηε ηαθηηθά ην ζσκαηηθό ζαο βάξνο;
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1

2

3

4

5

Πνηέ

πάληα

Κάπνηεο θνξέο

πρλά

Πάληα

2) Πόζν ζπρλά θάλεηε δίαηηα;
1

2

3

4

5

Πνηέ

πάληα

Μεξηθέο θνξέο

πρλά

Πάληα

3) Πόζεο θνξέο ζε έλα ρξόλν ράλεηε ηα παξαθάησ θηιά (ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθό ρξόλν);
Αξηζκόο θηιώλ

Φνξέο ηνλ ρξόλν

2-3
5
7-8
10
15
20

4) Πόζεο θνξέο ζηε δσή ζαο ππνινγίδεηε όηη ράζαηε ηα παξαθάησ θηιά;
Αξηζκόο θνξώλ
0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26+

1-2,5 kg
3-5 kg
6-10 kg
11-15 kg
16-25 kg
26+ kg
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Γ. Εύγηζε
1. Σνλ πεξαζκέλν ρξόλν, θαηά κέζν όξν, πόζν ζπρλά δπγηδόζαζηαλ;

 1 θνξά ηελ εκέξα ή παξαπάλσ
 2 – 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα
 1 θνξά ηελ εβδνκάδα
 1 – 3 θνξέο ην κήλα
 Μεξηθέο θνξέο ην ρξόλν ή πνηέ
2. Ση επίδξαζε πηζηεύεηε όηη έρεη ζην βάξνο ζαο ε δύγηζε;

 Θεηηθή επίδξαζε (θαιή)
 Αξλεηηθή επίδξαζε (θαθή)
 Κακία επίδξαζε
 Γελ δπγίδνκαη
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4) ΣΡΟΠΟ ΕΩΖ
Α. Γηαηξνθή
εκεηώζηε πόζν ζπρλά ηνλ
ηειεπηαίν κήλα:
παξαγγέιλεηε απ’ έμσ ή
ηξώηε εθηόο ζπηηηνύ;
θαηαλαιώλεηε πξσηλό;
ηξώηε θάπνην γεύκα ή ζλαθ
κε ηελ νηθνγέλεηα ή άιιε
παξέα;

Πνηέ/
πάληα

1-3 θ
/κήλα

1-2 θ
3-6 θ
1θ
≥2θ
/εβδνκ. /εβδνκ. /εκέξα /εκέξα

----------

Πόζα γεύκαηα θάλεηε ζπλήζσο ζπλνιηθά ηελ εκέξα καδί κε ηα ζλαθ;
Πόζα από απηά είλαη θπξίσο γεύκαηα (πξσηλό, κεζεκεξηαλό, βξαδηλό);





1-3
1

4-5
2

≥6
3

Πόζν ηξώηε από ην νξαηό ιίπνο θαη ηελ πέηζα ζην θξέαο;
(όιν, ην πεξηζζόηεξν, έλα κέξνο, θαζόινπ)

Παίξλεηε ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο (π.ρ. βηηακίλεο); ΝΑΗ ΟΥΗ

Πόζν γξήγνξα ηξώηε;
1
2
Πνιύ
ρεηηθά
αξγά
αξγά

3
Μέηξη
α

4
ρεηηθά
γξήγνξα

5
Πνιύ
γξήγνξα

 Πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ θαγεηνύ ζην ζπίηη;
(Κπξίσο εζείο Κπξίσο άιινο/νη)
 Πόζν ζπρλά θαηαλαιώλεηε θαγεηό πνπ παξαζθεπάδεηαη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ
ζην ζπίηη;
1
2
3
4
ρεδόλ πνηέ
Μεξηθέο θνξέο
πρλά
ρεδόλ πάληνηε
 Σελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, θαηά κέζν όξν, πόζε ώξα αθηεξώζαηε ηελ εκέξα ζηελ παξαζθεπή ηνπ
θαγεηνύ (πξνεηνηκαζία, καγείξεκα, ζηξώζηκν ηξαπεδηνύ, θαζάξηζκα); _____ ώξεο ηελ εκέξα.
Β. Άζθεζε
Δλδηαθεξόκαζηε λα βξνύκε ην είδνο ησλ ζσκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θάλεηε σο κέξνο ηεο
θαζεκεξηλήο ζαο δσήο. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ην ρξόλν ηνλ νπνίν θαηαλαιώζαηε
θάλνληαο ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαηά ηηο ηειεπηαίεο 7 εκέξεο. Παξαθαινύκε απαληήζηε θάζε
εξώηεζε, αθόκε θαη αλ δελ ζεσξείηε ηνλ εαπηό ζαο σο δξαζηήξην άηνκν. Παξαθαινύκε ζθεθηείηε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλεηε σο κέξνο ηεο εξγαζίαο ζαο, σο κέξνο ησλ εξγαζηώλ ζην ζπίηη ή ζηελ απιή
ζαο, γηα λα πάηε από έλα κέξνο ζε έλα άιιν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζαο γηα
αλαςπρή, άζθεζε ή αζιήκαηα.
θεθηείηε όιεο ηηο έληνλεο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλαηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 7
εκεξώλ. Οη έληνλεο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο απαηηνύλ
έληνλε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα θαη θάλνπλ ηελ αλαπλνή ζαο πην έληνλε από ην θπζηνινγηθό. θεθηείηε
κόλν εθείλεο ηηο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο μνδέςαηε ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά θάζε θνξά.
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1. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξώλ, πόζεο κέξεο θάλαηε έληνλεο ζσκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, όπσο άξζε βαξηώλ θνξηίσλ, ζθάςηκν, αεξνβηθή γπκλαζηηθή ή γξήγνξε
πνδειαζία; _____ Ζκέξεο αλά εβδνκάδα
2. Πόζν ρξόλν θαηαλαιώζαηε ζπλήζσο γηα ηηο έληνλεο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε κία από ηηο
παξαπάλσ εκέξεο; _____ Ώξεο αλά εκέξα _____ Λεπηά αλά εκέξα
θεθηείηε όιεο ηηο κέηξηαο έληαζεο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλαηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ 7 εκεξώλ. Οη κέηξηαο έληαζεο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο νη
νπνίεο απαηηνύλ κέηξηαο έληαζεο ζσκαηηθή πξνζπάζεηα θαη θάλνπλ ηελ αλαπλνή ζαο ιίγν πην έληνλε
από ην θπζηνινγηθό. θεθηείηε κόλν εθείλεο ηηο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο μνδέςαηε
ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά θάζε θνξά.
3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξώλ, πόζεο εκέξεο θάλαηε ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέηξηαο
έληαζεο, όπσο ε κεηαθνξά ειαθξώλ θνξηίσλ, πνδειαζία ζε θαλνληθή έληαζε ή δηπιό ηέληο; _____
Ζκέξεο αλά εβδνκάδα
4. Πόζν ρξόλν θαηαλαιώζαηε ζπλήζσο γηα ηηο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέηξηαο έληαζεο ζε κία από ηηο
εκέξεο απηέο; _____ Ώξεο αλά εκέξα _____ Λεπηά αλά εκέξα
θεθηείηε ην ρξόλν ηνλ νπνίν μνδέςαηε γηα πεξπάηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξώλ. Ο
ρξόλνο απηόο ζπκπεξηιακβάλεη ην πεξπάηεκα ζηελ εξγαζία θαη ζην ζπίηη, ην πεξπάηεκα γηα ηε κεηαθνξά
από ην έλα κέξνο ζε έλα άιιν θαη νπνηνδήπνηε άιιν πεξπάηεκα πνπ ελδερνκέλσο θάλεηε γηα αλαςπρή,
αζιήκαηα, άζθεζε ή ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο.
5. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξώλ, πόζεο εκέξεο πεξπαηήζαηε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά
θάζε θνξά; _____ Ζκέξεο αλά εβδνκάδα
6. Πόζν ρξόλν θαηαλαιώζαηε ζπλήζσο γηα πεξπάηεκα ζε κία από ηηο παξαπάλσ εκέξεο;
_____ Ώξεο αλά εκέξα _____ Λεπηά αλά εκέξα
Ζ ηειεπηαία εξώηεζε αθνξά ην ρξόλν ηνλ νπνίν μνδέςαηε ζε θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλώλ (Γεπηέξα-Παξαζθεπή), θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξώλ.
πκπεξηιάβεηε ην ρξόλν ηνλ νπνίν μνδέςαηε θαηά ηελ εξγαζία, ζην ζπίηη, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζαο. Ο ρξόλνο απηόο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην ρξόλν ηνλ νπνίν θαζόζαζηαλ ζε έλα
ζξαλίν, ην ρξόλν επίζθεςεο ζε θίινπο, ην δηάβαζκα ή ηελ παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο θαζηζηόο ή
μαπισκέλνο.
7. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 7 ηειεπηαίσλ εκεξώλ, πόζν ρξόλν θαηαλαιώζαηε ζπλήζσο ζε θαζηζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ζε κηα θαζεκεξηλή εκέξα;
_____ Ώξεο αλά εκέξα _____ Λεπηά αλά εκέξα
Γ. Κάπληζκα
Δίζηε θαπληζηήο ηώξα (>1 ηζηγάξα εκεξεζίσο);
Αλ ΝΑΗ,
πόζα ηζηγάξα θαηά κέζν όξν ηελ εκέξα θαπλίδεηε;
θαη γηα πόζα ρξόληα;
Αλ ΟΥΗ,
θαπλίδαηε παιαηόηεξα;

ΝΑΗ ΟΥΗ
_______
_______
ΝΑΗ ΟΥΗ
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Γ. Ύπλνο
 Σνλ ηειεπηαίν κήλα, θαηά κέζν όξν, πόζν ρξνληθό δηάζηεκα θνηκάζηε θάζε βξάδπ; Γηάξθεηα λπθηεξηλνύ ύπλνπ: ......... ώξεο
 Σνλ ηειεπηαίν κήλα, πόζν ζπρλά θνηκεζήθαηε ην κεζεκέξη;
Πνηέ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα Καζεκεξηλά
 Γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο ηελ εβδνκάδα θαηά κέζν όξν γηα ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ζε ηη βαζκό παξνπζηάζηεθαλ ηα παξαθάησ; (Ζ
αμηνιόγεζε αλαθέξεηαη ζηνλ λπρηεξηλό ύπλν θαη βαζίδεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζή ζαο.)
1
πνιύ θαζπζηεξεκέλε ή
Δπέιεπζε ύπλνπ:
πνιύ γξήγνξε
ειαθξώο θαζπζηεξεκέλε θαζπζηεξεκέλε
.
δελ θνηκήζεθα θαζόινπ
2 Αθππλίζεηο θαηά ηε
έληνλν πξόβιεκα ή δελ
θαλέλα πξόβιεκα
κηθξό πξόβιεκα
κέηξην πξόβιεκα
. δηάξθεηα ηεο λύρηαο:
θνηκήζεθα θαζόινπ
3 Σειηθή αθύπληζε ζε ζρέζε
πνιύ λσξίηεξα ή δελ
ζηνλ επηζπκεηό ρξόλν ιίγν λσξίηεξα
αξθεηά λσξίηεξα
. κε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν:
θνηκήζεθα θαζόινπ
4
πνιύ αλεπαξθήο ή δελ
πλνιηθή δηάξθεηα ύπλνπ:
επαξθήο
κάιινλ αλεπαξθήο
αλεπαξθήο
.
θνηκήζεθα θαζόινπ
5
Πνηόηεηα ύπλνπ:
ηθαλνπνηεηηθή
κέηξηα
κε ηθαλνπνηεηηθή
θαθή
.
6 Δπεμία θαηά ηελ επόκελε
πνιύ κεησκέλε ή
πιήξεο
ειαθξώο κεησκέλε
αξθεηά κεησκέλε
. εκέξα:
απνύζα
7 Λεηηνπξγηθόηεηα θαηά ηελ
πνιύ κεησκέλε ή
πιήξεο
ειαθξώο κεησκέλε
αξθεηά κεησκέλε
. επόκελε εκέξα:
απνύζα
8 Τπλειία θαηά ηελ επόκελε
θακία
ειαθξά
κέηξηα
έληνλε
. εκέξα:

Δ. Χόκπη θαη αζρνιίεο
Σν ηειεπηαίν έηνο…

Πνηέ/
ζπάληα

<1 θνξά/
κήλα

2-5 θνξέο/
κήλα

1-3 θνξέο/
εβδνκάδα

4+ θνξέο/
εβδνκάδα

αζρνιείζηε κε θάπνην hobby
βγαίλεηε έμσ γηα πεξπάηεκα ή γηα άζθεζε
βγαίλεηε γηα λα επηζθεθηείηε θίινπο ή ζπγγελείο
δέρεζηε επηζθέςεηο από ζπγγελείο ή από θίινπο ζην ζπίηη ζαο
βγαίλεηε έμσ γηα θηλεκαηνγξάθν, εζηηαηόξην ή αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα
βγαίλεηε έμσ ζε κπαξ/θιακπ
δηαβάδεηε πεξηνδηθά
δηαβάδεηε εθεκεξίδεο
1
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δηαβάδεηε βηβιία
βιέπεηε ηειεόξαζε ή αθνύηε ξαδηόθσλν
πξνζθέξεηε εζεινληηθή εξγαζία
παίδεηε ραξηηά, παηρλίδηα, ΠΡΟΠΟ, ζηνίρεκα, ζθάθη, ηάβιη, ζηαπξόιεμα
πεγαίλεηε ζην θαθελείν-ΚΑΠΖ ή θέληξν γηα λα ιάβεηε κέξνο ζε δξαζηεξηόηεηεο
αζρνιείζηε κε ηελ θεπνπξηθή ή ην πιέμηκν
ζπκκεηέρεηε ζε θάπνηα καζήκαηα
πεγαίλεηε ζηελ εθθιεζία
βγαίλεηε έμσ γηα ςώληα
εηνηκάδεηε ην γεύκα ζαο

αζρνιείζηε κε ηε καγεηξηθή ή ηε δαραξνπιαζηηθή γηα επραξίζηεζε
πεγαίλεηε εκεξήζηα ηαμίδηα ή ηαμίδηα ζηα νπνία δηαλπθηεξεύεηε εθηόο ζπηηηνύ
ζπκκεηέρεηε ζε δηάθνξεο νκάδεο αηόκσλ (π.ρ. ζύιινγνη)
πεγαίλεηε ζε κνπζεία ή άιιεο εθδειώζεηο
Σελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, θαηά κέζν όξν, πόζε ώξα ηελ εκέξα,
 ρξεζηκνπνηήζαηε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή; (Όρη γηα εξγαζία.)
___ ώξεο ηελ εκέξα.
 θάλαηε ρξήζε ηνπ internet; (Όρη γηα εξγαζία.)
___ ώξεο ηελ εκέξα.
 θάλαηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο (π.ρ. facebook, twitter θ.ιπ.);
___ ώξεο ηελ εκέξα.
 είδαηε ηειεόξαζε; ___ ώξεο ηελ εκέξα.
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5) ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
Πόζα άηνκα ππάξρνπλ ζηε δσή ζαο (π.ρ. θίινη, νηθνγέλεηα, ζύληξνθνο) κε ηα νπνία κπνξείηε λα
ζπδεηήζεηε έλα πξνζσπηθό ζέκα πνπ ζαο απαζρνιεί; ..................................
Πόζα από απηά ηα άηνκα έρνπλ ππεξβάιινλ βάξνο; ..................................
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, θαηά κέζν όξν, πόζν ζπρλά κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο
(π.ρ. ζύληξνθνο, παηδηά, γνλείο) είπαλ ή έθαλαλ ηα παξαθάησ:
ρεδόλ πνηέ (1) πάληα (2) Μεξηθέο θνξέο (3) πρλά (4) ρεδόλ πάληα (5)
 Με επαίλεζαλ γηα ηηο δηαηξνθηθέο κνπ ζπλήζεηεο.
 Έθαγαλ πγηεηλά ή ρακειά ζε ιηπαξά ηξόθηκα καδί κνπ.
 Με παξόηξπλαλ λα κελ θάσ αλζπγηεηλά ή πινύζηα ζε ιηπαξά ηξόθηκα όηαλ κπήθα ζηνλ
πεηξαζκό λα ην θάλσ.
 Αξλήζεθαλ λα θάλε πγηεηλά ή ρακειά ζε ιηπαξά ηξόθηκα καδί κνπ.
 Μνπ ππελζύκηζαλ λα κελ ηξώσ αλζπγηεηλά ή πινύζηα ζε ιηπαξά ηξόθηκα.
 Μνπ πξνζέθεξαλ πινύζηα ζε ιηπαξά ή αλζπγηεηλά ηξόθηκα.
 Έθαγαλ πινύζηα ζε ιηπαξά ή αλζπγηεηλά ηξόθηκα κπξνζηά κνπ.
 Μνπ ππελζύκηζαλ λα ηξώσ πγηεηλά ή ρακειά ζε ιηπαξά ηξόθηκα.
 Πξνζθέξζεθαλ λα θάλε πγηεηλά ηξόθηκα καδί κνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, θαηά κέζν όξν, πόζν ζπρλά νη θίινη ζαο είπαλ ή έθαλαλ
ηα παξαθάησ:
ρεδόλ πνηέ (1) πάληα (2) Μεξηθέο θνξέο (3) πρλά (4) ρεδόλ πάληα (5)
 Με επαίλεζαλ γηα ηηο δηαηξνθηθέο κνπ ζπλήζεηεο.
 Έθαγαλ πγηεηλά ή ρακειά ζε ιηπαξά ηξόθηκα καδί κνπ.
 Με παξόηξπλαλ λα κελ θάσ αλζπγηεηλά ή πινύζηα ζε ιηπαξά ηξόθηκα όηαλ κπήθα ζηνλ
πεηξαζκό λα ην θάλσ.
 Αξλήζεθαλ λα θάλε πγηεηλά ή ρακειά ζε ιηπαξά ηξόθηκα καδί κνπ.
 Μνπ ππελζύκηζαλ λα κελ ηξώσ αλζπγηεηλά ή πινύζηα ζε ιηπαξά ηξόθηκα.
 Μνπ πξνζέθεξαλ πινύζηα ζε ιηπαξά ή αλζπγηεηλά ηξόθηκα.
 Έθαγαλ πινύζηα ζε ιηπαξά ή αλζπγηεηλά ηξόθηκα κπξνζηά κνπ.
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 Μνπ ππελζύκηζαλ λα ηξώσ πγηεηλά ή ρακειά ζε ιηπαξά ηξόθηκα.
 Πξνζθέξζεθαλ λα θάλε πγηεηλά ηξόθηκα καδί κνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, θαηά κέζν όξν, πόζν ζπρλά κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο
(π.ρ. ζύληξνθνο, παηδηά, γνλείο) είπαλ ή έθαλαλ ηα παξαθάησ:
ρεδόλ πνηέ (1) πάληα (2) Μεξηθέο θνξέο (3) πρλά (4) ρεδόλ πάληα (5)
 Με επαίλεζαλ γηα ηε ζσκαηηθή κνπ δξαζηεξηόηεηα.
 πκκεηείραλ ζε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα καδί κνπ.
 Με ελζάξξπλαλ λα είκαη πην δξαζηήξηνο (λα θάλσ πεξηζζόηεξε άζθεζε).
 Αξλήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα καδί κνπ.
 Μνπ ππελζύκηζαλ λα κελ είκαη πνιύ αδξαλήο/θαζηζηηθόο.
 Πξόηεηλαλ λα θάλνπκε δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ ζπκπεξηιάκβαλαλ ζσκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα.
 Ήηαλ αδξαλείο κπξνζηά κνπ.
 Μνπ ππελζύκηζαλ λα είκαη δξαζηήξηνο (λα θάλσ άζθεζε).
 Πξνζθέξζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα καδί κνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, θαηά κέζν όξν, πόζν ζπρλά νη θίινη ζαο είπαλ ή έθαλαλ
ηα παξαθάησ:
ρεδόλ πνηέ (1) πάληα (2) Μεξηθέο θνξέο (3) πρλά (4) ρεδόλ πάληα (5)
 Με επαίλεζαλ γηα ηε ζσκαηηθή κνπ δξαζηεξηόηεηα.
 πκκεηείραλ ζε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα καδί κνπ.
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 Με ελζάξξπλαλ λα είκαη πην δξαζηήξηνο (λα θάλσ πεξηζζόηεξε άζθεζε).
 Αξλήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα καδί κνπ.
 Μνπ ππελζύκηζαλ λα κελ είκαη πνιύ αδξαλήο/θαζηζηηθόο.
 Πξόηεηλαλ λα θάλνπκε δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ ζπκπεξηιάκβαλαλ ζσκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα.
 Ήηαλ αδξαλείο κπξνζηά κνπ.
 Μνπ ππελζύκηζαλ λα είκαη δξαζηήξηνο (λα θάλσ άζθεζε).
 Πξνζθέξζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα καδί κνπ.
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6) ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΣΖΣΑ
Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ κπνξεί λα ζαο
ηαηξηάδνπλ ή όρη. Παξαθαιώ γξάςηε έλαλ αξηζκό δίπια ζε θάζε πξόηαζε γηα λα δειώζεηε ζε
πνην βαζκό ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε απηήλ ηελ πξόηαζε. Αμηνινγείζηε ζε πνην βαζκό ην
δεύγνο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζαο ηαηξηάδεη, αθόκε θαη εάλ ην έλα ραξαθηεξηζηηθό ζαο ηαηξηάδεη
πεξηζζόηεξν από ην άιιν.
Γηαθσλώ Γηαθσλώ Γηαθσλώ Ούηε ζπκθσλώ πκθσλώ πκθσλώ πκθσλώ
απόιπηα
αξθεηά
θάπσο
νύηε δηαθσλώ
θάπσο
αξθεηά
απόιπηα
1
2
3
4
5
6
7
Θεσξώ ηνλ εαπηό κνπ:
1. _____ Δμσζηξεθή, ελζνπζηώδε.
2. _____ Δπηθξηηηθό, εξηζηηθό.
3. _____ Κάπνηνλ πνπ κπνξείο λα βαζηζηείο πάλσ ηνπ, πεηζαξρεκέλν.
4. _____ Αγρώδε, πνπ ηαξάδεηαη εύθνια.
5. _____ Αλνηρηό ζε λέεο εκπεηξίεο, πνιπζύλζεην.
6. _____ Μαδεκέλν, ήζπρν.
7. _____ πκπνλεηηθό, εγθάξδην.
8. _____ Αλνξγάλσην, απξόζεθην.
9. _____ Ήξεκν, ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξό.
10. _____ πκβαηηθό, κε δεκηνπξγηθό.
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Οη άλζξσπνη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο ζηνπο ηξόπνπο πνπ ζθέθηνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζε
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Απηό ην εξσηεκαηνιόγην δηεξεπλά θαη κεηξάεη θάπνηνπο από απηνύο ηνπο
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζθέθηεζηε θαη ζπκπεξηθέξεζηε. Γηαβάζηε θάζε πξόηαζε κε πξνζνρή
θαη ζπκπιεξώζηε ηελ αληίζηνηρε απάληεζε πνπ ζαο ηαηξηάδεη. Απαληήζηε απζόξκεηα, ρσξίο λα
αθηεξώλεηε πνιύ ρξόλν ζηελ θάζε πξόηαζε.
1
2
3
4
Πνιύ ζπάληα ή πνηέ Μεξηθέο θνξέο πρλά πλέρεηα/ρεδόλ πάληα
1. Οξγαλώλσ πξνζεθηηθά ηηο δνπιεηέο κνπ ……
2. Κάλσ πξάγκαηα ρσξίο λα ζθέθηνκαη ……
3. Παίξλσ απνθάζεηο γξήγνξα ……
4. Δίκαη μέλνηαζηνο ραξαθηήξαο ……
5. Δίκαη ραξαθηήξαο πνπ «δελ δίλεη ζεκαζία» ……
6. Οη ζθέςεηο κνπ «ηξέρνπλ» κέζα ζην κπαιό κνπ ……
7. Οξγαλώλσ ηα ηαμίδηα κνπ πνιύ θαηξό πξηλ ……
8. Δίκαη ζπγθξαηεκέλν άηνκν ……
9. πγθεληξώλνκαη εύθνια ……
10. Δίκαη ραξαθηήξαο πνπ «βάδεη ζηελ άθξε» ή απνηακηεύεη ζπρλά ……
11. Όηαλ πεγαίλσ ζε παξαζηάζεηο ή ζε δηαιέμεηο δελ κε ρσξάεη ν ηόπνο ……
12. θέθηνκαη πξνζεθηηθά ……
13. Δπηδηώθσ λα έρσ αζθάιεηα ζηελ δνπιεηά κνπ ……
14. Λέσ πξάγκαηα ρσξίο λα ηα πνιπζθέθηνκαη ……
15. Μνπ αξέζεη λα αζρνινύκαη κε πνιύπινθα πξνβιήκαηα ……
16. Αιιάδσ δνπιεηέο ……
17. Κάλσ πξάγκαηα παξνξκεηηθά, όπσο κνπ έξζεη εθείλε ηε ζηηγκή ……
18. Βαξηέκαη εύθνια ηηο ζπαδνθεθαιηέο ……
19. Κάλσ πξάγκαηα «ζηελ ηξέια ηεο ζηηγκήο» ……
20. Σε ζθέςε κνπ δηαθξίλεη ε πξνζνρή θαη ε ζηαζεξόηεηα ……
21. Μεηαθνκίδσ ζπρλά ……
22. Αγνξάδσ πξάγκαηα παξνξκεηηθά, ρσξίο λα ην πνιπζθεθηώ ……
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23. Μπνξώ λα απαζρνινύκαη κόλν κε έλα πξόβιεκα θάζε θνξά ……
24. Αιιάδσ ζπλήζεηεο θαη αζρνιίεο/ρόκπη ……
25. Ξνδεύσ πεξηζζόηεξα απ’ όζα θεξδίδσ ……
287
26. Όηαλ ζθέθηνκαη θάηη, κε δηαθόπηνπλ θαη άιιεο άζρεηεο ζθέςεηο ...…
27. Με ελδηαθέξεη πην πνιύ ην παξόλ, παξά ην κέιινλ ……
28. Νηώζσ αλππνκνλεζία/λεπξηθόηεηα ζε δηαιέμεηο ή νκηιίεο ……
29. Μνπ αξέζνπλ νη ζπαδνθεθαιηέο ……
30. Πξνζαλαηνιίδνκαη θαη πξνγξακκαηίδσ γηα ην κέιινλ ……
Κάζε κηα από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο δειώλεη κηα πεπνίζεζε ζρεηηθή κε ην βάξνο ζαο κε ηελ νπνία
κπνξεί λα ζπκθσλείηε ή λα δηαθσλείηε.
Γίπια από θάζε πξόηαζε ππάξρεη κηα θιίκαθα ε νπνία έρεη εύξνο από δηαθσλώ απόιπηα (1) κέρξη
ζπκθσλώ απόιπηα (6). Γηαβάζηε θάζε
πξόηαζε κε πξνζνρή θαη ζεκεηώζηε ηελ αληίζηνηρε απάληεζε πνπ ζαο ηαηξηάδεη. Σν εξσηεκαηνιόγην
απνηειεί κηα εθηίκεζε ησλ πεπνηζήζεώλ
ζαο, νπόηε δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο.
Γηαθσλώ
απόιπηα

1
2
3

4

5

6

7
8
9

1
0
1
1

Γηαθσλώ
αξθεηά

Γηαθσλώ
θάπσο

πκθσλώ
θάπσο

πκθσλώ
αξθεηά

πκθσλώ
απόιπηα

Δάλ ην βάξνο κνπ απμεζεί, είλαη ε δηθή κνπ
ζπκπεξηθνξά πνπ ζα
θαζνξίζεη πόζν ζύληνκα ζα επαλέιζεη.
ρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ βάξνπο κνπ, ό,ηη
είλαη λα γίλεη ζα γίλεη.
Δάλ βιέπσ ηαθηηθά ηνλ δηαηηνιόγν κνπ, είλαη
ιηγόηεξν πηζαλό λα
έρσ πξνβιήκαηα κε ην βάξνο κνπ.
Σα πεξηζζόηεξα πξάγκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην
βάξνο κνπ, κνπ
ζπκβαίλνπλ θαηά ηύρε.
Όηαλ ην βάξνο κνπ απμάλεηαη, πξέπεη λα
ζπκβνπιεπηώ έλαλ
δηαηηνιόγν.
Δίκαη άκεζα ππεύζπλνο/ε γηα ηηο απμήζεηο ή
κεηώζεηο ηνπ βάξνπο
κνπ.
Άιινη άλζξσπνη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην
εάλ ην βάξνο κνπ ζα
βειηησζεί, ζα παξακείλεη ην ίδην ή ζα απμεζεί.
Οηηδήπνηε πάεη ζηξαβά κε ην βάξνο κνπ είλαη
δηθό κνπ θηαίμηκν.
Ζ ηύρε παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζην πνηα ζα
είλαη ε πνξεία ηνπ
βάξνπο κνπ.

Ζ βειηίσζε ηνπ βάξνπο κνπ εμαξηάηαη από ην εάλ άιινη άλζξσπνη
ζα θξνληίζνπλ γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
Οπνηαδήπνηε βειηίσζε ζπκβαίλεη ζην βάξνο κνπ νθείιεηαη ζε
κεγάιν βαζκό ζηελ θαιή ηύρε.
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Ο θύξηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην βάξνο κνπ είλαη ην ηη θάλσ
εγώ ν ίδηνο.
Μνπ αμίδνπλ ηα εύζεκα όηαλ ην βάξνο κνπ βειηηώλεηαη θαη ην
θηαίμηκν όηαλ απμάλεηαη.
Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα απνηξέςσ ηελ αύμεζε ηνπ βάξνπο κνπ,
είλαη λα αθνινπζώ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ δηαηηνιόγνπ θαηά γξάκκα.
Δάλ ην βάξνο κνπ απμεζεί, είλαη ζέκα ηύρεο.
Δάλ είκαη ηπρεξόο/ή, ην βάξνο κνπ ζα βειηησζεί.
Δάλ ην βάξνο κνπ απμεζεί, είλαη επεηδή δελ θξόληηζα όπσο έπξεπε
ηνλ εαπηό κνπ.
Σν είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ ιακβάλσ από ηνπο άιινπο θαζνξίδεη
πόζν γξήγνξα ζα βειηησζεί ην βάξνο κνπ
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