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Η νόσος COVID-19 αποτελεί ιογενή λοίμωξη η οποία προσβάλει κυρίως το αναπνευστικό σύστημα, 

εμφανίζει ωστόσο ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Η βαρύτητα και η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων η ηλικία και οι συννοσηρότητες του κάθε ασθενούς. Ομάδες 

αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19 αποτελούν τα άτομα ηλικίας >65 ετών, άτομα με 

παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου ή εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο (ισχαιμική καρδιοπάθεια, 

καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση), άτομα με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα (άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια), άτομα με νεφρική/ηπατική ανεπάρκεια, άτομα 

με νεοπλασίες/αιματολογικά νοσήματα, καθώς και παχύσαρκα άτομα με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 

>30kg/m2. 

Η σχέση παχυσαρκίας και βαρύτητας νόσησης από COVID-19 έχει αναδειχθεί σε πολλές αναδρομικές 

μελέτες παρατήρησης. Η δυσμενής επίδραση της παχυσαρκίας στην πρόγνωση της λοίμωξης COVID-19 

φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητη από την επίδραση άλλων επιβαρυντικών παραγόντων, ενώ αυξάνεται 

ανάλογα με την αύξηση του ΔΜΣ. Οι ακριβείς μηχανισμοί μέσω των οποίων η παχυσαρκία αυξάνει τον 

κίνδυνο για σοβαρή νόσηση και θνητότητα δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι. Η παχυσαρκία σχετίζεται με 

πληθώρα άλλων παραγόντων κινδύνου για σοβαρή νόσηση, όπως τα καρδιομεταβολικά νοσήματα, η 

θρομβοεμβολική νόσος και οι χρόνιες πνευμονοπάθειες. Επιπροσθέτως, είναι τεκμηριωμένο οτι ο 

σπλαγχνικός λιπώδης ιστός αποτελεί ενα μεταβολικά ενεργό όργανο που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε 

διαδικασίες ανοσίας και φλεγμονής. Πράγματι, η παχυσαρκία σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα 

προφλεγμονωδών κυτταροκινών, οξειδωτικού στρες αλλά και διαταραχών του συστήματος φυσικής και 



ειδικής ανοσίας. Ο συνδυασμός των παραπάνω φαίνεται ότι αυξάνει την πιθανότητα για δυσμενή έκβαση 

(Σχήμα 1). 

Σχήμα 1: Σχέση παχυσαρκίας και δυσμενούς έκβασης COVID-19 λοίμωξης 

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει αναδρομική μελέτη από νοσοκομείο των ΗΠΑ (Cleveland Clinic), 

σύμφωνα με την οποία παχύσαρκα άτομα τα οποία νόσησαν από Covid-19 και είχαν υποβληθεί σε 

βαριατρικό χειρουργείο, εμφάνισαν σημαντικά καλύτερη έκβαση και λιγότερες επιπλοκές της νόσου 

(εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ανάγκη για μηχανικό αερισμό, ανάγκη για αιμοκάθαρση, 

θνητότητα) σε σχέση με παχύσαρκα άτομα τα οποία δεν είχαν χειρουργηθεί. Η μείωση του κινδύνου 

σοβαρής νόσησης που συνοδεύεται από τη μείωση του βαθμού παχυσαρκίας μετά από χειρουργική 

θεραπευτική παρέμβαση, συνηγορεί υπέρ της προαναφερθείσας παρατήρησης, ότι η παχυσαρκία 

αποτελεί ανεξάρτητο επιβαρυντικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσηση, επιπλοκές και θνητότητα 

από COVID-19. 

Τα άτομα με αυξημένο ΔΜΣ θα πρέπει να λαμβάνουν ανελλιπώς τη φαρμακευτική τους αγωγή για τη 

ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου και συννοσηροτήτων, να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και 

κοινωνικής αποστασιοποίησης, καθώς και να τηρούν πρόγραμμα ισορροπημένης διατροφής και άσκησης, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού τους. Κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες απαιτούνται για 

να παρέχουν περισσότερα δεδομένα σχετικά με την πολύπλοκη συσχέτιση παχυσαρκίας και βαρύτητας 

COVID-19 λοίμωξης, υποδεικνύοντας πιθανούς θεραπευτικούς στόχους σε άτομα με αυξημένο ΔΜΣ που 

νοσούν από COVID-19. 
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