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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αφθονία αγαθών, ο υπερκαταναλωτισµός και η καθιστική 
ζωή, σε συνδυασµό µε το άγχος και τις ευκολίες στη διαβίωση που 
προσφέρει η τεχνολογία, αυξάνουν τον αριθµό των παχύσαρκων 
ατόµων. Περισσότεροι από 300 εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλον 
τον κόσµο χαρακτηρίζονται παχύσαρκοι, ενώ υπολογίζεται ότι 
τέσσερις στους δέκα υπερβαίνουν σήµερα το φυσιολογικό 
επιθυµητό βάρος κατά 14 κιλά. Η παχυσαρκία, όπως τόνισαν 
επιστήµονες από όλο τον κόσµο, συνδέεται µε µια σειρά 
ασθενειών, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις, 
τα εγκεφαλικά, οι παθήσεις του ήπατος και του παγκρέατος, η 
οστεοαρθρίτιδα, η υπνική άπνοια και η κατάθλιψη. Ωστόσο, η 
παθογένεια της νόσου εξακολουθεί να είναι άγνωστη. Πιθανές 
αιτίες που ενοχοποιούνται είναι η κληρονοµικότητα, οι ψυχολογικοί 
παράγοντες, περιβαλλοντικοι, ενδοκρινικοι αλλά και καθαροί 
οργανικοί παράγοντες. 

Οι άνθρωποι που πάσχουν από παχυσαρκία αντιµετωπίζουν 
καθηµερινά την αποδοκιµασία των συνανθρώπων τους, συχνά 
έρχονται αντιµέτωποι µε προκαταλήψεις στον επαγγελµατικό και 
τον κοινωνικό τους χώρο και τιµωρούνται για την πάθησή τους. 

Με δύο λόγια η παχυσαρκία είναι σοβαρή απειλή για την υγεία 
και ύπουλος εχθρός για την αισθητική του σώµατος. Κι ενώ σε 
προϊστορικές εποχές µπορεί να έπαιζε το ρόλο µιας αποθήκης 
λίπους και να εξασφάλιζε την επιβίωση σε περιόδους λιµού, το 
µόνο που εξασφαλίζει σήµερα είναι η µείωση του προσδόκιµου 
επιβίωσης του ατόµου. Η παχυσαρκία είναι µία επιδηµία και δεν 
µπορεί να λυθεί αποσπασµατικά, µόνο µε την δίαιτα. Η πρόληψη 
φαίνεται να είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος και ο πλέον 
µακροχρόνιος. 

Ένα  ακόµα   σύγχρονο πρόβληµα των γυναικών, όσον 
αφορά την εµφάνισή τους είναι κι η κυτταρίτιδα. Με τον όρο 
"κυτταρίτιδα" αναφερόµαστε στην εναπόθεση νερού και λίπους 
ανάµεσα στο δέρµα και την ακριβώς από κάτω στοιβάδα, που 
συνοδεύεται από µειωµένης ελαστικότητας συνδετικό ιστό και 
εµφάνιση της χαρακτηριστικής µορφής "ρυτίδων" πάνω στο δέρµα.  

Η κυτταρίτιδα είναι το πιο πολυσυζητηµένο πρόβληµα 
οµορφιάς της εποχής µας. Επτά στις οκτώ γυναίκες 
αντιµετωπίζουν πρόβληµα κυτταρίτιδας. Είναι µια κατάσταση που 
απασχολεί ακόµα και τις λεπτές γυναίκες και όχι µόνο όσες έχουν 
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κάποια κιλά παραπάνω ή µεγαλύτερη συσσώρευση λίπους στο 
σώµα τους. Οφείλεται σε συσσώρευση υγρών και άλλων τοξικών 
αποβλήτων στους ιστούς µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται κακή 
τοπική λεµφίκη και αιµατική κυκλοφορία, η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα τα λιποκύτταρα εκείνης της περιοχής να µην 
τρέφονται καλά.  

∆ιακρίνεται σε τρία είδη, την συµπαγής, την µαλακή και την 
συσχετισµένη. Εµφανίζεται συνήθως στους µηρούς αλλά µπορεί 
επίσης να εµφανιστεί και σε άλλα µέρη του σώµατος όπως στους 
βραχίονες, στην κοιλιακή χώρα, στις γάµπες, στους ώµους κ.α. 

Η κυτταρίτιδα µπορεί να δηµιουργηθεί από αρκετούς 
παράγοντες όπως: υπερβολική εργασία, έλλειψη άσκησης, 
προβλήµατα ενδοκρινικού συστήµατος, εµµηνόπαυση, σε 
περιόδους ορµονικών αλλαγών "όπως η εφηβεία, η εγκυµοσύνη, 
ακόµη και η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών. Ακόµα και το άγχος, 
που έχει αυξηθεί στις µέρες µας, φέρει και αυτό σηµαντικό µερίδιο 
ευθύνης.  

Κυτταρίτιδα µπορεί να δηµιουργηθεί σε κάθε ηλικία 
ανεξαρτήτως βάρους. Όταν παρουσιαστεί, είναι σηµάδι ότι σε µέρη 
του σώµατος υπάρχει εσωτερική ρύπανση. Και εποµένως  πρέπει 
να αρχίσει µια προσπάθεια αποτοξίνωσης του οργανισµού 

Το φαινόµενο της κυτταρίτιδας δηµιουργεί τόσο σωµατικά όσο 
και ψυχολογικά προβλήµατα σε µεγάλο ποσοστό γυναικών. 

Τόσο η παχυσαρκία όσο και η κυτταρίτιδα πέρα από ιατρική 
φροντίδα µπορούν να αντιµετωπισθούν µε διάφορες αισθητικές 
περιποιήσεις, όπου χρησιµοποιούνται διάφορα καλλυντικά 
σκευάσµατα µε στόχο να αποβάλλουν τις τοξίνες από τον 
οργανισµό, να συµβάλλουν στην συσσώρευση του λίπους στις 
διαφορες περιόχες όπου εµφανίζεται το πρόβληµα και να 
αυξήσουν την λεµφική και αιµατική κυκλοφορία, µε θαυµάσια 
αποτελέσµατα. 

Μερικές απο τις περιποιήσεις αυτές είναι η µάλαξη και κάποια 
είδη αυτής, τα φύκια, η αρωµατοθεραπεία, η βοτανοθεραπεία, 
µάσκες αργίλου, θερµοµάσκες, θερµοθεραπείες, 
θαλασσοθεραπείεα, λασποθεραπεία, σοκολατοθεραπεία και 
µεσοθεραπεία.  

Στην εργασία που ακολουθεί θα αναπτυχθούν δυο 
προβλήµατα της σύγχρονης  εποχής η παχυσαρκία και η 
κυτταρίτιδα και που έχει να αντιµετωπίσει η σύγχρονη γυναίκα, η 
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ασθητική ως επιστήµη, καθώς και οι αισθητικοί οι οποίοι καλούνται 
να δώσουν λύσεις σ’ αυτά τα προβλήµατα.  

Αρχικά ,θα δοθεί ο ορισµός της παχυσαρκίας και  θα 
αναλυθούν οι µορφές της. Επίσης θα αναπτυχθούν οι παράγοντες 
που ευνοούν την ανάπτυξή της καθώς και οι επιπλοκές που 
µπορεί να προκαλέσει τόσο στην υγεία όσο και στην ψυχολογία 
του ατόµου αλλά και στην εξωτερική του εµφάνιση.  

Στη συνέχεια ,θα δοθεί ο ορισµός για την κυτταρίτιδα,  τις 
µορφές και τα στάδιά της. Επίσης θα αναλυθούν οι παράγοντες 
που επηρεάζουν την εµφάνισή της, οι επιπλοκές που µπορεί να 
προκαλέσει τόσο στην υγεία όσο και στην αισθητική του ατόµου 
που την εµφανίζει. 

Ακολούθως,  θα αναπτυχθούν  η µάλαξη ,µια τεχνική που από 
αρχαιοτάτων χρόνων εφαρµόζεται για την αντιµετώπιση  της 
παχυσαρκίας και της κυτταρίτιδας καθώς και θα αναφερθούν τα  
προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούν οι αισθητικοί για να βοηθήσουν 
στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και της κυτταρίτιδας και οι 
µέθοδοι µε τις οποίες εφαρµόζονται τα παραπάνω προιόντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 

 

Ι. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 

Το σώµα αποτελείται από διάφορους ιστούς, αλλά στη 
διάρκεια της ενήλικης ζωής δύο είναι οι ιστοί που προκαλούν 
σηµαντικές αυξοµειώσεις στο σωµατικό βάρος, ο µυϊκός και ο 
λιπώδης ιστός. Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται από την άλιπη 
µάζα και τον λιπώδη ιστό. Η άλιπη µάζα περιλαµβάνει τους µυς, τα 
οστά και τα διάφορα όργανα.  

Ο λιπώδης ιστός είναι το ποσοστό της σωµατικής µάζας που 
αποτελείται από λίπος. Συχνότερα ονοµάζεται ως σωµατικό λίπος 
και είναι το επί τοις εκατό της συνολικής σωµατικής µάζας το οποίο 
αποτελείται από το λίπος. Οι λειτουργίες του λιπώδους ιστού 
σχετίζονται µε την παραγωγή ορµονών, την προστασία των 
οργάνων του σώµατος αλλά και τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του. 
Το ποσοστό λιπώδους ιστού πρέπει να αντιπροσωπεύει το 14-
25% του σωµατικού βάρους για τους άνδρες και το 17-30% για τις 
γυναίκες. Τα όρια αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα και µε την 
ηλικιακή οµάδα. 

Ο λιπώδης ιστός ή σωµατικό λίπος διακρίνεται σε δύο 
κατηγορίες:  

• το δοµικό ή απαραίτητο και  

• το αποταµιευτικό ή µη απαραίτητο. 

1. Το δοµικό ή απαραίτητο λίπος είναι το ποσοστό του λίπους 
που χρειάζεται το σώµα για να επιτελέσει τις συνηθισµένες 
βιολογικές του λειτουργίες. Παράδειγµα δοµικού λίπους είναι το 
συστατικό της µυελίνης που µονώνει τα νεύρα, και "υλικό 
συσκευασίας" ζωτικών οργάνων π.χ. ενδοφθαλµικό λίπος. 
Αποτελεί το 8-12% του σωµατικού βάρους στη γυναίκα και το 3-
5% στον άνδρα. Αυτό το λίπος είναι απαραίτητο για τη 
φυσιολογική ορµονική και αναπαραγωγική λειτουργία.  

2. Το αποταµιευτικό ή µη απαραίτητο λίπος, αποτελεί πηγή 
ενέργειας για το ανθρώπινο οργανισµό. Το σώµα έχει επαρκή 
αποθέµατα ενέργειας από λίπος για να διατηρηθεί ζωντανό επί 
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πολλές εβδοµάδες. Το λίπος αποθηκεύεται στα λιποκύτταρα. 
Τα λιποκύτταρα σχηµατίζουν ένα ελαστικό ενεργειακό απόθεµα, 
το οποίο µπορεί τόσο να διευρύνεται όσο και να µικραίνει. Το 
απόθεµα λίπους είναι δυνατόν να διευρυνθεί µε δυο τρόπους: 
Είτε µέσω αύξησης του µεγέθους των λιποκυττάρων είτε µε 
αύξηση του αριθµού τους. Ο µέσος άνθρωπος έχει αριθµό 
λιποκυττάρων που ξεκινάει από 2×1010 και είναι δυνατόν να 
φτάσει µέχρι 16×1010. Εποµένως, υπάρχει τεράστια 
ελαστικότητα για διεύρυνση του αποθέµατος λίπους. 

 

Αρκετοί είναι αυτοί που συµµετέχουν σε προγράµµατα 
γυµναστικής µε µοναδικό στόχο την απώλεια λίπους και βάρους. 
Για να επιτευχθεί όµως το ιδανικό βάρος για τον καθένα θα πρέπει 
πρώτα να προσδιοριστεί. Αυτό είναι κάτι που µπορεί να επιτευχτεί 
µέσω της µέτρησης της σωµατικής σύνθεσης. Εκτός από το 
σωµατικό βάρος και τον ∆.Μ.Σ. (∆είκτη Μάζας Σώµατος), η 
µέτρηση της σωµατικής σύνθεσης, περιλαµβάνει και το ποσοστό 
σωµατικού λίπους, του οποίου η εύρεση είναι πολύ σηµαντική 
καθώς οριοθετεί στο άτοµο πόσο τοις εκατό παραπάνω από το 
φυσιολογικό είναι το ποσοστό του σωµατικού του λίπους. 

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ 

 

Το λίπος αποθηκεύεται σε εξειδικευµένα κύτταρα που 
ονοµάζονται λιποκύτταρα. Όλα µαζί τα λιποκύτταρα συνθέτουν το 
λιπώδη ιστό του σώµατος. 

Ο λιπώδης ιστός περιέχει 80% «καθαρό» λίπος και µόνο 10-
20% νερό και διακρίνεται στον υποδόριο λιπώδη ιστό, ο οποίος 
βρίσκεται ανάµεσα στο δέρµα και τους µύες και στον δοµικό, που 
βρίσκεται στον εγκέφαλο, µέσα στις αρθρώσεις και σε διάφορα 
όργανα. Η σύστασή του εξαρτάται από τις ορµόνες, διάφορα 
ένζυµα, τις φυσικές δραστηριότητες και τη διατροφή. 

Τα σηµεία του σώµατος που δεν έχουν λίπος είναι τα 
βλέφαρα, το όσχεο, το δέρµα του κρανίου, οι λοβοί των αφτιών, το 
πέος, τα εξωτερικά χείλη του αιδοίου και οι εξωτερικές επιφάνειες 
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της παλάµης και του πέλµατος. Η έλλειψη λίπους κάνει τις 
περιοχές αυτές πιο ευαίσθητες στα νευρικά ερεθίσµατα. 

Στην ηλικία των 25 ετών ο µέσος άντρας, χωρίς περιττό 
βάρος, έχει περίπου 15% λίπος, ενώ η µέση γυναίκα 20-26%. Η 
συνολική ποσότητα λίπους στο ανθρώπινο σώµα δεν είναι ποτέ 
σταθερή, αλλά αυξοµειώνεται. 

Το σώµα µας περιέχει 20-60 δισεκατοµµύρια λιποκύτταρα τα 
οποία είναι ανοµοιόµορφα κατανεµηµένα. Τα λιποκύτταρα 
πολλαπλασιάζονται αριθµητικά σχεδόν µέχρι την εφηβεία. Από 
εκεί και πέρα ο αριθµός τους σταθεροποιείται και αυξοµειώνεται 
µόνο το µέγεθός τους. Τα λιποκύτταρα µπορούν ταυτόχρονα να 
αποθηκεύουν και να εκλύουν λίπος. Οι βασικότερες ορµόνες που 
εµπλέκονται στην έκλυση (λιπόλυση) και στην καύση λίπους είναι 
η αδρεναλίνη και η νορ-αδρεναλίνη. 

Τα οιστρογόνα παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στην ποσότητα, 
όσο και στην κατανοµή του λίπους. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική 
ηλικία εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες οιστρογόνων µε αποτέλεσµα 
την δηµιουργία «καµπυλών». Οι ίδιες γυναίκες µετά την 
εµµηνόπαυση εκκρίνουν πολύ µικρότερες ποσότητες 
οιστρογόνων. Η εναπόθεση λίπους τώρα είναι µεγαλύτερη στην 
κοιλιά και στο πίσω µέρος των χεριών παρά στους γοφούς ή στους 
µηρούς. Οι γυναίκες παρουσιάζουν µια πιο περιφερική κατανοµή 
λίπους (στα πλάγια και στα άκρα, πόδια και χέρια), ενώ οι άντρες 
µία πιο κεντρική κατανοµή (στον κορµό και ειδικά στην κοιλιά).Οι 
γυναίκες έχουν περισσότερο λίπος στην περιοχή των ωµοπλατών, 
στους µαστούς, κάτω από τον οµφαλό, στους γλουτούς και στους 
µηρούς. Το «σχήµα αχλαδιού» οφείλεται περισσότερο σε γενετική 
προδιάθεση παρά σε ορµονικά ή άλλα προβλήµατα και είναι 
κληρονοµούµενο χαρακτηριστικό. Οι άντρες έχουν αναλογικά 
περισσότερο λίπος γύρω από τα εσωτερικά όργανα της κοιλιάς. 

Η κατανοµή του σωµατικού λίπους καθορίζει σε µεγάλο βαθµό 
τη ροπή προς διάφορες ασθένειες. Έτσι υψηλό ποσοστό λίπους 
στο πάνω µέρος του σώµατος προδιαθέτει την τάση για υπέρταση, 
αρτηριοσκλήρωση και διαβήτη, ενώ αν υπάρχει υψηλό ποσοστό 
λίπους στο κάτω µέρος του σώµατος χρειάζεται προσοχή το 
κυκλοφορικό σύστηµα και οι κατακρατήσεις υγρών. 
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ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

 

Το ενεργειακό ισοζύγιο εκφράζει την ισορροπία µεταξύ 
προσλαµβανόµενης και δαπανούµενης ενέργειας. Η 
προσλαµβανόµενη ή δαπανούµενη ενέργεια µετριέται σε θερµίδες 
(Kcal). 

Η υπερβολική αποθήκευση λίπους στο ανθρώπινο σώµα 
συµβαίνει όταν διαταράσσεται το ενεργειακό ισοζύγιο και η 
συνολική πρόσληψη ενέργειας ενός ατόµου είναι µεγαλύτερη από 
την συνολική δαπάνη ενέργειας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

 

 

 

Προσλαµβανόµενη ενέργεια 

Η ενέργεια που χρειάζεται το σώµα µας για να λειτουργήσει 
προέρχεται από τις διάφορες τροφές που καταναλώνουµε. Κάθε 
τροφή περιέχει διαφορετικό ποσό ενέργειας. Τα τέσσερα 
συστατικά της τροφής που µεταφέρουν ενέργεια (θερµίδες) είναι το 
λίπος, οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και οι φυτικές ίνες τα οποία 
έχουν διαφορετικό ενεργειακό περιεχόµενο. 

 

∆απανούµενη ενέργεια 

Η ενέργεια που δαπανάται από τον ανθρώπινο οργανισµό 
κατηγοριοποιείται ως εξής: 

1. Βασικός µεταβολισµός: είναι η ενέργεια που δαπανάται σε 
κατάσταση ηρεµίας για τις βασικές λειτουργίες του οργανισµού. 
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2. Μεταγευµατική θερµογένεση: είναι η πρόσθετη ενέργεια που 
δαπανάται κατά την πέψη της τροφής. 

3. Σωµατική δραστηριότητα: είναι η ενέργεια που δαπανάται κατά 
τη σωµατική δραστηριότητα ή άσκηση. Μεταβάλλεται και µπορεί 
να κατέχει µεγάλο µέρος της ηµερήσιας δαπάνης. 

 

 

IV. ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Η’ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

 Οι ύλες που παρέχουν στον οργανισµό του ανθρώπου τα 
απαραίτητα συστατικά για την διατήρησή του στη ζωή και µπορούν 
να προφυλάξουν και να ελαττώσουν την κατανάλωση των δικών 
του υλών, λέγονται θρεπτικές ύλες ή θρεπτικά συστατικά. Τα 
θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στα τρόφιµα, είναι τα εξής: 

1. Πρωτεΐνες ή Λευκώµατα  

2. Υδατάνθρακες (σάκχαρα) 

3. Λίπη και Έλαια  

4. Ανόργανα άλατα 

5. Βιταµίνες  

6. Νερό  
 

Οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες και τα λίπη ονοµάζονται  
µακροθρεπτικά συστατικά γιατί χρειάζονται σε µεγάλες ποσότητες 
και αποδίδουν ενέργεια στον οργανισµό. Τα ανόργανα άλατα, οι 
βιταµίνες και το νερό ονοµάζονται µικροθρεπτικά συστατικά γιατί 
είναι απαραίτητα σε πολύ µικρές ποσότητες της τάξης των mg και 
µg και δεν αποδίδουν ενέργεια στον οργανισµό. Και οι 6 
κατηγορίες είναι εξίσου σηµαντικές για την σωστή λειτουργία του 
οργανισµού. Ο καλύτερος τρόπος για να καλύψουµε τις ανάγκες 
αυτές είναι η χρησιµοποίηση όσο το δυνατόν µεγαλύτερης 
ποικιλίας τροφίµων. Βέβαια σηµασία έχει να χρησιµοποιούµε τα 
τρόφιµα αυτά και στις κατάλληλες ποσότητες.  
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1. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

Η ονοµασία πρωτεΐνες προέρχεται από το ρήµα "πρωτεύω" 
και σηµαίνει την εξαιρετική σηµασία που έχουν οι πρωτεΐνες για 
την υγεία του ανθρωπίνου σώµατος. 

Οι πρωτεΐνες : 

• Πλάθουν νέους ιστούς και αναπλάθουν τους φθαρµένους. 

• Είναι απαραίτητες για τον σχηµατισµό νυχιών, τριχών και της 
επιδερµίδας, ενώ συµµετέχουν σε όλες σχεδόν τις εκκρίσεις 
του οργανισµού. 

• Χρησιµοποιούνται για την παραγωγή θερµότητας. 

• Βοηθούν τον οργανισµό να αµύνεται στις ασθένειες. 

• ∆εν αποθηκεύονται. 

 

Ανάλογα µε την προέλευσή τους χωρίζονται: 

- σε φυτικής προέλευσης και  

- σε ζωικής προέλευσης. 

Ζωικές πρωτεΐνες είναι αυτές που παίρνουµε από τροφές 
όπως το κρέας, το κοτόπουλο, τα ψάρια, τα αυγά, το τυρί και το 
γάλα,(οι πρωτεΐνες αυτές είναι καλής ποιότητας γιατί προσφέρουν 
στον οργανισµό τα απαραίτητα αµινοξέα στις σωστές ποσότητες 
και αναλογίες).  

Φυτικές πρωτεΐνες είναι αυτές που παίρνουµε από τροφές 
όπως: τα φασόλια, οι φακές, ο αρακάς και οι ξηροί καρποί. Οι 
φυτικές πρωτεΐνες είναι σε γενικές γραµµές χαµηλότερης 
ποσότητας από ότι οι ζωικές, όµως γενικά µπορούµε να πούµε ότι 
είναι σωστό να υπάρχουν στο διαιτολόγιό µας τόσο ζωικές όσο και 
φυτικές πρωτεΐνες. 

Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται µια καθορισµένη ποσότητα 
πρωτεϊνών την ηµέρα. Οι ηµερήσιες αυτές ανάγκες του ανθρώπου 
σε πρωτεΐνες ποικίλουν ανάλογα µε την ηλικία του. Είναι 
αυξηµένες στα βρέφη, στα παιδιά και στους εφήβους, δηλαδή σε 
όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης, γιατί στο διάστηµα αυτό 
σχηµατίζονται νέα κύτταρα. Ελαττώνονται όµως, όταν τελειώσει η 
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εφηβεία και µετά µένουν σταθερές στους ενήλικες, για να µειωθούν 
και πάλι σχετικά στους υπερήλικες. 

Σε µία ισοζυγισµένη δίαιτα οι πρωτεΐνες πρέπει να καλύπτουν 
το 12-15% της ολικής θερµιδικής ηµερήσιας πρόσληψης, ενώ σε 
επιλεγµένες καταστάσεις µπορεί να φτάσει το 20%. 1gr πρωτεϊνών 
όταν καίγεται, αποδίδει 4,1 kcal. 

 

 

2. Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (σάκχαρα) 

Οι υδατάνθρακες δίνουν στον οργανισµό του ανθρώπου την 
ενέργεια εκείνη, που έχει ανάγκη για να εκτελέσει τις εσωτερικές 
του εργασίες αλλά και τις εξωτερικές. Επίσης παρέχουν γλυκόζη 
για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Παράλληλα, συντελούν 
και στη διατήρηση της θερµότητας του σώµατος. Εάν παίρνουµε 
περισσότερους υδατάνθρακές από όσους χρειάζεται ο οργανισµός 
µας, η περίσσεια αποθηκεύεται στον οργανισµό, κυρίως σαν 
λίπος, ενώ µία µικρή ποσότητα αποθηκεύεται στον οργανισµό ως 
γλυκογόνο στο συκώτι και στους µυς (αναλογία 4 µέρη στο συκώτι 
1 µέρος στους µυς). Όταν όµως η ποσότητα των υδατανθράκων 
είναι ανεπαρκής, ο οργανισµός χρησιµοποιεί για τις ανάγκες τα 
λίπη που δίνουν λιπαρά οξέα και γλυκερόλη, η οποία µετά 
µετατρέπεται σε γλυκόζη. 

Οι φυτικές ίνες βρίσκονται στα τοιχώµατα του φυτικού 
κυττάρου και δεν πέπτονται από τα εντερικά ένζυµα του 
ανθρώπου. Αν και δεν έχουν θρεπτική αξία, παίζουν σηµαντικό 
ρόλο, γιατί προσδίδουν όγκο στη δίαιτα, απορροφούν νερό µέσα 
στο έντερο µε αποτέλεσµα να µην τίθεται θέµα δυσκοιλιότητας 
αλλά και σηµαντικών ασθενειών (αθηροσκλήρωση, παχυσαρκία, 
καρκίνος παχέος εντέρου κ.α.) 

Μειώνουν σηµαντικά τα επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης στο 
αίµα ασθενών µε σακχαρώδη διαβήτη αλλά και τα επίπεδα 
χοληστερόλης. 

 

 

Σε µία ιδανική δίαιτα οι υδατάνθρακες πρέπει να καλύπτουν το 
50-60% της ολικής θερµιδικής ηµερήσιας πρόσληψης.1gr 
υδατανθράκων όταν καίγεται, αποδίδει 4,1 kcal. 
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∆ιακρίνονται στους: 

- µονοσακχαρίτες, 

- δισακχαρίτες,  

- πολυσακχαρίτες και  

 

ανάλογα µε το µέγεθός τους σε: 

- απλούς και 

-  σύνθετους υδατάνθρακες. 

 

Από τους πολυσακχαρίτες µας ενδιαφέρει κυρίως το άµυλο. 
Το άµυλο βρίσκεται στους δηµητριακούς καρπούς, στις ρίζες των 
φυτών και στα όσπρια. Τροφές πλούσιες σε άµυλο: πατάτες, 
καρότα, φασόλια, µακαρόνια και ψωµί. 

Παρόλο που η ζάχαρη και το άµυλο, όταν απορροφώνται, 
προσφέρουν στον οργανισµό ίση ενέργεια, σήµερα πιστεύουµε ότι 
η πρόσληψη αµύλου είναι προτιµότερη από την πρόσληψη 
ζάχαρης 

Η αυξηµένη πρόσληψη ζάχαρης έχει συνδεθεί µε: 

� Καρδιοπάθειες 

� Παχυσαρκία 

� ∆ιαβήτη 

� Τερηδόνα των δοντιών 

 

 

3. ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ 

Τα λίπη προσφέρουν στον οργανισµό µας υπερδιπλάσιες 
θερµίδες από ότι οι υδατάνθρακες, δηλ. 1gr λιπών όταν καίγεται 
αποδίδει 9 kcal.  Αποθηκεύονται στους διάφορους ιστούς και 
αποτελούν πηγή ενέργειας που χρησιµοποιείται και σε 
φυσιολογικές καταστάσεις, αλλά περισσότερο σε περιπτώσεις 
ανάγκης. Ο λιπώδης ιστός, όπου αποθηκεύονται τα λίπη, βοηθά 
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στη στήριξη και την προφύλαξη των διαφόρων οργάνων του 
σώµατός µας. Εξάλλου, το λίπος του σώµατος βοηθά στη 
διατήρηση της θερµοκρασίας του σώµατος.  

Τα λίπη µπορούµε να τα χωρίσουµε σε: 

• ζωικής και  

• φυτικής προέλευσης.  

Τα ζωικής προέλευσης τα παίρνουµε από τροφές, όπως το 
κρέας, τα ψάρια, το τυρί, το γάλα και το βούτυρο. 

Τα φυτικής προέλευσης λίπη τα παίρνουµε κυρίως από 
τροφές σε υγρή µορφή (λάδια), όπως το ελαιόλαδο, το φιστικέλαιο, 
το σησαµέλαιο κ.α. και πιο σπάνια από τροφές σε στερεά τροφή, 
όπως η µαργαρίνη, το βιτάµ, η φυτίνη κ.α. 

Τα λίπη που καταναλώνουµε στην καθηµερινή µας διατροφή 
πρέπει να είναι γενικά περιορισµένα. Η µεγάλη πρόσληψη λιπών, 
και ειδικά η πρόσληψη λιπών ζωικής προέλευσης, έχει συνδεθεί, 
µετά από σχετικές έρευνες, µε παθήσεις, όπως οι καρδιόπαθειες 
και η παχυσαρκία. Γι’ αυτό πρέπει η πρόσληψη των λιπών, στην 
ηµερήσια διατροφή ενός υγιούς ατόµου, να µην υπερβαίνει το 30-
35% των ολικών ηµερησίων θερµίδων του. Πρέπει ακόµα να 
περιορίσουµε το ποσοστό της πρόσληψης των ζωικών λιπών σε 
µόνο ή λιγότερο από το 10% των ολικών λιπών της δίαιτας. 

 

 

4. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ 

Τα ανόργανα άλατα αποτελούν µόνο το 4% των ιστών του 
ανθρώπινου σώµατος, αλλά είναι απαραίτητα για την κανονική 
ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισµού. Βρίσκονται, στις τροφές 
αλλά και στο νερό.  

∆εν προσφέρουν στον οργανισµό ενέργεια αλλά είναι 
απαραίτητα γιατί: 

• Χρησιµοποιούνται σαν οικοδοµικά υλικά, 

• Ρυθµίζουν πολλές εσωτερικές λειτουργίες του οργανισµού 
(όπως, πηκτικότητα αίµατος, ρύθµιση των καύσεων, συµµετοχή 
στην δηµιουργία κατάλληλης οσµωτικής πίεσης στα κύτταρα και 
τους ιστούς)  
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• Είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της σύστασης των υγρών 
του σώµατος και  

• Αποτελούν τµήµα των ενζύµων και πρωτεϊνών του σώµατος.  

• Αποτελούν βασικά συστατικά των οστών και δοντιών. 

 

Χωρίζονται σε: 

- Ανόργανα στοιχεία (mg) και  

- Ιχνοστοιχεία 
 

Για να καλύψουµε τις ανάγκες µας σε µέταλλα πρέπει να 
καταναλώνουµε τρόφιµα από όλες τις οµάδες τροφίµων. Στον 
παρακάτω πίνακα δίνονται τα κυριότερα µέταλλα, οι πηγές 
προέλευσής τους και η κύρια χρησιµότητά τους: 

 

ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ασβέστιο 

Γαλακτοτυροκοµικά προϊόντα, 
κουνουπίδι, λάχανο,  

φακές, κρόκος αυγού, 
θαλασσινά, ραδίκια και το 

χαµοµήλι 

Κύριο συστατικό των 
οστών. Οµαλοποιεί την  
καρδιακή λειτουργία και 

ηρεµεί τα νεύρα 

Φώσφορος 

Ξηροί καρποί και ιδίως οι 
ηλιόσποροι και  

τα πασατέµπος, τυρί, κρέας και 
σαρδέλες. 

Τονωτικό του 
εγκεφάλου, βοηθά στον 

µεταβολισµό  
των λιπών, στην 

λειτουργία των αδένων 
και στην ορµονική 

ρύθµιση. 

Μαγνήσιο 
Μπανάνες , φιστίκια, γάλα, 

γιαούρτι και κρέας. 

Βοηθά τους µυς και τα 
νεύρα . Συµµετέχει στην 

σύνθεση  
πρωτεΐνης και 

ενεργοποιεί τα ένζυµα. 
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Κάλιο 

Ελιές, φρούτα και ιδίως 
µπανάνες, σαλάτες,  

σταφίδες, ξερά δαµάσκηνα,  
στιγµιαίος καφές και πατάτες 

Απαραίτητο για την καλή 
λειτουργία της καρδιάς,  
των µυών, των νεφρών 

και της υγείας των 
οστών 

Νάτριο 

Ελιές, φρούτα και ιδίως 
µπανάνες, σαλάτες,  

σταφίδες, ξερά δαµάσκηνα,  
στιγµιαίος καφές και πατάτες 

Απαραίτητο για την καλή 
λειτουργία της καρδιάς,  

των µυών και των 
νεφρών 

Σίδηρος 

Το συκώτι, το πορτοκάλι, οι 
σαρδέλες,  

οι ηλιόσποροι, η µαγιά µπύρας, 
το κρέας, τα ξερά  

δαµάσκηνα, οι ελιές, οι σταφίδες, 
οι φακές, το σπανάκι και το 

κουάκερ 

Συστατικό της 
αιµοσφαιρίνης. Βοηθά 

την αναπνοή και  
διευκολύνει την 

λειτουργία των αδένων 
και του εγκεφάλου 

Χλώριο Αλάτι 

Παίζει ρόλο στην 
ρύθµιση οσµωτικής 
πίεσης,στο ισοζύγιο 
του ύδατος και στην 

οξεοβασική 
ισορροπία.Βοηθά  

στην απορρόφηση της 
Β-12 και του σιδήρου 

Μαγγάνιο  

Ρύζι, καρυκεύµατα, σιτάρι, 
µαρούλι, φασόλια, φιστίκια, 

πατάτες, ηλιόσποροι, 
δηµητριακά. 

Προσφέρεται για τον 
σχηµατισµό των οστών,  

για την πήξη του 
αίµατος, δράση της 
ινσουλίνης και την 

σύνθεση της 
χοληστερίνης. 
Συµµετέχει σαν 

διεγέρτης  
στον µεταβολισµό λιπών 

, υδατανθράκων και 
πρωτεϊνών. 
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5. ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

Οι βιταµίνες είναι οργανικές ουσίες απαραίτητες για την οµαλή 
διεξαγωγή του µεταβολισµού του οργανισµού. Συντελούν ακόµη 
στην ανάπτυξη του σώµατος, στη θρέψη, στην υγεία των ιστών. 
Αυξάνουν την οργανική άµυνα(άµυνα στις λοιµώξεις). Βοηθάνε 
στην αναπαραγωγή, στην ισορροπία του νευρικού συστήµατος. 
Είναι απαραίτητες, ως συνένζυµα , στον µεταβολισµό θρεπτικών 
συστατικών. Όπως και τα ανόργανα άλατα έτσι και οι βιταµίνες, 
δεν προµηθεύουν ενέργεια στον οργανισµό. 
∆εν συντίθενται στον οργανισµό ή συντίθενται σε µικρές 
ποσότητες. Χωρίζονται σε λιποδιαλυτές και υδατοδιαλυτές . 
 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι κυριότερες βιταµίνες, οι 
πηγές προέλευσής τους και η κύρια χρησιµότητά τους: 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α 

Πράσινα λαχανικά, καρότα, 
αυγά, γάλα και φρούτα(κυρίως 

κίτρινου και πορτοκαλί 
χρώµατος). 

Αναζωογονητική - 
αντιρυτιδική, για 

παθήσεις µατιών, 
πρόληψη καρκίνου και 

καρδιαγγειακών 
παθήσεων. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 
Ψάρια, αυγά ,γάλα και 

µουρουνόλαδο 

Για τον ραχιτισµό, 
οστεοπόρωση, 

τερηδόνα και πρόωρο 
γήρας. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ E 
Σιτέλαιο, σογιέλαιο, καρύδια, 

δηµητριακά, ελαιόλαδο. 

Αναιµία, στειρότητα, 
αντιγηραντική και για 
µείωση του κινδύνου 

καρδιακής 
προσβολής. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ K 
Αυγά, γάλα, συκώτι, πράσινα 

λαχανικά και σογιέλαιο. 

Συµβάλει στην 
πρόληψη αιµορραγιών 
µιας και σχετίζεται µε 
τον χρόνο πήξης του 

αίµατος. 
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ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά 

(κυρίως στις φράουλες , ακτινίδια 
και εσπεριδοειδή). 

Προστατεύει από 
σκορβούτο, 

κρυολόγηµα, 
καρδιοπάθειες, 

καρκίνο και 
αιµορραγίες. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 
Καρύδια, σογιέλαιο, λαχανικά, 
φρούτα (κυρίως µπανάνες), 

δηµητριακά και µαγιά µπύρας. 

Πρόληψη αναιµίας, για 
παθήσεις του 

δέρµατος και του 
νευρικού συστήµατος. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ 
B12 

Αυγά, γάλα, κρέας, ψάρια και 
µαγιά µπύρας. 

Αναιµία, παθήσεις της 
καρδιάς και του 

νευρικού συστήµατος. 

ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ  
Σπανάκι πράσινα λαχανικά και 

συκώτι. 

Αναιµία εγκύου και 
πρόληψη καρκίνου 
του τραχήλου της 

µήτρας. 

 

 

6. ΝΕΡΟ 

Το νερό είναι απαραίτητο στη διατροφή µας, αν και δεν έχει 
θρεπτική αξία, γιατί κάνει δυνατή την απορρόφηση των λοιπών 
θρεπτικών υλών. Όλες οι χηµικές λειτουργίες και ο µεταβολισµός 
στον οργανισµό γίνονται σε υδάτινο περιβάλλον. Συντελεί στην 
διατήρηση της φυσιολογικής θερµοκρασίας του σώµατος. Είναι 
απαραίτητο για να αντικαταστήσει τις απώλειες υγρών του 
σώµατος µέσο του δέρµατος, των πνευµόνων, ούρων, κοπράνων 
και δακρύων. 

Ο ενήλικας παίρνει καθηµερινά 1,5-2lt νερού από τις τροφές, 
το πόσιµο νερό και τα ποτά. Εκτός αυτού, στον οργανισµό 
δηµιουργείται το νερό της οξείδωσης που προέρχεται από τον 
µεταβολισµό των στοιχείων της τροφής, οπότε προσλαµβάνει άλλα 
400-500 ml νερού τι 24ωρο. Τα 2/3 του σώµατος είναι νερό. Αν το 
νερό ελαττωθεί κατά 20% κινδυνεύουµε να πεθάνουµε. 
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Η απαραίτητη ποσότητα νερού, ποικίλλει ανάλογα µε:  

- την εντατικότητα του µεταβολισµού,  

- την έντονη σωµατική άσκηση,  

- την θερµοκρασία του σώµατος,  

- την θερµοκρασία περιβάλλοντος, 

- το κλίµα και  

- την ποσότητα και ποιότητα τροφής. 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

 

I.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Η παχυσαρκία ορίζεται ως η περίσσεια του λίπους στο σώµα 
και συνοδεύεται από σωµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις στα πάσχοντα άτοµα. Αναγνωρίσθηκε επίσηµα ως 
νόσος το 1948, όταν ιδρύθηκε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 
και τη συµπεριέλαβε στη ∆ιεθνή Ταξινόµηση των Παθήσεων 
(International Classification of Diseases). Ως νόσος ορίζεται κάθε 
κατάσταση που µειώνει το προσδόκιµο χρόνο ζωής και την 
ποιότητα ζωής.  

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας στην αναφορά του για την 
παχυσαρκία το 1997 επισηµαίνει µεταξύ άλλων τα εξής:  

- Παίρνει διαστάσεις επιδηµίας σε όλο τον κόσµο.  

- Οδηγεί σε άλλες ασθένειες µε αυξηµένο ιατρικό και κοινωνικό 
κόστος. 

- Τα βασικά αίτια είναι η καθιστική ζωή και η υψηλή σε λιπαρά και 
πλούσια σε θερµίδες διατροφή.  

- Είναι δυνατό να προληφθεί µε την αλλαγή στον τρόπο ζωής και 
τις διατροφικές συνήθειες.  

- Η πρόληψη δεν είναι προσωπικό θέµα, αλλά χρειάζονται 
κοινωνικές αλλαγές. 

- Τα υπέρβαρα άτοµα που διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν 
παχύσαρκα πρέπει να έχουν ιατρική παρακολούθηση.  

- Η θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να είναι µακροχρόνια µε 
στόχους µέτριας απώλειας βάρους. 

- Υπάρχει άµεση ανάγκη για εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας.  
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Ο Ιπποκράτης, 2.500 χιλιάδες χρόνια πριν τις επισηµάνσεις 
αυτές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, αλλά και οι µετέπειτα 
συνάδελφοί του ανά τους αιώνες, θεωρούσαν την παχυσαρκία 
νόσο και χρησιµοποιούσαν θεραπευτικές µεθόδους παρεµφερείς 
µε τις σηµερινές για την αντιµετώπισή της. 

 

Ιπποκράτης 

 

Παρόλο που σήµερα η παχυσαρκία έχει λάβει διαστάσεις 
επιδηµίας η παρουσία της ήταν εντονότατη από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Πολλά ειδώλια τις παλαιολιθικής εποχής που έχουν 
βρεθεί σε όλη την Ευρώπη και απεικονίζουν γυναικείες θεότητες 
(όπως η "Αφροδίτη του Willendorf"),  
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παρουσιάζουν σπλαχνική παχυσαρκία και έχουν υπερβολικά 
µεγάλο στήθος και φαρδείς γλουτούς. Οι µορφές αυτές, που 
σήµερα θα τις κατατάσσαµε, από πλευράς ∆είκτη Μάζας Σώµατος, 
στις σοβαρά παχύσαρκες, αποτελούσαν θεότητες της γονιµότητας 
και της αφθονίας της γης.  

Αλλά και στη νεολιθική εποχή και αργότερα µέχρι την εποχή 
του Χαλκού (µέχρι το 3000 π.χ.), βρίσκουµε πολλές Μητέρες-Θεές 
µε την ίδια µορφή (µεγάλο, χαλαρό στήθος και µεγάλη περιφέρεια). 
Τα περισσότερα ευρήµατα προέρχονται από την περιοχή της 
Ανατολίας και χρονολογούνται γύρω στο 5000 µε 6000 π.χ.  

Προχωρώντας προς το σήµερα (2900 έως 1500 π.χ.), 
παρόµοιες µορφές υπάρχουν σε αγαλµατίδια στη Μεσοποταµία 
αλλά και σε µούµιες Φαραώ και σε τοιχογραφίες τάφων στην 
Αίγυπτο. Ανάλογες αναφορές υπάρχουν στην κινεζική, τη θιβετιανή 
και την ινδική ιατρική, αλλά και στην ιατρική των Μάγια και των 
Αζτέκων, καταδεικνύοντας έτσι ότι η παχυσαρκία αποτελούσε 
ιατρικό πρόβληµα ακόµα και στο µακρινό παρελθόν.  

Φτάνοντας στους Ελληνορωµαϊκούς χρόνους, ο πατέρας της 
Ιατρικής, Ιπποκράτης, στα γραπτά του υποστηρίζει ότι "ο αιφνίδιος 
θάνατος είναι πιο συνηθισµένος στα παχύσαρκα άτοµα απ' ό, τι 
στα αδύνατα" όπως επίσης, ότι η παχυσαρκία προκαλεί γυναικεία 
στειρότητα και πως οι παχύσαρκες γυναίκες παρουσιάζουν 
"ακανόνιστης συχνότητας έµµηνο ρύση". Ο Γαληνός, σηµαντικός 
ιατρός των ρωµαϊκών χρόνων, είχε κατατάξει την παχυσαρκία σε 
δύο κατηγορίες: µέτρια (moderate) και υπερβολική (immoderate), 
όπου η πρώτη εθεωρείτο φυσιολογική και η δεύτερη νοσογόνος. 
Επίσης από τους ρωµαϊκούς χρόνους, υπάρχουν περιγραφές που 
συνδέουν την παχυσαρκία µε την υπνηλία και την άπνοια ύπνου 
και αναφέρονται περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν από 
υπερβολικό βάρος. Από το 400 µ.Χ., τη σκυτάλη παίρνει η 
Αραβική ιατρική.  

Το κοινό σηµείο αναφοράς όλων των θεραπευτικών 
προσεγγίσεων, όσον αφορά στην παχυσαρκία στην αρχαιότητα, 
είναι η δίαιτα και η άσκηση. Τόσο ο Ιπποκράτης τον 5ο αιώνα π.Χ., 
όσο και ο Γαληνός και ο Αβικέννας πολύ αργότερα, παρά τις 
διαφορές που υπάρχουν στις θεραπείες τους, προτείνουν µε τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο σχεδόν τα ίδια πράγµατα: 

- σκληρή δουλειά  

- γρήγορο τρέξιµο  
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- σκληρή άσκηση  

- λιτή διατροφή και εγκράτεια  

- όχι τσιµπολογήµατα!!  

 

Ο Ιπποκράτης συνιστούσε στους παχύσαρκους και σε όσους 
επιθυµούσαν να χάσουν βάρος:  

- να εκτελούν κάποια επίπονη εργασία πριν το φαγητό  

- να παίρνουν τα γεύµατά τους αµέσως µετά, και όσο ακόµα 
είναι λαχανιασµένοι και καταπονηµένοι από την προσπάθεια  

- να µην πίνουν πριν από τα γεύµατα, παρά µόνο κρασί, 
αραιωµένο και δροσερό  

- να προσθέτουν στα γεύµατα σουσάµι και άλλα καρυκεύµατα  

- να παίρνουν γεύµατα πλούσια σε λιπαρά, ώστε ο κορεσµός 
να επέρχεται µε λιγότερη ποσότητα φαγητού επίσης  

- να τρώνε µόνο µία φορά την ηµέρα  

- να µην κάνουν µπάνιο  

- να κοιµούνται σε σκληρό κρεβάτι και  

- να κυκλοφορούν γυµνοί όσο περισσότερο µπορούν 

 

Ο Γαληνός, περίπου 2.000 χρόνια πριν, υποστήριζε ότι 
µπορούσε, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, να καταστήσει 
οποιοδήποτε παχύσαρκο ασθενή, "µέτρια αδύνατο".  

Η αγωγή περιελάµβανε:  

- γρήγορο τρέξιµο  

- σκούπισµα του ιδρώτα µε ένα πολύ µαλακό ή πολύ άγριο 
κοµµάτι ύφασµα  

- έντονο µασάζ µε τονωτικά έλαια  

- µπάνιο και αµέσως µετά γεύµα  

- όχι έντονη δραστηριότητα µετά το γεύµα  
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- αµέσως µετά το γεύµα, δεύτερο µπάνιο  

- άφθονη τροφή, φτωχή σε θρεπτική αξία, έτσι ώστε να 
επέλθει κορεσµός χωρίς µεγάλη ενεργειακή πρόσληψη 

 

 

Αβικέννας 

 

Ο Πέρσης ιατρός Αβικέννας, ο οποίος ασχολήθηκε εκτεταµένα 
µε την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, στον "Κανόνα της Ιατρικής" 
περιγράφει τη "µέθοδο µείωσης βάρους για τα υπέρβαρα άτοµα", η 
οποία απαιτεί:  

- ταχεία κάθοδο της τροφής από το στοµάχι και το έντερο, έτσι 
ώστε να εµποδίζεται η ολοκλήρωση της απορρόφησης από 
το µεσεντέριο  

- κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων φαγητού, φτωχού όµως 
σε θρεπτική αξία  

- µπάνιο πριν το φαγητό, συχνά  

- έντονη άσκηση  

-  

Το 18ο αιώνα ο J. Tweedy , συνιστά "αύξηση της σωµατικής 
άσκησης προοδευτικά".  
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Jean Anthelme Brillat-Savarin 

Το 1825, ο Γάλλος πολιτικός, δικαστής και συγγραφέας Jean 
Anthelme Brillat-Savarin, ο οποίος ασχολήθηκε εκτεταµένα µε τη 
διατροφή και τη γαστρονοµία, αναφέρει ως αιτίες παχυσαρκίας την 
έλλειψη σωµατικής δραστηριότητας και τις κακές διατροφικές 
συνήθειες και προτείνει ένα τρίπτυχο θεραπείας που αποτελείται 
από:  

- σύνεση στη διατροφή (µε µια δίαιτα φτωχή σε άµυλο και 
δηµητριακά)  

- µέτρο στον ύπνο  

- και άσκηση µε τα πόδια ή πάνω σε άλογο  

 

 

Lambert Adolphe Jacques Quetelet 

 

Το 1835, ο Βέλγος αστρονόµος, µαθηµατικός, στατιστικολόγος 
και κοινωνιολόγος Lambert Adolphe Jacques Quetelet, στο 
πλαίσιο της έρευνάς του, εισήγαγε την έννοια του "µέσου 
ανθρώπου" και χρησιµοποίησε την αναλογία του σωµατικού 
βάρους ενός ατόµου προς το τετράγωνο του ύψους του, ως 
µονάδα µέτρησης της παχυσαρκίας.  

Ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος, γιατί περί αυτού πρόκειται, παρά 
το γεγονός ότι έχουν περάσει 167 χρόνια από τότε, αποτελεί µέχρι 
και σήµερα το επικρατέστερο κριτήριο για την εκτίµηση του 
σωµατικού βάρους και την κατηγοριοποίηση της παχυσαρκίας και 
ένα σηµαντικότατο εργαλείο για εµάς τους γιατρούς.  
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William Banting 

 

Το 1863, ο William Banting, στο έντυπο που εξέδωσε µε τίτλο 
"Επιστολή προς το Κοινό σχετικά µε την Παχυσαρκία" (Letter on 
Corpulence, addressed to the public), πρόδροµο των εντύπων 
που έχετε αυτή τη στιγµή στα χέρια σας, εξιστορεί µε γλαφυρό 
τρόπο την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος να χάσει βάρος, όντας 
σοβαρά παχύσαρκος και µε πολλά προβλήµατα υγείας.  

Η πρώτη αυτή σοβαρή προσπάθεια προτεινόµενης 
διατροφής, για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, έγινε µε τη 
βοήθεια του γιατρού William Harvey, αλλά ήταν ο ίδιος ο Banting 
που έγραψε και χρηµατοδότησε την έκδοση και την προώθηση του 
εντύπου µε σκοπό να βοηθήσει και άλλους παχύσαρκους να 
αντιµετωπίσουν το πρόβληµά τους. Η προτεινόµενη δίαιτα ήταν 
ιδιαίτερα αυστηρή αλλά το έντυπο έγινε ανάρπαστο και 
επανεκδόθηκε πολλές φορές, ο δε Banting έµεινε στην ιστορία, 
παρά το γεγονός ότι δεν ήταν παρά ένας εργολάβος ξυλουργός.  

Από τις αρχές του 20ου αιώνα πλήθος άλλων ειδικών 
πρότειναν, µέσα από τα βιβλία τους, δίαιτες για απώλεια βάρους. 
Μέσα στον 20ο αιώνα όµως, και άλλες παράµετροι ήρθαν να 
προστεθούν στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας.  

Έτσι, λοιπόν, το τρίπτυχο της σύγχρονης ιατρικής για την 
αντιµετώπιση της παχυσαρκίας αποτελείται από:  

- υγιεινή διατροφή  

- τροποποίηση διατροφικής συµπεριφοράς και  

- σωµατική δραστηριότητα  

Σήµερα όµως, σε αντίθεση µε το παρελθόν, η αντιµετώπιση 
της παχυσαρκίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη και µε την πρόληψη 
της παχυσαρκίας. Είναι φανερό ότι στην αρχαιότητα οι ιατροί και οι 
κάθε είδους επιστήµονες-θεραπευτές προσπαθούσαν να 
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αντιµετωπίσουν το φαινόµενο όταν αυτό είχε πλέον εµφανιστεί. 
∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι δίνονταν οδηγίες ή συµβουλές για να 
µην γίνει κάποιος παχύσαρκος.  

Στις µέρες µας αυτό είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο. Οι 
στρατηγικές πρόληψης στο γενικό πληθυσµό στηρίζονται κυρίως 
στην προσπάθεια συνολικής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των 
πολιτών σε θέµατα διατροφής και σωµατικής δραστηριότητας. 
Πριν από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να περάσει στη συνείδηση του 
κάθε πολίτη, ότι η παχυσαρκία είναι µία χρόνια νόσος µε σοβαρές 
επιπλοκές, η οποία ευκολότερα προλαµβάνεται παρά 
αντιµετωπίζεται. 

 

II.ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 

Ως παχυσαρκία συνήθως ορίζεται η κατάσταση στην οποία 
υπάρχει µη φυσιολογική ή υπερβολική συσσώρευση λίπους στις 
λιπαποθήκες του σώµατος, σε σηµείο τέτοιο ώστε να αποτελεί 
κίνδυνο για την υγεία. Η αύξηση του σωµατικού λίπους έχει σαν 
αποτέλεσµα την αύξηση του σωµατικού βάρους. Χαµηλή 
κατανάλωση ενέργειας µέσω µειωµένης σωµατικής 
δραστηριότητας όπως και αυξηµένη πρόσληψη ενέργειας µέσω 
της διατροφής οδηγούν στην εµφάνιση της παχυσαρκίας 

 

 

III.ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 

Υπερτροφική: αύξηση του µεγέθους των λιποκυττάρων 

Υπερπλαστική: αύξηση του αριθµού των λιποκυττάρων 
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IV.ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 

Η παχυσαρκία διακρίνεται στην: 

♦ Γενικευµένη παχυσαρκία: όπου καλύπτει όλες τις περιοχές 
του σώµατος 

♦ Παχυσαρκία άνω περιοχής του σώµατος: εντοπίζεται κυρίως 
στην κοιλιακή χώρα και ορίζεται ως ανδροειδής ή ανδρική 
παχυσαρκία. 

♦ Παχυσαρκία κάτω περιοχής του σώµατος: εντοπίζεται 
κυρίως στην περιφέρεια και ορίζεται ως γυναικοειδής ή 
γυναικεία παχυσαρκία. 

♦ Παχυσαρκία σπλαχνικού λίπους: χαρακτηρίζεται από σαφή 
συγκέντρωση λίπους στην κοιλιακή κοιλότητα. 

♦ Παχυσαρκία υποδόριου λίπους: χαρακτηρίζεται από τη 
συγκέντρωση λίπους στον υποδόριο ιστό. 

 

 

V.ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 

Ορίζονται τρείς βαθµοί παχυσαρκίας: 

• Ήπια ή πρώτου βαθµού παχυσαρκία – ∆.Μ.Σ. 30,0-
34,9kg/m2 

• Μέτρια ή δευτέρου βαθµού παχυσαρκία – ∆.Μ.Σ. 35,0-
39,0kg/m2 

• Σοβαρή ή τρίτου βαθµού παχυσαρκία – ∆.Μ.Σ. >40kg/m2 
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VI. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (∆.Μ.Σ.) 

  

Ο ∆.Μ.Σ. είναι ένας µαθηµατικός υπολογισµός, υπολογίζεται 
αν διαιρέσουµε το σωµατικό βάρος του ατόµου σε κιλά(kg) δια του 
ύψους του σε µέτρα στο τετράγωνο(m2). 

∆.Μ.Σ. = Βάρος / Ύψος2 (kg/m2) 

Είναι η απλούστερη µέθοδος και συχνότερα 
χρησιµοποιούµενη µέθοδος για την ταξινόµηση της παχυσαρκίας, 
όµως ενέχει κίνδυνο λάθους σε περιπτώσεις όπως οίδηµα, µυϊκή 
υπερτροφία, σε µυώδεις ανθρώπους, εγκύους και γυναίκες που 
θηλάζουν. 

Τα όρια του ∆.Μ.Σ. βάσει της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

∆.Μ.Σ.  Κίνδυνος 
νοσηρότητας 

Ελλιποβαρής  <18,5 kg/m2  Χαµηλός 
(αυξηµένος 
κίνδυνος άλλων 
κλινικών 
προβληµάτων  

«Φυσιολογικό» σωµατικό 
βάρος  

18,5 – 24,9 
kg/m2  

Μέσος  

Σωµατικό υπέρβαρο  25,0 – 29,9 
kg/m2  

Αυξηµένος  

Παχυσαρκία βαθµού α  30,0 – 34,9 
kg/m2  

Πολύ 
αυξηµένος  

Παχυσαρκία βαθµού β  35,0 – 39,9 
kg/m2  

Σοβαρός  

Νοσογόνος παχυσαρκία 
βαθµού γ  

>40 kg/m2  Πολύ σοβαρός  
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VII.ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

 

Για την εµφάνιση της παχυσαρκίας συµβάλλουν πολλοί 
παράγοντες: 

 

1. Κληρονοµικότητα: 

Η κληρονοµικότητα επηρεάζει σηµαντικά την διαµόρφωση του 
βάρους. Στον παράγοντα αυτό υπολογίζεται ότι οφείλεται το 20 - 
25% των κρουσµάτων της νόσου. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, 
φαίνεται ότι όταν ο ένας από τους δύο γονείς είναι παχύσαρκος, η 
θεωρητική πιθανότητα εκδήλωσης παχυσαρκίας είναι 40%, ενώ 
στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι, η 
πιθανότητα σχεδόν διπλασιάζεται. Μια άλλη παρατήρηση που 
ενισχύει την ίδια άποψη, είναι ότι οι µονοωογενείς δίδυµοι (που 
έχουν ακριβώς τα ίδια γονίδια) εκτός από τις εξωτερικές οµοιότητες 
έχουν τις περισσότερες φορές και παραπλήσιο βάρος. Είναι 
ωστόσο δύσκολο να εκτιµήσουµε ακριβώς τον βαθµό επίδρασης 
της κληρονοµικότητας  στην διαµόρφωση του βάρους, για τον λόγο 
ότι τα άτοµα που ζουν και µεγαλώνουν σε δεδοµένο οικογενειακό 
περιβάλλον, συνήθως µοιράζονται και όµοιο τρόπο ζωής, µε 
κοινές διατροφικές συνήθειες. 

 

2. Υποθάλαµος-Ορµόνες:  

Από πολλά χρόνια είναι γνωστός ο ρόλος του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος (Κ.Ν.Σ.) και κυρίως του υποθαλάµου, στη 
ρύθµιση του βάρους και του ενεργειακού ισοζυγίου. Η ρύθµιση 
αυτή επιτελείται από ένα πυκνό και ολοκληρωµένο δίκτυο που 
ελαχιστοποιεί την επίδραση των µµικρών διακυµάνσεων του 
ενεργειακού ισοζυγίου στον λιπώδη ιστό, ελέγχει την όρεξη και τον 
κορεσµό. Υπάρχουν κυκλώµατα που προάγουν την αύξηση της 
πρόσληψης τροφής και του βάρους (αναβολικά) και άλλα που 
ελαττώνουν την πρόσληψη τροφής και συµβάλλουν στην απώλεια 
βάρους (καταβολικά). Οι ορµόνες ενέχονται στην οµοιοστασία της 
ενέργειας. Όµως, οι ορµονικές διαταραχές είναι σχετικά σπάνια 
αίτια παχυσαρκίας. Τα πιο συχνά είναι ο υποθυρεοειδισµός και το 
ιατρογενές σύνδροµο Cushing. Σπανιότερα είναι η έλλειψη  
αυξητικής ορµόνης, το (ενδογενές) σύνδροµο Cushing, ο 
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υπογοναδισµός, το ινσουλίνωµα και ο ψευδό-
υποπαραθυρεοειδισµός.  

Η λεπτίνη είναι µια ορµόνη, που παράγεται στα λιποκύτταρα 
του υποδόριου και κοιλιακού λίπους. Στην κυκλοφορία είναι 
συνδεδεµένη µε πρωτεΐνες, περνά τον αιµατο-εγκεφαλικό φραγµό, 
συνδέεται µε τον υποδοχέα της στον υποθάλαµο, όπου 
ενεργοποιεί την κατανάλωση ενέργειας και αναστέλλει την 
πρόσληψη τροφής. Έχουν αναφερθεί µµεταλλάξεις του γονιδίου 
της λεπτίνης και του υποδοχέα της που προκαλούν σοβαρή 
παχυσαρκία σε µέλη δυο οικογενειών, όµως οι καταστάσεις αυτές 
είναι σπάνιες. Στην πλειονότητα των παχύσαρκων δεν 
διαπιστώθηκαν τέτοιες ανωµαλίες. Εικάζεται ότι υπάρχει αντίσταση 
στη λεπτίνη λόγω αδυναµίας εισόδου στον εγκέφαλο ή βλάβες 
µετά τον υποδοχέα, που όµως δεν έχουν ακόµα εντοπισθεί. 

 

3. Ενδοκρινικοί παράγοντες: 

• Νόσος Cushing: 

Η κεντρική παχυσαρκία που περιλαµβάνει το πρόσωπο, τον 
τράχηλο και τον κορµό αποτελεί χαρακτηριστικό του συνδρόµου. 

• Υποθυρεοειδισµός: 

Οι ασθενείς µε υποθυρεοειδισµό παρουσιάζουν µικρή µόνο 
αύξηση του σωµατικού βάρους λόγω επιβράδυνσης του 
µεταβολικού τους ρυθµού. Σπάνια, πάντως, οδηγούνται σε 
παχυσαρκία. 

• Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών: 

Το 50% των γυναικών µε σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών 
είναι παχύσαρκες. Το σύνδροµο αυτό χαρακτηρίζεται από 
ολιγοµηνόρροια, υπερτρίχωση και πολυκυστικές ωοθήκες. Τα 
άτοµα αυτά παρουσιάζουν ινσουλινοαντοχή, αυξηµένα επίπεδα 
ωχρινοτρόπου ορµόνης και αυξηµένα επίπεδα τεστοστερόνης 
προερχόµενα από τις ωοθήκες. 

• Ανεπαρκής έκκριση αυξητικής ορµόνης: 

Σε αυτή την κατάσταση η µυϊκή µάζα ελαττώνεται, ενώ 
αντίστροφα ο λιπώδης ιστός αυξάνεται 
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4. Περιβάλλον: 

Το περιβάλλον ασκεί σηµαντική επίδραση στην εµφάνιση της 
παχυσαρκίας όταν υπάρχει η γενετική προδιάθεση. Αυτό γίνεται 
εµφανές σε ορισµένους πληθυσµούς, όπου αλλαγή των 
διατροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής είχε ως αποτέλεσµα 
αύξηση του βάρους κατά 60% και εµφάνιση παχυσαρκίας. Οι 
Ινδιάνοι Pima που ζουν στις ΗΠΑ είναι κατά 25 κιλά παχύτεροι 
από άτοµα της ίδιας φυλής που ζουν στο Μεξικό. Ειδικότερα, 
σήµερα υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην τροφή, µε κατανάλωση 
πολλών γευµάτων. Η τροφή περιέχει πολλές λιπαρές ουσίες 
(κυρίως κεκορεσµένα λίπη) µε πολλούς υδατάνθρακες που 
απορροφούνται  και ελάχιστες φυτικές ίνες, που έχουν ευχάριστη 
γεύση, αυξάνοντας την πρόσληψη θερµίδων. 

Παράλληλα, η κατανάλωση ενέργειας έχει µειωθεί. Οι 
συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει και η εργασία είναι καθιστική και 
σπάνια χειρωνακτική. Υπάρχει περιορισµός δραστηριοτήτων στην 
καθηµερινή ζωή λόγω των τεχνολογικών επιτευγµάτων και 
διευκολύνσεων (µετακίνηση µε αυτοκίνητο - ανελκυστήρες, 
τηλεθέαση, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές), που 
περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας και προδιαθέτουν σε 
παχυσαρκία.  

Το βάρος αυξάνεται παράλληλα µε την ηλικία και στα δύο 
φύλα. Υπάρχει αυξηµένη επίπτωση στις γυναίκες, κυρίως µετά την 
ηλικία των 50 χρόνων µε την εµµηνόπαυση, στις χαµηλές 
εισοδηµατικές τάξεις και σε αστικές κοινωνίες σε σχέση µε τις 
αγροτικές. Η φυλή και η πολιτιστική υποδοµή παίζει επίσης 
σηµαντικό ρόλο, όπως γυναίκες της µαύρης φυλής είναι παχύτερες 
από εκείνες της λευκής φυλής αντίστοιχης ηλικίας. Τέλος, η 
ικανότητα ή µη του ατόµου να ανταπεξέρχεται στο άγχος του 
περιβάλλοντος είναι ένας ακόµα παράγων που επηρεάζει το βάρος 

 

5. Φαρµακευτικοί παράγοντες: 

Αρκετά φάρµακα έχουν συσχετιστεί µε αύξηση του σωµατικού 
βάρους. Τα κυριότερα αναφέρονται παρακάτω: 

• Αντιψυχωτικά φάρµακα 

• Αντικαταθλιπτικά 

• Αντιεπιληπτικά 
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• Στεροειδή 

• Αδρενεργικοί ανταγωνιστές 

• Ανταγωνιστές σεροτονίνης 

• Αντιδιαβητικά 

• Αντισυλληπτικά χάπια 

 

 

VIII.ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Εκτός από την αισθητική πλευρά του θέµατος, όπου οι κρίσεις 
παραµένουν υποκειµενικές και διαφέρουν ανάλογα και µε 
κοινωνικές αντιλήψεις αλλά και από εποχή σε εποχή, στον τοµέα 
της υγείας η κατάσταση αντικειµενοποιείται. 

Η παχυσαρκία έχει συσχετιστεί µε σηµαντική αύξηση στη 
νοσηρότητα και, αναπόφευκτα, στη θνησιµότητα του πληθυσµού-η 
οποία αυξάνεται ανάλογα µε το βαθµό της παχυσαρκίας. Ένα ευρύ 
και ετερόκλητο σύνολο παθήσεων έχει αποδειχθεί ότι ‘'προτιµούν’’ 
τους παχύσαρκους. 

Οι επιπλοκές της παχυσαρκίας περιλαµβάνουν: 

1. Καρδιαγγειακές παθήσεις: (στεφανιαία νόσος, έµφραγµα 
µυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη, αιφνίδιος θάνατος και αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια, αρτηριακή υπέρταση, καρδιακή 
ανεπάρκεια). 

2. Παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος, λόγω περιορισµού 
της λειτουργίας των πνευµόνων από το περίσσιο λίπος (άπνοια 
του ύπνου, πνευµονική υπέρταση, βρογχικό άσθµα.) 

3. Αντίσταση στην ινσουλίνη και εµφάνιση σακχαρώδη διαβήτη. 

4. Εµφάνιση ορισµένων τύπων καρκίνου µε διαφορετική κατανοµή 
στον άνδρα (παχέος εντέρου, ορθού και προστάτη) και στη 
γυναίκα (µήτρας, χοληφόρων οδών, µαστού, ωοθηκών). 

5. Ποικίλες ψυχολογικές διαταραχές. 
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6. Ορµονικές διαταραχές (στους άνδρες µειωµένα επίπεδα 
τεστοστερόνης και αυξηµένα οιστραδιόλης και οιστρόνης ενώ 
στις γυναίκες παρατηρούνται διαταραχές εµµηνορρυσίας). 

7. Εκφυλιστικές αλλοιώσεις από υπερφόρτιση των αρθρώσεων και 
οστεοαρθρίτιδα. 

8. Νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος (χολολιθίαση, 
οισοφαγίτιδα από παλινδρόµηση). 

9. ∆ερµατικά νοσήµατα παρουσιάζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα 
στους παχύσαρκους. 

10. Οι κίνδυνοι κατά τη διενέργεια χειρουργικών επεµβάσεων 
αλλά και του τοκετού είναι µεγαλύτεροι. 

 

Αν και τα παχύσαρκα παιδιά δεν εξελίσσονται απαραίτητα σε 
παχύσαρκους ενηλίκους, εν τούτοις η παιδική παχυσαρκία, 
φαινόµενο αρκετά συχνό στην εποχή µας, έχει άµεσες επιπτώσεις 
στην ψυχολογία τους. Ευνόητο είναι ότι οι παραπάνω κίνδυνοι 
είναι ακόµα µεγαλύτεροι για κάποιον που διάγει την παιδική του 
ηλικία µε περίσσεια λίπους και συνεχίζει έτσι και ως ενήλικος. 

 

 

IX.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 

Τα περιττά κιλά και η παχυσαρκία είναι πολλές φορές πλήγµα 
για την ψυχή του ανθρώπου. Το παχύσαρκο άτοµο νιώθει ενοχικά, 
διαθέτει χαµηλή αυτοεκτίµηση και δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα 
θέλω και τα συναισθήµατά του. Χαµηλή αυτοπεποίθηση µε πολλές 
ενοχές και το συναίσθηµα του αδιεξόδου, συµβάλλουν σε έναν 
αρνητικό φαύλο κύκλο, όπου η πολυφαγία χρησιµοποιείται ως 
διέξοδος στο πρόβληµα, το οποίο αρχικά προκαλεί. Το παχύσαρκο 
άτοµο µέσα από τη σχέση του µε το φαγητό, εκφράζεται και 
εκφράζει τη συναισθηµατική του κατάσταση. Το φαγητό αποτελεί 
γι’ αυτόν καταφύγιο όλων των εσωτερικών και εξωτερικών του 
συγκρούσεων, ενώ διατηρεί την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για µια 
σχέση από την οποία δεν πρόκειται ποτέ να προδοθεί.  
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Ο στιγµατισµός από το ευρύτερο κοινωνικό αλλά και το 
στενότερο συγγενικό περιβάλλον ενισχύει την αρνητική εικόνα του 
παχύσαρκου ατόµου για τον εαυτό του. Πολλές επιστηµονικές 
µελέτες δείχνουν ότι τα παχύσαρκα άτοµα εµφανίζουν γενικά 
µεγαλύτερη συναισθηµατική κόπωση. Η αρνητική εικόνα που 
έχουν οι παχύσαρκοι για το σώµα τους, τους προκαλεί κατάθλιψη 
και δυστυχώς αρκετοί έχουν και τάσεις αυτοκτονίας. Βέβαια, το αν 
θα αναπτύξει κάποιος κατάθλιψη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
το µορφωτικό του επίπεδο και από άλλους παράγοντες, αλλά τα 
περιττά κιλά ενισχύουν την προδιάθεση.  

Οι επιπτώσεις στον οργανισµό και στην εξωτερική εµφάνιση 
του ατόµου είναι σαφείς και το άτοµο δεν µπορεί παρά να τις 
βιώνει και µάλιστα τραυµατικά. Οι περισσότεροι παχύσαρκοι είναι 
δυσαρεστηµένοι µε την εµφάνιση του σώµατος τους. Σε µερικές 
περιπτώσεις υπάρχει τέτοια αντίληψη για τη σωµατική εικόνα που 
το άτοµο µπορεί να θεωρεί τον εαυτό του αποκρουστικό και να 
αποφεύγει και την παραµικρή έκθεση του σώµατός του. Ένα 
παχύσαρκο άτοµο νιώθει µειονεκτικά δίπλα σε κάποιον αδύνατο. 
∆εν είναι τυχαίο που τα παχύσαρκα άτοµα απέχουν από αθλητικές 
δραστηριότητες ή αποφεύγουν την παραλία το καλοκαίρι. Μια 
αρνητική εικόνα για το σώµα έχει ως συνέπεια και την αποφυγή 
της ερωτικής ζωής. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν τόσο άσχηµα όταν 
εκθέτουν το σώµα τους που χάνουν κάθε ενδιαφέρον γι’ αυτό 
καταπιέζοντας τα θέλω και τα συναισθήµατά τους. 

Η ίδια η κοινωνία πολλές φορές κάνει διακρίσεις εναντίον των 
υπέρβαρων ατόµων, είναι σαφές από τις διάφορες έρευνες ότι σε 
γενικές γραµµές οι παχύσαρκοι συναντούν πολύ περισσότερα 
εµπόδια στην εξέλιξή τους απ’ ό, τι οι µη παχύσαρκοι. 

Η ψυχολογία αυτή συµβάλλει αρνητικά στην προσπάθεια των 
ατόµων να χάσουν βάρος, όµως και εκείνοι που πραγµατικά έχουν 
την πρόθεση να χάσουν βάρος, πολλές φορές δεν βρίσκουν το 
κουράγιο, διότι απογοητεύονται από το τι έχει συµβεί στο 
παρελθόν ή απλά δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Αυτό έχει ως 
συνέπεια να δηµιουργεί έναν φαύλο κύκλο αποτυχιών που ρίχνει 
ακόµη πιο πολύ την ήδη χαµηλή αυτοεκτίµηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

 
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 

 

Το κυκλοφορικό σύστηµα εκτείνεται σε όλο το σώµα, 
εξυπηρετώντας τη διατροφή των ιστών, την οξυγόνωση τους και τη 
µεταφορά προϊόντων και ουσιών. 

∆ιαιρείται στο: 

1. αιµοφόρο σύστηµα και 

2. στο λεµφοφόρο σύστηµα 

 

Ι. ΑΙΜΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Το αιµοφόρο σύστηµα αποτελείται από την καρδιά, η 

λειτουργία της οποίας διατηρεί ουσιαστικά την κίνηση µέσα στο 
κυκλοφορικό σύστηµα και τα αιµοφόρα αγγεία που διακρίνονται 
στις αρτηρίες, τα τριχοειδή και τις φλέβες, που αντίστοιχα θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν σαν συστήµατα διανοµής, περιοχές 
ανταλλαγής και συστήµατα συλλογής. 

 

Λειτουργίες του αιµοφόρου συστήµατος: 

1. Τρέφει και οξυγονώνει τους διάφορους ιστούς. 

2. Αποµακρύνει τα άχρηστα και επιβλαβή προϊόντα της 
ανταλλαγής της ύλης. 

3. Μεταφέρει τις διάφορες ορµόνες προς τα «όργανα στόχους» για 
την ρύθµιση ειδικών και γενικών λειτουργιών αυτών. 

4. Ρυθµίζει την θερµοκρασία του οργανισµού. 

5. Βοηθά στην άµυνα του οργανισµού. 

6. Μεταφέρει νερό και ηλεκτρολύτες στα πλαίσια της διατήρησης 
της οµοιοστασίας. 
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II.ΛΕΜΦΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ένα µέρος των υγρών που βγαίνουν από τα αιµοφόρα 

τριχοειδή δια διαπηδήσεως δεν επαναπροσλαµβάνεται από τις 
φλέβες της κυκλοφορίας. Το «πλεονάζον» όµως αυτό υγρό δεν 
παραµένει στον διάµεσο χώρο, αλλά επανέρχεται στην φλεβική 
κυκλοφορία µε το λεµφικό σύστηµα, που θεωρείται παράρτηµα του 
φλεβικού, κινούµενο παράλληλα προς αυτό και τελικά 
συνενούµενο µαζί του. Το «πλεονάζον» υγρό είναι η λέµφος 
κολλώδες, λεπτόρρευστο και άχρωµο υγρό, του οποίου το χρώµα 
γίνεται γαλακτώδες στα λεµφικά αγγεία των εντέρων. Το λεµφικό 
σύστηµα αποτελείται από τα λεµφοφόρα τριχοειδή, τα λεµφαγγεία 
και τα λεµφοκυτογόνα όργανα. 

 

Λειτουργίες του λεµφοφόρου συστήµατος: 

1. Αθροίζει το ορώδες υγρό (λέµφος) που συγκεντρώνεται στον 
διάµεσο χώρο και χρησιµεύει για την θρέψη των διαφόρων 
κυττάρων. 

2. Αποχετεύει τις άχρηστες ουσίες του κυτταρικού µεταβολισµού. 

3. Η εντερική του µοίρα χρησιµεύει για την αποµύζηση του 
θρεπτικού χυλού. 

4. Παράγει µε τα λεµφογάγγλια τα λεµφοκύτταρα. 

5. Συγκρατεί στα λεµφογάγγλια διάφορες επιβλαβείς ουσίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 

 

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆Α 

 

Ένα απ’ τα µεγαλύτερα σύγχρονα προβλήµατα των γυναικών, 
όσον αφορά την εµφάνισή τους είναι κι η κυτταρίτιδα. Μια πάθηση 
πολύ διαδεδοµένη στις προηγµένες κοινωνίες η οποία δηµιουργεί 
τόσο σωµατικά όσο και ψυχολογικά προβλήµατα στις γυναίκες, 
αφού ένα µεγάλο ποσοστό από αυτές (περίπου το 80%) έχουν 
προσβληθεί ή πρόκειται να προσβληθούν απ’ την κυτταρίτιδα σε 
κάποιο στάδιο της ζωής τους. Αυτό βέβαια συµβαίνει διότι έχουν 
αλλάξει ο τρόπος ζωής µας και οι διατροφικές µας συνήθειες. 
Ακόµα και το άγχος, που έχει αυξηθεί στις µέρες µας, φέρει και 
αυτό σηµαντικό µερίδιο. Επειδή εµφανίζεται µε πολλές όψεις και 
σε διάφορες περιοχές του σώµατος είναι φρόνιµο να γίνει νωρίς η 
διάγνωση, ώστε κι η θεραπεία να έχει όσο το δυνατόν καλύτερα 
αποτελέσµατα, αν και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε ότι η καλύτερη 
θεραπεία είναι η πρόληψη! Επίσης η σωστή διατροφή µε 
άφθονους χυµούς φρούτων και λαχανικών σε συνδυασµό µε την 
άσκηση και την ειδική µάλαξη έχει ευεργετικά αποτελέσµατα. 

 

I.ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 
 

Κατά τον γιατρό Le Coaram de Tromelin, κυτταρίτιδα είναι µια 
παθολογική κατάσταση των δερµατικών και υποδορίων ιστών, που 
χαρακτηρίζεται κλινικά, από µια οιδηµατική διήθηση, που έχει 
ανώµαλη υφή η οποία οφείλεται σε δύο αίτια. Αφ’ ενός σε ένα 
οίδηµα που εισβάλει στα µεσοδιαστήµατα του συνδετικού ιστού και 
αφ’ ετέρου σε µια συρρίκνωση των ιστών του λιπώδους κυττάρου 
και των λεµφατικών αγγείων. 

Κατά την γνώµη πολλών επιστηµόνων, όπως η παχυσαρκία 
είναι διαταραχή της λειτουργίας του λιπώδους ιστού και κακός 
µεταβολισµός του λίπους, η κυτταρίτιδα είναι διαταραχή του 
συνδετικού ιστού και κακός µεταβολισµός των συστατικών της 
θεµελίου ουσίας και ειδικά του νερού. (Τιµοθέας Πατζίκα, 
Κυτταρίτιδα-Εναλλακτική θεραπεία, εκδ. Ελλήν 1999,σελ.33) 
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II.ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 

� Μπορεί να παρουσιάζονται σκληρές πλάκες, µε ακανόνιστα 
όρια, οι οποίες καλύπτονται από το δέρµα, το οποίο 
παρουσιάζει την όψη του «φλοιού του πορτοκαλιού». 

� Μπορεί να εµφανίζεται µε τη µορφή σωρών σκληρών 
κόκκων, σε µία ζώνη περιορισµένη ή ακόµα µε τη µορφή 
πολλών σκληρών όζων, µεγέθους κερασιού. 

� Τέλος, όταν συνοδεύεται από παχυσαρκία, το δέρµα 
παρουσιάζει µια γενική οδυνηρή διήθηση, είναι λεπτυσµένο, 
συχνά συνοδεύεται από υπερκεράτωση και πολύ εύκολα 
δηµιουργούνται αιµατώµατα. 

 

 

III.ΕΙ∆Η ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 

Υπάρχουν τρία είδη κυτταρίτιδας: 

1. Συµπαγής ή σκληρή κυτταρίτιδα 

Στη συµπαγή ή σκληρή κυτταρίτιδα το δέρµα µπορεί να 
φαίνεται υπερβολικά τεντωµένο πάνω στις εσωτερικά διογκωµένες 
περιοχές, οπότε κατά την ψηλάφηση δίνει κοκκώδη αίσθηση και 
εµφανίζει σηµάδια ρήξης. Οι ελαστικές και µαλακτικές ίνες που 
επιτρέπουν στο δέρµα να διαστέλλεται, όταν µείνουν πολύ καιρό 
τεντωµένες, σπάνε αφήνοντας στο δέρµα σηµάδια όµοια µε ουλές 
(ραβδώσεις). Αυτό συµβαίνει γιατί το δέρµα δεν µπορεί να 
αντισταθεί στις υποδόριες κακώσεις. 

Επίσης εµφανίζεται πιο ευαίσθητο στο άγγιγµα εξαιτίας των 
συµπιέσεων των νευρικών απολήξεων και των ινών του δέρµατος 
που είναι σκληρές και ανελαστικές. 

Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις, η σκληρή κυτταρίτιδα συναντάται 
γενικά σε νέες γυναίκες µε καλή φυσική κατάσταση, αλλά και 
γυναίκες κάθε ηλικίας µπορούν να προσβληθούν, 
συµπεριλαµβανοµένου ακόµη και αυτών των µυών που οι ιστοί 
τους είναι σε άριστη φυσική κατάσταση.  
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2. Χαλαρή ή µαλθακή κυτταρίτιδα 

 Η µαλακιά κυτταρίτιδα δεν είναι συµπαγής και 
συµπυκνωµένη, όπως η σκληρή. Τείνει αντίθετα να απλωθεί σε 
πλατιές ζώνες και σε µεγάλες επιφάνειες. Είναι κινητή και 
κυµαίνεται µεταξύ του µυός και του δέρµατος. 

Για να αναγνωρίσουµε αυτό το είδος της κυτταρίτιδας πρέπει 
οπωσδήποτε να αγγίξουµε τους ιστούς. Αντίθετα µε τον σκληρό 
τύπο της κυτταρίτιδας, η µαλακιά κυτταρίτιδα είναι κινητή και 
γλιστράει, δηλαδή αιωρείται εύκολα στους µυς. 

Επειδή είναι χαλαρή, κρέµεται σε πτυχές και εξογκώµατα. 
Παίζει σε κάθε κίνηση του δέρµατος και είναι θέαµα αντιαισθητικό. 
Τα χαρακτηριστικά της µαλακής κυτταρίτιδας είναι ότι οι ιστοί 
στερούνται δραστηριότητας. Ο µυϊκός τόνος είναι ανεπαρκής και οι 
φλέβες διαστέλλονται εύκολα. Μαλακιά κυτταρίτιδα συναντάµε σε 
γυναίκες που είχαν κάποτε µια δραστηριότητα και που έµειναν 
αδρανείς για ένα ορισµένο διάστηµα καθώς και σε άτοµα µεγάλης 
ηλικίας των οποίων η ελαστικότητα του δέρµατος είναι πολύ 
περιορισµένη. 

 

3. Συσχετισµένη κυτταρίτιδα 

Συνδυάζει την κατακράτηση λίπους και ύδατος. Είναι κατά 
περίσταση σκληρή ή µαλακή και ο πόνος που αναπτύσσεται 
κυµαίνεται σε υποφερτά επίπεδα. 

 

 

ΣΚΛΗΡΗ 

Κατακράτηση 
λίπους 

ΜΑΛΑΚΗ 
Κατακράτηση νερού 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΗ 
(και λίπος και νερό) 

Είναι σκληρή και 
στη πίεση πονάει 

Είναι µαλακό το 
δέρµα και δεν πονάει 

στη πίεση 

Είναι και µαλακή και 
σκληρή και πονάει 

υποφερτά 

 

 

 



42 

 

IV.ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 

Η κυτταρίτιδα µπορεί να εµφανιστεί σε κάθε σηµείο του 
σώµατος εκτός απ’ τις παλάµες, τα πέλµατα και το κεφάλι. 

Τα πιο ευαίσθητα σηµεία του σώµατος στην εµφάνιση της 
κυτταρίτιδας είναι τα εξής: 

• Μηροί, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική τους 
επιφάνεια, 

• Γλουτοί 

• Γόνατα 

• Υπογάστριο 

• Αστράγαλοι 

• Κοιλιακή χώρα, σε άτοµα συνήθως τα οποία παρουσιάζουν 
παχυσαρκία, 

• Άνω άκρα, σε γυναίκες συνήθως στην εµµηνόπαυση 

• Αυχένα 

• Στο µέρος της ράχης που βρίσκεται κάτω από την ωµοπλάτη 

• Γάµπες 

 

Η κυτταρίτιδα εφ’ όσον µορφοποιείται στον λιπώδη συνδετικό 
ιστό µπορεί να προσβάλει τα εσωτερικά όργανα. 

 

 

V.ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 

Τα στάδια της κυτταρίτιδας είναι τα εξής τέσσερα: 

1ο Στάδιο: Τα σηµάδια του σχηµατισµού της κυτταρίτιδας είναι 
αόρατα, γιατί συµβαίνουν στο επίπεδο του χορίου. Τα αιµοφόρα 
αγγεία στις προβληµατικές περιοχές αρχίζουν να καταστρέφονται, 
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κι έτσι προκαλείται απώλεια των δικτύων των τριχοειδών αγγείων 
στο χόριο. Καθώς η καταστροφή συνεχίζεται, το δέρµα δεν µπορεί 
πια να λάβει όλες τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται, µε 
αποτέλεσµα να προκαλείται ακόµα µεγαλύτερη φθορά στο χόριο 
και την επιδερµίδα. Το νερό αρχίζει να διαρρέει από τα 
κατεστραµµένα αιµοφόρα αγγεία και να συγκεντρώνεται ανάµεσα 
στους ιστούς. Τα λιποκύτταρα διογκώνονται, γίνονται διπλάσια ή 
και τριπλάσια, σχηµατίζοντας συµπαγείς µάζες. Ωστόσο, σε αυτό 
το στάδιο η επιδερµίδα είναι ακόµη υγιής, όπως και το χόριο.  

2ο Στάδιο: Η φθορά του χορίου έχει προχωρήσει. Τα 
λιποκύτταρα διογκώνονται ακόµη περισσότερο και αρχίζουν να 
ωθούνται προς τα πάνω, στο ολοένα και πιο αδύναµο χόριο. Οι 
θρεπτικές ουσίες δεν µπορούν να φτάσουν στο δέρµα, το οποίο 
αδυνατίζει όλο και περισσότερο. Αυτός ο κύκλος καταστροφής των 
ιστών επιταχύνει την ανάπτυξη της κυτταρίτιδας. Οι συνέπειες 
στην επιφάνεια του δέρµατος εξακολουθούν να είναι ελάχιστες, 
αλλά η όψη φλοιού πορτοκαλιού µπορεί να γίνει αισθητή µε ένα 
απλό τσίµπηµα.  

3ο Στάδιο: Συνεχίζονται οι διαδικασίες του 2ου σταδίου, όµως 
η όψη φλοιού πορτοκαλιού είναι πλέον ορατή ακόµα και όταν δεν 
τσιµπάτε το δέρµα. Η κυτταρίτιδα έχει ανάγλυφη και τραχιά υφή.  

4ο Στάδιο: Τα εξογκώµατα στο επίπεδο του χορίου είναι 
ορατά. Σε αυτό το στάδιο η κυτταρίτιδα χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη σφριγηλότητας, λόγω προχωρηµένης φθοράς του 
δέρµατος. Συχνά µάλιστα συνοδεύεται από πόνο, ειδικά µετά από 
αρκετή ώρα ορθοστασίας, που η κατακράτηση υγρού στα πόδια 
κορυφώνεται. 

 

VI. ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 

 Η κυτταρίτιδα αναπτύσσεται σε περίπτωση καταστροφής του 
λιπώδους ιστού. 

Τρεις παράγοντες έχουν θεωρηθεί υπεύθυνοι για αυτό : 

• η ανεπαρκής παροχή αίµατος µέσω της µικροκυκλοφορίας, 

• η ανεπαρκής  φλεβική παροχέτευση και 
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• η ανεπαρκής λεµφική παροχέτευση. 

 

1. ∆ιαταραχή της µικροκυκλοφορίας σηµαίνει πως το οξυγόνο 
και τα θρεπτικά συστατικά δεν µπορούν να φτάσουν σε 
επαρκείς ποσότητες στους ιστούς για τη φυσιολογική λειτουργία 
του κυτταρικού µεταβολισµού. Εάν σε έναν ιστό αυτή η 
διαταραχή γίνει µόνιµη τότε οι συνέπειες είναι σηµαντικές. Ο 
ιστός οδηγείται σε συσσώρευση ενδιάµεσων µεταβολικών 
προϊόντων ,που κατά πλειοψηφία έχουν τοξικές ιδιότητες και 
προσβάλλουν όχι µόνο τη δοµή του ιστού αλλά και την 
ικανότητα ανανέωσής του. Σε αυτήν την περίπτωση οι 
ινοβλάστες που υπάρχουν στο υποδόριο λίπος και συµβάλλουν 
στην διαµόρφωση του στηρικτικού δικτύου για τα λιποκύτταρα, 
χάνουν την ικανότητα παραγωγής των διαφόρων ινών τους. 
Έτσι, αρχίζουν να σχηµατίζουν βώλους από πολυσακχαρίτες οι 
οποίοι περιβάλλουν τα λιποκύτταρα και η υφή τους παίζει ρόλο, 
σε σηµαντικό βαθµό, στην µακροσκοπική εικόνα της 
κυτταρίτιδας. Επιπλέον, η µειωµένη αιµατική παροχή σε έναν 
ιστό µειώνει τον ρυθµό µε τον οποίο µεταβολίζεται το λίπος  µε 
αποτέλεσµα τον σχηµατισµό µικρών σκληροελαστικών µαζών 
από το λίπος το οποίο δεν είναι διαθέσιµο προς καύση. 

2. Ανεπαρκής φλεβική παροχέτευση προκαλεί ανάπτυξη 
ανάδροµης πίεσης η οποία επεκτείνεται από τις φλέβες στους 
ιστούς. Αυτό οδηγεί σε αυξηµένη συγκέντρωση τοξικών 
µεταβολικών προϊόντων και σε κατά-στροφή των τοιχωµάτων 
των φλεβών αλλά και των ιστών. 

3. Ανεπαρκής λεµφική παροχέτευση κάνει το λεµφικό υγρό να 
λιµνάζει µε αποτέλεσµα κάποιες πρωτεΐνες που υπάρχουν σε 
αυτό να διαχωρίζονται, να συγκολλώνται µεταξύ τους και να 
σχηµατίζουν ινίδια. Με την πάροδο του χρόνου αυτά παχαίνουν 
περισσότερο είτε µε επικόλληση νέων πρωτεϊνών είτε µε την 
επίδραση των ινοβλαστών, σχηµατίζοντας µία διάταξη σαν την 
κερήθρα των µελισσών γύρω από τα λιποκύτταρα. Μεταξύ των 
κυττάρων και των ινών παγιδεύεται υγρό, γεγονός που αυξάνει 
επιπλέον την ιστική πίεση  µε αποτέλεσµα τη µείωση της 
φυσιολογικής αιµατικής παροχής και την εκτροπή σηµαντικού 
ποσοστού του αρτηριακού αίµατος στους γύρω ιστούς. Σε πιο 
σοβαρές καταστάσεις παρατηρείται σχηµατισµός µεγάλων όζων 
που ονοµάζονται στεατώµατα και τα οποία δίνουν την 
χαρακτηριστική µακροσκοπική εικόνα της κυτταρίτιδα 
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Η κυτταρίτιδα είναι µια πάθηση, η οποία είναι αποτέλεσµα της 
αύξησης του όγκου του σωµατικού λίπους. Όταν τα λιποκύτταρα 
αρχίσουν και µεγαλώνουν σε όγκο προς όλες τις κατευθύνσεις 
πιέζουν τα αιµοφόρα αγγεία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την 
σωστή θρέψη και οξυγόνωσή τους, µε αποτέλεσµα να έχουµε κακή 
κυκλοφορία του αίµατος καθώς και συσσώρευση άχρηστων 
προϊόντων του µεταβολισµού. Τα λιποκύτταρα παύουν να 
συνδέονται αρµονικά µεταξύ τους µέσα στον µεσοκυττάριο χώρο κι 
η επιδερµίδα αλλού έλκεται κι αλλού απωθείται δηµιουργώντας την 
γνωστή σε όλους φλούδα πορτοκαλιού. 

Ο ανθρώπινος οργανισµός σε καθηµερινό επίπεδο 
προσλαµβάνει ουσίες πολύτιµες για αυτόν, αλλά παράλληλα 
κατασκευάζει κι απορρίµµατα, τα οποία πρέπει να αποβληθούν 
από αυτόν µέσω των νεφρών και των ιδρωτοποιών αδένων. Κάθε 
άνθρωπος έχει το δικό του συγκεκριµένο όριο αποβολής των 
άχρηστων ουσιών. Αν η αποβολή δεν γίνεται µε τον ενδεδειγµένο 
τρόπο οι τοξικές αυτές ουσίες παραµένουν στον οργανισµό και 
εναποτίθενται στον κυτταρικό ιστό, όπου σε συνδυασµό µε την 
κακή λεµφική κυκλοφορία και την διόγκωση των λιποκυττάρων 
δηµιουργούνται τα οζίδια της κυτταρίτιδας. 

 

 

VII.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆Α 

 

1. Αντισυλληπτικό χάπι: 

Ο συνδυασµός των οιστρογόνων και της προγεστερόνης ή 
µόνον της προγεστερόνης χρησιµοποιείται στην δηµιουργία του 
αντισυλληπτικού χαπιού. Το αντισυλληπτικό χάπι µπορεί να 
θεωρηθεί παράγοντας δηµιουργίας κυτταρίτιδας, αφού τα 
οιστρογόνα θεωρούνται ότι υποβοηθούν την συσσώρευση του 
λίπους ιδιαίτερα σε κάποια σηµεία του σώµατος και η 
προγεστερόνη την κατακράτηση υγρών. Τα τελευταία χρόνια έχει 
µειωθεί κατά πολύ η περιεκτικότητα των αντισυλληπτικών στις 
ορµόνες αυτές. 
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2. Η εγκυµοσύνη: 

Σε όλο το χρονικό διάστηµα της κυήσεως ο οργανισµός 
κατακλύζεται από οιστρογόνα, προγεστερόνη και άλλες ορµόνες  
οι οποίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη του εµβρύου µε αποτέλεσµα 
να  ευνοούν την κατακράτηση του νερού και την συσσώρευση 
λίπους στις περιοχές κυρίως των γλουτών, των ισχύων και του 
στήθους. Επίσης κατά την διάρκεια των µηνών που προηγούνται 
της γέννησης του παιδιού η µήτρα αυξάνεται σε µέγεθος και πιέζει 
τα λεµφικά αγγεία και τις φλέβες. Το αποτέλεσµα είναι µείωση της 
λεµφικής παροχέτευσης και του αίµατος από τους ιστούς και 
δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη κυτταρίτιδας. 

 

3. Στρες: 

Καταστάσεις φόβου, άγχους, πανικού και συγκινήσεως 
διεγείρουν τη λειτουργία του συµπαθητικού συστήµατος το οποίο 
µε την έκκριση της αδρεναλίνης προκαλεί αγγειοσύσπαση µε 
συνέπεια να δυσκολεύει την κυκλοφορία, ειδικά στα µέρη του 
σώµατος που είναι επιρρεπή στην κυτταρίτιδα. 

 

4. Κληρονοµικότητα: 

Όλοι µας κουβαλάµε κληρονοµικές καταβολές, όµως είναι 
πολύ σηµαντικό να διαφοροποιήσουµε τις µεταφερόµενες 
κληρονοµικά ευαισθησίες και προδιαθέσεις από τα εξολοκλήρου 
αναπτυγµένα προβλήµατα. Όντως κληρονοµείται  η κατασκευή του 
σκελετού, η στάση και γενικά το σχήµα του σώµατος, όµως η 
κυτταρίτιδα δεν είναι κληρονοµική, κληρονοµική είναι η 
προδιάθεση για κυτταρίτιδα δηλαδή ο τρόπος ζωής, οι συνήθειες, 
οι αξίες της οικογένειας οι οποίες συνοδεύουν τα άτοµα καθ’ όλη 
την διάρκεια της ζωής τους. 

 

5. Φύλο: 

Σύµφωνα µε την άποψη πολλών επιστηµόνων η κυτταρίτιδα 
εµφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες παρά στους άνδρες και η αιτία 
είναι ορµονική. 
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6. Κατάσταση υγείας: 

Αν η υγεία του ατόµου είναι επιβαρηµένη µε κάποιο πρόβληµα 
µπορεί πιθανόν να δηµιουργηθεί κυτταρίτιδα. 

Λοιµώξεις, φλεγµονές και οποιαδήποτε ανωµαλία στις ωοθήκες και 
στα γυναικολογικά όργανα µπορεί να οδηγήσουν στην δηµιουργία 
κυτταρίτιδας. 

Η δυσκοιλιότητα µπορεί επίσης να δηµιουργήσει κυτταρίτιδα 
καθώς η καθυστέρηση διέλευσης της τροφής από το 
γαστρεντερικό σωλήνα προκαλεί συµφόρηση στο έντερο, πίεση 
των αγγείων που διοχετεύουν το αίµα από τα κάτω άκρα στην 
καρδία και τελικά επιβράδυνση της φλεβικής και λεµφικής 
παροχέτευσης . 

Εγχειρήσεις στα όργανα της πυέλου µπορεί να αποδιοργανώσουν 
το σύστηµα της λεµφικής παροχέτευσης µε αποτέλεσµα την 
εµφάνιση της κυτταρίτιδας. 

Τέλος, πρήξιµο κοιλιάς, αέρια και µετεωρισµός µπορούν έµµεσα 
να επιδράσουν στην δηµιουργία της κυτταρίτιδας στο κάτω µέρος 
του σώµατος, εξαιτίας της πίεσης στα βουβωνικά λεµφογάγγλια και 
της παρεµπόδισης της λεµφικής και φλεβικής κυκλοφορίας. 

 

7. Έλλειψη φυσικής δραστηριότητας 

Η καθιστική ζωή και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας έχουν 
επιπτώσεις στην αιµατική και λεµφική κυκλοφορία, την αύξηση του 
βάρους και στην ανάπτυξη κυτταρίτιδας. 

 

8. Αλκοόλ και κάπνισµα 

Το αλκοόλ είναι αγγειοδιασταλτικό και βελτιώνει την αιµατική 
κυκλοφορία, ιδιαίτερα το κόκκινο κρασί. Σε κανονικές δόσεις είναι 
ευεργετικό για την κυκλοφορία και για την κυτταρίτιδα, σε µεγάλες 
όµως δόσεις εξ αιτίας της µεγάλης θερµιδικής του πυκνότητας 
αυξάνει το λίπος στον λιπώδη ιστό και φυσικά και την κυτταρίτιδα. 

Το κάπνισµα προκαλεί φθορά τόσο στην µικροκυκλοφορία 
όσο και στα µεγάλα αιµατικά και λεµφικά αγγεία εξ αιτίας των 
παραγόµενων ελευθέρων ριζών και του χηµικού αποτελέσµατος 
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της νικοτίνης, η οποία προκαλεί συστολή των µικρών αγγείων της 
κυκλοφορίας µε αποτέλεσµα την δηµιουργία κυτταρίτιδας. 

 

9. Κακές διατροφικές συνήθειες 

Στην βιοµηχανοποιηµένη εποχή που ζούµε καθηµερινά 
καινούργια προϊόντα µπαίνουν στη διατροφή µας µε τεχνητά 
χρώµατα και γεύση και πολλά συντηρητικά, µε αποτέλεσµα να 
αυξάνονται οι τοξίνες στον οργανισµό και να µειώνεται η ικανότητα 
του να τις αποβάλλει. Τα προϊόντα που ενισχύονται τεχνητά δεν 
µεταβολίζονται σωστά από τον οργανισµό και έτσι µπορεί να 
συνεισφέρουν στην αύξηση του βάρους, στην κατακράτηση υγρών 
και στην κυτταρίτιδα. 

 

10. Ψηλά τακούνια: 

Η ανύψωση της πτέρνας πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα 
προκαλεί την συστολή του γαστροκνηµίου µυός µε αποτέλεσµα να 
παρεµποδίζεται η φλεβική και η λεµφική ροή στην περιοχή αυτή. 
Έτσι είναι πολύ εύκολο να δηµιουργηθεί κυτταρίτιδα. 

 

11. Στενά ρούχα: 

Τα στενά ρούχα, οι ζώνες, τα εσώρουχα προκαλούν 
συσσώρευση των υγρών πάνω και κάτω από το σηµείο επαφής 
και µακροχρόνια δηµιουργούν χαλάρωση των παρακείµενων µυών 
που µαζί µε την κακή κυκλοφορία µπορεί να δηµιουργήσουν 
κυτταρίτιδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 

 

ΜΑΛΑΞΗ 

 

I. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 

H µάλαξη είναι ίσως η πιο αρχαία µορφή θεραπείας. Εδώ και 
χιλιάδες χρόνια χρησιµοποιείται για την ίαση και την ανακούφιση 
των ασθενών.  

Για τους αρχαίους Έλληνες και Ρωµαίους γιατρούς, η µάλαξη 
ήταν ένας από τους βασικότερους τρόπους θεραπείας και 
καταπράυνσης του πόνου.  

Στις αρχές του πέµπτου αιώνα Π.Χ., ο Ιπποκράτης, πατέρας 
της Ιατρικής, έγραφε: ”Ο ιατρός πρέπει να γνωρίζει πολλά 
πράγµατα, αλλά σίγουρα πρέπει να ξέρει να κάνει εντριβές. Γιατί η 
εντριβή µπορεί να σφίξει µια πολύ χαλαρή άρθρωση και να 
χαλαρώσει µια άλλη πολύ σφιχτή”. 

Ο Πλίνιος, ο φηµισµένος Ρωµαίος βοτανολόγος, 
χρησιµοποιούσε την µάλαξη τακτικά για να ανακουφίζεται από το 
άσθµα. Ο Ιούλιος Καίσαρας, που υπέφερε από επιληψία, έκανε 
µάλαξη και βελονισµό για να καταπραΰνει τη νευραλγία και τους 
πονοκεφάλους του. Μετά τη πτώση της Ρώµης, τον πέµπτο αιώνα 
µ.Χ., µικρή πρόοδος συντελέστηκε στην Ευρώπη όσον αφορά την 
ιατρική και µόνο οι Άραβες µελέτησαν και ανέπτυξαν διδάγµατα 
της σοφής παράδοσης. 

Ο Αβισένας, Άραβας φιλόσοφος και γιατρός του ενδέκατου 
αιώνα, αναφέρει στον ”Κανών” του ότι το αντικείµενο της µάλαξης 
ήταν ” η διάλυση των περιττών και βλαβερών ουσιών”. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην Ευρώπη, η µάλαξη δεν 
ήταν καθόλου διαδεδοµένη λόγω της απέχθειας προς τις 
απολαύσεις τις σάρκας. Αναβιώνει όµως τον έκτο αιώνα, κυρίως 
µέσα από τη δουλειά του Γάλλου γιατρού Αγιπρουάζ Παρέ. 
Αργότερα στην αρχή του δεκάτου ενάτου αιώνα, ένας Σουηδός 
ειδικός, ο Περ Χενρικ Λίγκ αναπτύσσει αυτό που σήµερα είναι 
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γνωστό ως Σουηδική µάλαξη, συνδυάζοντας το δικό του σύστηµα 
γνώσεων περί σωµατικής αγωγής και φυσιολογίας µε τις Κινέζικες, 
Αιγυπτιακές, Ελληνικές και Ρωµαϊκές τεχνικές.  

Σήµερα, η θεραπευτική αξία της µάλαξης έχει αναγνωριστεί 
ξανά και συνεχίζει να ανθίζει και να αναπτύσσεται σε όλο τον 
∆υτικό κόσµο, τόσο ανάµεσα στους γιατρούς γενικής ιατρικής όσο 
και ανάµεσα στους επαγγελµατίες του χώρου. 

Η επιστηµονικές βάσεις για τη δράση της µάλαξης είναι 
πολλαπλές. Λειτουργεί σε συνεργασία µε το κυκλοφορικό, το 
µυοσκελετικό και το νευρικό σύστηµα ενώ προσβλέπει στη 
βελτίωση της αναπνοής και οξυγόνωσης των κυττάρων, όπως και 
στην αποµάκρυνση των τοξίνων από τους ιστούς.  

Βελτιώνει τη λεµφική κυκλοφορία και βοηθάει στην διάσπαση 
του υποδόριου λίπους βελτιώνοντας την εµφάνιση της 
επιδερµίδας. Επίσης, χαλαρώνει τους σφιγµένους µύες, τους 
συνδετικούς ιστούς και τις περιτονίες ανακουφίζοντας έτσι τους 
πόνους και τις εντάσεις. Η χρήση των λαδιών βάσης και αιθέριων 
ελαίων προσθέτουν ενεργητικές στον οργανισµό ουσίες, µιας και 
απορροφώνται µικρές ποσότητες των θεραπευτικών ουσιών που 
περιέχουν.  

Ο συνδυασµός της µάλαξης µε τα κατάλληλα αιθέρια έλαια για 
την κάθε περίπτωση, βοηθούν σε διάφορα προβλήµατα υγείας. 

 

 

ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Η ελληνική λέξη µάλαξη προέρχεται από το ρήµα «µασσείν» 
που σηµαίνει µαλάσσω (ζυµώνω). Πολλές αρχαίες γλώσσες έχουν 
παρόµοιες λέξεις (εβραϊκό «mashesh»,  σανσκριτικό «makeh» κα.) 
γεγονός που υποδηλώνει και την ευρύτατη χρήση της. 

Με τον όρο massage, µασάζ ή µάλαξη εννοούµε µια σειρά 
ειδικών επιστηµονικών χειρισµών, οι οποίοι γίνονται βάσει των 
γνώσεων της ανατοµίας, φυσιολογίας και παθολογίας. Οι χειρισµοί 
αυτοί διενεργούνται στην επιφάνεια του ανθρωπίνου σώµατος µε 
τα χέρια ή µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων και έχουν σαν σκοπό 
την αποκατάσταση των διαταραγµένων λειτουργιών όλου του 



51 

 

οργανισµού και τη βελτίωση των φυσικών και διανοητικών 
ικανοτήτων του ατόµου. 

 

ΙΙΙ. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
 

H µάλαξη βοηθάει... 

1. Στην αύξηση της ευεξίας και την τόνωση της ενέργειας. 

2. Στην ανακούφιση από εντάσεις και πόνους. 

3. Στη βελτίωση της στάσης. 

4. Στην αύξηση της συνείδησης του σώµατος. 

5. Στη βελτίωση του τόνου και της ευλυγισίας των µυών. 

6. Στη βελτίωση της κυκλοφορίας, αποτοξίνωσης και 
αποσυµφόρησης των ιστών. 

7. Στην εξισορρόπηση του νευρικού συστήµατος. 

8. Στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης και την ανακούφιση από το 
άγχος. 

9. Στη βελτίωση της αναπνοής. 

10. Στη βελτίωση της λειτουργίας της επιδερµίδας 
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ΙV. ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ. 
 

Για να είναι µία µάλαξη καλή και αποδοτική πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κάποιες αρχές που είναι οι εξής: 

1. Περιβάλλον: 

Ο χώρος στον οποίο γίνεται η µάλαξη θα πρέπει να πληρεί 
κάποιες προϋποθέσεις όπως: 

� Έκταση του χώρου κατάλληλη να δηµιούργει φιλικό 
περιβάλλον 

� Χρώµατα που προδιαθέτουν σε χαλάρωση, δηλ. απαλά και 
ουδέτερα  

� Ήσυχο και ήρεµο περιβάλλον. 
� Χαµηλός και ευχάριστος φωτισµός. 
� Κατάλληλη θερµοκρασία. 

 

2. Κρεβάτι: 

Θα πρέπει να έχει τις σωστές διαστάσεις και το κατάλληλο 
ύψος για τον µαλάκτη, να είναι σταθερό και καλυµµένο µε υλικό 
που είναι σύµφωνο µε τους κανόνες υγιεινής και προφύλαξης. 

 

3. ∆ιάρκεια µάλαξης: 

Τόσο η τοπική όσο και η γενική µάλαξη δεν πρέπει να 
διαρκούν πολύ (5 µε 7 λεπτά για την κάθε περιοχή και 45 λεπτά 
για όλο το σώµα) γιατί µπορεί να προκληθεί εκνευρισµός και 
κούραση στον µαλασόµενο. 

 
4. Χέρια: 

Τα χέρια που εφαρµόζουν την µάλαξη θα πρέπει να είναι 
χαλαρά, εύκαµπτα και απαλλαγµένα από τάση. Καθώς επίσης 
καθαρά, φρεσκοπλυµένα, µε κοντοκοµµένα και περιποιηµένα 
νύχια. Μερικές ασκήσεις κατάλληλες για τον σκοπό αυτό είναι οι 
παρακάτω: 

� Κάνουµε περιφορές και τραβήγµατα των δαχτύλων. 
� Τοποθετούµε το εσωτερικό του καρπού ενός χεριού στην 

πάνω επιφάνεια του άλλου, µε τους αγκώνες προς τα έξω. 
Περιφέρουµε τα χέρια µας το ένα γύρω από το άλλο, 
κάνοντας όσο µεγαλύτερο κύκλο µπορούµε. 
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� Κρατώντας µια ελαστική µπάλα στο ένα χέρι, σφίγγουµε και 
χαλαρώνουµε τα δάχτυλα γύρω από αυτήν. 

� Ενώνουµε τα χέρια, µόνον, κατά µήκος των δαχτύλων, 
πιέζουµε και κρατάµε για λίγα δευτερόλεπτα. 
 

5. Ενδυµασία: 

Τα ρούχα του µαλάκτη πρέπει να είναι καθαρά, ελαφριά, 
άνετα, βαµβακερά και εύκολα στο πλύσιµο. Τα παπούτσια του 
επίσης πρέπει να είναι άνετα, ίσια και χωρίς τακούνια. Τα µαλλιά 
πρέπει να είναι µαζεµένα. Τα χέρια και τα δάχτυλα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένα από κοσµήµατα, για να αποφύγουµε οποιοδήποτε 
γδάρσιµο στο δέρµα του µαλασσόµενου. Τέλος ο µαλάκτης θα 
πρέπει να έχει διακριτικό µακιγιάζ και χωρίς έντονα αρώµατα. 
 

6. Στάση του σώµατος: 

Η καλύτερη στάση είναι ίσια πλάτη, πόδια ανοιχτά, γόνατα 
λυγισµένα και ανοιγµένα προς τα έξω. Έχοντας ανοιχτά τα πόδια 
επιτρέπουµε στον εαυτό µας να ταλαντεύεται εύκολα κατά µήκος 
του κρεβατιού, απλά µετακινώντας το βάρος του σώµατος από το 
ένα πόδι στο άλλο. 

 

7. Πίεση: 

Η σωστή πίεση πρέπει να προέρχεται από το βάρος του 
σώµατος και όχι από την δύναµη των χεριών του µαλάκτη Η πίεση 
που εφαρµόζεται ορίζεται από το είδος των χειρισµών και τον 
επιδιωκόµενο σκοπό. Η µάλαξη πρέπει να είναι βαθιά και 
διεισδυτική, χωρίς να προκαλεί πόνο και ενόχληση στον 
µαλασόµενο. 

 

8. Αυτοσυγκέντρωση: 

Πριν την µάλαξη πρέπει ο µαλάκτης να διαθέσει λίγα λεπτά για 
να ισορροπήσει τις σκέψεις του, να χαλαρώσει, και να 
συγκεντρωθεί απόλυτα σε αυτό που θα κάνει. ∆ιότι αν είναι 
βιαστικός και καταπιεσµένος, τα χέρια του, που επικοινωνούν µε 
το σώµα του µαλασόµενου θα µεταφέρουν την ψυχολογική του 
κατάσταση µε αποτέλεσµα να αυξάνει το στρες του ατόµου. 
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V.ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΜΑΛΑΞΗΣ 
 

Υπάρχουν πολλοί χειρισµοί της µάλαξης. Αυτοί που 
εφαρµόζονται περισσότερο στην ∆ύση, είναι µια παραλλαγή της 
σουηδικής τεχνικής. 

 

Τους χειρισµούς τους κατατάσσουµε σε τρεις βασικές οµάδες: 

• Πιέσεις 

• Πλήξεις 

• ∆ονήσεις 

 

⇒ ΠΙΕΣΕΙΣ, οι οποίες περιλαµβάνουν: 

♦ τις Θωπείες 

♦ τις Πιέσεις 

♦ τις Ανατρίψεις 

♦ τα Ζυµώµατα 

 

1. Θωπείες  

Γίνονται πριν και µετά από κάθε χειρισµό, γιατί βοηθούν τα 
αγγεία να δέχονται και να διοχετεύουν τα φυσιολογικά ή 
παθολογικά υγρά που µετακινούνται από τους ιστούς µε άλλους 
χειρισµούς. 

Εκτελούνται µε την παλάµη του ενός ή και των δυο χεριών, 
όταν η µαλασσόµενη επιφάνεια είναι µεγάλη και µε την παλαµική 
επιφάνεια των δακτύλων, όταν η επιφάνεια είναι  µικρή. 

Ανάλογα µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, διακρίνουµε την : 

- Απαλή ή δερµική θωπεία: η οποία είναι ένα ελαφρό χάδι που 
εφαρµόζεται στην επιφάνεια του σώµατος. 
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- Επιφανειακή ή υποδερµική θωπεία: η οποία εφαρµόζεται µε 
µεγαλύτερη πίεση αφορώντας έτσι την επιφανειακή φλεβική και 
λεµφική κυκλοφορία. 

- Βαθειά ή µυϊκή θωπεία: η οποία εκτελείται µε µια αρκετά 
σηµαντική πίεση, ώστε να βοηθήσει την αποβολή των διαφόρων 
προϊόντων του µεταβολισµού. 

 

2. Πιέσεις 

Εκτελείται είτε µε την παλαµιαία επιφάνεια, είτε µε τα 
δάκτυλα και είναι ένας τοπικός και στατικός χειρισµός. Είναι πίεση 
που ξεκινά µαλακά-ελαφρά φτάνοντας προοδευτικά σε µια 
ορισµένη ένταση προκειµένου να πετύχουµε τον απώτερο σκοπό, 
την αποβολή δηλ. των συσσωρευµένων διηθήσεων των µαλακών 
µορίων ή την καταπολέµηση του εντοπισµένου άλγους. 

 

3. Ανατρίψεις 

 Είναι κινήσεις κυκλικές ή ελλειπτικές, η έκταση τους 
εξαρτάται από το βαθµό ελαστικότητας του δέρµατος και του 
υποκειµένου χαλαρού συνδετικού ιστού, καθώς και από την 
περιοχή εφαρµογής τους. Εκτελούνται είτε µε τα δάχτυλα µε 
ελαφρά πίεση, είτε µε την παλάµη και τα δάκτυλα µε πιο βαθιά 
πίεση. Η εφαρµοζόµενη πίεση είναι από ελαφριά µέχρι αρκετά 
έντονη. 

 

4. Ζυµώµατα 

Εκτελούνται είτε µε παλαµική επαφή, τον αντίχειρα και όλα 
τα δάχτυλα, είτε µε τις άκρες των δαχτύλων και µε κεντροµόλα 
κατεύθυνση. Οι χειρισµοί αυτοί περιλαµβάνουν κινήσεις 
συµπίεσης, στριψίµατος και χαλάρωσης των µαλακών µορίων 
όπου εφαρµόζονται. 

Ανάλογα µε την ενέργεια διακρίνουµε: 

- Το επιφανειακό ζύµωµα: όπου σε αυτόν το χειρισµό 
χρησιµοποιούνται τα άκρα των δαχτύλων για λαβές συµπίεσης 
των δερµατικών πτυχών στη δερµατική επιφάνεια. 
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- Το βαθύ ζύµωµα: όπου αφορά τους µύες, ενεργεί συµπιέζοντας 
τους, µε αποτέλεσµα να εκθλίβονται τα φυσιολογικά και 
παθολογικά προϊόντα του µεταβολισµού των ιστών και να 
απωθούνται στη λεµφική κυκλοφορία. 

 

 

⇒ ΠΛΗΞΕΙΣ, οι οποίες περιλαµβάνουν µια σειρά έντονων 
ρυθµικών χτυπηµάτων που επιτελούνται µε εναλλασσόµενες 
κινήσεις των χεριών ή των δαχτύλων. 

Οι πλήξεις χωρίζονται σε: 

� Πλήγµατα µε κοίλη καµπύλη 

� Ραπίσµατα 

� Πελεκισµοί 

� Λαβές 

� Κονδυλισµοί 

� Πλαταγίσµατα 

 

 

⇒ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

Εκτελούνται µε την παλαµική επιφάνεια των χεριών ή των 
δαχτύλων. Πάνω στην µαλασσόµενη περιοχή εφαρµόζεται 
διακοπτόµενη πίεση, που µεταδίδεται στους εν τω βάθει ιστούς. Η 
τροµώδης αυτή κίνηση πρέπει να ασκείται από τον ώµο µε µια 
συστολή των µυών του βραχίονα και όχι να προέρχεται από τον 
καρπό ή τον αγκώνα. 

 

VI.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ 
 

Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της µάλαξης στους 
ιστούς και στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώµατος είναι είτε 
άµεσα είτε έµµεσα. 
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ΣΤΟ ∆ΕΡΜΑ 

Με την µάλαξη το δέρµα γίνεται πιο απαλό και πιο λείο, επειδή 
αποµακρύνονται τα νεκρά επιδερµικά κύτταρα, ενώ βοηθά 
παράλληλα την άδηλη αναπνοή και την απεκκριτική λειτουργία των 
ιδρωτοποιών αδένων. Επίσης, το δέρµα γίνεται ελαστικό εξ αιτίας 
της καλύτερης θρέψης και της ταχύτερης ανανέωσης των 
κυττάρων του που είναι αποτέλεσµα της αύξησης της επιφανειακής 
κυκλοφορίας. 

 

ΣΤΟ ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η ενέργεια της µάλαξης στο µυϊκό σύστηµα είναι πολύ 
σηµαντική: 

• Επιδρά διεργετικά στα αγγεία και τα νεύρα που βρίσκονται 
ανάµεσα στους µύες. 

• ∆ιεγείρει τις µυϊκές ίνες, µε σηµαντική αύξηση της 
συσταλτικότητας και της ελαστικότητας τους. 

• Η µεγάλη εισροή αίµατος και οξυγόνου, εξ αίτιας της 
δραστηριοποίησης της αρτηριακής και λεµφικής κυκλοφορίας, 
βοηθά στην αποµάκρυνση των διαφόρων ουσιών και των 
προϊόντων του µεταβολισµού. 

 

ΣΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η επίδραση της µάλαξης στο κυκλοφορικό είναι άµεση 
µηχανική και έµµεση αντανακλαστική σ’ όλο το αγγειακό δίκτυο 
διαµέσου του νευρικού αγγειοκινητικού συστήµατος. Η µάλαξη 
επιταχύνει και ευνοεί την κυκλοφορία και βοηθά την θεραπεία 
διάφορων καταστάσεων. 

 

 ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Οι ήπιοι, αργοί και παρατεταµένοι χειρισµοί αναισθητοποιούν 
τις νευρικές απολήξεις του δέρµατος και ελαττώνουν την 
ευαισθησία των νεύρων, επιταχύνοντας αναλγητική και 
αναισθητική ενέργεια στον πόνο, ενώ παράλληλα προκαλείται 
χαλάρωση των µυών και µείωση της πνευµατικής έντασης στον 
εγκέφαλο. 
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Αντίθετα, έντονοι χειρισµοί προκαλούν διέγερση των νευρικών 
απολήξεων η οποία µεταδίδεται στο εσωτερικό του νευρικού 
συστήµατος προκαλώντας υπερένταση και διέγερση στα 
αντίστοιχα όργανα και στις λειτουργίες τους. 

 

ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 

Η επίδραση της µάλαξης στους ιστούς, γίνεται µέσω της 
βελτίωσης του κυκλοφορικού συστήµατος. Η θρέψη τους και η 
αποβολή των διαφόρων οργανικών υπολειµµάτων που 
συσσωρεύονται σ’ αυτούς, επιτυγχάνεται µε την αιµατική και 
λεµφική κυκλοφορία. 

 

ΣΤΟΥΣ Α∆ΕΝΕΣ 

Η µάλαξη επηρεάζει την εκκριτική των διαφόρων αδένων και 
έµµεσα. 

 

ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 

Η µάλαξη βοηθά στην κινητοποίηση των συµφύσεων γύρω 
από µια άρθρωση, επαναφέροντας στον κανονικό ρυθµό την 
ποσότητα των φυσιολογικών υγρών. 

 

VII.ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΜΑΛΑΞΗΣ 
 

Η µάλαξη σίγουρα είναι πολύ αποτελεσµατική για κάποιες 
καταστάσεις, απαλύνει τον πόνο, συνεισφέρει στην θεραπεία 
κάποιας ασθένειας, ανάλογα µε την φύση της, όµως δεν αποτελεί 
πανάκια. 

 

Καταστάσεις, όπου απαγορεύεται η µάλαξη είναι οι εξής : 
� Κατάγµατα: πέρα από ζηµιά στα κόκαλα όπου υπάρχουν 

κατάγµατα, µπορεί να δηµιουργηθεί πρόβληµα στους µυς και 
τα αιµατικά αγγεία. 
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� Αναίσθητο άτοµο: Η δυνατή µάλαξη µπορεί να προκαλέσει 
σοκ. 

� Εάν µε τη µάλαξη προκαλείται πόνος ισχυρός, επιβάλλεται η 
άµεση διακοπή της, γιατί µπορεί ο οξύς πόνος να σηµαίνει 
πολλά όπως π.χ. θλάση µυός, συνδέσµου, τένοντα, κάποια 
αδιαθεσία. 

� ∆ερµατοπάθειες: που µπορεί να εξαπλωθούν και σε άλλα 
σηµεία του σώµατος. 

� Προβλήµατα καρδιάς, κυκλοφορικού. 
� Φλεβίτιδες, κιρσοί. 
� Οστεοπόρωση, οξεία αρθρίτιδα. 
� Εγκεφαλικά επεισόδια και διάφορες διαταραχές όπως 

επιληψία. 
� Πρόσφατες σοβαρές εγχειρήσεις. 
� Καρκίνος, φυµατίωση. 
� Εµπύρετες καταστάσεις. 
� Ανοιχτές πληγές, κάψιµο στο δέρµα. 
� Παθήσεις των οργάνων της κοιλιακής κοιλότητας. 
� Αποτρέπεται η µάλαξη σε γυναίκες που βρίσκονται σε 

εµµηνόπαυση και σε κατάσταση εγκυµοσύνης. 
 

 
Η µάλαξη δεν εφαρµόζεται σε ορισµένες περιοχές του σώµατος 

που είναι οι εξής: 
 
1. Περιοχή καρδιάς. 
2. Περιοχή θυρεοειδούς. 
3. Περιοχή υπογαστρίου. 
4. Περιοχή σκάρπα. 
5. Περιοχή έσω επιφάνειας του βραχίονα. 
6. Περιοχή µασχάλης. 
7. Περιοχή ιγνυακού βόθρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 

 

∆ΕΡΜΑ 

 

 

Ι. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 

 

Το δέρµα είναι το µεγαλύτερο σε έκταση όργανο του σώµατος. 
Λειτουργεί σαν προστατευτικό φράγµα ενάντια σε βλαπτικούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες , εµποδίζει την διείσδυση τοξινών 
και µικροβίων καθώς και την απώλεια ύδατος. Λειτουργεί ακόµη 
ως αισθητήριο όργανο µεταβιβάζοντας ερεθίσµατα από το 
εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό και αντίστροφα, βοηθάει στη 
ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος και στην επούλωση των 
τραυµάτων.  

Το δέρµα αποτελείται από τρεις στιβάδες : 

1. Από την επιδερµίδα επιφανειακά  

2. Από το χόριο 

3. Από το υπόδερµα που βρίσκεται κάτω από το χόριο. 

 

⇒ Η επιδερµίδα αποτελείται από πολύστιβο πλακώδες 
επιθήλιο, τα κύτταρα βρίσκονται από µέσα προς τα έξω σε 
διαφορετικό στάδιο εξέλιξης. Η επιδερµίδα επικάθεται στο χόριο 
µε το οποίο συνδέεται στερεά. Στερείται αγγείων και τρέφεται 
από διαπήδηση λέµφου από το υποκείµενο δέρµα. 

Αποτελείται από πέντε στιβάδες που είναι από µέσα προς τα 
έξω οι εξής: 

- Βασική ή µητρική στιβάδα µε κύτταρα γεµάτα ζωή. Στη 
βασική στιβάδα υπάρχουν µελανοκύτταρα που παράγουν 
µελανίνη. 

- Μαλπιγιανή ή ακανθωτή στιβάδα. 

- Κοκκώδη στιβάδα. 
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- Κερατίνη στιβάδα έχει διαφορετικό πάχος σε κάθε σηµείο του 
σώµατος. Τα κύτταρα της χάνουν προοδευτικά τη συνοχή 
τους, κερατινοποιούνται, απορρίπτουν και έτσι εξασφαλίζεται 
η διαρκής ανανέωση των κυττάρων της βασικής στιβάδας. 

 

⇒ Το χόριο τρέφει και στηρίζει την επιδερµίδα. Έχει πάχος 1-4 
mm και διακρίνεται στο θηλώδες και στο δικτυωτό χόριο. 

Το χόριο αποτελείται από: 

- Θεµέλια ουσία 

- Κολλαγόνες, ελαστικές και δικτυωτές ίνες 

- ∆ιάφορα κύτταρα ( ινοβλάστες, µακροφάγα, µαστοκύτταρα, 
λεµφοκύτταρα, πλασµατοκύτταρα ) 

- Αγγεία 

- Νεύρα 

- Μύες 

- Τρίχες 

- Νύχια 

- Σµηγµατογόνους  αδένες 

- Ιδρωτοποιούς αδένες 

 

Οι κυριότερες ίνες του χορίου είναι οι κολλαγόνες οι οποίες 
οριοθετούνται σε κυµατοειδείς δεσµίδες διασταυρούµενες σε 
διάφορες κατευθύνσεις. Στις βαθύτερες στιβάδες του χορίου οι ίνες 
τείνουν να είναι παράλληλες προς την επιφάνεια ενώ στο θηλώδες 
χόριο η διευθέτηση είναι λιγότερο οργανωµένη. Οι ελαστικές ίνες 
εξασφαλίζουν την ελαστικότητα του δέρµατος. 

 

⇒ Το υπόδερµα είναι το τρίτο και βαθύτερο στρώµα του 
δέρµατος. Είναι συνεκτικός ιστός στον οποίο ανευρίσκονται σε 
µεγάλο βαθµό λιποκύτταρα, τα οποία είναι κύτταρα που 
αποθηκεύουν λίπος. Λειτουργεί σαν µονωτικό έναντι της 
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θερµότητας, ως λιπαποθήκη ενώ επίσης βοηθά στην 
απορρόφηση των κραδασµών. 

  

Το υπόδερµα αποτελείται από: 

- Αγγεία 

- Νεύρα 

- Νευρικές απολήξεις 

- Ιδρωτοποιοί αδένες 
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ΙΙ. ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

 

Με τον όρο υποδηλώνεται η διέλευση µιας ουσίας µέσω της 
επιδερµίδας στο κυρίως δέρµα, κι η είσοδός της στην κυκλοφορία 
µε συνέπεια την εκδήλωση τοπικών και γενικών φαινοµένων. Η 
όλη διαδικασία περιλαµβάνει µια σειρά από ξεχωριστά και 
διαδοχικά στάδια διάβασης.  Αρχικά τα µόρια της ουσίας πρέπει να 
εφαρµοστούν στην επιφάνεια της κερατίνης στιβάδας και 
ακολούθως να διαχυθούν µέσω αυτής στις επόµενες περιοχές 
διαβάσεως. 

  ∆ίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο σηµείο όπου εφαρµόζονται 
η αισθητική φροντίδα και τα καλλυντικά, δηλαδή στην κεράτινη  

στιβάδα, ανακαλύπτουµε εκεί ένα σοφά σχηµατισµένο σύστηµα 
από τρία διαδοχικά παθητικά φράγµατα. 

Το πρώτο είναι ο υδρολιπιδικός µανδύας, που καλύπτει 
εξωτερικά την επιδερµίδα. Το φυσικό αυτό γαλάκτωµα από τη µίξη 
σµήγµατος και ιδρώτα ονοµάζεται επίσης όξινος µανδύας, επειδή 
έχει ελαφρά όξινο pH. Η εξαιρετικά ισορροπηµένη χηµική φύση 
του, καλύπτει διπλό σκοπό. Έτσι ενώ γενικά  εµποδίζει τη 
διείσδυση των ουσιών, συγχρόνως είναι φιλικός και προς τις δύο 
πολικές φύσεις µιας ουσίας, την υδατική και τη λιπαρή. 

Το δεύτερο και πιο ισχυρό  φράγµα, η κεράτινη στιβάδα, 
παροµοιάζεται µε έναν τοίχο από τούβλα. Όπου τα τούβλα είναι τα 
νεκρά κύτταρα και το τσιµέντο η ενδιάµεση ουσία (λιπίδια και 
NMF). Τα νεκρά κύτταρα είναι σχετικά αδιαπέραστα, έτσι η είσοδος 
και έξοδος ουσιών γίνεται κυρίως µέσω της ενδιάµεσης ουσίας. 

Το τρίτο και πιο λεπτό φράγµα είναι η µεµβράνη Rein, η οποία 
αποτελεί µία συνεκτική µεµβράνη στη βάση της κεράτινης 
στιβάδας (έσω κερατίνη). Στο σηµείο αυτό η κερατίνη αποκτά την 
πιο σφικτή δοµή και τη µέγιστη σταθερότητα. Αυτό οφείλεται στο 
ιδιαίτερα χαµηλό pH της περιοχής που επηρεάζει αποτελεσµατικά 
τη δοµή των µόλις κερατινοποιηµένων κυττάρων. 

Έτσι αν µια ουσία διαπεράσει το πρώτο φράγµα 
(υδρολιπιδικός µανδύας) και το δεύτερο (κυρίως τις ενδιάµεσες 
υδατικές ζώνες του NMF) τότε αντιµετωπίζει αυτό το τρίτο και πιο 
δραστικό παθητικό φράγµα.  
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Τελικά  τα µόρια της εισαγώγιµης ουσίας,  αφού περάσουν το 
τριπλό επιφανειακό φράγµα της επιδερµίδας, προσλαµβάνονται 
από τη ζώσα επιδερµίδα. Εδώ όπως έχει προαναφερθεί, η 
αντίσταση που προβάλλεται στη διείσδυσή τους είναι ασήµαντη. 
Στη συνέχεια ακολουθεί η διάχυσή τους στο θηλώδες τµήµα του 
χορίου, όπου λόγω της µεγάλης διαβατότητάς του, τα µόρια της 
ουσίας φτάνουν το αγγειακό δίκτυο. Το οριζόντιο αγγειακό πλέγµα 
του θηλώδους χορίου σχηµατίζει το κατώτερο όριο του στρώµατος, 
που πρέπει να διαβεί µια ουσία.   Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων η αιµατική ροή είναι επαρκής και η διαβατότητα στα 
τριχοειδή αρκετά υψηλή, έτσι ώστε οι διαβαίνουσες ουσίες να 
εισάγονται ταχέως στην κυκλοφορία µόλις φτάσουν στο χόριο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 

Ι. ΜΑΛΑΞΗ 

 

Η µάλαξη που καταπολεµά την κυτταρίτιδα γίνεται 
αποκλειστικά µε το χέρι. Οποιαδήποτε βίαιη κίνηση απαγορεύεται 
γιατί σπάει τους κυτταριτιδικούς όζους και η πάθηση απλώνεται σε 
µεγαλύτερη έκταση. 

Σε γενικές γραµµές η µάλαξη είναι ένα µέσον τέλεια υγιεινό και 
θετικό και συγχρόνως φέρνει µια ξεκούραση και τόνωση. Είναι 
πολλές οι ασθένειες που βελτιώνονται και καµιά φορά 
θεραπεύονται µε τη µάλαξη. 

Η µάλαξη της κυτταρίτιδας αποτελείται από τις ίδιες σχεδόν 
κινήσεις µε τη συνηθισµένη µάλαξη αλλά είναι προσαρµοσµένη, 
στις ειδικές απαιτήσεις κάθε περιοχής του σώµατος και της 
διαρθρώσεως των εξογκωµάτων και των προεξοχών. Αποτελεί ένα 
συµπλήρωµα στο αντικυτταριτιδικό πρόγραµµα, είναι όµως ένα 
σηµαντικό συµπλήρωµα γιατί προσβάλλει το πρόβληµα εκεί 
ακριβώς που βρίσκεται. Το αποτέλεσµα της µάλαξης είναι να 
ελαττώνει την κυτταρίτιδα αυξάνοντας την κυκλοφορία, µε την 
αύξηση της κυκλοφορίας δραστηριοποιεί τη ροή των οργανικών 
υγρών. 

Όπως είδαµε η κυτταρίτιδα είναι αποτελείται από λίπη, από 
οργανικά υγρά και από τοξικά απορρίµµατα που είναι κλεισµένα 
µέσα στους ιστούς. Για να ελευθερωθούν αυτές οι κλεισµένες 
ουσίες, πρέπει να βγουν στην επιφάνεια µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
αυτά τα απορρίµµατα να µπορούν ν’ αδειάσουν. Οι ειδικές 
µαλάξεις σε συνδυασµό µε την άσκηση, είναι ένας θαυµάσιος 
τρόπος επιταχύνσεως της διαδικασίας της διάλυσης των 
εξογκωµάτων. 

Όλες οι κινήσεις που θα εφαρµοσθούν στην αντικυτταριτιδική 
µάλαξη πρέπει να είναι, άνετες, σταθερές και όχι πιεστικές. Θα 
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πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στις νευρικές απολήξεις 
και αφού όλες οι περιοχές που µαλάσσονται αποκτήσουν κάποια 
ευαισθησία και οι ιστοί γίνουν πιο µαλακοί, τότε µπορεί να 
εφαρµοσθεί και πιο δυνατή µάλαξη. 

 

                           

 

Ο χρόνος που χρειάζεται για µία µάλαξη είναι, ανάλογα µε την 
κάθε περίπτωση, περίπου 10-20 λεπτά την ηµέρα. Πρέπει να 
γίνεται καθηµερινά ή µέρα παρά µέρα, γιατί αλλιώς η επίδραση δεν 
ωφελεί και το αποτέλεσµα χάνεται. 

Οι κινήσεις που εφαρµόζονται συνήθως στη µάλαξη της 
κυτταρίτιδας είναι: 

• Θωπείες 

• Τσιµπήµατα 

• Ζυµώµατα  

 

- Οι  θωπείες προετοιµάζουν το δέρµα για τις επόµενες 
κινήσεις. Χαϊδεύουν το δέρµα προς µια µόνο διεύθυνση, προς 
την καρδία. 

- Τα ζυµώµατα συνθλίβουν τις µάζες µε µια κυκλική κίνηση, 
έτσι ώστε οι αρθρώσεις του χεριού να πιέζουν το δέρµα και 
χρησιµοποιώντας ο µαλάκτης τα δύο του χέρια πιάνει µεγάλες 
µάζες και τις στρίβει σαν να στρίβει ένα σφουγγάρι ή να  πλάθει 
ένα ζυµάρι. Μ’ αυτή την κίνηση καταπολεµούνται τα 
εξογκώµατα. Θα γίνει βέβαια µετά από ένα ελαφρό τρίψιµο µε 
θωπείες του δέρµατος, γιατί δεν είναι δυνατόν σαν πρώτη 
κίνηση να ανασηκώνει και να συνθλίψει µια σκληρή 
κυτταρίτιδα. 
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- Τα τσιµπήµατα ανασηκώνουν ένα µέρος της σάρκας από 
τους ιστούς και το πιέζουν. Αυτό γίνεται µε τον αντίχειρα και τον 
δείκτη. Φέρνουν το αίµα κοντά στην επιφάνεια και βοηθούν 
στην αποβολή των απορριµµάτων. Ενδείκνυται σε περιοχές 
όπως το επάνω µέρος των γονάτων, τους αστραγάλους και το 
µέσα µέρος των χεριών. 

Αυτή είναι µια βαθειά µάλαξη µε καλά αποτελέσµατα. Οι 
προσβεβληµένες από κυτταρίτιδα µάζες χρειάζονται ανασήκωµα 
και στρίψιµο. Η κίνηση αυτή µας επιτρέπει να φθάσουµε µε τα 
χέρια µας στην κυτταρίτιδα ως εκεί που βρίσκεται. Για να πετύχει 
όµως αυτό πρέπει οι µύες να είναι πολύ χαλαροί. 

Τελειώνουµε την µάλαξη µε µια βαθιά και δυνατή κίνηση προς 
την κατεύθυνση της καρδιάς.  

 

 

ΙΙ. ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ 

 

Ονοµάζεται η τεχνική µάλαξης που εστιάζεται στα λεµφικά 
αγγεία, τους λεµφικούς αδένες και το λεµφικό υγρό, µε αποτέλεσµα 
τη διευκόλυνση και ανακούφιση του λεµφικού συστήµατος. 

Το λεµφικό σύστηµα είναι ένας από τους κύριους παράγοντες 
αποφόρτισης, από το σώµα, ενδογενών τοξινών και άλλων 
βλαβερών οργανισµών και ουσιών. Επειδή όµως δεν έχει έµβολα 
όπως η καρδιά, λιµνάζει και δηµιουργούνται οιδήµατα. Με τη 
λεµφική µάλαξη απεγκλωβίζονται οι τοξίνες που έχουν 
συσσωρευτεί και αντιµετωπίζονται τα πρηξίµατα. 

Η λεµφική µάλαξη καλυτερεύει την κυκλοφορία του αίµατος µε 
αποτέλεσµα να τρέφονται και να οξυγονώνονται όλοι οι ιστοί και τα 
κύτταρα καθώς επίσης βοηθάει στην κατακράτηση των υγρών 
αποµακρύνοντάς τα και αυτό επιτυγχάνεται δια της 
δραστηριοποιήσεως και ενεργοποιήσεως  της µικροκυκλοφορίας 
ανοίγοντας τα τριχοειδή αγγεία και καλυτερεύοντας την 
παροχέτευση. Βοηθάει στην αποµάκρυνση και στην παροχέτευση 
της λιµνάζουσας λέµφου από τους  ιστούς, που είναι γεµάτοι από 
τοξίνες και διάφορες  άλλες βλαβερές ουσίες, βοηθάει στην 
οξυγόνωση και στην ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών µεταξύ των 
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κυττάρων του δέρµατος και καθιστά έτσι το δέρµα πιο λείο, 
περισσότερο ελαστικό, και ανανεωµένο. 

Εξ’ αιτίας της αντιοιδηµατικής και αποσυµφορητικής δράσης 
της, η λεµφική µάλαξη,  είναι το πιο κατάλληλο µέσο 
αντιµετώπισης της κυτταρίτιδας. 

Ο χρόνος που χρειάζεται για τη µάλαξη είναι, ανάλογα µε την 
κάθε περίπτωση, περίπου 30 λεπτά. 

Στην συγκεκριµένη µάλαξη δεν ασκούνται δυνατές πιέσεις. Οι 
κινήσεις πρέπει να είναι σταθερές, προσεκτικές, ήπιες, ανάλαφρες, 
µε αργές πιέσεις πάνω στα γάγγλια για να κάνουν το λεµφικό υγρό 
να ρέει, όπως συµβαίνει µε την κυκλοφορία του αίµατος στις 
φλέβες. Σε αντίθετη περίπτωση, επειδή η λέµφος βρίσκεται κοντά 
στην επιφάνεια του δέρµατος, η κυκλοφορία, αντί να διευκολύνεται, 
µπλοκάρει. 

Γι’ αυτό ο µαλάκτης πρέπει να είναι εξειδικευµένος και 
έµπειρος. Κατά τ' άλλα, η λεµφική µάλαξη είναι πολύ ευχάριστη και 
χαλαρωτική. Αν υπάρχει πρόβληµα κατακράτησης υγρών, τα 
αποτελέσµατα είναι θεαµατικά, µέρα µε τη µέρα. Η γραµµή του 
σώµατος βελτιώνεται, το δέρµα αναζωογονείται και γίνεται πιο 
όµορφο, ενώ η κυτταρίτιδα αρχίζει να υποχωρεί.  

 

 

ΙΙΙ. ΦΥΚΙΑ 

Τα φύκια, όπως και το θαλάσσιο νερό στο οποίο ζουν και 
αναπτύσσονται, περιέχουν πολύτιµα για το σώµα µας θεραπευτικά 
στοιχεία. Υπάρχουν πάνω από 20.000 ποικιλίες και είδη φυκιών 
στους ωκεανούς και τις θάλασσες όλου του κόσµου τα οποία 
συλλέγονται, αποξηραίνονται και µέσα από ειδικές διαδικασίες 
µετατρέπονται σε µορφή λεπτής πούδρας προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν µέσα σε προϊόντα περιποίησης προσώπου ή 
σώµατος, ακόµη και σε βιταµίνες.  

Τα φύκια της θάλασσας είναι πλούσια σε βιταµίνες, 
µεταλλικά στοιχεία, αµινοξέα, ένζυµα, χλωροφύλλη και αντιβιοτικά 
συστατικά. Ενδυναµώνουν το ανοσοποιητικό σύστηµα, τονώνουν 
την κυκλοφορία και βοηθούν στη µείωση του βάρους. 
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Τα φύκια αναπτύσσονται χωρίς λιπάσµατα, φυτοφάρµακα ή 
γενετικές µεταλλάξεις,καθώς δεν έχουν ρίζες, αιχµαλωτίζουν και 
µεταφέρουν τα ενεργά συστατικά της θάλασσας, τα οποία τους 
εξασφαλίζουν πολύ µεγαλύτερη ποσότητα συγκέντρωσης ουσιών 
απ’ ό,τι τα φυτά της ξηράς.  

Όλα αυτά τα είδη φυκιών έχουν χωριστεί σε ειδικές 
κατηγορίες ανάλογα µε τις ξεχωριστές ιαµατικές ιδιότητες του 
καθενός και τα συγκεκριµένα οφέλη που χαρίζουν στον άνθρωπο. 
Ας γνωρίσουµε µερικά από αυτά:  

Καφέ φύκια:Τα καφέ φύκια όπως είναι το fucus και το laminaria 
περιέχουν πάνω από 50 βιταµίνες, µεταλλικά στοιχεία και 
πολύτιµα αµινοξέα.Αύξανουν τον µεταβολισµό του σώµατός µε 
έναν πολύ δυναµικό τρόπο και βοηθούν τις καύσεις αφού 
καταναλώνονται περισσότερες θερµίδες. 

 
Κόκκινα φύκια:Τα κόκκινα φύκια έχουν στη σύνθεσή τους 
ασβέστιο, µαγνήσιο, σίδηρο και βοηθούν στη ροή της ενέργειας 
στο σώµα καθώς και στην βαθιά απολέπισή του. Η ροή της 
ενέργειας στο ανθρώπινο σώµα παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην 
εσωτερική αρµονία.Με την απολέπιση αποβάλλονται από τα νεκρά 
κύτταρα και το δέρµα γίνεται απαλό και βελούδινο.  

Μπλε φύκια:Το spirulina είναι το πιο συνηθισµένο µπλε φύκι και 
αποτελείται από µεγάλες ποσότητες χλωροφύλλης, λιπαρών 
οξέων, β-καροτένιου, σιδήρου, ψευδαργύρου και αµινοξέων. Τα 
µπλε φύκια αντιµετωπίζουν τις φλεγµονές οι οποίες πλήττουν 
διάφορα σηµεία του σώµατος προκαλώντας πόνο και διαφόρων 
ειδών ενοχλήσεις και διεγείρουν τον µεταβολισµό των κυττάρων.  
 
Πράσινα φύκια :Αυτά αποτελούνται κυρίως από β-καροτένιο, είναι 
πλούσια σε χρωστική και δίνουν ένα εκπληκτικό φυσικό µαύρισµα. 

 Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται από δισεκατοµµύρια µικρά 
κύτταρα των οποίων η ενέργεια εξαρτάται από διάφορα στοιχεία 
όπως οργανικές ύλες, µετταλικά άλατα, ολιγοστοιχεία, βιταµίνες 
κ.α. 

Όταν διαταράσσονται οι ισορροπίες αυτών των στοιχείων 
µέσα στον ανθρώπινο οργανισµό, από κακή διατροφή, από 
έλλειψη άσκησης ή από κακή αναπνοή τότε δηµιουργείται µια 
δυσαρµονία στο σώµα όπως π.χ. η κυτταρίτιδα και το τοπικό 
πάχος. 
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Τα φύκια αποτελούν από τα πιο αποτελεσµατικά µέσα στην 
θεραπεία της κυτταρίτιδας. 

Η θεραπεία µε φύκια µπορεί να βοηθήσει στην καταπολέµηση 
της κυτταρίτιδας, λόγω της εξαιρετικά πλούσιας σύστασης τους και 
προπαντός λόγω της απουσίας τοξικότητας των 
βιοµηχανοποιηµένων φυκιών. 

Σήµερα στα εργαστήρια αισθητικής χρησιµοποιούνται τα 
φύκια µε διάφορες µεθόδους και τρόπους. Γίνονται π.χ. ζεστά 
µπάνια µε φύκια για να προκληθεί περιφερειακή αγγειοδιαστολή 
που έχει ως αποτέλεσµα την αφοµοίωση των εξιδρωµάτων των 
αγγείων. Αλείφουµε στα σηµεία που έχουµε το πρόβληµα έναν 
παχύρευστο πολτό από βιοµηχανοποιηµένα φύκια, έτσι που να 
γίνει µια πάστα επάνω στο δέρµα και κλείνουµε την περιοχή µε ένα 
πλαστικό φύλλο. Το σώµα παραµένει, περίπου 30΄- 40΄της ώρας 
µέσα σε ειδική συσκευή διαρκούς θερµότητας και µετά από 8 έως 
10 επισκέψεις επέρχεται µια σηµαντική βελτίωση στο πρόβληµα 
της κυτταρίτιδας. 

 

            

 

 

 

 

 



71 

 

Τα αποτελέσµατα θεραπείας µε φύκια: 

 
• Βοηθούν στην απώλεια βάρους. 

 
• Ρυθµίζουν την κυκλοφορία του αίµατος. 

 
• Βελτιώνουν  το µεταβολισµό και την οξυγόνωση των ιστών. 

 
• Έχουν αντιβακτηριδιακή δράση, που συντελεί στον καθαρισµό 
του δέρµατος και στην αύξηση της ελαστικότητας. 

 

ΙV. ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
 

Η ιστορία χρήσης των αιθέριων ελαίων πάνω στο σώµα 
άρχισε τουλάχιστον το 2000 π.χ. Στη βίβλο υπάρχουν στοιχεία για 
τη χρήση φυτών και ελαίων για θεραπευτικούς αλλά και 
θρησκευτικούς σκοπούς. Οι Αιγύπτιοι τα χρησιµοποιούσαν 
ευρύτατα για δηµιουργία καλλυντικών αλλά και για να 
βαλσαµώνουν τους νεκρούς τους. Στην Κίνα ήταν ίσως γνωστά και 
πριν από αυτή την εποχή. Σταδιακά η χρήση τους πέρασε στους 
Έλληνες και στους Ρωµαίους, οι οποίοι µε τη σειρά τους έφεραν 
την ιδέα στην Ευρώπη. Στο Μεσαίωνα αποτελούσαν βασικό 
σκεύασµα για θεραπευτικούς σκοπούς. Το παλαιότερο µάλιστα 
γραπτό κείµενο για χρήση αιθέριων ελαίων στην Αγγλία 
χρονολογείται από το 13ο αιώνα. Από τότε παρατηρείται και 
µεγάλη αύξηση, τόσο στην παραγωγή αρωµατικών ελαίων, όσο 
και στην εφαρµογή τους σε διάφορες µορφές θεραπείας. Σήµερα 
µπαίνουν ξανά στη ζωή µας µε διάφορους τρόπους για τον 
καλλωπισµό του προσώπου και του σώµατος αλλά και για 
φαρµακευτικούς σκοπούς. 
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ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 

Τα αιθέρια έλαια είναι ελαιώδη πτητικά και αρωµατικά 
προϊόντα που εκκρίνονται από τα αρωµατικά φυτά. Εξάγονται από 
το οσµώδες µέρος των φυτών, συνήθως µε απόσταξη µεθ΄ 
υδρατµών. Κάθε φυτό ή βότανο ή δένδρο, παράγει το δικό του 
αιθέριο έλαιο. Το µέρος του φυτού που χρησιµοποιείται για την 
εξαγωγή του αιθέριου ελαίου ποικίλει και µπορεί να είναι τα άνθη, 
τα φύλλα, τα κλωνάρια, οι καρποί, η ρίζα, το ρετσίνι, ο φλοιός ή και 
ο συνδυασµός κάποιων από αυτά. 

Τα αιθέρια έλαια για να διατηρήσουν τις καλλυντικές και 
θεραπευτικές τους ιδιότητες πρέπει να είναι 100% καθαρά, 
ανόθευτα και τα φυτά από τα οποία λαµβάνονται να έχουν 
καλλιεργηθεί στις ιδανικότερες συνθήκες. 

Το είδος του εδάφους, η γεωγραφική θέση, ο χρόνος 
συγκοµιδής και το γένος του φυτού είναι καθοριστική σηµασίας 
παράγοντες για την ποιότητα των αιθέριων ελαιών. 

Τα αιθέρια έλαια χρησιµοποιούνται: 

 

1. Μάλαξη 

Η µάλαξη είναι από τους πλέον επιτυχείς και 
αποτελεσµατικούς τρόπους πρόσληψης των θεραπευτικών 
ιδιοτήτων των αιθέριων ελαίων. Μια ελαφρία, σε κινήσεις,  µάλαξη 
µε αιθέρια έλαια θα είναι πολύ ωφέλιµο για την καλή υγεία του 
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ατόµου, και µπορεί να είναι χαλαρωτική ή διεγερτική, ανάλογα µε 
τα έλαια που επιλέγονται.  

   

2. Σάουνα 

Τα αιθέρια έλαια χρησιµοποιούνται θαυµάσια στη σάουνα. Το 
κυπαρίσσι, ο ευκάλυπτος και το πεύκο είναι τα πλέον ενδεδειγµένα 
για χρήση στη σάουνα.  

 

3. Εισπνοές 

Οι εισπνοές ατµού είναι πολύ αποτελεσµατικές για την 
αναπνευστική συµφόρηση και για θεραπεία του δέρµατος του 
προσώπου.   

 

4. Μπάνια 

Στο µπάνιο η εισχώρηση των ελαίων στο δέρµα υποβοηθάται 
από τη θερµοκρασία του νερού.   

 

Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος χρησιµοποίησης των αιθέριων 
ελαίων για την καταπολέµηση της παχυσαρκίας είναι τα µπάνια. 
Τα αρωµατικά µπάνια επιδρούν µε δύο τρόπους, πρώτο µέσω της 
ευχάριστης µυρωδιάς οπότε το πνεύµα ηρεµεί και δεύτερο 
χαλαρώνουν τα νεύρα ή τα διεγείρουν. 

 Μέσα σε λίγα λεπτά τα αιθέρια έλαια διαπερνούν τις στιβάδες 
του δέρµατος και φτάνουν άµεσα στην κυκλοφορία και επηρεάζουν 
ολόκληρο τον οργανισµό µε διάρκεια. Τα αιθέρια έλαια έχουν την 
ιδιότητα ν’ αυξάνουν τις εκκριτικές λειτουργίες του οργανισµού, 
βοηθώντας έτσι την αποτοξίνωση του. Σ’ αυτή την ιδιότητα 
βασίζεται κατά µεγάλο µέρος η ανανεωτική δύναµη των αιθέριων 
ελαίων. Η ιδανική διάρκεια θεραπείας είναι 20΄ - 30΄.  
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V. ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
 

Πρόκειται για τη χρήση των βοτάνων για θεραπευτικούς 
σκοπούς. Το βότανο δρα ολιστικά, καθώς κάθε µέρος του φυτού 
µπορεί να διαθέτει διαφορετικές θεραπευτικές ιδιότητες.  
Τα βότανα θωρακίζουν τον οργανισµό οδηγώντας τον στην 
οµοιοστασία και στην αυτοθεραπεία, αλλά και τον αποτοξινώνουν 
σε βάθος. Είναι πολλά τα φυτά που συµβάλλουν στην απώλεια και 
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στη ρύθµιση του βάρους. Κάποια επιδρούν διουρητικά, βοηθώντας 
στην απέκκριση τοξινών και περιττών ουσιών µε τα ούρα, ενώ 
άλλα δρουν καθαρτικά και βοηθούν στην κένωση των εντέρων και 
στη ρύθµιση των λειτουργιών τους. Τέλος, υπάρχουν εκείνα που 
δρουν κατασταλτικά στην όρεξη και δηµιουργούν αίσθηµα 
πληρότητας. Υπάρχουν και βότανα που είναι τονωτικά και 
περιέχουν ουσίες όπως η καφεΐνη, που επιταχύνουν τις σωµατικές 
λειτουργίες και προκαλούν αύξηση του καρδιακού ρυθµού, της 
πέψης και της αναπνοής. Παραδείγµατα τέτοιων είναι το πράσινο 
τσάι και η τσουκνίδα. Στην απώλεια βάρους µπορούν να 
βοηθήσουν και τρία ακόµα φυτικά συστατικά: το φύκι, η πικραλίδα 
και η σπιρουλίνα.  

Η συλλογή τους δε γίνεται µια συγκεκριµένη εποχή. Αυτό 
εξαρτάται από τα µέρη του φυτού που θέλουµε να συλλέξουµε, την 
περιοχή που φυτρώνει και τη φύση του. 

- Σπόροι: η συλλογή τους γίνεται την εποχή που έχουν ωριµάσει, 
πράγµα που φαίνεται από τη σκληρότητά τους. 

- Ξύλο: θα πρέπει να είναι ώριµο, οπότε είναι καλύτερα το 
χειµώνα. 

- Καρποί: την εποχή της ωρίµανσής τους. 

- Βλαστοί: µαζεύονται την άνοιξη 

- Φλούδα: συλλέγεται από νέα κλαδιά άνοιξη ή φθινόπωρο. 

- Άνθη: συλλέγονται τις πρώτες πρωινές ώρες µετά τη δροσιά, 
όταν υπάρχει πλήρης άνθιση, δηλαδή άνοιξη ή φθινόπωρο. 

- Φύλλα: κυρίως τις απογευµατινές ώρες την εποχή που το φυτό 
ανθίζει. 

- Ρίζες: µαζεύονται τότε που το φυτό έχει αποθηκεύσει εκεί όλες 
τις ουσίες, δηλαδή στο τέλος του καλοκαιριού και προς το 
φθινόπωρο. 

- Ολόκληρα φυτά: η συλλογή τους γίνεται προς το τέλος της 
άνοιξης. 

Η αποξήρανση των φαρµακευτικών φυτών πρέπει να γίνεται 
µε µεγάλη προσοχή έτσι ώστε να µη χάσουν τις φαρµακευτικές 
τους ιδιότητες. Για το λόγο αυτό, αµέσως µετά το µάζεµα, τα φυτά 
πρέπει να εκτίθενται σε χώρο που αερίζεται καλά, κάτω από σκιά, 
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χωρίς υγρασία, να είναι ζεστός και να τα βοηθάµε γυρίζοντάς τα 
τακτικά. 

Αµέσως µετά την αποξήρανση, αφαιρούµε οποιαδήποτε ξένη 
ουσία βρίσκεται πάνω στο φυτό και το τοποθετούµε σε δοχείο που 
κλείνει καλά και στο οποίο γράφουµε σε ετικέτα την ηµεροµηνία 
αποξήρανσης και τα στοιχεία του φυτού.  

Η θερµοκρασία διατήρησης πρέπει να είναι κανονική και να 
µην υπάρχει υγρασία ή φως.Επειδή µε τον καιρό τα φυτά χάνουν 
τις ιδιότητές τους, καλό είναι να τα ανανεώνουµε µια φορά το 
χρόνο. 

 
Χρήση βοτάνων 

Για τη χρήση των βοτάνων θα πρέπει αυτός που τα 
χρησιµοποιεί να γνωρίζει ορισµένους κανόνες. Χρειάζεται µεγάλη 
προσοχή στην προµήθεια του κάθε βοτάνου, διότι από απροσεξία 
ή από άγνοια µπορεί να γίνει προµήθεια κάποιου άσχετου µε τη 
συγκεκριµένη ασθένεια του ενδιαφερόµενου.  

Καλό θα ήταν να εφαρµόζουµε τη θεραπεία µε βότανα µόνο 
για ελαφριές παθήσεις.Επίσης θα ήταν καλή µια δοκιµή στη χρήση 
του φυτού πριν την κανονική θεραπεία, για την περίπτωση 
αλλεργίας στη συγκεκριµένη ουσία. 

Υπάρχει δε περίπτωση σε κάθε ασθένεια να συστηθεί ένας 
συνδυασµός βοτάνων, γι’ αυτό θα πρέπει να ερωτηθεί ειδικός. 
Συνιστάται µεγάλη προσοχή στη χρήση των βοτάνων, γιατί 
ορισµένα από αυτά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. εξαιτίας των 
δηλητηριωδών ουσιών που πιθανόν να περιέχουν. 

Τα βότανα µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε ως αφέψηµα, 
είτε ως έγχυµα, είτε ως βάµµα σε κάψουλες ή υπό µορφή σκόνης.  

- Αφέψηµα: Παρασκευάζεται από τα σκληρά µέρη του φυτού 
(ρίζες, σπόροι, φλούδες, κοτσάνια). Βράζουµε το βότανο σε 
σιγανή φωτιά για 10 λεπτά περίπου. Το στραγγίζουµε πιέζοντας 
να βγουν όλοι οι χυµοί του και χρησιµοποιούµε ανάλογα µε την 
περίπτωση. 

- Έγχυµα: Είναι η καλύτερη µέθοδος για να πάρουµε τις 
θεραπευτικές ιδιότητες των ευαίσθητων µερών των φυτών, των 
λουλουδιών και των φύλλων τους. Γϊνεται ρίχνοντας σε βραστό 
νερό, αφού το κατεβάσουµε από τη φωτιά, το θεραπευτικό 
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µέρος του φυτού (νωπό ή αποξηραµένο) για 10 λεπτά περίπου, 
το σουρώνουµε και το χρησιµοποιούµε. 

- Κοµπρέσες: Βυθίζουµε ένα πανί σ’ ένα έγχυµα βοτάνων και µετά 
το τοποθετούµε στην προσβεβληµένη περιοχή. Οι κοµπρέσες 
µπορεί να είναι ζεστές ή κρύες, ανάλογα µε την περίπτωση. 

- Κατάπλασµα: Τοποθετούµε νωπά βότανα σ’ ένα πανί, το 
βυθίζουµε για λίγο σε βραστό νερό, το στραγγίζουµε και το 
βάζουµε στην προσβεβληµένη περιοχή. ∆ιατηρούµε το 
κατάπλασµα υγρό, βυθίζοντάς το περιοδικά στο ζεστό νερό. 

- Βάµµα: Παίρνουµε το φυτό και το ρίχνουµε σε οινόπνευµα, όπου 
παραµένει για αρκετό χρόνο. Το υγρό που προκύπτει λέγεται 
βάµµα (µόνο για εξωτερική χρήση). 

Οι βοτανοθεραπευτές υποστηρίζουν πως το βάµµα είναι το 
πιο δραστικό, καθώς εµπεριέχει συµπυκνωµένες όλες τις 
ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων. Ακλουθούν οι κάψουλες, ενώ 
τόσο το έγχυµα όσο και το αφέψηµα ευεργετούν µεν τον 
οργανισµό, αλλά ο ασθενής χρειάζεται να καταναλώνει πολύ 
µεγάλες ποσότητες για να επιτύχει τα αποτελέσµατα των άλλων 
δύο µεθόδων. 

H διάρκεια εξαρτάται από το πρόβληµα. Γενικά, ωστόσο, 
απαιτείται κάποιος χρόνος. Γιατί, ενώ ένα χηµικό φάρµακο µπορεί 
να έχει άµεση επίδραση, σταµατώντας αµέσως το σύµπτωµα της 
ασθένειας -χωρίς ωστόσο να εξαλείφει την αιτία-, το βότανο 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο, επειδή, σύµφωνα µε τους 
βοτανοθεραπευτές, δρα ολιστικά. 

 

 

Ειδικότερα συµβάλλουν σηµαντικά: 

� Στην πέψη, αναπνοή και κυκλοφορία του αίµατος, καθώς 
ενδυναµώνουν και υποστηρίζουν τη λειτουργία του πεπτικού 
συστήµατος, επιταχύνουν το ρυθµό επεξεργασίας των τροφών 
και βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. 

�  Στην αποτοξίνωση του αίµατος, καθώς τα αντισηπτικά φυτά 
καταπολεµούν τις µολύνσεις, ενώ τα επουλωτικά βότανα, 
ενθαρρύνουν την πήξη του αίµατος και συµβάλλουν στην ταχεία 
επούλωση των πληγών. 
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� Στο νευρικό, ενδοκρίνες και ανοσοποιητικό σύστηµα, καθώς   
βοηθούν τον οργανισµό να προσαρµοστεί πιο αποτελεσµατικά 
στις πιέσεις (σωµατικές, πνευµατικές, συναισθηµατικές και 
ψυχικές).  
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VI.ΜΑΣΚΕΣ ΑΡΓΙΛΟΥ: 

 

Η άργιλος, ιζηµατογενές πέτρωµα που σχηµατίζεται από την 
καθίζηση υλικών αποσάθρωσης, αποτελείται από ένυδρα πυριτικά 
άλατα του αργιλίου. Ανάλογα µε τον τρόπο σχηµατισµού τους και 
την περιεκτικότητά τους σε µέταλλα, τα αργιλικά πετρώµατα 
υπάρχουν σε διάφορους τύπους (καολινίτης, µοντµοριλλονίτης, 
ιλλίτης). 

Οι θεραπευτικές και καλλυντικές ιδιότητες της αργίλου 
οφείλονται και στην παρουσία µετάλλων, κυρίως πυριτίου, 
µαγνησίου, ασβεστίου, σίδηρου, φώσφορου, νάτριου, καλίου, 
χαλκού, ψευδάργυρου, σεληνίου, µαγγανίου. Η ποικιλία των 
χρωµατισµών οφείλεται στην περιεκτικότητα τους σε οξείδια του 
σιδήρου και του µαγνησίου. 

Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της αργίλου είναι η 
απορροφητική της ικανότητα, η οποία εξαρτάται από την ποσότητα 
και τη σύνθεση των µετάλλων που περιέχει, και η δυνατότητα 
ανταλλαγής ιόντων µε το σώµα στην οποία οφείλει τις 
αποτοξινωτικές της ιδιότητες. 

Η άργιλος θεωρείται το πλέον κατάλληλο υλικό για την 
παρασκευή µασκών οµορφιάς, προσώπου και σώµατος. ∆εσµεύει 
τη θερµότητα δηµιουργώντας υπεραιµία και έτσι διεγείρει την 
κυκλοφορία του αίµατος. Περιέχει ιχνοστοιχεία τα οποία είναι 
αντιοξειδωτικά και δρουν ενάντια στη γήρανση. 

Στις µάσκες σώµατος, οι καταλύτες που περιέχονται στην 
άργιλο συντελούν στην αποµάκρυνση των τοξινών και δρουν 
ενάντια στην παχυσαρκία. 
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VII.ΘΕΡΜΟΜΑΣΚΕΣ 
 

Η µέθοδος θερµοµάσκα καταπολέµα την κυτταρίτιδα µε 
πρόκληση υπεραιµίας. Τα υλικά χρήσεως της µεθόδου αυτής 
αποτελούνται από µια σκόνη η οποία αφού διαλύθει µέσα σε µια 
ορισµένη ποσότητα νερού, γίνεται ένα ρευστό µίγµα το οποίο 
απλώνεται στα σήµεια που είναι προσβεβληµένα από κυτταρίτιδα 
και αφού προηγουµένως έχουν τοποθετηθεί στο δέρµα οι 
κατάλληλες κρέµες καταπολεµήσεως της παθήσεως, οι 
προσαρµοσµένες βέβαια πάντα µε την ενέργεια της µάσκας. 

Το υλικό απλώνεται σε ρευστή µορφή επάνω στο σώµα. Μετά 
από το άπλωµα και αφού περάσουν µερικά δευτερόλεπτα αρχίζει 
και πήζει και δηµιουργεί στο δέρµα µια σηµαντική θέρµανση που 
το δέρµα όµως την ανέχεται. 

Ο χρόνος δράσεως είναι 45 λεπτά εκ των οποίων στα 10 
πρώτα λεπτά επιδρά µε θερµότητα στο δέρµα και στα υπόλοιπα µε 
ψύχος. Αυτή η εναλλαγή του ζεστού και του κρύου επιδρά ευνοϊκά 
στο δέρµα. 

Όσο για τα υλικά που χρησιµοποιούµε κάτω από το υλικό 
επιδρούν γιατί είναι κλεισµένα αεροστεγώς στο σηµείο που τα 
έχουµε τοποθετήσει κάτω από την µάσκα. Και αυτό γιατί το δέρµα 
απορροφά µε τις καλύτερες δυνατότητες το υλικό που 
τοποθετούµε στην επιφάνεια του µε τρείς τρόπους : 

-Με την θερµότητα 

-Με την υπεραιµία 

-και µε το αεροστεγώς κλείσιµο. 

 

VIII. ΣΟΚΟΛΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
 

Αντίθετα µε την επίδραση της καφεΐνης µέσω του στοµάχου η 
οποία καθίσταται υπεύθυνη για κατακράτηση υγρών 
και...συγκέντρωση κυτταρίτιδας, η σοκολάτα η όποια προέρχεται 
από το δέντρο κακάο περιέχει µεταξύ άλλων δραστικών ουσιών, 
µια µορφή καφεΐνης η οποία δρα αποτελεσµατικά κατά της 
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κυτταρίτιδας και του λίπους όταν επαλείφεται στο σώµα σε 
συγκεκριµένες θεραπείες.  

Η σοκολάτα είναι γνωστή για τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες, 
που την καθιστούν πολύ ωφέλιµη στον οργανισµό µας, διότι 
περιέχει βιταµίνες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καφεΐνη κ. α 
Αξιοσηµείωτη επίσης είναι και η λιποδιαλυτική, αντιβακτηριδιακή, 
καθώς και συσφικτική δράση της. Όταν θερµανθεί και 
ρευστοποιηθεί, χρησιµοποιείται σαν µάσκα για ολόκληρο το σώµα, 
ή µεµονωµένα για πρόσωπο, πόδια ή χέρια. Σαν µάσκα µεταφέρει 
τα παραπάνω συστατικά στο δέρµα, και πολλά από αυτά 
διεισδύουν σε βάθος, µε αποτέλεσµα µια πολύ απαλή και 
ενυδατωµένη επιδερµίδα. Το κακάο διεγείρει την παραγωγή και 
έκκριση ενδοφύνων. Σε καθορισµένες συγκεντρώσεις αυτές οι 
ουσίες είναι ικανές να ενεργοποιήσουν την φυσική διαδικασία 
εξάλειψης του λίπους. 

Τόσο το άρωµα της σοκολάτας που εισπνέεται όσο η 
διείσδυση της διαδερµικά συµβάλλουν στην έκκριση των 
ενδορφίνων...ορµόνες που διεγείρουν το ενδοκρινολογικό σύστηµα 
προκαλώντας την αίσθηση χαράς, ευφορίας, ευτυχίας, µακροζωίας 
και προστασίας του καρδιαγγειακού συστήµατος.  

Εφαρµόζεται σε ινστιτούτα αισθητικής σε συχνότητα περίπου 
µια έως δύο φορές την εβδοµάδα, έχει διάρκεια περίπου µια ώρα 
και συστήνεται να γίνεται το λιγότερο 6 φορές. Μετά η σοκολάτα 
αφαιρείται εύκολα και γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται καθάρισµα ή 
πλύσιµο, διότι δεν αφήνει καθόλου κατάλοιπα στο δέρµα. 

Ως εκ τούτου, η σοκολατοθεραπεία είναι ολιστική περιποίηση 
γιατί πέρα από το ότι δρα διαδερµικά επιδρά και στον ψυχισµό του 
ατόµου καταπολεµώντας το στρες και το άγχος, αιτίες που συχνά 
προκαλούν την αύξηση βάρους και της κυτταρίτιδας, λόγω 
πολυφαγίας κι έλλειψης διάθεσης για ενεργητικότητα. Πρόκειται για 
µια καινοτοµία στο χώρο της οµορφιάς µε βάση το κακάο, όπου οι 
επιστήµονες ανακάλυψαν τις πολλαπλές του ιδιότητες.  

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι µε τη χρήση σοκολατοθεραπείας 
για διάστηµα περίπου ενός µήνα, διασπώνται αποτελεσµατικά τα 
λιπίδια κι αποβάλλονται µαζί και µε άλλες τοξίνες του λεµφικού 
συστήµατος, ενώ η επιδερµίδα εµπλουτίζεται µε ωφέλιµες 
βιταµίνες για το δέρµα και αµινοξέα. Ταυτόχρονα, µεγιστοποιείται η 
κυτταρική οξυγόνωση και η υγρασία στο δέρµα. Εποµένως έχουµε 
εξάλειψη των σβόλων του δέρµατος (φλούδα πορτοκαλιού) όπου 
είναι πιο αισθητοί κυρίως στους µηρούς, γλουτούς, εσωτερικά 
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γονάτων και στοµάχι καθώς επίσης λεία, απαλή υφή στην 
επιδερµίδα.  
 Η σοκολατοθεραπεία είναι η ιδανική κατά της κυτταρίτιδας. 

 

            

 

    

 

IX. ΛΑΣΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
 

Άλλη µια θεραπεία που συµβάλει στην Αισθητική λόγω των 
πολύτιµων θαλάσσιων στοιχείων της είναι η λασποθεραπεία. 
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Η λάσπη συγκρατεί µεγάλη θερµότητα. Η θερµότητα ανοίγει 
τους πόρους µε αποτέλεσµα τα πολύτιµα για το δέρµα µας 
στοιχεία να καταφέρνουν να διεισδύσουν σε βάθος, αυξάνει την 
κυκλοφορία του αίµατος οπότε έχουµε καλύτερη οξυγόνωση, 
αύξηση του µεταβολισµού και ανακούφιση του πόνου.  

Τα συστατικά που περιέχει είναι: άνθρακας, οξυγόνο, 
υδρογόνο, άζωτο, πυριτικό οξύ, φώσφορο, θείο, άργιλο, οξείδια 
του σιδήρου και τέφρα.  

Τα στοιχεία αυτά που διαθέτει η λάσπη είναι αποτελεσµατικοί 
αντικαταστάτες ιόντων και έχουν αντιφλογιστικές και αντιβιοτικές 
ιδιότητες. Η επάλειψη στο σώµα µε λάσπη προσδίδει υγεία και 
ευεξία.  
        ∆ρα  στον οργανισµό ευεργετικά διευκολύνοντας την 
αποβολή περιττών ουσιών και εµπλουτίζοντας το δέρµα µε τις 
ευεργετικές επιδράσεις των παραπάνω στοιχείων.  
         Με την εφαρµογή στο πρόσωπο και στο σώµα προϊόντων 
που προέρχονται απ’ το φυτικό βασίλειο και τα στοιχεία της 
θάλασσας έχουµε εξισορρόπηση του pH του δέρµατος 
,ελαστικότητα, πρόληψη και εξοµάλυνση των ρυτίδων. Έχουµε 
τέλος, πρόληψη της κακής κυκλοφορίας, της κυτταρίτιδας και των 
οιδηµάτων, λόγω της επιτάχυνσης της διαδικασίας της αποβολής 
των τοξινών. 

 

         

 

 

X. ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
 

Η Θαλασσοθεραπεία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα, προσφέροντας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις τις 
ευεργετικές ιδιότητες του θαλασσινού νερού. Ένας συνδυασµός 
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χαλάρωσης, αναζωογόνησης, αναψυχής και θεραπείας µέσα στις 
κατάλληλες κλιµατολογικές συνθήκες.  

Η θαλασσοθεραπεία αφορά την χρήση του θαλάσσιου νερού 
καθώς και τα παράγωγα της θάλασσας που παρουσιάζουν 
θεραπευτικές ιδιότητες, όπως είναι τα φύκια, η λάσπη της 
θάλασσας και διάφορα άλλα προϊόντα που προέρχονται από αυτή.  

Οι αντισηπτικές, και αντιβιοτικές δράσεις του θαλασσινού 
νερού είναι αποδεδειγµένες και µάλιστα έχουν αποδοθεί και σε 
συγκεκριµένα συστατικά του. Οι δράσεις αυτές παρουσιάζουν 
εποχιακή διακύµανση εµφανίζοντας το µέγιστο τους κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες. Οι ιδιότητες του θαλασσινού νερού είναι 
πολύ ευαίσθητες στις υψηλές θερµοκρασίες και καταστρέφονται 
όταν θερµανθεί στους 45ο C για 1 ώρα, ενώ σε θερµοκρασία 
δωµατίου µπορούν να διατηρηθούν επί 3 µήνες. Η γρήγορη 
παροχή του νερού από τη θάλασσα στο κέντρο 
θαλασσοθεραπείας αποτελεί βασικό παράγοντα της επιτυχηµένης 
εφαρµογής ενός προγράµµατος θαλασσοθεραπείας 

Ένα κέντρο πρέπει να βρίσκεται απαραίτητα δίπλα στη 
θάλασσα, ώστε να είναι δυνατή η άντληση φρέσκου και καθαρού 
θαλασσινού νερού, από βάθος 8-10 µέτρων τουλάχιστον. Το 
θαλασσινό νερό που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι καθαρό. Γιατί 
µόνον έτσι είναι ασφαλές και µόνον έτσι από-κοµίζουµε τα 
ευεργετικά του στοιχεία όπως τα µεταλλικά άλατα και τα ιχνο -
στοιχεία 

Η θεραπεία περιλαµβάνει δύο στάδια: 

Στο πρώτο στάδιο το σώµα αλείφεται µ΄ ένα ζεστό λάδι 
παρασκευασµένο από φύκια και στη συνέχεια τυλίγεται µε 
αλουµινόχαρτο που βοηθάει τα συστατικά της µάσκας να 
εισχωρήσουν στο σώµα. Στην συνέχεια µε τα ειδικά ντους το νερό 
τινάζεται µε διαφορετική πίεση και σε διαφορετικές θερµοκρασίες 
ανά περιόδους ενός ή δύο λεπτών στα διάφορα µέρη του σώµατος 
µε σκοπό την διέργεση των ιστών µ΄ένα φυσικό µασσάζ. 

Στο δεύτερο στάδιο ακολούθει το θαλάσσιο µασσάζ µέσα στις 
µπανιέρες. Το καύτο νερό σε συνδυασµό µε τα θαλάσσια 
εκχυλίσµατα δηµιουργούν αισθήσεις τόνωσης και χαλάρωσης. Η 
θεραπεία συµπληρώνεται µ΄ένα πρόγραµµα ειδικών κινήσεων 
µέσα στο ζεστό νερό απαραίτητο για την τόνωση και τη γύµναση 
των µυών. Μετά από όλα αυτά ακολουθεί µάλαξη µε ειδικές κρέµες 
από εκχυλίσµατα φυκιών και επάλειψη µε λάδια. 
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Η διάρκεια της θαλασσοθεραπείας είναι 12 – 20 ηµέρες και η 
ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη. Τα κέντρα 
θαλασσοθεραπείας πρέπει να διαθέτουν ειδικούς γιατρούς, 
διαιτολόγους, αισθητικούς, κινησιολόγους, καθηγητές φυσικής 
αγωγής, φυσικοθεραπευτές κ.ά..  

Όσο αφορά την αισθητική προσέγγιση της 
θαλασσοθεραπείας, παρουσιάζει θεαµατική βελτίωση στο 
πρόβληµα της κυτταρίτιδας, της παχυσαρκίας, σε φλεγµονώδεις 
καταστάσεις  όπως αυτή της αρθρίτιδας, σε κυκλοφοριακά 
προβλήµατα, στην αντιµετώπιση της γήρανσης, στη σωστή και 
βαθιά απολέπιση, χαλαρώνει και ανανεώνει σώµα, πρόσωπο και 
πνεύµα χαρίζοντας απαλό και ενυδατωµένο δέρµα. Βελτιώνει την 
κυκλοφορία του αίµατος και αποτοξινώνει τον οργανισµό ενώ 
ταυτόχρονα ανοίγει τους πόρους ώστε να εισχωρούν σε βάθος τα 
θρεπτικά συστατικά.  

Τα τελευταία χρόνια η θαλασσοθεραπεία έχει γίνει ευρέως 
γνωστή µε ειδικά κέντρα, αλλά και µε προϊόντα της θάλασσας που 
κυκλοφορούν στο εµπόριο. 

 

     

 

 

 

XI. ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ: 
 

Χρησιµοποιείται θερµότητα για να δηµιουργηθεί υπεραιµία, µε 
βασικό στόχο τη διάσπαση των λιποκυττάρων, την αύξηση της 
αιµατικής ροής και την οξυγόνωση των ιστών, που οδηγούν στην 
απώλεια βάρους και πόντων. Οι θερµοθεραπείες, επίσης, 
συντελούν σηµαντικά στην αύξηση του µεταβολισµού. Έχει 
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υπολογιστεί ότι για κάθε ένα βαθµό Κελσίου που ανεβαίνει η 
θερµοκρασία του σώµατός µας αυξάνεται κατά 14% ο βασικός 
µεταβολισµός. 
 

Οι θερµοθεραπείες εφαρµόζονται ολικά ή τοπικά, ανάλογα µε το 
πού εντοπίζεται το πρόβληµα. Υπάρχουν τρία βασικά είδη 
θερµοθεραπειών: 

♦ Με θερµοϊµάντες, που µπορεί να τοποθετηθούν στη µέση και    
στους µηρούς για τοπικό αδυνάτισµα. 

♦ Με θερµοσάκο µε αντιστάσεις, στον οποίο µπαίνουµε 
ολόκληρες, για να επιτευχθεί ολικό αδυνάτισµα. 

♦ Θερµοθεραπεία µε ζεστό αέρα και οξυγόνο. Μπαίνουµε σε ένα 
µηχάνηµα που µοιάζει µε... αυγό και δεχόµαστε την επιρροή 
ζεστού αέρα και οξυγόνου. Με τη θερµοθεραπεία αυτή 
επιτυγχάνεται µεγαλύτερη αύξηση του µεταβολισµού. 

 

XII. ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
 

Η µεσοθεραπεία εφαρµόζεται από το 1958 στην Γαλλία µε την 
έγχυση στο µεσόδερµα δηλαδή µεταξύ µυός και επιδερµίδας µέσα 
στο κατώτερο χόριο και υποδόριο του κατάλληλου για κάθε 
πρόβληµα σκευάσµατος (βιταµινούχου, λιπολυτικού ή 
αναπλαστικού). 

Θεωρείται ως η καλύτερη µέθοδος τής αισθητικής ιατρικής για 
την αντιµετώπιση της κυτταρίτιδας αλλά και άλλων αισθητικών 
προβληµάτων (δερµατική χαλάρωση, ρυτίδες, τριχόπτωση, 
γήρανση του δέρµατος, αλωπεκίες κλπ.).  

Εφαρµόζεται  µε την τεχνική των µικροενέσεων "micro-
injections" ή "multi-pricking" στις πάσχουσες περιοχές 
χρησιµοποιώντας µικροβελόνες µεγέθους 4mm (τόσο µικρές σαν 
τις τρίχες από τις βλεφαρίδες)  µε το Mesogan (ειδική συσκευή 
έγχυσης) χωρίς καθόλου πόνο.  

Τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται είναι κυρίως φυτικά 
σκευάσµατα (εκχυλίσµατα βοτάνων όπως  melilotus/hamamelis, 
cynara scolymus, hedera helix, fucus vesiculosus, arnica montana, 
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silicae κλπ) που αυξάνουν την λιπόλυση και διευκολύνουν την 
απελευθέρωση των λιποκυττάρων µε αποτέλεσµα σύσφιξη και 
ανάπλαση του προβληµατικού δέρµατος σε συνδυασµό µε 
φαρµακευτικές ουσίες (καφεΐνη, προκαίνη, πεντοξυφιλίνη, 
υαλουρονιδάση, φωσφατυδιλχολίνη κλπ) που έχουν λιπολυτικές, 
αγγειοσυσταλτικές, συσφικτικές και αποιδηµατικές ιδιότητες 
βελτιώνοντας την µικροκυκλοφορία  και την αποδόµηση των 
λιποκυττάρων.  

Απαιτούνται περίπου 10 θεραπείες κάθε 10 - 15 ηµέρες και 
θεραπείες συντήρησης του αποτελέσµατος κάθε χρόνο. 

 

 

 

 

 

XIII.ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 
 

Πολλές επιστηµονικές έρευνες υποστηρίζουν ότι εκτός από τη 
γενετική προδιάθεση που µπορεί να οδηγήσει το άτοµο στην 
παχυσαρκία, το περιβάλλον και οι ψυχοκοινωνικές του επιδράσεις 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αλλά και στη θεραπευτική 
αποκατάσταση της νοσογόνου παχυσαρκίας.  

Συγκεκριµένα, ένας µεγάλος αριθµός ερευνών υποδεικνύουν 
στα συµπεράσµατά τους ότι η ψυχολογική υποστήριξη σε µια 
προσπάθεια απώλειας βάρους, σε συνδυασµό µε τις κατάλληλες 
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ιατρικές οδηγίες και παρεµβάσεις, συνεισφέρει σηµαντικά στη 
διατήρηση των θετικών θεραπευτικών αποτελεσµάτων και όχι 
µόνο στη επίτευξή τους.  

Η παχυσαρκία απειλεί πρώτα απ‘ όλα τη σωµατική υγεία του 
ατόµου και σε δεύτερο λόγο την ψυχική του υγεία καθώς το ωθεί 
σε µεγάλους συµβιβασµούς στην καθηµερινότητα του και στις 
διαπροσωπικές του σχέσεις. Συνεπώς, όταν µιλάµε για 
αντιµετώπιση της νόσου, καλό είναι να συµπεριλαµβάνουµε στην 
προσέγγισή µας όλες τις σχετικές παραµέτρους.  

Σε µία θεραπευτική σχέση - οµαδική ή δυαδική - το άτοµο έχει 
την ευκαιρία να διερευνήσει σε βάθος τις ψυχοκοινωνικές 
προεκτάσεις της νόσου του και απαλλαγµένο από τα 
συναισθήµατα ενοχών και το γνωστό κοινωνικό στιγµατισµό να 
βοηθηθεί αντλώντας από τον δικό του πλούτο ψυχικών δυνάµεων, 
µε τη σωστή πάντα καθοδήγηση, στο να βρει τη δύναµη να 
επιφέρει µεγάλες αλλαγές στην υγεία και στην ζωή του.  
 

Σε µια περίοδο τέτοιων µεγάλων αλλαγών και 
συναισθηµατικών προκλήσεων ο ψυχοθεραπευτής είναι εκεί να 
προσφέρει το ουδέτερο και εµπιστευτικό περιβάλλον και τη γνώση 
του στο άτοµο που τα χρειάζεται. Η οµαδική θεραπεία δίνει 
περεταίρω την ευκαιρία κανείς να µοιραστεί παρόµοιες ανησυχίες 
µε συµπάσχοντες αλλά και να αντλήσει κουράγιο από τη 
συλλογική προσπάθεια όπως και γνώση από την εµπειρία των 
συνανθρώπων του. Για όσους δεν είναι έτοιµοι να µοιραστούν, η 
εχεµύθεια της προσωπικής επαφής σε µία δυαδική θεραπεία δίνει 
την ευκαιρία να διερευνηθούν πιο προσωπικά ίσως συναισθήµατα.  
 

Η απόφαση να δώσει κανείς σφαιρική απάντηση στην 
πολύπλοκη νόσο της παχυσαρκίας εγγυάται όχι µόνο καλύτερα 
αποτελέσµατα αλλά και πιο µακροπρόθεσµα.   
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ΕΠΙΙΛΟΓΟΣ 

 

Συµπερασµατικά λοιπόν όπως προκύπτει από την ανάλυση 
που έχει γίνει παραπάνω, τόσο η παχυσαρκία όσο και η 
κυτταρίτιδα σήµερα αποτελούν µία µάστιγα για ένα µεγάλο 
ποσοστό ανθρώπων, αφού πέρα από τα αισθητικά προβλήµατα 
που δηµιουργούν στο άτοµο , αποτελούν και απειλή για την υγεία 
τόσο την σωµατική όσο και την ψυχολογική, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις όπου το πρόβληµα είναι µεγάλο και ανεξέλεγκτο. 

Ο ρόλος των ιατρικών επιστηµών για την θεραπεία αυτών των 
δύο µεγάλων προβληµάτων είναι ισχυρότατος και µε σηµαντικά 
αποτελέσµατα χωρίς αµφιβολία. Αλλά  και η αισθητική ως κοµµάτι 
των παραϊατρικών επαγγελµάτων µε τα διάφορα µηχανήµατα 
όπως είναι τα κραδαστικά, τα µηχανήµατα αναρρόφησης, η 
υπέρυθρη ακτινοβολία, οι υπέρηχοι, οι συσκευές λιποδιάλυσης 
κ.α., µπορούν να δώσουν πολλή σηµαντική βοήθεια στον τοµέα 
της αντιµετώπισης των παραπάνω προβληµάτων. Για τον ίδιο 
σκοπό οι αισθητικοί µπορεί να χρησιµοποιήσουν επίσης µια 
µεγάλη ποικιλία από προϊόντες φροντίδες ώστε µε τη χρήση των    
κατάλληλων καλλυντικών σκευασµάτων  όπως είναι οι µάσκες, οι 
βοτανοθεραπείες, οι λασποθεραπείες κ.α. µπορούν  να 
συνδράµουν αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση αυτών των 
φαινοµένων. 

Αυτές οι φροντίδες µπορούν να εφαρµοσθούν είτε 
µεµονωµένες είτε σε συνδιασµό µεταξύ τους π.χ. µάλαξη µε 
αιθέρια έλαια, µάσκες µε προϊόντα από εκχυλίσµατα βοτάνων ή 
φυκιών και έχουν την δυνατότητα να  ενυδατώνουν την επιδερµίδα, 
να αυξάνουν τον µεταβολισµό του ατόµου, να αποµακρύνουν τα 
οιδήµατα που έχουν δηµιουργηθεί εξαιτίας του προβλήµατος, να 
αποβάλλουν και να χαλαρώνουν το άτοµο αυξάνοντας  την 
λεµφική και αιµατική κυκλοφορία καθώς  και την οξυγόνωση των 
ιστών. 

Πέρα όµως από τις διάφορες θεραπείες που µπορεί να 
εφαρµόσει το άτοµο, θα πρέπει να αλλάξει γενικά τον τρόπο ζωής 
του, να αποκτήσει σωστές διατροφικές συνήθειες αλλά και να 
υιοθετήσει καποιούς κανόνες υγειίνης διατροφής καθώς και την 
επιτήρηση του βάρους του. 

Ακόµη, θα πρέπει  να αυξήσει την φυσική του δραστηριότητα 
αφού , η κάθε είδους άσκηση είναι ωφέλιµη για όλους, κάθως 
ενισχύει την αντοχή του ατόµου µε αποτέλεσµα τη βελτίωση του 
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κυκλοφορικού συστήµατος  και την αύξηση του βασικού 
µεταβολισµού καθώς και τη  γενικότερη αναζωογόνηση σωµατικά 
και ψυχικά. Έχει αποδειχθεί ότι οι ασκήσεις ενίσχυσης του µυϊκού 
και του κυκλοφοριακού συστήµατος βοηθούν στην αποκατάσταση 
των δύο αυτών προβληµάτων αλλά πολύ περισσότερο στην 
προληψή τους. 

Τέλος ιδιαίτερη σηµασία έχει η ψυχολογική στήριξη των 
ατόµων που πάσχουν από τα συγκεκριµένα προβλήµατα η οποία 
µπορεί να δοθεί είτε από την αισθητικό στο µέρος και στα όρια που 
της αναλογούν, είτε από το οικογενειακό περιβάλλον του ατόµου 
που είναι και η πιο ουσιαστική. ∆ιοτι η ψυχολογική ισορροπία του 
ατόµου παίζει σηµαντικό ρόλο στην θετική έκβαση της όλης 
προσπάθειας για την θεραπεία της παχυσαρκίας και της 
κυτταρίτιδας.  
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