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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
Σύσταση του ανθρωπίνου σώµατος λέγεται η ποσοτική συµµετοχή των διαφόρων 

συστατικών, από τα οποία αποτελείται ο άνθρωπος. Το «τετρασυστατικό µοντέλο» 

σύστασης σώµατος χωρίζει τον ανθρώπινο οργανισµό σε τέσσερα συστατικά: το νερό, 

το λίπος, τις πρωτεΐνες και τα ανόργανα συστατικά. Το «δισυστατικό µοντέλο», 

χωρίζει τον οργανισµό σε δύο συστατικά: το σωµατικό λίπος και την άλιπη µάζα.  

Σωµατικό λίπος (Body Fat, BF) θεωρείται το σύνολο των λιπιδίων που βρίσκονται 

στο ανθρώπινο σώµα και υπάρχουν είτε στον λιπώδη ιστό είτε σε άλλους ιστούς του 

σώµατος. Τα λιπίδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα ζωτικά και στα µη ζωτικά 

λιπίδια. Τα πρώτα σχηµατίζουν το ζωτικό λίπος του οργανισµού και είναι απολύτως 

αναγκαία για τη σωστή λειτουργία του. Τα µη ζωτικά λιπίδια σχηµατίζουν το 

αποθηκευτικό λίπος και παρέχουν θερµική µόνωση και µηχανική προστασία στον 

οργανισµό. Όταν αναφερόµαστε στο ποσοστό σωµατικού λίπους, αυτό 

συµπεριλαµβάνει και το ζωτικό και το αποθηκευτικό λίπος του οργανισµού. Στους 

άνδρες το ζωτικό λίπος είναι περίπου 3% του συνολικού βάρους και στις γυναίκες 8-

12%. Το σωµατικό λίπος έχει ουσιαστικό νόηµα όταν εκφράζεται επί τοις εκατό (%) 

και σχεδόν πάντα εκφράζεται µε αυτόν τον τρόπο. 

Άλιπη µάζα (Fat Free Mass, FFM) θεωρείται το σύνολο όλων των άλλων στοιχείων, 

εκτός του σωµατικού λίπους, που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώµα και περιλαµβάνει 



τρία επιµέρους τµήµατα: το νερό, τις πρωτεΐνες και τα ανόργανα συστατικά. Στο 

δισυστατικό µοντέλο η πυκνότητα των τριών τµηµάτων της άλιπης µάζας θεωρείται 

ότι είναι ίδια σε όλα τα άτοµα και η αναλογία τους ως συστατικά της άλιπης µάζας 

παραµένει σταθερή. Η αναλογία αυτή θεωρείται ότι είναι: νερό 73.8%, πρωτεΐνες 

19.4% και µέταλλα 6.8%. Η διαφορά του τετρασυστατικού από το δισυστατικό 

µοντέλο είναι ότι το πρώτο δεν θεωρεί δεδοµένες τις παραπάνω αναλογίες αλλά τις 

µετράει. 

Οι εκτιµήσεις του σωµατικού λίπους που χρησιµοποιούν το δισυστατικό µοντέλο 

είναι ακριβείς όταν ισχύουν οι παραπάνω αναλογίες. Όπως έχει αποδειχθεί από 

έρευνες, οι αναλογίες αυτές ισχύουν σε νεαρούς λευκούς ενήλικες άνδρες, ηλικίας 

19-55 ετών και µπορούν να εφαρµοστούν σε τέτοιο πληθυσµό µε ακρίβεια.  

 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ 

 
Η γνώση του σωµατικού λίπους είναι πολύ χρήσιµη καθώς αυτό έχει άµεση 

επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και η σωστή εκτίµησή του µπορεί να βοηθήσει σε 

πολλούς τοµείς. Ο κύριος τοµέας στον οποίο είναι απαραίτητη η εκτίµηση του 

σωµατικού λίπους είναι η διάγνωση του βαθµού παχυσαρκίας ενός ατόµου. Η 

εκτίµηση του λίπους είναι το εργαλείο που βοηθάει στον προσδιορισµό ενός υγιούς 

επιπέδου βάρους και στο σχεδιασµό σωστού διαιτολογίου και προγράµµατος άσκησης, 

τα οποία µπορούν να παρακολουθηθούν για την αποτελεσµατικότητά τους µέσω της 

σωστής εκτίµησης του επιπέδου λίπους και άλιπης µάζας. Επίσης το ποσοστό του 

λίπους µπορεί να βοηθήσει στη σωστή εκτίµηση της σωµατικής ανάπτυξης και της 

ωρίµανσης των παιδιών, καθώς και στη σωστή εκτίµηση των µελλοντικών κινδύνων 

υγείας των παιδιών λόγω εσφαλµένης διατροφής. Ο αθλητισµός είναι ένας άλλος 

τοµέας όπου είναι απαραίτητη αυτή η εκτίµηση, καθώς η απόδοση των αθλητών 

εξαρτάται σε κάποιο βαθµό και από το ποσοστό σωµατικού λίπους. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ 

 

Το µεγάλο πρόβληµα στις έρευνες που αφορούν το λίπος είναι ότι δεν υπάρχει 

κάποια άµεση µέθοδος που να µπορεί εύκολα και αξιόπιστα να το µετρήσει. Έτσι. για 

τον χαρακτηρισµό ή όχι ενός ατόµου ως παχύσαρκου έχει επικρατήσει να 

χρησιµοποιείται ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος (Body Mass Index, ΒΜΙ). Ο δείκτης αυτός 



υπολογίζεται αν διαιρέσουµε το βάρος ενός ατόµου (σε kg) µε το τετράγωνο του 

ύψους του (σε m).  

ΒΜΙ = Βάρος (kg) / Ύψος (m)2

Με βάση το BMI σχηµατίστηκαν πίνακες, από τους οποίους υπολογίζεται ο βαθµός 

παχυσαρκίας ενός ατόµου. 

 

  
Ταξινόµηση της παχυσαρκίας ανάλογα µε το ∆είκτη Μάζας Σώµατος 

   
Ταξινόµηση Άνδρες Γυναίκες 

   
Φυσιολογικοί 24-27 23-26 

Ελαφρώς παχύσαρκοι 28-31 27-32 
Πολύ παχύσαρκοι >31 >32 

 Από: The Surgeon General’s Report on Nutrition and Health (U.S. Department of 

Health and Human Services, 1988, σελ. 284). 

 Το αποτέλεσµα όµως µπορεί να είναι παραπλανητικό, γιατί δε µετράει το ποσοστό 

του λίπους. Ένα άτοµο που από τους πίνακες φαίνεται υπέρβαρο ή παχύσαρκο µπορεί 

στην πραγµατικότητα να έχει χαµηλό ποσοστό λίπους. Το µεγάλο βάρος του µπορεί να 

προέρχεται από αυξηµένο µυϊκό ή οστικό ιστό.  

Για την ακριβή εκτίµηση της παχυσαρκίας ενός ατόµου και εν γένει του συνολικού 

λίπους του χρειάζεται να µετρήσουµε το ακριβές ποσοστό λίπους. Αυτό το ποσοστό θα 

µας καθορίσει µε ακρίβεια σε ποια κατηγορία υπάγεται ένας άνθρωπος ως προς το 

βαθµό παχυσαρκίας, ανεξάρτητα µε τη µέθοδο µέτρησης. 

Ποιο είναι όµως το ιδανικό ποσοστό λίπους για έναν άνθρωπο;  Αν και για πολλά 

χρόνια γινόταν λόγος για «ιδανικό» ποσοστό λίπους, η τάση που αναπτύσσεται τα 

τελευταία χρόνια δεν είναι ένας άνθρωπος να πετύχει ένα ιδανικό ποσοστό αλλά ένα 

«υγιές» ποσοστό λίπους που θα παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές του. Για τους 

ενήλικες άνδρες η µέση τιµή του ποσοστού λίπους είναι 15%, ενώ άτοµα µε τιµές 

κάτω από 5% ή πάνω από 25% διατρέχουν κίνδυνο για την υγεία τους λόγω 

υποσιτισµού ή παχυσαρκίας αντίστοιχα. Στις ενήλικες γυναίκες η µέση τιµή είναι 23%, 

ενώ το κατώτερο και το ανώτερο όριο που θεωρείται φυσιολογικό είναι 8% και 32% 

αντίστοιχα. 

  
Ταξινόµηση ανδρών και γυναικών ανάλογα µε το ποσοστό λίπους τους 

   
Ταξινόµηση Άνδρες Γυναίκες 

   
Ισχνοί < 5 % < 12 % 

Φυσιολογικοί (κάτω της 5 - 15 % 12 – 23 % 



µέσης τιµής) 
Φυσιολογικοί (άνω της 

µέσης τιµής) 
15 - 25 % 23 – 32 % 

Παχύσαρκοι > 25 % > 32 % 
 Προσαρµογή από: Lohman T.G. (1992). Advances in body composition 
assessment (Current issues in exercise science series, Monograph No 3). Champaign, 
IL: Human Kinetics. 

 

Για τη µέτρηση του ποσοστού λίπους εµφανίστηκαν πολλές έµµεσοι µέθοδοι. Στις 

αρχές του 20ού αιώνα εµφανίστηκε η µέθοδος που µετράει τις πτυχές του δέρµατος 

σε διάφορα σηµεία του σώµατος και µε βάση αυτές τις µετρήσεις υπολογίζει το λίπος. 

Στα µέσα του αιώνα εµφανίστηκε η µέθοδος που ονοµάστηκε «χρυσή σταθερά» γιατί 

πάνω σε αυτή βασίστηκε η αξιοπιστία όλων των άλλων µεθόδων, είναι η µέθοδος της 

υποβρύχιας ζύγισης του ατόµου και βασίζεται στην αρχή του Αρχιµήδη. Στη συνέχεια 

εµφανίστηκαν και άλλες µέθοδοι αλλά αυτή εξακολουθεί να θεωρείται η πιο έγκυρη 

εργαστηριακή µέθοδος. Θεωρούµε καλύτερο να αναφερθούµε στις δύο αυτές 

µεθόθους, οι οποίες καλύπτουν και την εργαστηριακή έρευνα αλλά και την πρακτική 

εφαρµογή στους χώρους εργασίας. 

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΖΥΓΙΣΗ 

 

Η µέθοδος της υποβρύχιας ζύγισης συµπεριλαµβάνεται στις µεθόδους που βασίζουν 

την εκτίµηση του λίπους στην πυκνοµέτρηση και χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο µετριέται το βάρος ενός ατόµου µέσα στο νερό και µε βάση αυτό 

προσδιορίζεται η πυκνότητα ολοκλήρου του ανθρωπίνου σώµατος. Στο δεύτερο 

στάδιο, υπολογίζεται το ποσοστό του σωµατικού λίπους από την πυκνότητα που έχει 

µετρηθεί και στη βάση της παραδοχής ότι η πυκνότητα του λίπους είναι 0,90 g/ml και 

της άλιπης µάζας 1,10 g/ml. 

Μέτρηση της πυκνότητας του σώµατος 

Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην αρχή του Αρχιµήδη και η τελική εξίσωση µε την 

οποία υπολογίζεται η πυκνότητα του σώµατος είναι: 
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όπου  d =  η πυκνότητα ολόκληρου του ανθρωπίνου σώµατος (σε g/ml) 

        Wα = το βάρος του ατόµου στον αέρα (σε g) 

  Ww = το βάρος του ατόµου στο νερό (σε g) 

        dw = η πυκνότητα του νερού στη θερµοκρασία µέτρησης (σε g/ml) 



        RV = ο υπολειπόµενος όγκος των πνευµόνων (σε ml) 

Για να βρεθεί εποµένως η πυκνότητα του σώµατος χρειάζεται να βρούµε τις 

τέσσερις µεταβλητές στο δεύτερο µέλος της εξίσωσης. Το Wα µπορεί να βρεθεί 

ζυγίζοντας το άτοµο. Η dw βρίσκεται µετρώντας τη θερµοκρασία του νερού και 

διαβάζοντας την από σχετικούς πίνακες. Οι άλλες δύο µεταβλητές Ww και RV 

βρίσκονται µε ειδικές διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. 

Υποβρύχια ζύγιση 

Για την εφαρµογή της µεθόδου χρειάζεται µία πισίνα ή µία δεξαµενή µε νερό. Μέσα 

στο νερό υπάρχει ένα κάθισµα που κρέµεται από µια ζυγαριά. Ο αθλητής καθισµένος 

στο κάθισµα, εισέρχεται όλος κάτω από το νερό και καταγράφεται το βάρος που 

δείχνει η ζυγαριά. Η µέτρηση αυτή επαναλαµβάνεται για κάθε άτοµο από πέντε έως 

δέκα φορές. Σαν τελική τιµή υπολογίζεται η µέση τιµή των τριών µεγαλυτέρων τιµών 

που δεν έχουν διαφορά µεταξύ τους πάνω από 100 g. 

Υπολειπόµενος όγκος 

Για τη µέτρηση αυτή χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι οι οποίοι µπορούν να 

εφαρµοστούν έξω από το νερό ή ταυτόχρονα µε την υποβρύχια ζύγιση, αλλά είναι 

δύσκολο να εφαρµοστούν. Για τον υπολογισµό του υπολειπόµενου όγκου υπάρχουν 

κάποιες ανθρωποµετρικές εξισώσεις που είναι οι παρακάτω: 

RV (σε ml) = 0,017 x (ηλικία σε έτη) + 0,06858 x (ύψος σε ίντσες) - 3,477 

(άνδρες) 

RV (σε ml) = 0,009 x (ηλικία σε έτη) + 0,08128 x (ύψος σε ίντσες) - 3,9   

(γυναίκες) 

Υπολογισµός ποσοστού σωµατικού λίπους 

Αφού έχουµε υπολογίσει την πυκνότητα ολοκλήρου του σώµατός µετατρέπουµε 

αυτήν την πυκνότητα σε ποσοστό σωµατικού λίπους. Χρησιµοποιώντας το δισυστατικό 

µοντέλο, που θεωρεί ότι το σώµα έχει σταθερές αναλογίες σε πρωτεΐνες, νερό και 

µέταλλα, καταλήγουµε στην εξίσωση του Siri, που χρησιµοποιείται περισσότερο και 

συνίσταται για τη µέτρηση σε ενήλικες λευκούς άρρενες και η οποία είναι η 

παρακάτω: 

100)50,495,4(% x
d

BF −=  

όπου BF% = ποσοστό σωµατικού λίπους 

         d   = πυκνότητα σώµατος 

Για τις ενήλικες γυναίκες συνίσταται η παρακάτω εξίσωση: 



100)57,401,5(% x
d

BF −=  

όπου BF% = ποσοστό σωµατικού λίπους 

         d   = πυκνότητα σώµατος 

 

Πλεονεκτήµατα της υποβρύχιας ζύγισης 

Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι τα αποτελέσµατά της θεωρούνται από τα 

πλέον έγκυρα και ότι το κοστολόγιό της, αν και είναι υψηλό, είναι χαµηλότερο από τις 

πιο καινούργιες εξίσου αξιόπιστες µεθόδους. Το λάθος της µέτρησης θεωρείται ότι 

είναι της τάξης του 2%. 

Μειονεκτήµατα της υποβρύχιας ζύγισης 

Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι χρειάζεται ειδικό εξοπλισµό, ο οποίος έχει 

σχετικά υψηλό κόστος και µπορεί να υπάρξει µόνο σε εξειδικευµένο εργαστήριο. 

Επίσης, για να έχει µεγαλύτερη αξιοπιστία, χρειάζεται να µετρηθεί ο υπολειπόµενος 

όγκος, ο οποίος απαιτεί πρόσθετο εξοπλισµό. Όταν ο RV δεν µετρηθεί αλλά 

υπολογιστεί από διαφόρους τύπους το επιπλέον σφάλµα στην τελική τιµή του 

ποσοστού του σωµατικού λίπους µπορεί να φθάσει έως και 3%. 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 

 

H µέτρηση του πάχους των πτυχών του δέρµατος είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος 

για την εκτίµηση του λίπους σε έρευνες µεγάλων πληθυσµών, γιατί µπορεί να 

εφαρµοστεί οπουδήποτε, εύκολα και γρήγορα. Βασίζεται στην αρχή ότι το υποδόριο 

λίπος αντικατοπτρίζει την συνολική ποσότητα του λίπους στον οργανισµό. Με τη 

χρήση ειδικού οργάνου, του δερµατοπτυχόµετρου, µετράµε το εύρος των πτυχών του 

δέρµατος σε διάφορα σηµεία του σώµατος και θέτοντας τις τιµές αυτές σε ειδικές 

εξισώσεις υπολογίζουµε το ποσοστό σωµατικού λίπους.  Υπάρχουν πολλές εξισώσεις 

µε µεγάλη αξιοπιστία που εφαρµόζονται για διάφορους πληθυσµούς (π.χ. παιδιά, 

µαύροι, αθλητές κτλ.) καθώς και «γενικές» εξισώσεις που εφαρµόζονται στο σύνολο 

των ανθρώπων. Ένα λάθος που γίνεται αρκετές φορές είναι να αναφερόµαστε στις 

εξισώσεις των δερµατοπτυχών µε τον αριθµό των σηµείων που µετράνε (π.χ. εξίσωση 

3 σηµείων) ενώ ο σωστός τρόπος είναι να αναφέρουµε τους ερευνητές που τις 

πρότειναν και το έτος δηµοσίευσης (π.χ. Jackson, Pollock 1978). 

 

 



 

 

Τα δερµατοπτυχόµετρα που χρησιµοποιούνται είναι πλαστικά και µεταλλικά. Από τα 

τελευταία, που είναι και πιο αξιόπιστα, συνιστώνται το Lange και το Harpenden. Τα 

σηµεία, στα οποία πιάνονται οι πτυχές του δέρµατος εξαρτώνται από την εξίσωση που 

θα χρησιµοποιήσουµε και διαφέρουν ελαφρά από ερευνητή σε ερευνητή (πίν. 1). Για 

τη µέτρηση συνίσταται να επιλέγεται η δεξιά πλευρά του σώµατος. Ο τρόπος 

εφαρµογής της µεθόδου είναι όµοιος για όλα τα σηµεία του σώµατος στα οποία 

µετριούνται οι πτυχές (εικ. 1). Στην αρχή ο ερευνητής πρέπει να σηµαδέψει µε 

ακρίβεια το σηµείο στο οποίο θα γίνει η µέτρηση. Κατόπιν πιάνει µε το δείκτη και τον 

αντίχειρα µια πτυχή του δέρµατος ένα πόντο πάνω από το σηµείο µέτρησης και 

τραβάει προς τα έξω το δέρµα προσέχοντας 

να µην πιάσει µαζί και µυ. Κρατώντας την 

πτυχή εφαρµόζει τα σκέλη του 

δερµατοπτυχόµετρου στο ακριβές σηµείο 

µέτρησης. Χωρίς να αφήσει το κράτηµα της 

πτυχής µε το χέρι του, περιµένει 4 

δευτερόλεπτα και στη συνέχεια καταγράφει 

την ένδειξη του δερµατοπτυχόµετρου. Όλα 

τα σηµεία µετριούνται δύο φορές σε 

κυκλική σειρά και ως τελικό αποτέλεσµα 

υπολογίζεται η µέση τιµή τους. Σε 

περίπτωση µεγάλης διαφοράς µετριέται το 

σηµείο και τρίτη φορά.  

 

Πίνακας 1: Τα σηµεία, στα οποία συνήθω
δέρµατος 

Πτυχή δέρµατος 
• Υποπλάτια 
 

Ένα εκατοστό
ωµοπλάτης µε
 

• Μασχαλιαία (οριζόντια) 
 
 

Στη µεσοµασχ
ξιφοειδούς απ

• Μασχαλιαία (κατακόρυφη) 
 
 

Στη µεσοµασχ
ξιφοειδούς απ

• Στήθος 
 
 

Στο µέσο της 
θηλής µε διαγ
 
Εικόνα 1: Για τη µέτρηση των πτυχών του δέρµατος 
πιάνουµε µε το δείκτη και τον αντίχειρα την πτυχή 
του δέρµατος σε απόσταση ενός εκατοστού πάνω από 
το σηµείο εφαρµογής του δερµατοπτυχοµέτρου  
ς µετριέται το πάχος των πτυχών του 

Περιγραφή 
 κάτω από την κάτω γωνία της 
 διαγώνια κατεύθυνση 

αλιαία γραµµή στο ύψος της 
όφυσης µε οριζόντια κατεύθυνση 

αλιαία γραµµή στο ύψος της 
όφυσης µε κατακόρυφη κατεύθυνση 

απόστασης µεταξύ µασχάλης και 
ώνια κατεύθυνση 



• Κοιλιά (οριζόντια) 
 
 

Τρία εκατοστά πλάγια και ένα εκατοστό κάτω από 
τον οµφαλό µε οριζόντια κατεύθυνση 

• Κοιλιά (κατακόρυφη) 
 
 

∆ύο εκατοστά πλάγια από τον οµφαλό µε 
κατακόρυφη κατεύθυνση 

• Υπερλαγόνια (πλάγια) 
 
 

Πίσω από τη µεσοµασχαλιαία γραµµή και πάνω 
από το λαγόνιο οστό µε πλάγια κατεύθυνση 

• Υπερλαγόνια (διαγώνια) 
 
 
 

Πάνω από το λαγόνιο οστό, κατά µήκος της 
πρόσθιας µασχαλιαίας γραµµής µε διαγώνια 
κατεύθυνση 

• Τρικέφαλος 
 
 

Στο µέσο του πίσω µέρους του βραχίονα µε 
κατακόρυφη κατεύθυνση 

• ∆ικέφαλος 
 
 

Στο µέσο του πρόσθιου µέρους του βραχίονα µε 
κατακόρυφη κατεύθυνση 

• Μηρός 
 
 

Στο µέσο του πρόσθιου µέρους του µηρού µε 
κατακόρυφη κατεύθυνση 

• Κνήµη Στο έσω µέρος του µηρού, στο ύψος της µέγιστης 
περιφέρειας της γάµπας µε κατακόρυφη 
κατεύθυνση 

 

Πλεονεκτήµατα της µέτρησης των πτυχών του δέρµατος 

Το πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι εφαρµόζεται πολύ εύκολα και δεν 

χρειάζεται τίποτε άλλο παρά ένα δερµατοπτυχόµετρο, το οποίο είναι προσιτό στον 

καθένα. Μπορεί έτσι να εφαρµοστεί σε µεγάλο αριθµό ατόµων και σε χώρους όπως 

γυµναστήρια, γήπεδα, ακόµα και στα σπίτια, γεγονός που δεν αναγκάζει τους 

εξεταζοµένους να µεταφερθούν σε εξειδικευµένο εργαστήριο. Επίσης ο χρόνος που 

χρειάζεται για να γίνει η µέτρηση είναι λίγα λεπτά. Το συνολικό λάθος της µεθόδου 

υπολογίζεται στο 3,5%. 

 

Μειονεκτήµατα της µέτρησης των πτυχών του δέρµατος 

Ένα από τα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι χρειάζεται εξειδικευµένο 

προσωπικό για την εφαρµογή της, καθώς η µέτρηση από µη ειδικούς µπορεί να 

περιέχει µεγάλο σφάλµα. Η µέτρηση δε θα πρέπει να γίνεται αµέσως µετά από 

άσκηση, γιατί αυτό µπορεί να οδηγήσει σε λάθος της µέτρησης. Όλες οι µετρήσεις 

πρέπει να γίνονται από τον ίδιο εξεταστή έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διαφορές που 

υπάρχουν στην µέτρηση από άτοµο σε άτοµο. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της 

µεθόδου είναι επίσης ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε υπερβολικά παχύσαρκα άτοµα. 

Τέλος, ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα αυτής της µεθόδου είναι ότι ο έλεγχος της 



εγκυρότητάς της βασίζεται τις περισσότερες φορές στη σύγκρισή της µε την 

υποβρύχια ζύγιση, η οποία χρησιµοποιεί το «δισυστατικό µοντέλο» µε όλα τα 

µειονεκτήµατά του που προαναφέρθηκαν.  

 

Επιλογή σωστής εξίσωσης 

Το πιο σηµαντικό και συχνό λάθος που γίνεται στη µέθοδο αυτή είναι η 

χρησιµοποίηση ακατάλληλης εξίσωσης. Χρειάζεται µεγάλη προσοχή στη σωστή 

επιλογή της εξίσωσης που θα χρησιµοποιηθεί καθώς για πληθυσµιακή οµάδα υπάρχει 

ειδική εξίσωση. Για να µπορέσουµε να επιλέξουµε τη σωστή εξίσωση για τα άτοµα τα 

οποία πρόκειται να µετρήσουµε, χρειάζεται να γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Ποια είναι η µέθοδος αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για να προκύψει η 

εξίσωση. ∆υστυχώς οι περισσότερες εξισώσεις χρησιµοποιούν την υποβρύχια ζύγιση, η 

οποία χρησιµοποιεί το δισυστατικό µοντέλο, µε όλα τα προβλήµατα που έχει. Πρέπει 

επίσης να προσέξουµε αν η εξίσωση µας δίνει ποσοστό λίπους ή πυκνότητα σώµατος. 

Στη δεύτερη περίπτωση να προσέξουµε έτσι ώστε η µετατροπή της πυκνότητας σε 

λίπος να ακολουθήσει τον τρόπο που αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα. 

2. Από τι είδους άτοµα αποτελείται το δείγµα, από το οποίο προήλθε η εξίσωση. Τα 

χαρακτηριστικά των ατόµων που θέλουµε να µετρήσουµε (ηλικία, φύλο, φυλή) πρέπει 

να είναι ίδια µε αυτά του δείγµατος.  

3. Ποια σηµεία µετριούνται και µε ποια κατεύθυνση. Αυτό εξαρτάται από την 

εξίσωση που επιλέγουµε και πρέπει να είναι σύµφωνα µε αυτά που αναφέρει ο 

ερευνητής που δηµοσίευσε την εξίσωση. Αν και σε γενικές γραµµές δεν υπάρχουν 

πολλές διαφορές από ερευνητή σε ερευνητή πρέπει να είµαστε προσεκτικοί γιατί 

πολλές φορές το ακριβές σηµείο µέτρησης είναι διαφορετικό. 

 
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι η σωστή εκτίµηση του σωµατικού 

λίπους ενός ανθρώπου είναι µία πολύ δύσκολη διαδικασία, η οποία χρειάζεται 

εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία. Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι για να µπορέσουµε να 

υπολογίσουµε αυτό το λίπος. Από τις µεθόδους που υπάρχουν θα συνιστούσαµε την 

υποβρύχια ζύγιση, σαν καλύτερη εργαστηριακή µέθοδο και τις µετρήσεις των 

δερµατοπτυχών σαν την πιο έγκυρη πρακτική µέθοδο. Θα ήταν καλύτερο πριν 

χρησιµοποιηθούν οι παραπάνω µέθοδοι να µελετηθούν σε βάθος για να µπορεί 

κάποιος που τις χρησιµοποιεί να ανταπεξέλθει στις διαφορετικές κατηγορίες ατόµων 

που µετριούνται. 
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