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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Μητρικής Παχυσαρκίας
στην Κύηση
Ε. Αλεξοπούλου, Ν. Γιαννούση, Ι. Κ. Θανασάς
Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα από τα σπουδαιότερα διατροφικά προβλήματα, με
χαρακτηριστικά σύγχρονης επιδημίας η οποία αφορά όχι μόνο στις αναπτυγμένες, αλλά και στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι παχύσαρκες έγκυες σχετίζονται με μητρικούς και περιγεννητικούς
κινδύνους που κάνουν επιτακτική την ανάγκη σήμερα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας πριν και
κατά την κύηση. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην
εγκυμοσύνη είναι η πρόληψη. Η υγιεινή διατροφή και η τακτική σωματική άσκηση και
δραστηριότητα των εγκύων είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης.
Επιπλέον, άλλες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι η βαριατρική επέμβαση προ της κύησης και η
προφυλακτική χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
περιλαμβάνονται στα βασικότερα μέσα θεραπευτικής προσέγγισης και ενημέρωσης της
παχύσαρκης γυναίκας σχετικά με την θερμιδική πρόσληψη και τη μείωση του σωματικού βάρους
πριν και μετά τη σύλληψη. Στo παρόν άρθρο με βάση τη συστηματική παράθεση των σύγχρονων
βιβλιογραφικών δεδομένων επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση αναφορικά κυρίως με τον
ρόλο της διατροφής και της σωματικής άσκησης στην αντιμετώπιση των υπέρβαρων και
παχύσαρκων γυναικών, η ορθή γνώση της οποίας μπορεί να διασφαλίσει την καλύτερη υγεία για
τη μητέρα και το καλύτερο δυνατό περιγεννητικό αποτέλεσμα.
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από

Η παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα
τα
σπουδαιότερα
διατροφικά
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προβλήματα για τις προηγμένες κοινωνίες, με
χαρακτηριστικά σύγχρονης επιδημίας η
οποία εκτιμάται μελλοντικά ότι αναμένεται
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να αντικαταστήσει τις πιο παραδοσιακές
ανησυχίες της δημόσιας υγείας, όπως είναι ο
υποσιτισμός και τα λοιμώδη νοσήματα [1,2].
Παχυσαρκία είναι η παθολογικά αυξημένη
εναπόθεση λίπους στις λιπαποθήκες του
σώματος, αποτέλεσμα της οποίας είναι η
υπέρμετρη αύξηση του σωματικού βάρους. Σε
ατομικό επίπεδο, ο συνδυασμός υπερβολικής
πρόσληψης τροφών, υψηλών σε ενεργειακή
πυκνότητα και η έλλειψη σωματικής άσκησης
και δραστηριότητας φαίνεται να αποτελούν
τα κύρια αίτια πρόκλησης παχυσαρκίας στον
σύγχρονο δυτικό κόσμο [3]. Επίσης, η
γενετική προδιάθεση, οι ενδοκρινικές
διαταραχές και οι ψυχικές ασθένειες
θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσουν την
εξήγηση για την αύξηση του δείκτη μάζας
σώματος
(ΔΜΣ)
και
την
εμφάνιση
παχυσαρκίας σε πολλές των περιπτώσεων [4].
Για την κατάταξη της παχυσαρκίας
(πίνακας 1), ο ΔΜΣ αποτελεί το πλέον
διαδεδομένο εργαλείο μέτρησης και ορίζεται
ως το πηλίκο του βάρους σε χιλιόγραμμα
προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα
(kg/m2) [5]. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό
Υγείας
ως
υπέρβαρο
χαρακτηρίζεται το άτομο με ΔΜΣ 25 έως 29.9
kg/m2, ενώ παχύσαρκο είναι εκείνο το άτομο
που έχει ΔΜΣ ίσο ή μεγαλύτερο από 30
kg/m2. Οι διάφορες τροποποιήσεις των
ορισμών του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας που κατά καιρούς έχουν επιχειρηθεί,
αν και εξακολουθούν να αποτελούν
αντικείμενο
διαφωνίας
μεταξύ
των
ερευνητών, αφορούν στον τύπο ΙΙΙ της
παχυσαρκίας, τον οποίο και κατατάσσουν σε
περαιτέρω κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα,
ΔΜΣ ≥ 35 ή 40 συνάδει με τη σοβαρή μορφή
παχυσαρκίας, ενώ ΔΜΣ ≥ 35 ή 40 – 44.9 ή
49.9 αφορά στη νοσογόνο παχυσαρκία.
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Τέλος, ΔΜΣ ≥ 45 ή 50 kg/m2 αφορά σε άτομα
με υπερπαχυσαρκία [6].
Μέχρι και τον 20o αιώνα, η
παχυσαρκία
θεωρούνταν
μια
σπάνια
διαταραχή [7]. Την τελευταία εικοσαετία
αναγνωρίσθηκε
από
τον
Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας ως παγκόσμια επιδημία η
οποία αφορά όχι μόνο στις αναπτυγμένες
υψηλού εισοδήματος, αλλά και στις
αναπτυσσόμενες χώρες [8]. Με βάση τα
νεότερα δεδομένα εκτιμάται ότι τόσο στις
ΗΠΑ, όσο και στην Κίνα η συχνότητα
εμφάνισης
της
παχυσαρκίας
έχει
διπλασιασθεί κατά την τελευταία δεκαετία.
Στις ΗΠΑ εκτιμάται σήμερα ότι τα 2/3 των
ενηλίκων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι [9].
Στην Ευρώπη η συχνότητα εμφάνισης της
παχυσαρκίας εξαρτάται από την γεωγραφική
κατανομή του πληθυσμού. Εκτιμάται ότι τα
ποσοστά είναι υψηλότερα στην Κεντρική, την
Ανατολική και τη Νότια Ευρώπη συγκριτικά
με τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη. Γενικά,
στις Ευρωπαϊκές χώρες η συχνότητα
εμφάνισης
της
παχυσαρκίας
και
συγκεκριμένα ατόμων με ΔΜΣ ίσο με 30
kg/m2 στους άνδρες κυμαίνεται από 4% –
28.3%, ενώ στις γυναίκες από 6.2% – 36.5%
[10,11].
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ

ΔΜΣ
< 18.5

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

18.5 – 24.9

ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ

25.0 – 29.9

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ τύπου Ι

30.0 – 34.9

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ τύπου ΙΙ

35.0 – 39.9

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ τύπου ΙΙΙ

> 40

Πίνακας 1. Κατάταξη της παχυσαρκίας με βάση
τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ).
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Στo παρόν άρθρο, μετά από τη μελέτη
και την κατανόηση της συχνότητας και της
επίπτωσης που μπορεί να έχει η μητρική
παχυσαρκία στην εγκυμοσύνη, με βάση τη
συστηματική παράθεση των σύγχρονων
βιβλιογραφικών δεδομένων επιχειρείται μια
σύντομη ανασκόπηση αναφορικά κυρίως με
τον ρόλο της διατροφής και της σωματικής
άσκησης στην αντιμετώπιση των υπέρβαρων
και παχύσαρκων γυναικών, η ορθή γνώση
της οποίας μπορεί να διασφαλίσει την
καλύτερη υγεία για τη μητέρα και το
καλύτερο δυνατό περιγεννητικό αποτέλεσμα.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Η παχυσαρκία στην εγκυμοσύνη, με
εξαίρεση τις υποσακχάριες χώρες της
Αφρικής δεν είναι σπάνια [12]. Η υπερβολική
αύξηση του βάρους τα τελευταία χρόνια στις
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας συνάδει
με την ολοένα και συχνότερη εμφάνιση της
παχυσαρκίας στις έγκυες. Η παχυσαρκία
κατά την εγκυμοσύνη δημιουργεί ποικίλες
δυσκολίες και πολλαπλά προβλήματα που
αφορούν τόσο στη μητέρα, όσο και στο
έμβρυο και το νεογνό και κατατάσσει την
έγκυο στην κατηγορία κυήσεων υψηλού
κινδύνου. Στις ΗΠΑ εκτιμάται σήμερα ότι το
34% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας
μεταξύ 20 και 39 ετών συμπεριλαμβάνεται
στην κατηγορία των παχύσαρκων γυναικών
με ΔΜΣ ≥ 30 kg/m2 [13]. Το ποσοστό των
παχύσαρκων εγκύων ανέρχεται σε 18% – 38%
του συνόλου των κυήσεων [14].
Η αύξηση του σωματικού βάρους της
γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
πρέπει να γίνεται σταδιακά (πίνακας 2) με
βάση την κατάσταση του βάρους πριν την
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εγκυμοσύνη [15]. Οι κατευθυντήριες οδηγίες
που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας για τη
συνιστώμενη πρόσληψη βάρους κατά την
κύηση είναι ανάλογες του βάρους και του
ΔΜΣ της γυναίκας πριν από τη σύλληψη. Με
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όσο το
δυνατόν καλύτερα η οµαλότερη έκβαση της
εγκυμοσύνης, αποφεύγεται η διατήρηση
υπερβολικού βάρους µετά από τον τοκετό και
μειώνονται οι κίνδυνοι για χρόνιες ασθένειες
στο βρέφος και το νεογνό [16]. Στο πρώτο
τρίμηνο η αύξηση του σωματικού βάρους της
εγκύου πρέπει να είναι ελάχιστη. Η επιπλέον
πρόσληψη ενέργειας συστήνεται κατά το
δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης. Στο τέλος της κύησης η
κανονική κατανοµή του βάρους σε µια
γυναίκα µε καλή διατροφική κατάσταση, σε
λιγότερο από το µισό (40%) αντιστοιχεί στο
βάρος του εμβρύου, του πλακούντα και του
αµνιακού υγρού. Το υπόλοιπο 60% του
συνολικού
προσλαµβανόµενου
βάρους
αντιστοιχεί στην αύξηση του όγκου του
αίµατος και των υγρών στο σώµα της
µητέρας, καθώς και στην ανάπτυξη της
µήτρας, των µαστών και των αποθηκών
ενέργειας [17].
Οι παχύσαρκες έγκυες σχετίζονται με
διάφορους μητρικούς και περιγεννητικούς
κινδύνους οι οποίοι κάνουν επιτακτική την
άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της
παχυσαρκίας
στην
εγκυμοσύνη.
Ο
σακχαρώδης διαβήτης της κύησης και η
προεκλαμψία κυρίως, και λιγότερο συχνά, οι
λοιμώξεις και τα θρομβοεμβολικά επεισόδια
μπορεί να επηρεάσουν άμεσα την υγεία της
μητέρας [18,19]. Επίσης, η εμβρυική
μακροσωμία,
ο
αιφνίδιος
ανεξήγητος
θάνατος του εμβρύου και του νεογνού, οι
βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα των
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Κατάσταση βάρους

Συνολική αύξηση

Αύξηση βάρους

Αύξηση βάρους ανά

πριν την κύηση

βάρους στην κύηση

στο 1ο τρίμηνο

εβδομάδα στο 2ο και

(Kgr)

(Kgr)

3ο τρίμηνο (Kgr)

ΕΛΛΕΙΠΟΒΑΡΗΣ
(ΔΜΣ < 19.8 Kgr/m2)

12.5 – 18

2.3

0.49

11.5 – 16

1.6

0.44

7 – 11.5

0.9

0.3

KANONIKH
(ΔΜΣ 19.8 – 26 Kgr/m2)
ΥΠΕΡΒΑΡΗ
(ΔΜΣ 26 – 29 Kgr/m2)
ΠΑΧΥΣΑΡΚΗ
(ΔΜΣ >29 Kgr/m2)

τουλάχιστον 6

Πίνακας 2. Συνιστώµενη αύξηση βάρους κατά την κύηση σε σχέση µε τον ΔΜΣ της γυναίκας πριν τη
σύλληψη [15].

νεογνών, ο αυξημένος κίνδυνος προωρότητας
και η διαταραχή της νευροαναπτυξιακής
ικανότητας στα νεογνά αποτελούν τις
κυριότερες από τις επιπλοκές που αφορούν σε
παιδιά που γεννιούνται από παχύσαρκες
μητέρες [20]. Ταυτόχρονα τα νεογνά των
παχύσαρκων γυναικών έχουν αυξημένο
κίνδυνο
εμφάνισης
παχυσαρκίας
και
σακχαρώδη διαβήτη στην εφηβική ηλικία ή
κατά την ενηλικίωση [21]. Επίσης, οι
παχύσαρκες έγκυες έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα να γεννήσουν με καισαρική
τομή, ενώ στα νεογνά ο κίνδυνος συγγενών
ανωμαλιών εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος
σε σχέση με τα παιδιά που γεννιούνται από
κανονικού βάρους μητέρες [22-24].

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στις έγκυες
είναι η πρόληψη. Έτσι, η γυναίκα που
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επιθυμεί την επίτευξη εγκυμοσύνης πρέπει να
λάβει σοβαρά υπόψη της το βάρος και τον
ΔΜΣ πριν από τη σύλληψη, τόσο για τα
αυξημένα ποσοστά υπογονιμότητας που
ενδέχεται να προκύψουν, όσο και για τους
μητρικούς και περιγεννητικούς κινδύνους
που αφορούν στην ομαλή έκβαση της
εγκυμοσύνης
των
υπέρβαρων
και
παχύσαρκων γυναικών. ΔΜΣ χαμηλότερος
του 30 Kg/m2 ή ιδανικότερα χαμηλότερος
του 25 Kg/m2 θεωρείται η επιθυμητή
κατάσταση βάρους κατά την έναρξη της
εγκυμοσύνης. Η υγιεινή διατροφή και η
τακτική σωματική άσκηση είναι σημαντικές
για τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας
σε όλα τα στάδια της ζωής της γυναίκας, και
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Επιπλέον, άλλες θεραπευτικές επιλογές, όπως
είναι η βαριατρική επέμβαση προ της κύησης
και η προφυλακτική χορήγηση αντιπηκτικής
αγωγής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
(πίνακας
3)
περιλαμβάνονται
στα
βασικότερα μέσα θεραπευτικής προσέγγισης
και ενημέρωσης της παχύσαρκης γυναίκας
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σχετικά με την θερμιδική πρόσληψη και τη
μείωση του βάρους πριν και μετά τη
σύλληψη.

1. Διατροφή
Μακροθρεπτικά συστατικά
- ενέργεια
- υδατάνθρακες
- πρωτεΐνες
- λίπη
Μικροθρεπτικά συστατικά
- βιταμίνες
- ηλεκτρολύτες
- ιχνοστοιχεία
2. Σωματική άσκηση
3. Βαριατρική επέμβαση
4. Προφυλακτική χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής
Πίνακας 3. Βασικές
αντιμετώπισης
της
εγκυμοσύνη.

αρχές πρόληψης και
παχυσαρκίας
στην

Α. Διατροφή
Η σπουδαιότητα και η σημασία της
διατροφής στα στάδια της ζωής της γυναίκας,
και ειδικότερα κατά την περίοδο της
εγκυμοσύνης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Η
πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών
είναι απαραίτητη για τις διατροφικές
ανάγκες των εγκύων, έτσι ώστε η διατροφή
να παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην
ομαλή έκβαση της κύησης. Η ομαλή πορεία
της εγκυμοσύνης και η σωστή ανάπτυξη του
ΤΟΜΟΣ 22ος – ΤΕΥΧΟΣ 1 - 2017

εμβρύου εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό
από τη διατροφή της εγκύου. Εκτιμάται ότι
στις γυναίκες που βρίσκονται σε καλή
διατροφική κατάσταση πριν τη σύλληψη,
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά
τον τοκετό αναμένεται να βελτιωθεί η υγεία
τους και να μειωθούν οι κίνδυνοι εμφάνισης
γενετικών
ανωμαλιών
και
χρόνιων
νοσημάτων στα παιδιά κατά την ενηλικίωση
[25,26]. Η σημασία της διατροφής κατά την
περίοδο πριν από τη σύλληψη, εκτός του ότι
επηρεάζει την αναπαραγωγική υγεία της
γυναίκας φαίνεται να αποτελεί έναν από
τους
κυριότερους
παράγοντες
που
σχετίζονται με τη γονιμότητα [27,28]. Επίσης,
εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει σημαντικά
την έκβαση της εγκυμοσύνης, καθώς επιδρά
στις κρίσιμες διαδικασίες της ανάπτυξης του
εμβρύου που αρχίζουν νωρίς κατά την
κύηση, καθώς και στη διαθεσιμότητα των
θρεπτικών συστατικών για το έμβρυο [29,30].
Έτσι, η παχυσαρκία η οποία σχετίζεται άμεσα
με τη διατροφή και τη σωματική άσκηση και
δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους
βασικότερους παράγοντες που επηρεάζει
αρνητικά την αναπαραγωγική υγεία και τη
γονιμότητα των γυναικών [31,32], επιδρά
αρνητικά στην επιτυχία και τα αποτελέσματα
της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ
μετά τη σύλληψη σχετίζεται με αρνητικές
επιπτώσεις κατά την εξέλιξη της εγκυμοσύνης
[33,34].
Η μελέτη της σημασίας της διατροφής
στην περιγεννητική περίοδο εστιάζεται
συνήθως στην εγκυμοσύνη, και ιδιαίτερα στο
δεύτερο ή/και στο τρίτο τρίμηνο της κύησης,
καθώς οι έγκυες θεωρείται ότι αποτελούν μια
ευαίσθητη ομάδα του γενικού πληθυσμού με
φυσιολογικά αυξημένες διατροφικές ανάγκες.
Η υπολογιζόμενη συνολική αύξηση των
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διατροφικών αναγκών αφορά στην επιπλέον
ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που
απαιτούνται για την κάλυψη των πρόσθετων
αναγκών των εγκύων γυναικών [35]. Οι
ανάγκες
σε
επίπεδο
ενέργειας
και
μακροθρεπτικών συστατικών που αφορούν
κυρίως στις πρωτεΐνες αυξάνονται κατά το
δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης, σε επίπεδα, τα οποία ωστόσο
δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε υπερβολική
πρόσληψη
βάρους
και
εμφάνιση
παχυσαρκίας. Πιο συγκεκριμένα, για το τρίτο
τρίμηνο οι συστάσεις σε επίπεδο ενέργειας
κυμαίνονται από 450 έως 500 θερμίδες την
ημέρα
επιπλέον
των
θερμίδων
που
απαιτούνται σε σχέση με πριν από την
εγκυμοσύνη, ενώ οι ανάγκες σε πρωτεΐνες
αυξάνονται περισσότερο και κυμαίνονται
από 6 έως 31 γραμμάρια την ημέρα επιπλέον
[36,37]. Μία μη ισορροπημένη διατροφή με
ελλείψεις σε μακροθρεπτικά συστατικά
(ενέργεια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη)
και μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες,
ηλεκτρολύτες και ιχνοστοιχεία) εκτιμάται
σήμερα ότι αποτελεί τον κύριο ενδομήτριο
περιβαλλοντικό παράγοντα που μπορεί να
διαταράξει την ανάπτυξη του πλακούντα και
του εμβρύου και να επηρεάσει την ομαλή
έκβαση της εγκυμοσύνης [38,39]. Πλήθος
κλινικών και επιδημιολογικών ερευνών
έχουν τεκμηριώσει τις δυσμενείς επιδράσεις,
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, της
μητρικής παχυσαρκίας, τόσο για την ίδια την
έγκυο, όσο και για το έμβρυο και το νεογνό.
Πιο συγκεκριμένα, η υπερτασική νόσος της
κύησης και η προεκλαμψία, ο σακχαρώδης
διαβήτης της κύησης, η μακροσωμία του
εμβρύου, οι συγγενείς ανωμαλίες του
εμβρύου
με
αυξημένο
κίνδυνο
περιγεννητικής θνησιμότητας και η μειωμένη
γνωσιακή ανάπτυξη του παιδιού κατά τα
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πρώτα χρόνια της ζωής του αφορούν σε
σοβαρές επιπλοκές που σχετίζονται με τη
μητρική προ της εγκυμοσύνης παχυσαρκία
[40-43].
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τονιστεί
ότι σημασία δεν έχει μόνο αν η γυναίκα είναι
υπέρβαρη ή παχύσαρκη πριν τη σύλληψη,
αλλά και αν προσλαμβάνει υπέρμετρο βάρος
και με ποιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης [44]. Η αύξηση του βάρους και
η κανονική κατανομή κατά την κύηση είναι
φυσιολογική και απαραίτητη (πίνακας 4)
[45].
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΚΥΗΣΗΣ

ΒΑΡΟΥΣ

ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

Έμβρυο

3500

Πλακούντας

500

Αμνιακό υγρό

1000

Αύξηση βάρους μήτρας

500

Αύξηση βάρους μαστών

1000

Αύξηση
αίματος

βάρους

όγκου

Εξωκυττάριο υγρό
Εναπόθεση
πρωτεϊνών
ΣΥΝΟΛΟ

λίπους

1500

2000
και

2000

12000

Πίνακας
4.
Κανονική
κατανομή
του
προσλαμβανόμενου βάρους στην εγκυμοσύνη
[45].

Παρόλα αυτά όμως, τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του
επιπολασμού
της
παχυσαρκίας
στις
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα, με αποτέλεσμα πολλές
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γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία να
ξεκινούν την εγκυμοσύνη με υψηλό ΔΜΣ,
είτε στο εύρος των υπέρβαρων (ΔΜΣ > 25
kg/m2), είτε στο εύρος των παχύσαρκων
(ΔΜΣ > 30 kg/m2) γυναικών [46,47]. Έτσι,
αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία της έναρξης
της εγκυμοσύνης με φυσιολογικό βάρος
σώματος και της ανάπτυξης των βέλτιστων
παρεμβάσεων απώλειας βάρους, όταν αυτές
κρίνονται απαραίτητες, με σκοπό την
καλύτερη έκβαση της εγκυμοσύνης. Η
υπέρβαρη και ιδιαίτερα η παχύσαρκη
γυναίκα που επιθυμεί να μείνει έγκυος πρέπει
υπό την καθοδήγηση του διαιτολόγου να
θέσει εφικτούς στόχους. Πρωτεύοντα ρόλο
δεν πρέπει να παίζει η επίτευξη του ιδανικού
βάρους, αλλά η μείωση του σωματικού
βάρους σε συνδυασμό με τη βελτίωση των
διατροφικών συνηθειών. Η παχύσαρκη
έγκυος θα πρέπει να μάθει να επιλέγει τις
σωστές τροφές και ένα διαιτολόγιο πλούσιο
σε βιταμίνες και ενέργεια που αναλογεί στις
ανάγκες του εμβρύου, αλλά και που θα
καταφέρει να διατηρήσει σε επιτρεπτά
επίπεδα το βάρος της για το ΔΜΣ. Είναι
γεγονός ότι η γυναίκα που ξεκινάει την
εγκυμοσύνη με υπερβολικό βάρος χρήζει
ιδιαίτερης προσοχής, χωρίς όμως αυτό να
συνεπάγεται και την λήψη υπερβολικών
μέτρων. Η έγκυος γυναίκα δεν επιτρέπεται να
υποβληθεί σε υποθερμιδική δίαιτα, αλλά
καλό θα ήταν να αποφεύγει την κατανάλωση
των ιδιαίτερα εύγευστων, αλλά φτωχών σε
θρεπτικά συστατικά τροφίμων, όπως είναι τα
γλυκά, τα αναψυκτικά και άλλα παρόμοιας
θρεπτικής αξίας τρόφιμα [48].
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Β. Σωματική άσκηση
Οι γυναίκες στην αναπαραγωγική
ηλικία πρέπει να είναι σωματικά δραστήριες,
προκειμένου να βελτιώσουν τη διατροφική
τους κατάσταση και την κατάσταση της
υγείας τους γενικότερα. Η τακτική σωματική
δραστηριότητα ενδέχεται να εξασφαλίσει τον
έλεγχο του σωματικού βάρους, την καλύτερη
φυσική κατάσταση, την ψυχολογική ευεξία
και τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης
χρόνιων νοσημάτων, πλεονεκτήματα τα
οποία αναμένεται να βοηθήσουν στη
σύλληψη και την περαιτέρω ομαλή εξέλιξη
της
εγκυμοσύνης.
Η
σωματική
δραστηριότητα στις έγκυες ανάλογα με το
είδος, τη συχνότητα, τη διάρκεια και την
ένταση έχει αναγνωριστεί ως μία σημαντική
συνιστώσα της υγιούς εγκυμοσύνης και έχει
αποδειχθεί ευεργετική, τόσο για την υγεία της
μητέρας, όσο και για την υγεία του εμβρύου
και του νεογνού [49,50]. Σε αντίθεση με τον
καθιστικό τρόπο ζωής, η σωματική άσκηση
στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να
αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως είναι η
αποφυγή της υπερβολικής πρόσληψης
βάρους της μητέρας η οποία εκτιμάται ότι
μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης
υπερτασικής νόσου της κύησης, δυσανοχής
στη γλυκόζη και τον κίνδυνο εκδήλωσης
σακχαρώδη διαβήτη της κύησης [51-53].
Επίσης, η ανάπτυξη κιρσών στα κάτω άκρα
και η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης
σωματικών ενοχλήσεων, όπως είναι η
δύσπνοια, το άλγος στη ράχη και η κακή
ψυχολογική προσαρμογή στις αλλαγές της
εγκυμοσύνης αποτελούν συμπτώματα που
χαρακτηρίζουν τις παχύσαρκες έγκυες που
δεν ακολουθούν τακτική σωματική άσκηση
στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επίσης,
αρκετά από τα συνηθισμένα προβλήματα των
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εγκύων, όπως είναι η κούραση, το οίδημα των
κάτω άκρων, η αϋπνία, το στρες, το άγχος και
η κατάθλιψη μειώνονται σε γυναίκες που
ακολουθούν προγράμματα άσκησης [54].

βάρους της εγκύου, καθώς και τη μείωση του
ποσοστού εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη της
κύησης και μακροσωμίας του εμβρύου,
αντίστοιχα [56].

Επομένως,
σε
κάθε
περίπτωση
απουσίας
ιατρικών
ή
μαιευτικών
αντενδείξεων
(υπέρταση,
προεκλαμψία,
πρόωρη ρήξη των εμβρυικών υμένων,
ιστορικό
πρόωρου
τοκετού,
επίμονη
αιμορραγία, ανεπάρκεια του τραχήλου της
μήτρας) σύμφωνα με το Αμερικανικό
Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων οι
έγκυες μπορούν να ασκούνται 3 με 4 φορές
την εβδομάδα. Η άσκηση πρέπει να ξεκινάει
με 15 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας, σε
συγκεκριμένο καρδιακό ρυθμό με βάση την
ηλικία. Ο χρόνος μπορεί να αυξάνεται
σταδιακά, με μέγιστο το χρονικό διάστημα
των 30 λεπτών ανά συνεδρία άσκησης. Όλες
οι αερόβιες δραστηριότητες θα πρέπει να
ξεκινούν με 10 έως 15 λεπτά προθέρμανσης
και να ακολουθούνται από 10 έως 15 λεπτά
αποθεραπείας [55]. Πρόσφατα το 2015, ο
Bisson και οι συνεργάτες του αναλύοντας τα
αποτελέσματα της μελέτης τους που
περιελάμβανε
την
εφαρμογή
ενός
προγράμματος σωματικής άσκησης 12
εβδομάδων
σε
παχύσαρκες
χαμηλού
κινδύνου, χωρίς μαιευτικές επιπλοκές έγκυες
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα
πρόγραμμα άσκησης 3 συνεδριών κάθε 2
εβδομάδες μπορεί να διατηρήσει τις έγκυες σε
μια καλή φυσική κατάσταση και να τις
βοηθήσει στην περαιτέρω ομαλή εξέλιξη της
εγκυμοσύνης και την αποφυγή επιπλοκών.
Επίσης, οι συγγραφείς έδειξαν ότι η σωματική
άσκηση με την αύξηση της κατανάλωσης
ενέργειας και της πρόσληψης γλυκόζης από
τους μύες που προκαλεί, επιτυγχάνει τη
διατήρηση ή και τη μείωση του σωματικού

Επίσης, η γυναίκες που δεν ασκούνταν
πριν την εγκυμοσύνη καλό θα ήταν να
συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους
πριν από την έναρξη οποιουδήποτε
προγράμματος σωματικής δραστηριότητας
στην κύηση. Δραστηριότητες χαμηλής ή
μέτριας έντασης, όπως είναι το βάδισμα, η
κολύμβηση, το τρέξιμο, η αεροβική
γυμναστική και η ποδηλασία σε στατικό
ποδήλατο γενικά θεωρούνται ασφαλείς στην
εγκυμοσύνη. Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να
κάνουν κατάδυση στην εγκυμοσύνη, καθώς
το έμβρυο δεν προστατεύεται σε περίπτωση
αποσυμπίεσης και εμβολισμού [57], ενώ
παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγουν
δραστηριότητες, όπως είναι η ιππασία, το σκι
κατάβασης, το χόκεϊ επί πάγου, η ποδηλασία,
καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο απώλειας
ισορροπίας και τραυματισμού του εμβρύου.
Επίσης, η άσκηση σε ύπτια θέση θα πρέπει να
αποφεύγεται, καθώς η θέση αυτή συνδέεται
με χαμηλότερη καρδιακή παροχή της
μητέρας και συμπτωματική υπόταση στις
έγκυες άνω των 16 εβδομάδων, λόγω
συμπίεσης της κάτω κοίλης φλέβας
(σύνδρομο κάτω κοίλης φλέβας) [58]. Τέλος,
υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η άσκηση με
βάρη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του τοκετού
και τις πιθανότητες επιπλοκών [59].
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Γ. Άλλες παρεμβάσεις
Οι
δραστικές
παρεμβάσεις
σε
παχύσαρκες γυναίκες κατά τη διάρκεια της
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εγκυμοσύνης
είναι
απαγορευτικές.
Η
βαριατρική επέμβαση θα μπορούσε να
αποτελέσει
θεραπευτική
επιλογή
αντιμετώπισης της παχυσαρκίας κατά την
περίοδο πριν από τη σύλληψη, με την
προϋπόθεση ότι το απαραίτητο χρονικό
διάστημα αναμονής μετά την επέμβαση μέχρι
την έναρξη εγκυμοσύνης να μην είναι
μικρότερο από 12 μήνες [60]. Οι βαριατρικές
επεμβάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη
μείωση του σωματικού βάρους σε γυναίκες με
ΔΜΣ > 30 Kg/m2 φαίνεται ότι βελτίωσαν τις
ορμονικές ανωμαλίες που οφείλονται στην
παχυσαρκία και την αντίσταση στην
ινσουλίνη, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση
της υπογονιμότητας και τη διασφάλιση
ομαλότερης έκβασης της εγκυμοσύνης.
Πρόσφατα το 2014, ο Galazis και οι
συνεργάτες του αναλύοντας τα αποτελέσματα
της μετα – ανάλυσής τους έδειξαν ότι στην
ομάδα των γυναικών που υποβλήθηκαν σε
βαριατρική επέμβαση ο κίνδυνος εμφάνισης
προεκλαμψίας (OR 0.45, 95% CI 0.25 – 0.80; P
= 0.007), σακχαρώδη διαβήτη της κύησης (OR
0.47, 95% CI 0.40 – 0.56; P < 0.001) και
μακροσωμίας του εμβρύου (OR 0.46, 95% CI
0.34 – 0.62; P < 0.001) είναι μικρότερος σε
σύγκριση με τις γυναίκες της ομάδας ελέγχου.
Επίσης, οι ίδιοι συγγραφείς στην ίδια μελέτη
έδειξαν ότι αυξάνεται στατιστικά σημαντικά
ο κίνδυνος χαμηλού βάρους γέννησης
νεογνών (OR 1.93, 95% CI 1.52 – 2.44; P <
0.001), πρόωρου τοκετού (OR 1.31, 95% CI
1.08 – 1.58; P = 0.006), εισαγωγής των
νεογνών στη μονάδα εντατικής θεραπείας
(OR 1.33, 95% CI 1.02 – 1.72; P = 0.03) και
αναιμίας της εγκύου (OR 3.41, 95% CI 1.56 –
7.44, P = 0.002) στις γυναίκες που
υποβλήθηκαν σε βαριατρική επέμβαση για
την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας [61].
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Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα
που κατέληξαν ο Yi και οι συνεργάτες του
πρόσφατα το 2015. Αναλύοντας τα
αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν ότι
στις χειρουργημένες γυναίκες ο κίνδυνος για
σακχαρώδη διαβήτη της κύησης (OR 0.31;
95% CI 0.15 – 0.65), υπερτασική νόσο (OR
0.42; 95% CI 0.23 – 0.78) και μακροσωμία του
εμβρύου (OR 0.40; 95% CI 0.24 – 0.67)
μειώνεται μέχρι και τα επίπεδα που
αναφέρονται στις φυσιολογικού βάρους
γυναίκες, ενώ η γέννηση χαμηλού βάρους
νεογνών φαίνεται να αυξάνεται στατιστικά
σημαντικά (OR 2.16; 95% CI 1.28 – 3.66). Από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης
δεν
προέκυψαν
σημαντικές
διαφορές
αναφορικά με τα ποσοστά εκτέλεσης
καιασαρικής τομής, αιμορραγίας στη λοχεία
και έκλυσης πρόωρου τοκετού [62].
Επίσης, την προφυλακτική χορήγηση
αντιπηκτικής αγωγής στις παχύσαρκες έγκυες
με σκοπό την ελαχιστοποίηση του αυξημένου
κινδύνου θρομβοεμβολικών επεισοδίων στη
διάρκεια της εγκυμοσύνης φαίνεται ότι
συμμερίζονται πολλοί από τους ερευνητές
που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα τα
τελευταία
χρόνια.
Η
προφυλακτική
χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού
βάρους, η οποία έχει ένδειξη κυρίως όταν
συνυπάρχουν
και
άλλοι
παράγοντες
κινδύνου
θρομβοεμβολικών
επιπλοκών,
πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και ενδεχομένως και στην
περίοδο της λοχείας, ιδιαίτερα για τις
περιπτώσεις εκείνες που η περάτωση της
εγκυμοσύνης γίνεται με εκτέλεση καισαρικής
τομής [63,64].
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Γενικά, τα τελευταία χρόνια η
παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά
προβλήματα δημόσιας υγείας, με διαστάσεις
παγκόσμιας επιδημίας. Η παχυσαρκία η
οποία σχετίζεται άμεσα με τη διατροφή και τη
σωματική άσκηση αποτελεί έναν από τους
βασικότερους παράγοντες που επηρεάζει
αρνητικά την αναπαραγωγική υγεία και τη
γονιμότητα των γυναικών, ενώ μετά τη
σύλληψη σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις
για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Η έγκαιρη
προσέγγιση της υπέρβαρης και παχύσαρκης
γυναίκας η οποία θα πρέπει να αφορά
κυρίως στην περίοδο πριν από τη σύλληψη,
αλλά και η ενδεχόμενη προληπτική
αντιμετώπιση
ορισμένων
επιπλοκών
σχετιζόμενων με την παχυσαρκία στη
διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελούν σήμερα
βασικές και απαραίτητες προϋποθέσεις για τη
σύγχρονη μαιευτική αντιμετώπιση και
παρακολούθηση των παχύσαρκων εγκύων.
Το φυσιολογικό υπό διαιτητική καθοδήγηση
βάρος σώματος πριν τη σύλληψη, η υγιής
αύξηση και κανονική κατανομή του
σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και ταυτόχρονα η τακτική
σωματική άσκηση της υπέρβαρης και
παχύσαρκης εγκύου είναι καθοριστικής
σημασίας για την άμεση και απώτερη υγεία
του ζεύγους μητέρα – παιδί.
Η ελλιπής πληροφόρηση και πολλές
φορές οι μη ιδανικές οικονομικές και

κοινωνικές συνθήκες εκτιμάται ότι αποτελούν
σήμερα τους κύριους λόγους για τους οποίους
ένα μεγάλο ποσοστό των εγκύων δεν
φροντίζει επαρκώς για την κάλυψη των
ιδιαίτερων διατροφικών αναγκών και της
κατάλληλης σωματικής δραστηριότητας του
οργανισμού
κατά
τη
διάρκεια
της
εγκυμοσύνης. Η σωστή ενημέρωση από τη
μικρή ακόμη ηλικία των γυναικών, όσον
αφορά στην κατάσταση της εγκυµοσύνης και
τους εκλυτικούς παράγοντες κινδύνου,
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η
παχυσαρκία, και η καλλιέργεια πριν από τη
σύλληψη της ιδέας της εγκυµοσύνης ως μια
ευχάριστη κατάσταση ενδέχεται να βοηθήσει
κατά ένα µεγάλο ποσοστό, όχι µόνο στην
οµαλή εξέλιξη της ψυχολογίας και στην
απώλεια πανικού των εγκύων, αλλά
ταυτόχρονα να ενισχύσει και τη διάθεση των
σύγχρονων
γυναικών
να
επιτύχουν
περισσότερες από μία εγκυμοσύνες. Επίσης, η
καθιέρωση της σεξουαλικής αγωγής στις
διδακτικές ενότητες της Αγωγής Υγείας της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η γονική
υποστήριξη – ενθάρρυνση των νεαρών
κοριτσιών για τροποποίηση ή υιοθέτηση
συμπεριφορών
και
συμπεριφορικών
διαθέσεων πρέπει να συμπεριληφθούν στις
βασικές
ενέργειες
επιμορφωτικών
προγραμμάτων, η υλοποίηση των οποίων
εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη διασφάλιση
της ομαλής έκβασης της εγκυμοσύνης και τη
μελλοντική καλή υγεία των παιδιών.
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REVIEW

Prevention and management of maternal obesity in
pregnancy
E. Alexopoulou, N. Giannousi, I. K. Thanasas
Department of Obstetrics & Gynecology of General Hospital of Trikala, Greece

ABSTRACT
Nowadays obesity is one of the most important nutritional problems with features contemporary
epidemic which concerns not only the developed but also the developing countries. Obesity
during pregnancy associate with maternal and perinatal risks that make the management of
obesity, before and during pregnancy imperative. The best and most effective treatment of obesity
in pregnancy is prevention. A healthy diet and regular exercise of pregnant woman is crucial for
the normal development of pregnancy. Moreover every obese pregnant woman should be
informed about the importance of calorie - intake regulation and weight reduction both before and
after pregnancy. Additional therapeutic options are bariatric surgical procedures that a woman
can have before pregnancy and anticoagulation therapy during pregnancy. This article attempts
brief review on the current scientific knowledge that exists about the role of nutrition and physical
activity in controlling the weight of obese pregnant women and its beneficial contribution to the
health of both the mother and the newborn.
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