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Τόσο τὰ ἐρευνητικὰ δεδομένα ὅσο καὶ ἡ καθημερινὴ
κλινικὴ πρακτικὴ συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς ἄποψης πὼς οἱ
ψυχολογικὲς διεργασίες παίζουν σημαντικὸ ρόλο, τόσο
στὴ δημιουργία, ὅσο καὶ στὴ διατήρηση τοῦ φαινομένου
τῆς παχυσαρκίας. Ἡ δυσκολία στὴν τροποποίηση τῆς
συμπεριφορᾶς, σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ στὴ διατροφὴ καὶ αὔξηση τῆς
σωματικῆς δραστηριότητας, ἀναδεικνύει ἀκριβῶς αὐτὴ τὴ
σημασία τῶν ψυχολογικῶν παραγόντων. Προσθέτως, τόσο
ἡ κατάθλιψη, ὅσο καὶ ἡ παχυσαρκία ἀποτελοῦν εὐρέως
διαδεδομένα προβλήματα, μὲ σημαντικὲς ἐπιπτώσεις στὸν
ἴδιο τὸν πάσχοντα καὶ στὴ
δημόσια ὑγεία. Λόγω δὲ
τοῦ ὑψηλοῦ ἐπιπολασμοῦ
τῆς παχυσαρκίας καὶ
τῆς κατάθλιψης, καὶ τοῦ
γεγονότος ὅτι ἡ παρουσία
τους αὐξάνει τὸν κίνδυνο
τῆς καρδιαγγειακῆς νό
σου, ἡ ἀνάγκη μελέτης
τῆς μεταξύ των συσχέτισης
ἔχει ἐπισημανθεῖ κατὰ τὰ
τελευταῖα χρόνια.
Μέχρι σήμερα δὲν
εἴμαστε ἐπαρκῶς ἱκα
νοποιημένοι, ἐπειδὴ
ἔχουμε ἁπλὲς ὑποθέσεις
γιὰ τοὺς μηχανισμοὺς ποὺ
συνδέουν τὴν παχυσαρκία
μὲ τὴν κατάθλιψη. Καὶ
εἶναι βέβαια ἐμφανὴς ἡ
ἀρνητικὴ ἐπίδρασή τους
στὴν ποιότητα ζωῆς τῶν
πασχόντων, ὅπως ἔχει
ἀναδειχθεῖ ἀπὸ πληθώρα μελετῶν. Ἐπιστημονικὰ ὑπάρχει
εἰδικὸς μηχανισμὸς διὰ τοῦ ὁποίου συνδέεται ἡ κατάθλιψη
μὲ τὴν παχυσαρκία. Ἡ αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους ἔχει
ἀποδειχθεῖ ὅτι ἐνεργοποιεῖ φλεγμονώδεις διαδικασίες,
οἱ ὁποῖες μὲ τὴ σειρὰ τοὺς ἔχουν συνδεθεῖ μὲ τὴν ἴδια
τὴν ἀνάπτυξη τοῦ καταθλιπτικοῦ συνδρόμου. Ἡ ἄποψη
τῆς σύνδεσης αὐτῆς τῶν δύο παθήσεων ὑποστηρίζεται
καὶ ἀπὸ τὸ ρόλο ποὺ ἔχει ὁ ἄξονας ὑποθαλάμου,
ὑπόφυσης καὶ ἐπινεφριδίων (ΗΡΑ). Αὐτὸς ὁ ἄξονας
ΗΡΑ παρουσιάζει δυσλειτουργία στὴν παχυσαρκία, ἐνῷ
παράλληλα οἱ ἐρευνητὲς διαπιστώνουν ἀπορρύθμισή τους
στὴν κατάθλιψη. Τέλος, κατάθλιψη μπορεῖ νὰ συμβεῖ ἀπὸ
παχυσαρκία, ἐπειδὴ συχνὰ συνοδεύεται ἀπὸ σακχαρώδη
διαβήτη καὶ ἀντίσταση τῶν κυττάρων στὴν ἰνσουλίνη

νὰ προσλαμβάνουν σάκχαρο. Οἱ διαδικασίες αὐτὲς θὰ
μποροῦσαν νὰ ἐπιφέρουν μεταβολὲς σὲ κυτταρικὸ ἐπίπεδο
στὸν ἐγκέφαλο, μὲ τὴν ἐπακόλουθη αὔξηση τοῦ κινδύνου
ἀνάπτυξης κατάθλιψης.
Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς βιολογικοὺς μηχανισμούς, ἀναφορὰ
θὰ πρέπει νὰ γίνει καὶ στὶς παραμέτρους ποὺ ἀφοροῦν
στὶς ψυχολογικὲς ὁδούς. Ἡ παρουσία τοῦ ὑπερβολικοῦ
βάρους ἐπιδρᾷ ἀρνητικὰ τόσο στὴν αὐτο-αξιολόγηση τοῦ
παχύσαρκου, ὅσο καὶ στὴ στάση τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου
ἀπέναντί του, καταστάσεις ποὺ αὐξάνουν δραματικά τα
ἐπίπεδα της ψυχολογικῆς
δυσφορίας. Παρὰ τὴν
παγκόσμια αὔξηση τῆς
παχυσαρκίας, ὑπάρχει
ἐντύπωση ὅτι ἡ ἀρνητικὴ
στάση καὶ συμπεριφορὰ
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου
πρὸς τοὺς παχυσάρκους
παραμένουν ἰσχυρές.
Ἀκόμα πιὸ ἐνδεικτικό της
παρουσίας τοῦ στίγματος
εἶναι πὼς ἀκόμα καὶ οἱ
ἐπαγγελματίες ὑγείας
ἔχουν βρεθεῖ νὰ κρατοῦν
ἀρνητικὴ στάση ἀπέναντι
στὰ παχύσαρκα ἄτομα.
Συμμετέχοντες σὲ μελέτη
γιατροὶ δήλωσαν πὼς ἡ
παχυσαρκία συνδέεται μὲ
«κακὲς συνθῆκες ὑγιεινῆς,
μὴ συμμόρφωση στὶς
ὁδηγίες, ἐχθρότητα καὶ
ἀνεντιμότητα». Στὸ δυτικὸ
κόσμο ἡ λεπτότητα θεωρεῖται ὡς τὸ πρότυπο ἰδανικῆς
ὀμορφιᾶς καὶ μὲ αὐτὸν τὸ τρόπο ἡ ἔλλειψη κοινωνικῆς
ἀποδοχῆς καὶ ἡ παρουσία ἄλλων κοινωνικοπολιτισμικῶν
παραγόντων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ στίγμα, ὁδηγεῖ σὲ
δυσαρέσκεια γιὰ τὸ σωματικὸ καὶ ψυχικὸ ἑαυτό, ποὺ
ὁδηγεῖ σὲ μείωση τῆς αὐτοεκτίμησης στὰ παχύσαρκα
πρόσωπα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἐπιβαρυντικὸ παράγοντα γιὰ
τὴν ἀνάπτυξη κατάθλιψης.
Τὸ γεγονός, πὼς ἡ κατάθλιψη μπορεῖ νὰ προκαλέσει
αὔξηση τοῦ βάρους μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, συμβαίνει
καὶ μέσῳ τῶν νευροενδοκρινικῶν διαταραχῶν ποὺ
προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν κατάθλιψη. Εἶναι σαφεῖς οἱ
ἐνδείξεις πὼς ἡ κατάθλιψη ὁδηγεῖ σὲ κοιλιακὴ παχυσαρκία,
μέσῳ τῆς μακροπρόθεσμης ἐνεργοποίησης τοῦ ἄξονα
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ὑποθαλάμου-ὑπόφυσης-ἐπινεφριδίων. Ἡ διέγερση
αὐτοῦ του ἄξονα ὁδηγεῖ σὲ ἔκκριση κορτιζόλης, ἡ ὁποία
ἀνοίγει τὴν ὄρεξη γιὰ φαγητὸ καὶ αὐξάνει τὴν ἐναπόθεση
λίπους. Αὐτὴ ἡ διαδικασία περιλαμβάνει τὴ μεσολάβηση
ὑποδοχέων γλυκοκορτικοειδῶν, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στὸ
λίπος, ἰδιαίτερα στὸ σπλαχνικό. Ὑπάρχει καὶ τo xρόνιο
στρές, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ κατάθλιψη, ἀλλὰ
καὶ ταυτόχρονα νὰ ἔχουμε πρόσωπα ποὺ δὲν νοσοῦν, ὅμως
χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν ἁπλὴ παρουσία ὑποκλινικῶν
συμπτωμάτων κατάθλιψης καὶ κοινωνικοῦ ἄγχους.
Ἕνας ἄλλος ἰδιαίτερα σημαντικὸς παράγοντας,
ποὺ ἐξηγεῖ τὴν ἀνάπτυξη παχυσαρκίας στὴν κατάθλιψη,
εἶναι ἡ υἱοθέτηση ἑνὸς ἀνθυγιεινοῦ τρόπου ζωῆς, ὅπως
ἡ ἀνεπαρκὴς σωματικὴ ἄσκηση καὶ οἱ ἀνθυγιεινὲς
διατροφικὲς προτιμήσεις. Ἡ ψυχολογικὴ καταπόνηση
ἀποδεδειγμένα ὁδηγεῖ σὲ μειωμένη ἔκφραση θετικῆς
συμπεριφορᾶς γιὰ τὴν ὑγεία, αὔξηση τῆς βλαπτικῆς
συμπεριφορᾶς καὶ ἐλλιπῆ συμμόρφωση σὲ ὁδηγίες
καὶ θεραπευτικὰ σχήματα. Ἡ σχέση μεταξὺ αἰτίου καὶ
αἰτιατοῦ, μεταξύ τῶν ψυχοκοινωνικῶν παραγόντων καὶ τῆς
παχυσαρκίας, παραμένει πρὸς διερεύνηση. Ἡ ψυχολογικὴ
δυσφορία, οἱ κοινωνικὲς περιστάσεις καὶ ὁ τρόπος ζωῆς
εἶναι πιθανὸν νὰ ἀλληλεπιδροῦν γιὰ νὰ αὐξήσουν τὸν
κίνδυνο, τόσο γιὰ παχυσαρκία ὅσο καὶ γιὰ ἄλλα στοιχεῖα
τοῦ μεταβολικοῦ συνδρόμου. Οἱ δυσμενεῖς κοινωνικὲς
συνθῆκες ἐνδέχεται νὰ ὁδηγοῦν σὲ ἀνθυγιεινὴ πρακτικὴ
τρόπου ζωῆς. Πιθανῶς, ἀρνητικὰ συναισθήματα ὅπως ἡ
θλίψη, ὁ θυμός καὶ τὸ ἄγχος, ποὺ προκαλοῦνται σὲ αὐτὰ τὰ
πρόσωπα, μπορεῖ νὰ προδιαθέτουν σὲ ἐπιζήμιο τρόπο ζωῆς.
Ἡ παρουσία παραγόντων, ποὺ ὁδηγοῦν στὴν
αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους, περιλαμβάνει συχνὰ
αὐξημένη ὄρεξη, ἀλλὰ καὶ περιορισμὸ τῆς σωματικῆς
δραστηριότητας. Ὡς πρὸς τὴν ὄρεξη, οἱ καταθλιπτικοὶ
ἐμφανίζουν συχνά το φαινόμενο τῆς συναισθηματικῆς
κατανάλωσης τροφῆς, σὲ μία προσπάθεια νὰ ἀνα
κουφιστοῦν ἀπὸ ἀρνητικὰ συναισθήματα ἄγχους ἢ θλίψης
μὲ κατανάλωση εὔγευστης καὶ συχνὰ θερμιδογόνου
τροφῆς, ὄχι σπάνια καὶ σὲ μεγάλη ποσότητα. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη πλευρά, τὸ πρόβλημα ἐπιδεινοῦται μὲ περιορισμὸ τῆς
σωματικῆς δραστηριότητας, ἐπειδὴ ὑπάρχει ψυχοκινητικὴ
ἐπιβράδυνση, ἡ εὐχαρίστηση εἶναι ἐλαττωμένη, μειωμένο
καὶ τὸ κίνητρο πρὸς ἔργο μὲ δυσκολία στὸ σχεδιασμὸ
κάποιας δραστηριότητας. Ὅλα αὐτὰ ἐπιδεινώνουν τὸ
πρόβλημα καὶ περισσότερο το ἐνεργειακὸ ἰσοζύγιο, ποὺ
εἶναι σαφῶς ὑπὲρ τῆς προσλαμβανόμενης ἐνέργειας καὶ
μείωση τῆς καναλισκωμένης.
Τέλος, καὶ ἡ χρήση τῶν ἀντικαταθλιπτικῶν φαρμάκων
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εἶναι πιθανόν νὰ συντελεῖ σὲ αὔξηση τοῦ σωματικοῦ
βάρους, μέσῳ τῆς δράσης στοὺς ὑποδοχεῖς σεροτονίνης,
ντοπαμίνης, ἱσταμίνης κ.ἄ. Αὐτὴ ἡ παρενέργεια εἶναι
μεγαλύτερη σὲ ὁρισμένα ἀντικαταθλιπτικά, ἐνῶ
ἄλλα φαίνεται νὰ ἐπιδροῦν πολὺ λιγότερο στὸ βάρος
μακροπρόθεσμα. Πέραν τῶν ἀντικαταθλιπτικῶν
φαρμάκων, στὴν προσπάθεια ἀντιμετώπισης τῶν
συμπτωμάτων τῆς νόσου χρησιμοποιοῦνται κατὰ περίπτωση
καὶ ἄλλα ψυχιατρικὰ φάρμακα, ὅπως σταθεροποιητικά τῆς
διάθεσης καὶ ἀντιψυχωσικά, τὰ ὁποῖα μὲ τὴ σειρὰ τους,
ἐπίσης, ἔχουν κατὰ καιροὺς ἐνοχοποιηθεῖ γιὰ αὔξηση
τοῦ σωματικοῦ βάρους. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀξίζει νὰ
ἀναφέρουμε πὼς ἡ φαρμακοθεραπεία τῆς κατάθλιψης
κατὰ κανόνα ἀπαιτεῖ πολύμηνη χορήγηση ἀγωγῆς. Ἐκτὸς
ἀπὸ τὴν ἐπαγωγὴ παχυσαρκίας, ἕνα ἄλλο σχετικὸ θέμα
εἶναι ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους συχνὰ συμβάλλει
στὴ μὴ σύμπλευση τῶν ἀσθενῶν μὲ τὴν ἀντικαταθλιπτικὴ
θεραπεία. Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸ γεγονὸς, πὼς ἡ
ἀντιμετώπιση τῆς κατάθλιψης στὴν παχυσαρκία ἐμφανίζει
ἀρκετὲς ἰδιαιτερότητες σχετικὰ μὲ τὴν ἀνταπόκριση στὰ
συνήθως συνταγογραφούμενα φάρμακα, εἶναι προφανὲς
πὼς ἡ συνύπαρξή τους θέτει ἀρκετοὺς κλινικοὺς
προβληματισμοὺς, ποὺ μόλις πρόσφατα τυγχάνουν τῆς
ἀπαιτούμενης προσοχῆς ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα.
Οἱ διάφορες κλάσεις ἀντικαταθλιπτικῶν, ὄχι μόνο ἔχουν
διαφορετικὴ ἐπίδραση στὸ βάρος, ἀλλὰ φαίνεται νὰ ἔχουν
καὶ διαφορετικὴ ἀποτελεσματικότητα στὴν κατάθλιψη καὶ
στὴν παχυσαρκία, καθὼς οἱ ὑπέρβαροι καὶ παχύσαρκοι
ἀσθενεῖς σὲ ὁρισμένες μελέτες ἐμφάνισαν χειρότερη
ἀνταπόκριση στὴν ἀντικαταθλιπτικὴ ἀγωγή. Ἔχει καταστεῖ
σαφὲς, πάντως, πὼς τὰ ἀντικαταθλιπτικὰ μὲ χαμηλὴ
ἐπίδραση στὸ σωματικὸ βάρος, θὰ πρέπει νὰ προτιμοῦνται
σὲ αὐτὸν τὸν πληθυσμό.
Συμπερασματικά, ἡ σχέση τῆς παχυσαρκίας καὶ τῆς
κατάθλιψης εἶναι ἀμφίδρομη καὶ ἀδιαμφισβήτητη καὶ
φαίνεται νὰ διαμεσολαβεῖται, τόσο ἀπὸ τὴν παρουσία
κοινῶν βιολογικῶν ὁδῶν, ὅσο καὶ ἀπὸ ψυχολογικοὺς
μηχανισμούς. Οἱ πολλαπλὲς ἐπιπτώσεις τῆς συνύπαρξής
τους στὸ σωματικό, ψυχολογικὸ καὶ κοινωνικὸ ἑαυτὸ τοῦ
παχύσαρκου προσώπου, ἐπηρεάζουν σὲ μεγάλο βαθμὸ
τοὺς περισσότερους δεῖκτες ποιότητας ζωῆς τῶν πασχόντων.
Ὅπως σὲ κάθε χρόνια νόσο, ἡ κατανόηση τῆς σχέσης
μεταξὺ ψυχολογικῶν καὶ σωματικῶν παραγόντων εἶναι
σημαντικὴ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ψυχοκοινωνικῆς παρέμβασης
ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πολυδιάστατης
αὐτῆς νοσολογικῆς ὀντότητος. 

