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Παχυσαρκία: Επιδημιολογικά 
δεδομένα, εκτίμηση και αντιμετώπιση

Ιωάννης Κυριαζής

Μία παγκόσμια επιδημία, αυτή της παχυσαρκίας, εξελίσσεται ραγδαία σε πολλές κοι-
νωνίες, προκαλώντας πολλές και απειλητικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία αυτών των 
κοινωνιών, εξ αιτίας του σχετιζόμενου με αυτήν κινδύνου της εμφάνισης καρδιαγγειακών 
παθήσεων και καρκίνου. H αυξημένη πρόσληψη τροφής και άρα θερμίδων, ιδιαίτερα η 
αυξημένη πρόσληψη λίπους και ο καθιστικός τρόπος ζωής είναι οι κύριες αιτίες αυτής 
της επιδημίας. Και βέβαια αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες επιδρούν σε ένα γενετικά προ-
διατεθειμένο άτομο, ώστε ο συνδυασμός αυτών να είναι το κύριο χαρακτηριστικό των 
μοντέρνων κοινωνιών. Το τελευταίο τέταρτο του αιώνα μας, μολονότι δεν έχουν επιτευ-
χθεί σημαντικά βήματα προόδου στη θεραπευτική της αντιμετώπιση, έχουν σημειωθεί 
αρκετές αλλαγές στην κατανόηση της αιτιολογίας της και στις επιπτώσεις της στην υγεία. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόσφατα, αφού αναγνώρισε την παχυσαρκία ως νόσο, 
αποδέχθηκε ότι υπάρχει έκρηξη “παγκόσμιας επιδημίας” της παχυσαρκίας .Στην Ελλάδα, 
η νόσος της παχυσαρκίας είναι σε έξαρση. Στην πανελλήνιας εμβέλειας επιδημιολογική 
μελέτη που διεξήγαγε πρόσφατα η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, ανιχνεύθηκε 
ο επιπολασμός της παχυσαρκίας καθ’ όλη την ελληνική επικράτεια. Βρέθηκε, λοιπόν, ότι 
οι άνδρες με παχυσαρκία αποτελούν το 26,0% του ελληνικού ανδρικού πληθυσμού και 
οι παχύσαρκες γυναίκες αντίστοιχα αποτελούν το 18,2%. Εάν τώρα συνυπολογισθεί και 
το ποσοστό των ατόμων με υπερβάλλον σωματικό βάρος, μία κατάσταση που συνήθως 
εξελίσσεται με την πάροδο των ετών σε παχυσαρκία, καθώς και το πολύ μικρό ποσοστό 
των ατόμων που είναι αδύνατοι, τότε παρατηρείται ότι μόνο το 31,0% των Ελλήνων και 
μόνο το 47,2% των Ελληνίδων, έχουν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Στα παιδιά και τους 
εφήβους τα ευρήματα είναι πιο αισιόδοξα, αφού περίπου το 79% των Ελληνόπουλων 
έχουν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας στα παιδιά είναι 
9,4% για τα αγόρια και 6,4% για τα κορίτσια, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στους εφήβους 
είναι 6,1% και 2,7%. 

Η αύξηση της συχνότητας, καθώς και της βαρύτητας του βαθμού της παχυσαρκίας, 
αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα ποσοστά εμφάνισης των πολλών συνοδών 
αυτής ασθενειών. Εκτός από την αισθητική πλευρά του θέματος, όπου οι κρίσεις παραμέ-
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νουν 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 συννοσηρότητα και, αναπόφευκτα, με 
θνησιμότητα του πληθυσμού. Ένα ευρύ και ετερόκλητο σύνολο παθήσεων έχει αποδειχθεί 
ότι «προτιμούν» τους παχύσαρκους, αφού τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα μεταβολικά 
νοσήματα, οι αρθροπάθειες, τα νοσήματα του γαστρεντερικού και ο καρκίνος είναι από 
τις σημαντικότερες επιπτώσεις της παχυσαρκίας.

Η αιτιοπαθογένεια της παχυσαρκίας παραμένει εν πολλοίς άγνωστη. Η συνήθης 
μορφή της ανθρώπινης παχυσαρκίας φαίνεται πως είναι πολυγονιδιακή. Σπάνιες μορφές 
παχυσαρκίας έχουν περιγραφεί οφειλόμενες σε μονογονιδιακές μεταλλάξεις. Μερικές καλά 
μελετημένες μεταλλάξεις αφορούν τη λεπτίνη, τον υποδοχέα της λεπτίνης, την κονβερτάση 
της προορμόνης, την προ-οπιομελανοκορτίνη και τον υποδοχέα της μελανοκορτίνης-4. 
Πολλά άλλα γονίδια μελετώνται ακόμα ως εμπλεκόμενα στην αιτιοπαθογένεια της παχυ-
σαρκίας. Ανάμεσά τους τα σημαντικότερα είναι: τα γονίδια των β2 και β3 αδρενεργικών 
υποδοχέων, της ορμονοευαίσθητης λιπάσης, της πρωτεΐνης αποσύζευξης 1 (UCP-1), του 
TNFa και του PPARγ2. Η έρευνα στο πεδίο αυτό εντατικοποιήθηκε και επεκτάθηκε πολύ σε 
βάθος τα τελευταία χρόνια, μετά την ανακάλυψη της λεπτίνης και πολλών νέων ουσιών, 
καθώς και νευρωνικών υποθαλαμικών κυκλωμάτων, εμπλεκομένων στη ρύθμιση της 
όρεξης και της ενεργειακής ισορροπίας του οργανισμού. 

ορΙσΜοσ

Η παχυσαρκία ορίζεται ως η περίσσεια λιπώδους ιστού στο σώμα. Το ακριβές κριτήριο, 
όμως, για το τι είναι περίσσεια είναι αμφιλεγόμενο. Η ακριβής μέτρηση του σωματικού 
λίπους απαιτεί εξειδικευμένες και ακριβές μεθόδους, που δεν είναι διαθέσιμες στην καθ’ 
ημέρα κλινική πράξη. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις η απλή κλινική εξέταση 
αρκεί για να θέσει τη διάγνωση.

ΙΑτρΙΚη ΕΚτΙΜηση τοΥ ΠΑΧΥσΑρΚοΥ ΑσΘΕνοΥσ

Δύο δείκτες είναι ιατρικά αποδεκτοί για την ποσοτική εκτίμηση της παχυσαρκίας, το 
σχετικό βάρος (relative weight, RW) και ο δείκτης μάζας σώματος (body mass index, 
BMI). Το σχετικό βάρος ορίζεται ως το πηλίκο του σωματικού βάρους προς το «επιθυμητό 
βάρος». Αν θέλουμε να το εκφράσουμε σε εκατοστιαία αναλογία, πολλαπλασιάζουμε το 
αποτέλεσμα με τον αριθμό 100. Το επιθυμητό βάρος είναι ο μέσος όρος για ένα άτομο 
με μέση κατασκευή σκελετού στους πίνακες που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
(π.χ. Υπουργείο Υγείας ΗΠΑ). Το σχετικό βάρος δεν διαφοροποιείται για ανθρώπους με 
υπερβολικό λίπος ή υπερβολική μυϊκή μάζα. Ο δείκτης μάζας σώματος απεικονίζει με 
μεγαλύτερη ακρίβεια την παρουσία περίσσειας λιπώδους ιστού. Ορίζεται ως το πηλίκο 
του σωματικού βάρους σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Οι φυσιολογικές 
τιμές του κυμαίνονται μεταξύ 20 και 25kg/m2.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ ορίζει ως παχυσαρκία την κατάσταση εκείνη 
κατά την οποία οι παραπάνω δείκτες παίρνουν τις τιμές RW>120% και BMI>27,5kg/m2 
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και την κατατάσσει ως εξής:
•	Ήπια 120-140% και 27,5-30kg/m2 
•	Μέτρια 140-200% και 30-40kg/m2 
•	Σοβαρή >200% και >40kg/m2 

Υπάρχουν όμως και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως η κατανομή του λίπους στο 
σώμα. Ιδιαίτερα επικίνδυνη θεωρείται η «ανδρικού τύπου» ή «κεντρικού τύπου» παχυσαρκία 
που χαρακτηρίζεται από την εκλεκτική εναπόθεση του λίπους στην κοιλιά. Η περίμετρος 
της μέσης μετράται με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι να μετρηθεί στο στενότερο 
σημείο της μέσης, τρόπος που δεν μπορεί να εφαρμοστεί σωστά σε πολλά παχύσαρκα 
άτομα, όπου δεν υφίσταται στενότερο σημείο στη μέση. Άλλος τρόπος είναι να μετρηθεί 
επί του ομφαλού, αλλά πάλι υπάρχει σημαντικός αριθμός παχύσαρκων με χαλάρωση της 
κοιλιάς, στα οποία ο ομφαλός έχει μετακινηθεί σημαντικά προς τα κάτω. Η μέτρηση επί 
της λαγονίου ακρολοφίας παρέχει σταθερό σημείο μέτρησης, αλλά, λόγω χαμηλότερης 
τοπογραφίας στην κοιλιά, υποεκτιμά το ενδοκοιλιακό λίπος. Σήμερα, από τη συντριπτική 
πλειοψηφία ερευνητών και κλινικών, χρησιμοποιείται η μέτρηση της περιμέτρου της μέσης 
στο μέσον της απόστασης μεταξύ του κατώτερου σημείου της τελευταίας πλευράς και 
του ανώτερου σημείου της λαγονίου ακρολοφίας, με το άτομο να στέκεται όρθιο, χωρίς 
ρούχα στο σημείο αυτό και σε εκπνοή, με τη μεζούρα γύρω από το σώμα σε οριζόντια 
διεύθυνση. Όταν η περίμετρος της μέσης είναι μεγαλύτερη από 88cm στις γυναίκες ή 102 
cm στους άνδρες, ο κίνδυνος μεταβολικών και καρδιαγγειακών επιπλοκών (διαβήτης, 
διαταραχές των λιπιδίων του αίματος, στεφανιαία νόσος), είναι εξαιρετικά υψηλός, ακόμα 
και σε περιπτώσεις απλά υπέρβαρων ατόμων.

Ένας άλλος κλινικός δείκτης της κατανομής του σωματικού λίπους είναι ο λόγος (Ratio) 
της περιμέτρου της μέσης (Waist) προς την περίμετρο στο ύψος των ισχίων (Hip) και 
συμβολίζεται ως WHR (Waist-to-ηip Ratio). O WHR σαν δείκτης, εκφράζει την ποσότη-
τα του λίπους που έχει εναποτεθεί κεντρικά, σε σχέση με αυτό που υπάρχει περιφερικά. 
Παχύσαρκα άτομα με υψηλή αναλογία περιμέτρου μέσης-ισχίων (>1,0 για τον άνδρα και 
0,8 για τη γυναίκα) κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν από σακχαρώδη διαβήτη, 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσο και τελικά να αποβιώσουν νωρίτερα 
από ίδιου βαθμού παχύσαρκους αλλά με μικρότερη αναλογία.

Για τον προσδιορισμό του WHR, μετράται η περίμετρος της μέσης, όπως ήδη περιγρά-
φηκε, ενώ η μέτρηση της περιμέτρου των ισχίων γίνεται με το άτομο να στέκεται με τα 
πόδια τεντωμένα και τους άκρους πόδες ευθυγραμμισμένους και σε απόσταση μεταξύ 
τους έως 10 εκατοστά, επί των μειζόνων τροχαντήρων, με τη μεζούρα σε οριζόντια δι-
εύθυνση, παράλληλη με το πάτωμα. Ο WHR χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο πλέον σε 
μελέτες, επειδή δεν προσφέρει περισσότερα επιστημονικά στοιχεία από ότι μόνη της η 
περίμετρος της μέσης.

Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις, όπου η αύξηση του σωματικού βάρους οφείλεται 
σε άλλα αίτια, όπως π.χ. σε αθλούμενους που αυξάνουν το μυϊκό τους ιστό.

Ενώ λοιπόν ο ΔΜΣ είναι ένας πολύ απλός και εύχρηστος δείκτης, ο οποίος είναι χρή-
σιμος σε επιδημιολογικό επίπεδο, η χρησιμοποίησή του δεν προσφέρει εξατομικευμένες 
πληροφορίες για το λίπος του σώματος.
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Η εξατομίκευση στον προσδιορισμό ύπαρξης φυσιολογικού βάρους ή παχυσαρκίας, 
καθώς και της βαρύτητάς της, γίνεται μέσω του προσδιορισμού της εκατοστιαίας ποσό-
τητας του σωματικού λίπους.

Είναι λοιπόν απαραίτητο για τη σωστή ιατρική κλινική πράξη, να γίνεται προσδιορισμός 
της συνολικής ποσότητας του λίπους του σώματος, είτε ως εκατοστιαία ποσότητα, είτε ως 
απόλυτη ποσότητα. Μία όλο και λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενη κλινική μέθοδος για 
την εκτίμηση της σύστασης του σώματος, είναι η μέθοδος της μέτρησης των δερματικών 
πτυχών. Οι μετρήσεις των δερματικών πτυχών γίνονται με ειδικά πτυχόμετρα, τα οποία 
κλείνουν, πιέζοντας την πτυχή με σταθερή δύναμη. Το άθροισμα των μετρήσεων των 
πτυχών τίθεται σε μαθηματικό τύπο και εξ αυτού προσδιορίζεται η εκατοστιαία ποσότη-
τα του σωματικού λίπους. Οι θέσεις των μετρήσεων, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο 
πρωτόκολλο μπορούν να είναι από μία έως επτά.

Το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο είναι αυτό με τη μέτρηση των τεσ-
σάρων δερματικών πτυχών κατά Durnin-Womersley, δηλαδή της πτυχής του δικεφάλου, 
του τρικεφάλου, της ωμοπλάτης και της λαγονίου άκανθας. Σημειώνεται ότι, δεν πρέπει 
να στρογγυλοποιούνται τα αποτελέσματα και είναι προτιμητέο να λαμβάνεται ως τελικό 
αποτέλεσμα της μέτρησης ο μέσος όρος τριών διαδοχικών μετρήσεων. Η μέθοδος δεν είναι 
ιδιαίτερα ακριβής στην εκτίμηση του σωματικού λίπους σε ιδιαίτερα παχύσαρκα άτομα ή σε 
άτομα με έντονα γυναικοειδή τύπο παχυσαρκίας. Η βιοηλεκτρική αντίσταση των ιστών 
(Bioelectrical Impedance Analysis-BIA) είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
για την εκτίμηση της σύστασης του σώματος. Η μέθοδος βασίζεται στη θεώρηση ότι, το 
ανθρώπινο σώμα είναι ένας ηλεκτρικός αγωγός, ο οποίος ανάλογα με την ποσότητα του 
λιπώδους ιστού που έχει, αφού είναι γνωστό ότι το λίπος είναι κακός αγωγός, εμφανίζει 
διαφορετική ηλεκτρική αντίσταση στη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύματος. Από μία συσκευή 
λοιπόν, παρέχεται υψηλής συχνότητας και πολύ χαμηλής έντασης ηλεκτρικό ρεύμα (συνήθως 
50 kHz με 500-800 mA), το οποίο διαπερνά το ανθρώπινο σώμα (η δίοδος μεταξύ άκρας 
χειρός και άκρου ποδός είναι προτιμητέα) και το οποίο συναντά μία ωμική αντίσταση, η 
τιμή της οποίας τίθεται από τη συσκευή σε κατάλληλη εξίσωση και αμέσως εμφανίζεται 
το αποτέλεσμα, ως εκατοστιαία ποσότητα του σωματικού λίπους. Για ανεύρεση αποτελέ-
σματος με μικρότερο σφάλμα, το εξεταζόμενο άτομο προηγουμένως δεν πρέπει να έχει 
κάνει άσκηση, θα πρέπει να έχει άδεια την ουροδόχο κύστη του, να μην έχει καταναλώσει 
καφέ ή οινοπνευματώδη και γενικότερα να μην έχουν προκληθεί διαταραχές νερού στο 
σώμα του. Η μέθοδος δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής σε άτομα με διαταραχές νερού, όπως 
π.χ. σε σημαντικού βαθμού παχυσαρκία ή αφυδάτωση. Ο μοναδικός κλινικός δείκτης που 
δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για την ποσότητα του ενδοκοιλιακού λίπους είναι η 
προσθιοπίσθια διάμετρος κοιλίας8. Η προσθιοπίσθια διάμετρος κοιλίας (ΔΚ) στο ύψος 
του ομφαλού, με το άτομο κατακεκλιμένο σε ύπτια θέση και σε φάση εκπνοής, μπορεί να 
προσδιορίσει το ενδοκοιλιακό λίπος, με μικρό σφάλμα μέτρησης για κλινική μέθοδο και με 
υψηλό συντελεστή συσχέτισης, με την ποσότητα ενδοκοιλιακού λίπους προσδιορισμένου 
με αξονική τομογραφία και αφού βέβαια χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος μαθηματικός 
τύπος. Για τους άνδρες ο τύπος είναι ΕΛ=(0,731Χ*ΔΚ)-11,5, ενώ για τις γυναίκες είναι 
ΕΛ=(0,37*ΔΚ)-4,85, όπου ΕΛ το ποσό του ενδοκοιλιακού λίπους σε λίτρα και ΔΚ η μετρη-
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θείσα τιμή της προσθιοπισθίας διαμέτρου κοιλίας σε εκατοστά. Εάν πολλαπλασιαστούν 
τα λίτρα του ενδοκοιλιακού λίπους με το ειδικό βάρος του λίπους, δηλαδή *0,923, τότε 
προσδιορίζεται η ποσότητα του ενδοκοιλιακού λίπους σε κιλά.

Όλοι οι κλινικοί δείκτες που περιγράφηκαν είναι εύχρηστοι, ανέξοδοι, απαιτούν λίγο 
χρόνο για την εφαρμογή τους και άρα είναι κατάλληλοι για χρήση στην καθημερινή 
κλινική πράξη.

ΑντΙΜΕτΩΠΙση 

H σημασία της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης στην απώλεια βάρους.
Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης είναι σημαντικός για τον έλεγχο 

του βάρους, γιατί είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αυξήσουμε τις καύσεις 
του οργανισμού και την κατανάλωση ενέργειας. Έχει αποδειχθεί ότι 45 - 60 λεπτά καθη-
μερινής αεροβικής άσκησης αυξάνουν την μέση κατανάλωση ενέργειας, ελαττώνουν την 
όρεξη και το άγχος, βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση και δημιουργούν ψυχική ευφορία. 
Όταν η διαιτητική αγωγή συνδυάζεται με άσκηση, η πιθανότητα να επιτευχθεί και να 
διατηρηθεί κάποια σημαντική απώλεια βάρους τριπλασιάζεται. Τα καλύτερα αποτελέ-
σματα φαίνεται ότι έχει ο συνδυασμός αεροβικής και αναερόβιας άσκησης. Η αναερόβια 
άσκηση αυξάνει τη μυϊκή μάζα και ευνοεί την κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου ότι 1 Kgr 
μυϊκού ιστού «καίει» 80-100 Kcal την ημέρα, ενώ 1 Kgr λίπους μόνο 5-6 Kcal. Αντίθετα η 
«παθητική άσκηση» με ηλεκτρονικούς νευρομυικούς διεγέρτες δεν έχει κανένα απολύτως 
θετικό βιολογικό αποτέλεσμα. Για τους παραπάνω λόγους οι περισσότεροι ιατροί συνι-
στούν μαζί με δίαιτες ή φάρμακα και αύξηση της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας 
(περπάτημα αντί για μετακίνηση με αυτοκίνητο, σκάλες αντί για ασανσέρ κλπ) ή κάποιο 
τακτικό πρόγραμμα άσκησης.

ΦΑρΜΑΚΕΥτΙΚη 

Η φαρμακευτική αγωγή της παχυσαρκίας θα πρέπει να αποτελεί το δεύτερο βήμα 
για την αντιμετώπισή της. Το παχύσαρκο άτομο θα πρέπει να καταφεύγει σε χρήση 
φαρμάκων μόνο όταν η διαιτολογική αντιμετώπιση έχει αποδεδειγμένα αποτύχει στην 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας δεν απαλλάσσει το παχύσαρκο άτομο από την ανάγκη να υποβληθεί 
σε δίαιτα και σωματική άσκηση. Απλά βοηθάει περισσότερο στην απώλεια βάρους αλλά 
και στην αποφυγή υποτροπής.

Σήμερα το μοναδικό φάρμακο που κυκλοφορεί στη χώρα μας είναι η Ορλιστάτη. 
Η ορλιστάτη είναι ένας εντερικός αναστολέας της λιπάσης που λαμβάνεται τρεις φορές 

ημερησίως με τα γεύματα. Προκαλεί δυσαπορρόφηση του 30% του λίπους των τροφών. 
Οδηγεί σε απώλεια βάρους 5 - 10%, σε 50 - 60% των ασθενούν και σε κλινικές μελέτες έχει 
βρεθεί ότι η απώλεια αυτή (μαζί με τη σχετική κλινική ωφέλεια) διατηρείται σε μεγάλο 
βαθμό τουλάχιστον έως και για τέσσερα χρόνια.

Σε μία πρόσφατη ανασκόπηση όταν η ορλιστάτη συγκρίθηκε με φαρμακευτική ουσία 
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placebo όλοι οι παράγοντες κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο βελτιώθηκαν, ενώ 37% λι-
γότεροι ασθενείς (52% εκ τα>ν οποίων με επηρεασμένη ανοχή της γλυκόζης) ανέπτυξαν 
σακχαρώδη διαβήτη μέσα σε τέσσερα χρόνια. Η ελαττωμένη εντερική απορρόφηση του 
λίπους μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη 
και στα λιπίδια.

Το αποτέλεσμα βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο με τη βοήθεια ενός οργανωμένου 
προγράμματος άσκησης και συγκεκριμένης διατροφής. Οι ασθενείς που δεν ακολουθούν 
τις οδηγίες για μειωμένη λήψη λιπών με τη διατροφή (σε γενικές γραμμές <60 gr λίπους 
ημερησίως) θα παρουσιάζουν στεατόρροια. Δεν είναι απαραίτητες οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες από το γαστρεντερικό για να υπάρξει αποτελεσματική απώλεια βάρους, επειδή η 
δυσαπορρόφηση 20 gr λίπους είναι συνήθως ασυμπτωματική, ενώ προκαλεί ενεργειακό 
έλλειμμα της τάξης των 180 kcal ημερησίως. 

Νέα φάρμακα αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα επόμενα χρόνια για την αντιμετώπιση 
της παχυσαρκίας . Ορισμένα απ αυτά δρουν στο πεπτικό σύστημα, μειώνοντας την απορ-
ρόφηση θερμιδογόνων ουσιών, ενώ άλλα, που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας, θα δρουν 
σε νευροπεπτίδια του εγκεφάλου, αυξάνοντας τον κορεσμό. Θα προσφέρουν απώλεια 
βάρους από 4 έως 10 κιλά, με λιγότερες παρενέργειες από αυτά που κυκλοφορούν σήμερα. 
Είναι ήδη γνωστές κάποιες μελέτες [BLOOM Trial] σχετικά με την χορήγηση lorcaserine 
[εκλεκτικό αγωνιστή των 5-ΗΤ2c υποδοχέων] καθώς και με την χορήγηση Tesofensine 
[αναστολέας της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, νοραδρεναλίνης και ντοπαμίνης]. 

ΧΕΙροΥρΓΙΚη 

Η τριαντάχρονη διεθνής εμπειρία με τις επεμβάσεις γαστρικού περιορισμού που λει-
τουργούν με δημιουργία στενώσεων (κλεψυδροειδής στόμαχος) και εμφύτευση ξένων 
υλικών γύρω από το στομάχι (πλέγματα, δακτύλιοι), έχει αποδείξει ότι οι επεμβάσεις αυτές 
(η διαμερισματοποίηση και η εμφύτευση γαστρικού δακτυλίου) δημιουργούν απώτερα 
προβλήματα σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών. Επιπλέον, οι διατροφικοί περιορισμοί 
που επιβάλλει ο κλεψυδροειδής στόμαχος, οδηγούν ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που 
δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες στην επιλεκτική κατανάλωση μαλακών 
τροφών με αποτέλεσμα τη σταδιακή ανάκτηση βάρους (σύνδρομο μαλακής τροφής – 
soft calorie syndrome). Από θεωρητική άποψη, μια ιδανική επέμβαση περιορισμού της 
γαστρικής χωρητικότητας πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά: Να μη θέτει 
περιορισμούς στις επιλογές της διατροφής, να συμβάλλει στη βελτίωση της διατροφικής 
συμπεριφοράς (οι εμετοί δεν είναι βελτίωση!), να μην έχει σοβαρές απώτερες επιπλοκές και 
να προκαλεί σημαντική και μόνιμη απώλεια βάρους (>50% EWL στο 70% των ασθενών). 
Ο ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος είναι μια παραλλαγή οριζόντιας γαστροπλαστικής 
που επινοήθηκε από τον Kuzmak το 1983. Οι πρώτες κλινικές δοκιμές με ανοιχτές επεμ-
βάσεις ήταν απογοητευτικές. Ο γαστρικός δακτύλιος τράβηξε ξανά το ενδιαφέρον μετά 
το 1995 κυρίως για την απλότητα και την ευκολία της λαπαροσκοπικής εμφύτευσής του. 
Οι περισσότερες κλινικές μελέτες έγιναν στην Ευρώπη (1993-2000) και στο διάστημα αυτό 
έγιναν σημαντικές βελτιώσεις τόσο στη σχεδίαση του υλικού όσο και στην χειρουργική 
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τεχνική. Την τελευταία πενταετία φάνηκε ότι πολλά από τα προβλήματα του δακτυλίου 
επιλύθηκαν και ο γαστρικός δακτύλιος καθιερώθηκε σαν μια βασική βαριατρική επέμβαση 
γαστρικού περιορισμού, σε αντικατάσταση της «απαρχαιωμένης» διαμερισματοποίησης 
του στομάχου. Η ασφάλεια και η βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα (2- 3 χρόνια) του 
γαστρικού δακτυλίου επιβεβαιώθηκαν από πολλές κλινικές μελέτες (0.1% θνητότητα, 45-
60% απώλεια του πλεονάζοντος βάρους). Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα και η διαφήμηση 
πυροδότησαν στις αρχές του νέου αιώνα ένα κλίμα ενθουσιασμού για το δακτύλιο. Δέκα 
χρόνια μετά και αφού έχουν τοποθετηθεί 250,000 δακτύλιοι, τα περισσότερα βαριατρικά 
κέντρα της Ευρώπης εγκαταλείπουν το δακτύλιο και στρέφονται σε άλλες επεμβάσεις. Ο 
λόγος; Ο γαστρικός δακτύλιος αποδεικνύεται συν τω χρόνω ασύμφορος λόγω των πολλών 
επιπλοκών και των πτωχών απώτερων αποτελεσμάτων!

Από τις δυσαπορροφητικές επεμβάσεις 1ης γενιάς (1950-1980) , οι τεχνικές νηστιδο-
ειλεικής παράκαμψης που τελικά επικράτησαν τη δεκαετία του ‘80 ήταν δύο: Η τελικο-
πλάγια αναστόμωση των Payne και DeWind (1969) και η τελικοτελική αναστόμωση του 
Scott (1973). Σήμερα οι επεμβάσεις αυτές έχουν εγκαταληφθεί.

Από τις δυσαπορροφητικές επεμβάσεις 2ης γενιάς (1970-σήμερα) , η Χολοπαγκρεατική 
εκτροπή (Scopinaro) παρουσιάσθηκε στις αρχές του ’70 από τον Ιταλό καθηγητή Nicola 
Scopinaro. Πρόκειται για μια εξελιγμένη μορφή εντερικού by-pass με τρία νέα χαρακτη-
ριστικά: Δεν υπάρχει τυφλή έλικα εντέρου, το μήκος του εντέρου που παρακάμπτεται 
είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το νηστιδο-ειλεικό by-pass και σαν αντιστάθμισμα 
στην μειωμένη δυσαπορρόφηση περιορίζεται η χωρητικότητα του στομάχου με 2/3 
γαστρεκτομή έτσι ώστε να μειωθεί η ποσότητα της προσλαμβανόμενης τροφής και η 
ελκογένεια της επέμβασης. Η χολοπαγκρεατική εκτροπή έλυσε τα περισσότερα προ-
βλήματα του νηστιδο-ειλεικού by-pass, χωρίς όμως να στερείται και η ίδια επιπλοκών, 
όπως: αναστομωτικό έλκος, οστεοπόρωση, υπερπαραθυρεοειδισμός, αναιμία, πρωτεϊνική 
υποθρεψία, χρόνιος κοιλιακός μετεωρισμός και διάρροιες. Σύμφωνα με την εμπειρία του 
καθηγητή Scopinaro που εφαρμόζει την χολοπαγκρεατική εκτροπή σχεδόν 30 χρόνια, η 
απώλεια πλεονάζοντος βάρους είναι άνω του 72% με σταθερότητα του βάρους για 2 του-
λάχιστον 10ετίες. Τα αποτελέσματα αυτά είναι τα καλύτερα που έχουν ποτέ ανακοινωθεί 
στη παγκόσμια βιβλιογραφία για βαριατρική επέμβαση. Η Χολοπαγκρεατική εκτροπή με 
Duodenal switch περιγράφηκε το 1988 από τον Hess σαν μια εξέλιξη της χολοπαγκρεατικής 
εκτροπής του Scopinaro με σκοπό τη μείωση της ελκογένειας και των εκδηλώσεων του 
συνδρόμου dumping. Η μείωση του στομάχου γίνεται με κάθετη γαστρεκτομή (sleeve) 
και η γαστρεντεροαναστόμωση αντικαθίσταται με το 12δακτυλικό switch του DeMeester. 
Το 1993 οι Marceau και Biron δημοσίευσαν αποτελέσματα με την πρώτη σειρά ασθενών 
και έκαναν γνωστή την επέμβαση στην ευρύτερη χειρουργική κοινότητα. Σύμφωνα με 
αυτούς, η χολοπαγκρεατική εκτροπή με 12δακτυλικό switch περιορίζει τα προβλήματα 
της εκογένειας και του dumping χωρίς να μειώνει την απόδοση της χολοπαγκρεατικής 
εκτροπής του Scopinaro. 

Η γαστροπλαστική Magenstrasse-Mill (Johnston, 1997) και πιο πρόσφατα η γαστρε-
κτομή Sleeve (γαστρικό μανίκι) που αποτελεί μια εξελιγμένη μορφή της προηγούμενης, 
είναι οι νεότερες λαπαροσκοπικές βαριατρικές επεμβάσεις που ακολουθούν το παραπάνω 
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σκεπτικό. Με τις επεμβάσεις αυτές ο περιορισμός της χωρητικότητας του στομάχου δεν 
είναι τεχνητός, αλλά πραγματικός. Ο στόμαχος παίρνει μορφή σωλήνα με πολύ μικρή 
χωρητικότητα, χωρίς να διαταράσσεται η νεύρωση και η φυσιολογική λειτουργία του ορ-
γάνου. Με τις νέες αυτές επεμβάσεις αποφεύγονται οι γαστρικές στενώσεις. Με το φαγητό, 
η αίσθηση κορεσμού είναι φυσιολογική χωρίς να προκαλούνται επεισόδια απόφραξης 
και εμετοί. Όταν η αρχική χωρητικότητα του νεο-στομάχου περιορίζεται σε λιγότερο από 
100 γραμμάρια (τεχνική Super Sleeve), η απόδοση είναι εξαιρετική (απώλεια >70% EWL, 
στο 85% των ασθενών) και μπορεί να συγκριθεί με αυτή του γαστρικού by-pass. Λόγω 
της έλλειψης επιπλοκών και ανεπιθύμητων εκδηλώσεων, η ικανοποίηση των ασθενών με 
αυτές τις τεχνικές είναι μεγαλύτερη (99%) από οποιασδήποτε άλλη βαριατρική επέμβα-
ση. Βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου Sleeve είναι εκτός από την μείωση της ολικής 
γαστρικής χωρητικότητας, η αναστολή παραγωγής Γκρελίνης με αποτέλεσμα την μείωση 
της όρεξης [πείνας].

Συνοπτικά, τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα των επεμβάσεων νέας γενιάς είναι: 
•	Δεν εμφυτεύονται ξένα σώματα στον οργανισμό. Έτσι αποφεύγονται ορισμένες απώτε-

ρες επιπλοκές που παρατηρούνται συχνά με τις άλλες περιοριστικές επεμβάσεις, όπως 
διατρήσεις του στομάχου και ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, στάση και γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση, συμφύσεις και απονεύρωση του οργάνου.

•	Δεν δημιουργούνται στενώσεις στο στομάχι και δεν περιορίζονται οι επιλογές στη 
διατροφή. Οι επεμβάσεις αυτές προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και 
βοηθούν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τεχνική στη βελτίωση της διατροφικής 
συμπεριφοράς.

•	Δεν προκαλείται δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών και δεν υπάρχει ανάγκη 
μακροχρόνιας λήψης βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής, όπως με το γαστρικό 
by-pass.

•	Δεν είναι απαραίτητη η μακροχρόνια ιατρική παρακολούθηση. Οι ασθενείς έχουν ένα 
μικρό και απολύτως φυσιολογικό στομάχι.
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Διατροφικές παρεμβάσεις  
στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 

Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του υπερβάλλοντος βάρους-λίπους απαιτεί μια 
πολυπαραγοντική προσέγγιση και θεραπεία. Η διαιτητική αντιμετώπιση είναι το πρωταρ-
χικό βήμα που πρέπει να ληφθεί, ώστε να εξασφαλιστεί: 
 1) η απώλεια του υπερβάλοντος βάρους, 
 2) η πιο μακροχρόνια διατήρηση του υγιούς βάρους, 
 3) η αντιμετώπιση των συνοδών παθολογικών καταστάσεων, καθώς και 
 4) η αποφυγή ανεπιθύμητων επιπλοκών. 

Η χορήγηση συγκεκριμένου διαιτολογίου και ο εξατομεικευμένος διατροφικός-θερμι-
δικός περιορισμός είναι ίσως η πιο αποδοτική και ενδεικνυόμενη θεραπεία για ένα παχύ-
σαρκο άτομο. Αν και πάντα συστήνεται ο συνδυασμός ενός υποθερμιδικού διαιτολογίου 
με αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας και την κατάλληλη τροποποίηση διατροφικής 
συμπεριφοράς, ο ρόλος της δίαιτας είναι ίσως ο καθοριστικότερος, στην αντιμετώπιση 
της παχυσαρκίας. 

Οι διαιτητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί ένα αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας (οι θερμίδες που προσλαμβά-
νονται < θερμίδες που καταναλώνονται) ώστε η ενέργεια που προσλαμβάνεται από τον 
οργανισμό να είναι χαμηλότερη από τις ενεργειακές ανάγκες του ατόμου. 

Ταυτόχρονα με τη λήψη της δίαιτας ο ασθενής θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαιτητική 
εκπαίδευση σχετικά με τις διαιτητικές του συνήθειες και τη διατροφή γενικότερα, έτσι 
ώστε, μετά το πέρας του προγράμματος απίσχανσης, το άτομο αυτό να είναι σε θέση 
να υιοθετήσει ένα υγιεινότερο τρόπο διατροφής και να αναπτύξει μια διαφορετική και 
ορθότερη σχέση με το φαγητό και τη λήψη τροφής. 

Η τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς μέσα από κατάλληλη εκπαίδευση, κρίνεται 
απαραίτητη δεδομένου ότι, όπως δείχνουν οι περισσότερες μελέτες, το 90-95% όσων 
έχασαν βάρος το επανακτούν σε διάστημα 1-2 χρόνων.

Μεγάλοι επιστημονικοί οργανισμοί και φορείς όπως το National Heart, Lung και το 
Blood Institute Obesity Education Initiative Expert Panel συστήνουν τη χρήση μικτών 
υποθερμιδικών διαιτολογίων, που στοχεύουν σε ένα αρχικό θερμιδικό έλλειμμα ίσο με 
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500-1000 kcal/d και παρέχουν 1000-1200 kcal/d για τις γυναίκες και 1200-1600 kcal/d 
για τους άντρες, για να αντιμετωπισθεί η παχυσαρκία. Είναι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος 
απώλειας βάρους μέσω διαιτητικής παρέμβασης, η οποία παρουσιάζει τις λιγότερες επι-
πλοκές. Δεδομένου ότι 1 kg λίπους ισοδυναμεί προς 7000-7500 kcal, με τις δίαιτες αυτές 
επιδιώκεται απώλεια ίση προς 0,5-1 kg/εβδομάδα τουλάχιστον, και ανάλογα με την κάθε 
περίπτωση. 

Ο στόχος των εξατομικευμένων, υποθερμιδικών διαιτολογίων είναι η δημιουργία ενός 
ενεργειακού ελλείμματος, ώστε να οδηγηθεί ο παχύσαρκος ασθενής στη σταδιακή και 
πιο σταθερή απώλεια σωματικού βάρους, μέσα από την απώλεια λίπους και να καταφέρει 
να διατηρήσει το αποτέλεσμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το θερμιδικό έλλειμμα 
που θα δημιουργήσουμε κυμαίνεται από 500-1000 kcal ημερησίως, ανάλογα με τις ενερ-
γειακές ανάγκες του ασθενούς αλλά και την προηγούμενη διατροφή του και το συνολικό 
ιστορικό του βάρους του. 

Οι δίαιτες αυτές αποτελούνται από συνήθεις τροφές και η ενεργειακή τους περιεκτικό-
τητα κυμαίνεται μεταξύ 1000-1800 Kcal/ημέρα, ενώ σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις 
ενεργειακές ανάγκες, μέσα από υπολογισμούς του βασικού μεταβολικού ρυθμού (BMR) 
και με συγκεκριμένες εξισώσεις. Οι υπολογισμοί αυτοί λαμβάνουν υπόψη το βάρος, το 
ύψος, την ηλικία, αλλά και το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας του ατόμου. Κοινά τους 
χαρακτηριστικά είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος και σακχαρόζη (ζάχαρη), η δια-
τροφική πρόσληψη λευκώματος υψηλής βιολογικής αξίας σε επίπεδα που να καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες σε πρωτεΐνη, καθώς και τις διατροφικές συνήθειες του κάθε ατόμου 
(ώρες και αριθμός γευμάτων, προτιμήσεις, αλλεργίες κ.ά.). Η συνολική θερμιδική πρόσλη-
ψη κατανέμεται αντίστοιχα σε 40-50% ενέργεια από υδατάνθρακες (κυρίως σύνθετους), 
15-25% από πρωτεΐνη και 25-35% από λίπος (κυρίως με τη μορφή μονοακόρεστων). 

Έτσι συντάσσεται ένα διαιτολόγιο το οποίο περιέχει όλες τις ομάδες τροφίμων και 
ταυτόχρονα προσφέρει τα βασικά θρεπτικά συστατικά στις σωστές αναλογίες. Εκτός όμως 
από την διατήρηση της απώλειας του σωματικού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι 
δίαιτες αυτές πρέπει να επιλέγονται, δεδομένου ότι δεν επηρεάζουν αρνητικά την ψυχο-
λογία του παχύσαρκου ατόμου και δεν δημιουργούν έντονο αίσθημα στέρησης. Άλλες 
κατηγορίες διαιτών που έχουν προταθεί είναι:

1) τυποποιημένες δίαιτες: Πρόκειται για είδος δίαιτας πολύ δημοφιλούς, κατά τις 
προηγούμενες δεκαετίες, που βρίσκει ακόμα εφαρμογή, κάτω από συγκεκριμένες προϋ-
ποθέσεις. Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις εφαρμογής προγραμμάτων LCD (Low 
Calorie Diet=700-1000 kcal/ημέρα) και VLCD (Very Low Calorie Diet=450-800 kcal/ημέρα), 
και όπως έχουν καθοριστεί από την Οδηγία (36/8/EG). Περιλαμβάνει γεύματα σε υγρή ή 
στερεή μορφή, τα οποία έχουν προκαθορισμένη σύσταση σε λευκώματα, υδατάνθρακες, 
λιπαρά οξέα, ανόργανα συστατικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. 

2) Δίαιτες με πολύ χαμηλές θερμίδες (Very Low Calorie Diets, VLCD): Πρόκειται για 
δίαιτες που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας (πρωτεϊνική πρόσληψη= 
70-100 gr/ημέρα), χαμηλή σε λίπος (<15 gr/ημέρα) και λιγότερες από 800 Kcal/ημέρα. 
Δίνονται υπό ιατρική παρακολούθηση και για χρονικό διάστημα μέχρι 4 εβδομάδων, σε 
άτομα με μεγάλου βαθμού παχυσαρκία (ΒΜΙ >30). Οι δίαιτες αυτές δεν είναι πλήρεις, με 
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αποτέλεσμα να μην καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες του οργανισμού, και αυξά-
νουν τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπαρκειών σε βιταμίνες και μέταλλα, αν εφαρμοστούν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

3) Δίαιτες ειδικής σύστασης: Πρόκειται για ακραίες συνήθως ως προς τη σύνθεση και 
το περιεχόμενο δίαιτες, που έχουν χαρακτηριστεί ως δίαιτες χημικές, αστραπή ή crash ή 
fad diets. Η Δίαιτα της Ζώνης από τον Barry Sears (1996) και η Δίαιτα Άτκινς (1972) είναι οι 
πιο δημοφιλείς. Δημιούργησαν μια ολόκληρη βιομηχανία «αδυνατίσματος», είναι δίαιτες: 
υψηλές σε πρωτεΐνες, (>30%), υψηλές σε λίπος και πολύ χαμηλές σε υδατάνθρακες (δεν 
ξεπερνούν τα 20 γρ συνολικά ημερησίως). Έχουν κατηγορηθεί για αύξηση των επιπέδων 
των λιπιδίων, την επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας και την περιορισμένη διατήρηση 
των αποτελεσμάτων. Μελέτες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά υποστήριξαν όμως την 
εφαρμογή της δίαιτας αυτής σε άτομα με παθολογική παχυσαρκία. Εφαρμογή τους μέχρι 
6 μήνες οδήγησαν σε απώλεια βάρους, που συνοδεύονταν από μεγαλύτερη ευαισθησία 
στην ινσουλίνη και μειωμένα επίπεδα τριγλυκεριδίων και υψηλότερα ΗDL. 

Γενικά, μια δίαιτα για να συμβάλει αποτελεσματικά και υγιεινά στην αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1) να βασίζεται στην κατανάλωση 
τροφών υψηλών σε φυτικές ίνες όπως όσπρια, βρώμη, φρούτα και λαχανικά, πλήρες ψωμί, 
αναποφλοίωτο ρύζι και μακαρόνια ολικής, 2) να περιλαμβάνει χαμηλά σε λίπος τρόφιμα 
π.χ. ημιαποβουτυρωμένα γαλακτοκομικά, τυριά και άπαχα κρέατα, 3) να περιλαμβάνει 
σπάνια τρόφιμα υψηλά σε ζάχαρη και λίπος όπως τηγανητά τρόφιμα, αναψυκτικά με 
ζάχαρη, γλυκά και σοκολάτα, χυμούς τύπου «νέκταρ», φαγητά τύπου fast food, 4) να 
περιλαμβάνει σίγουρα πρωινό γεύμα και παράλληλα μικρά και τακτικά γεύματα, που να 
καταναλώνονται σε σταθερά διαστήματα, στη διάρκεια της ημέρας και τα οποία πρέπει 
να καταναλώνονται αργά, 5) να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5-8 μικρομερίδες από φρούτα 
και λαχανικά καθημερινά, 6) να περιλαμβάνει -σπάνια και κατά περίπτωση- μικρή κατα-
νάλωση αλκοόλ, 7) να συνοδεύεται από τακτική (κατά προτίμηση καθημερινή) σωματική 
δραστηριότητα, που να έχουν διάρκεια και ένταση ανάλογα με τις μεταβολικές ανάγκες, 
το φύλο, την ηλικία και την επιθυμητή απώλεια βάρους λίπους του κάθε ατόμου.

Συνεπώς, οι εξατομικευμένες, μικτές υποθερμικές δίαιτες είναι προγράμματα διατρο-
φής, τα οποία για να είναι αποτελεσματικά απαιτούν την πιστή τήρηση τους, αλλά και 
το συνδυασμό τους με αντίστοιχη διαφοροποίηση και προσαρμογή συμπεριφοράς και 
κίνηση-άσκηση. Τα προγράμματα αυτά είναι επιτυχή όταν θέτουν εφικτούς στόχους, για 
το άτομο που αντιμετωπίζει το αυξημένο βάρος σώματος. 
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ο ρόλος του λιπώδους ιστού  
στην εμφάνιση διαβήτη  
και καρδιαγγειακών επιπλοκών

Ιωάννης Ιωαννίδης

ΕΙσΑΓΩΓΙΚΕσ ΓνΩσΕΙσ

λιπώδης ιστός (Αγγλ. Adipose tissue) ονομάζεται στην . . . . . . . . ο χαλαρός συνδετικός 
ιστός που αποτελείται από λιποκύτταρα. H κύρια λειτουργία του είναι η αποθήκευση 
ενέργειας με την μορφή λίπους. Δευτερεύοντες ρόλοι είναι η απόσβεση των κραδασμών 
(που μπορεί να δεχτεί το σώμα) και η θερμομόνωση του σώματος. Σχετικά πρόσφατα 
αποκαλύφθηκε ότι ο λιπώδης ιστός έχει και σημαντική ενδοκρινή δράση, καθώς έχει την 
ικανότητα να παράγει ορμόνες.

Το λίπος ανάλογα με την περιοχή εναπόθεσης του διακρίνεται σε υποδόριο και ενδο-
κοιλιακό. Αναλυτικά η τοπογραφική ταξινόμηση του λιπώδους ιστού έχει ως εξής:

Υποδόριο λίπος

•	Άνω τμήμα υποδόριου λίπους, κοιλιακό.
•	Κάτω τμήμα υποδόριου λίπους, μηριαίο.

Ενδοκοιλιακό λίπος

•	Ενδοπεριτοναϊκό (σπλαγχνικό)
•	Μεσεντέριο, Επιπλοϊκό
•	Οπισθοπεριτοναϊκό
•	Παγκρεατικό, περινεφρικό, ουρογεννητικό

Ο λιπώδης ιστός συναποτελείται από ποικιλία κυττάρων: Λιποκύτταρα (το 30% του 
ιστού), προλιποκύτταρα, ινοβλάστες, θεμέλιο ουσία και κολλαγόνο, αγγεία και κύτταρα 
του ανοσοποιητικού συστήματος.
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ΠΑΧΥσΑρΚΙΑ-σΔ-ΚΑρΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ νοσηΜΑτΑ

Η παχυσαρκία (συσσώρευση αυξημένου λιπώδους ιστού) έχει αποκτήσει διαστάσεις 
επιδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιδημία της παχυσαρκίας αυξάνει με την σειρά της 
τον κίνδυνο για πολλές παθήσεις που σχετίζονται με υψηλή θνησιμότητα και νοσηρότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη και των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ο διαβήτης τύπου 2 περιλαμβάνει περίπου το 80-90% όλων των περιπτώσεων του 
διαβήτη. Η επίπτωση του ΣΔ αυξάνει επίσης ανάλογα με την αύξηση της παχυσαρκίας.

Είναι γνωστή, από πολλές επιδημιολογικές έρευνες η αύξηση του σχετικού κινδύνου 
για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ανάλογα με το ΒΜΙ (ΔΜΣ, Δείκτης Μάζας Σώματος).

Η παχυσαρκία (ορίζεται παραδοσιακά από την παρουσία υπερβολικού σωματικού 
λίπους), αλλά κυρίως η τοπογραφική κατανομή του υπερβάλλοντος λίπους αυξάνει 
σημαντικά τον κίνδυνο όχι μόνο για διαβήτη αλλά και για άλλες μεταβολικές διαταραχές 
(περιλαμβάνονται στο γνωστό μεταβολικό σύνδρομο).

Οι άνδρες είναι πιο πιθανό να έχουν στην κοιλιακή χώρα ή στο ανώτερο τμήμα του 
σώματος τους συσσώρευση λίπους, (ανδροειδής παχυσαρκία ως πρώτη περιγράφεται 
από τον Vague το 1956), ενώ οι γυναίκες είναι πιθανότερο να έχουν ένα κατανομή του 
λίπους στους γλουτούς και στους μηρούς (γυναικοειδής παχυσαρκία).

Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες που αποδεικνύουν ότι η κεντρική κατανομή του λίπους 
συνδέεται ανεξάρτητα με μεγαλύτερο κίνδυνο για διαβήτη.

Ως δείκτες αυξημένης κεντρικής κατανομής του λίπους χρησιμοποιούνται στην πράξη η 
περίμετρος της μέσης ή ο λόγος της περιμέτρους της μέσης προς την περίμετρο των ισχίων.

Ο μηχανισμός που οδηγεί από την παχυσαρκία στο διαβήτη και τις άλλες μεταβολικές 
διαταραχές καθώς και στα καρδιαγγειακά επεισόδια είναι περίπλοκος και όχι πλήρως κατα-
νοητός. Φαίνεται ότι τα ελεύθερα λιπαρά οξέα καθώς και οι αδιποκίνες (ορμονικά πεπτίδια 
που παράγονται από τα λιποκύτταρα) από τον λιπώδη ιστό όταν αναπτύξει αντίσταση 
στην δράση της ινσουλίνης μειώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και στους άλλους 
ιστούς (ήπαρ, μυς) αυξάνοντας τις ανάγκες σε ινσουλίνη. Τα άτομα με γενετική προδιά-
θεση (εκκριτικό ελάττωμα στην παραγωγή ινσουλίνης) θα εμφανίσουν σύντομα διαβήτη.

ΑντΙστΑση στην ΙνσοΥλΙνη ΚΑΙ ΥΠΕρΙνσοΥλΙνΑΙΜΙΑ

Η αντίσταση στην ινσουλίνη (IR) θεωρείται ως το πρωτεύον ελάττωμα στην φυσική 
ιστορία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η IR μπορεί να οριστεί ως η ανικανότητα της 
ινσουλίνης για την παραγωγή των συνήθων βιολογικών δράσεων σε συγκεντρώσεις που 
είναι συνήθως αποτελεσματικές. Ιδίως στον μεταβολισμό της γλυκόζης, η IR χαρακτηρίζεται 
από την αδυναμία της ινσουλίνης να καταστείλει την ηπατική παραγωγή γλυκόζης και να 
προάγει τη χρησιμοποίηση της γλυκόζης σε περιφερειακούς ιστούς (μύες και λιπώδη ιστό).

Μείωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, μπορεί να προκύψει λόγω ενός γενετικού 
ελαττώματος αλλά μπορεί να προκύψει ή να επιδεινωθεί από την συσσώρευση λιπώδους 
ιστού.

Σε κυτταρικό επίπεδο, η ινσουλίνη συνδέεται με τον υποδοχέα της και προκαλεί αυτο-
φωσφορυλίωση τυροσίνης (αμινοξέα του υποδοχέα του) αλλάζοντας την δραστικότητα 
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του και σηματοδοτώντας ενδοκυττάρια σηματοδότηση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 
βιολογικές δράσεις όπως π.χ. η μετατόπιση των μεταφορέων γλυκόζης (GLUT4) στην 
επιφάνεια κυττάρων για την είσοδο της γλυκόζης στο κύτταρο για χρήση (οξείδωση για 
την παραγωγή ενέργειας) ή αποθήκευση (ως γλυκογόνο).

Στην παχυσαρκία, η ινσουλινική σηματοδότηση είναι ελαττωματική.
Τι προκαλεί αυτή τη δράση στα παχύσαρκα άτομα;

ΕλΕΥΘΕρΑ λΙΠΑρΑ οξΕΑ

Τα αυξημένα επίπεδα των ελευθέρων λιπαρών οξέων (ΕΛΟ) συμβάλλουν στα παχύ-
σαρκα άτομα στην ελαττωματική πρόσληψη, χρήση και αποθήκευση γλυκόζης.

Καθώς αυξάνεται το σωματικό λίπος, το ποσοστό της λιπόλυσης αυξάνεται, υπάρχει 
αυξημένη κινητοποίηση ΕΛΟ από το λιπώδη ιστό και αυτό έχει ως συνέπεια να αυξηθεί 
η οξείδωσης ΕΛΟ στους μυς και το ήπαρ. Με τη σειρά της, η χρήση γλυκόζης από μυς 
μειώνεται καθώς χρησιμοποιούνται τα ΕΛΟ ως εναλλακτική πηγή ενέργειας ενώ η ηπατική 
παραγωγή γλυκόζης αυξάνει (ως απάντηση στην υψηλότερη οξείδωση ΕΛΟ).

Πώς τα αυξημένα ΕΛΟ πλάσματος δρουν ανασταλτικά στην ενδοκυττάρια μεταφορά 
γλυκόζης;

Τα αυξημένα ΕΛΟ επηρεάζουν την ενδοκυττάρια σηματοδότηση μετά την σύνδεση 
της ινσουλίνης με τον υποδοχέα της. Οι αυξημένες τιμές ΕΛΟ επιδρούν αρνητικά-ανασταλ-
τικά στην PI3-K (phosphatidylinositol 3-kinase, ένα ενδοκυττάριο ένζυμο) που αποτελεί 
σημαντικό τμήμα της οδού σηματοδότησης της ινσουλίνης που διαδοχικά οδηγεί στην 
μετατόπιση των υποδοχέων της γλυκόζης (GLUT-4)

Τα ΕΛΟ εισέρχονται στα κύτταρα και μεταβολίζονται. Ως αποτέλεσμα του μεταβολισμού 
τους αυξάνονται ενδοκυττάρια τα ακετύλο- CoA λιπαρά οξέα και οι συγκεντρώσεις της 
διακυλογλυκερόλης (DAG). Τόσο τα μακράς αλυσίδας λιπαρά ακέτυλο-CoAs όσο και η 
DAG ενεργοποιούν την πρωτεϊνική κινάση C (PKCθ) που αυξάνει την φωσφορυλίωση σε 
θέσεις σερίνης του υπόστρωματος-1 του υποδοχέα της ινσουλίνης (IRS-1) αδρανοποιώντας 
το. Το υπόστρωμα αυτό είναι το πρώτο που ενεργοποιεί η σύνδεση της ινσουλίνης στον 
υποδοχέα της με φωσφορυλίωση (αλλά σε θέση τυροσίνης).

Τέλος, αυξημένα επίπεδα κεραμιδίων στους μυς (προϊόντα μεταβολισμού μακριάς 
αλυσίδας ΛΟ-CoAs) παρεμβαίνουν στην μεταφορά γλυκόζης και δρουν ανασταλτικά στη 
μυϊκή συνθάση του γλυκογόνου.

Στο ήπαρ, τα αυξημένα ΕΛΟ προκαλούν αντίσταση στην δράση της ινσουλίνης με 
αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή ενδογενούς γλυκόζης.

ΑΔΙΠοΚΙνΕσ

Το λιποκύτταρο είναι και ενδοκρινικό κύτταρο που υπό ορισμένες συνθήκες παράγει 
δυσμενή για την μεταβολική ισορροπία προϊόντα.

Η αιτία δεν είναι σαφής και μπορεί να είναι ένας συνδυασμός διαφόρων παραγόντων, 
όπως η ύπαρξη μεγάλων (υπερτροφικών) λιποκυττάρων των οποίων η χωρητικότητα για 
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την αποθήκευση των τριγλυκεριδίων έχει παραβιαστεί, η διείσδυση στον λιπώδη ιστό 
μακροφάγων που εκκρίνουν προϊόντα (π.χ. κυτοκίνες) ξεκινώντας φλεγμονή χαμηλής 
έντασης, το αυξημένο ενδοκυττάριο στρες (στρες ενδοπλασματικού δικτύου, αυξημένη 
παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου) κ.λπ.

Οι περισσότερες αδιποκίνες των οποίων η παραγωγή αυξάνεται προάγουν την 
αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ρεσιστίνη, ο TNFa, ILs, ο PAI-1 κα είναι μερικές από αυτές. 
Η αδιπονεκτίνη είναι η μόνη αδιποκίνη που ευοδώνει τη δράση της ινσουλίνης και η 
παραγωγή της μειώνεται.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες (ορμόνες-κυταροκίνες) διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο 
πώς ο λιπώδης ιστός επικοινωνεί με μια ποικιλία από ιστούς και ταυτόχρονα επιτρέπουν 
στα λιποκύτταρα να ελέγχουν την ίδια τους την μάζα (έκταση του λιπώδους ιστού αλλά και 
μέγεθος των λιποκυττάρων). Έτσι η λεπτίνη που παράγεται από τα λιποκύτταρα ενεργο-
ποιεί την AMPK (κινάση AMP) και προωθεί την οξείδωση του λίπους στους περιφερικούς 
ιστούς μειώνοντας την λιπογένεση. Παράλληλα, η αδιπονεκτίνη μέσω ενεργοποίησης της 
AMPK δρα ως ευαισθητοποιητής της δράσης της ινσουλίνης.

Η λεπτίνη λειτουργεί στο ΚΝΣ για τη μείωση της πρόσληψης τροφίμων και για την 
αύξηση της ενεργειακής δαπάνης. Παράλληλα, σε περιφερειακές ιστούς, η λεπτίνη προ-
λαμβάνει την έκτοπη εναπόθεση λίπους, ως εκ τούτου ενισχύοντας την ευαισθησία στην 
ινσουλίνη των μυών και την πρόληψη της «λιποτοξικής» νέκρωσης και απόπτωσης των 
βήτα παγκρεατικών κυττάρων.

Όταν ο λιπώδης ιστός είναι ως επί το πλείστον ενδοκοιλιακός υπάρχει σχετικά χαμη-
λότερη παραγωγή λεπτίνης με αποτέλεσμα έκτοπη εναπόθεση λίπους. Στο φαινόμενο 
συμμετέχει και η εμφανιζόμενη αντίσταση στη δράση της λεπτίνης.

Ο TNF-a εκκρίνεται επίσης από τον λιπώδη ιστό και δρα αυτοκρινώς αλλά και παρα-
κρινικά όσο και ενδοκρινικά. Ο TNF-a προκαλεί επίσης φωσφορυλίωση ενός καταλοίπου 
σερίνης του IRS-1, εμποδίζοντας την φωσφορυλίωση τυροσίνης (και ενεργοποίηση) IRS-1.

Η αδιπονεκτίνη, είναι μια ορμόνη εκκρίνεται αποκλειστικά από λιπώδη ιστό. Η αδι-
πονεκτίνη ενισχύει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Η παραγωγή της αδιπονεκτίνης είναι 
μειωμένη στα άτομα με παχυσαρκία.

Η υποκλινική χαμηλής έντασης φλεγμονή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθο-
γένεση της αντίστασης στην ινσουλίνη και τουσακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Τα μακροφάγα προσελκύονται στον λιπώδη ιστό όταν αυτός αυξάνεται. Το σήμα που 
τα προσελκύει είναι πιθανώς η νέκρωση λιποκυττάρων (λόγω υπερτροφίας και κακής 
αιμάτωσης-αδυναμία επαρκούς νεοαγγειογένεσης για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
ενός ταχέος εκτυσσόμενου ιστού). Τα μακροφάγα εκκκρίνουν πολλές κυτταροκίνες που 
εμποδίζουν την περαιτέρω συσσώρευση λίπους στα λιποκύτταρα (προάγοντας την επι-
βίωση τους με κόστος την ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη) και τροποποιώντας την 
ορμονική τους συμπεριφορά.

Παράλληλα, φλεγμονώδεια αντιδράσεις πυροδοτούνται από ενδοκυττάριες διεργασίες 
που εκφράζουν την «υπερφόρτωση» του λιποκυττάρου (stress ενδοπλασματικού δικτύου 
και αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου).

Ένας άλλος μηχανισμός που μοιάζει να είναι κεντρικής σημασίας είναι η ενεργοποίηση 
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των φλεγμονωδών πορείες από ER άγχος. Παχυσαρκία δημιουργεί συνθήκες που θα αυ-
ξήσουν τη ζήτηση για ER. ER άγχος οδηγεί την ενεργοποίηση της JNK και IKK (2 σημαντικό 
σηματοδότησης pro εμπρηστικές πορείες).

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ

Η παχυσαρκία, ειδικά η κοιλιακή παχυσαρκία, σχετίζεται με αντίσταση στην ινσουλίνη. 
Κύρια διαμεσολαβητές είναι τα αυξημένα ΕΛΟ και οι αδιποκίνες που εκκρίνονται από 
τα «προβληματικά» λιποκύτταρα. Αυτά τα λιποκύτταρα είναι δυσλειτουργικά λόγω του 
μεγαλύτερου μεγέθους τους και, κυρίως, λόγω της φλεγμονής χαμηλής έντασης.

Insulin Resistance (IR) is considered as the primary defect in the natural history of type 
2 diabetes mellitus.
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νικοτίνη και αθηρωμάτωση 

Ελευθέριος Ζέρβας

Το κάπνισμα αποτελεί την πιο κοινή βλαβερή συνήθεια στον κόσμο. Κατά μέσον όρο το 
30% των ενήλικων ανδρών και γυναικών καπνίζουν. Η χρήση καπνού είναι ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Είναι η συχνότερη αιτία πρόωρης θνητότητας και ευθύ-
νεται για το 1/3 των θανάτων στα άτομα της παραγωγικής ηλικίας. Στην Ελλάδα 8-10.000 
άτομα πεθαίνουν από καρδιά το έτος, λόγω καπνίσματος. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι 
ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχει ένας καπνιστής είναι να εμφανίσει καρκίνο του 
πνεύμονα. Στην πραγματικότητα όμως, κινδυνεύει από τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε 
πολύ υψηλότερο ποσοστό με προεξάρχοντα το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Το κάπνισμα είναι ο σημαντικότερος τροποποιήσιμος παράγοντας 
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.

Το κάπνισμα πολλαπλασιάζει την επίδραση των άλλων παραγόντων κινδύνου για 
στεφανιαία νόσο και ευθύνεται περίπου για το 20% των καρδιαγγειακών θανάτων, ενώ 
η διακοπή του προκαλεί σημαντική μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας. Γενικά ο 
σχετικός κίνδυνος θανάτου από στεφανιαία νόσο στους ήπιους και μέτριους καπνιστές 
είναι 2-4 φορές μεγαλύτερος από ότι στους μη καπνιστές, ενώ φθάνει τις 6-15 φορές για 
τους βαρείς καπνιστές (περισσότερα από 25 τσιγάρα ημερησίως). Στη μελέτη Framing-
ham, η καρδιαγγειακή θνητότητα αυξανόταν κατά 18% στους άνδρες και κατά 31% στις 
γυναίκες για κάθε 10 τσιγάρα που κάπνιζαν ημερησίως. Οι παθητικοί επίσης καπνιστές, 
που αποτελούν περίπου το 40% του πληθυσμού, δεν καταφέρνουν να γλιτώσουν από 
τις βλαπτικές επιδράσεις του καπνού καθώς 40.000 θάνατοι/έτος (ΗΠΑ) οφείλονται στο 
παθητικό κάπνισμα, ενώ ο σχετικός κίνδυνος για στεφανιαία νόσο και έμφραγμα είναι δο-
σοεξαρτώμενος και φτάνει στο 1,3 και 1,68-4,03 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της διεθνούς μελέτης «INTERHEART», υπολογίστηκε ότι το 29% των εμφραγμάτων στη 
Δυτική Ευρώπη και το 30% στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη οφείλονται στο κάπνι-
σμα. Επίσης, στις ίδιες περιοχές οι καπνιστές διατρέχουν το διπλάσιο κίνδυνο καρδιακής 
προσβολής σε σχέση με όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Στην Ευρώπη περίπου το 20% 
των θανάτων από καρδιαγγειακή νόσο στους άνδρες και το 3% στις γυναίκες οφείλεται 
στο κάπνισμα (European Cardiovascular Disease Statistics 2008).

Οι πιθανοί μηχανισμοί που ενοχοποιούνται για την αύξηση του κινδύνου στεφανιαίας 
νόσου στους καπνιστές, είναι η αύξηση της καρδιακής συχνότητας, η αύξηση της αρτηρι-
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ακής πίεσης, η αύξηση των επιπέδων της καρβοξυαιμοσφαιρίνης και του μονοξειδίου του 
άνθρακα στο αίμα, η σημαντική μείωση της HDL χοληστερόλης και η αύξηση του λόγου 
ολική χοληστερόλη/HDL. Από τις ουσίες του τσιγάρου, η νικοτίνη φαίνεται να συνεισφέ-
ρει σημαντικά στην εμφάνιση της αρτηριοσκληρωτικής βλάβης με δράση της πάνω στο 
μεταβολισμό των λιπιδίων, στη πήξη του αίματος και στην αιμοδυναμική της καρδιάς και 
των μεγάλων αγγείων. Η νικοτίνη ελευθερώνοντας ελεύθερα λιπαρά οξέα αυξάνει την 
σύνθεση των τριγλυκεριδίων και της VLDL στο ήπαρ, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε 
ελάττωση της παραγωγής HDL και περαιτέρω επιδείνωση του λιπιδαιμικού προφίλ του 
καπνιστή ασθενούς. Η νικοτίνη δρα ακόμα σαν ένας σημαντικός παράγοντας τόσο ενερ-
γοποίησης των αιμοπεταλίων, μέσω απελευθέρωσης επινεφρίνης, όσο και στην αύξηση 
της συγκολλητικότητας τους, με την αναστολή της προστακυκλίνης PGI2. Είναι πιθανό 
επίσης η νικοτίνη να επηρεάζει την λειτουργία των αιμοπεταλίων με άμεση δράση πάνω 
σε αυτά. Το κάπνισμα δηλαδή αυξάνει τη θρομβωτική τάση του αίματος, αυξάνοντας τη 
συσσώρευση αιμοπεταλίων αλλά και τις τιμές του ινωδογόνου και του παράγοντα PAI-
1. Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της πίεσης και της καρδιακής λειτουργίας από τη 
νικοτίνη φαίνεται να μεταβάλλει τα αιμοδυναμικά δεδομένα στα αγγεία και να αυξάνει το 
στροβιλισμό (turbulence) του αίματος και έτσι να προάγει τον τραυματισμό του αγγείου, με 
αποτέλεσμα την έναρξη του καταρράχτη σχηματισμού της αθηρωματικής πλάκας. Επίσης 
η νικοτίνη αλλά και το μονοξείδιο του άνθρακα έχει δειχθεί ότι προκαλούν μεταβολές στον 
έσω χιτώνα των αγγείων, ενδοθηλιακή βλάβη αλλά και ενεργοποίηση των οξειδωτικών 
βλαβών των ιστών, προάγοντας έτσι την αθηρωσκλήρυνση.

Όσον αφορά την αγγειακή εγκεφαλική νόσο, ο σχετικός κίνδυνος εγκεφαλικού επεισο-
δίου για τους καπνιστές ήταν 1,5 φορές, ιδίως σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 55 ετών. 
Και σε αυτήν την περίπτωση η αύξηση του σχετικού κινδύνου είναι δοσοεξαρτώμενη. 
Αυτή η αρνητική επίδραση του καπνίσματος ισχύει και για τις τρεις μορφές εγκεφαλικού 
επεισοδίου, δηλαδή του θρομβωτικού εγκεφαλικού επεισοδίου, του εμβολικού και της 
υπαραχνοειδούς αιμορραγίας (η πιο θανατηφόρος μορφή). Από όλες τις κατηγορίες και 
για τα δύο φύλα, μεγαλύτερος κίνδυνος παρατηρείται για τις γυναίκες βαριές καπνίστριες 
και αφορά τα αιμορραγικά επεισόδια πού εμφανίζονται 10 φορές συχνότερα. Δυστυχώς 
δυσάρεστα είναι και τα δεδομένα για τους παθητικούς καπνιστές (ενήλικες και παιδιά) 
που αποτελούν το 40% περίπου του γενικού πληθυσμού. Ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης 
καρδιαγγειακών παθήσεων είναι για αυτούς κατά μέσον όρο 1,25. 

Η διακοπή του καπνίσματος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη τροποποίηση παράγοντα 
κινδύνου τόσο στην πρωτογενή, όσο και στη δευτερογενή πρόληψη της αθηρωσκληρυ-
ντικής νόσου. Η διακοπή του καπνίσματος συνοδεύεται από μεγάλη μείωση της καρδιαγ-
γειακής νοσηρότητας και θνητότητας. Αυτό επιτυγχάνεται πιθανότατα επειδή βελτιώνεται 
το λιπιδαιμικό προφίλ, μειώνεται η θρομβωτική τάση, μειώνεται η ενδοθηλιακή βλάβη και 
βελτιώνεται η ευαισθησία στην ινσουλίνη. Η θνητότητα από στεφανιαία νόσο μειώνεται 
σημαντικά τα 2-3 χρόνια μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Στη συνέχεια ο ρυθμός μειώ-
νεται και χρειάζονται περίπου 10 χρόνια για να φθάσει ένας πρώην καπνιστής στο επίπεδο 
κινδύνου με κάποιον που δεν κάπνισε ποτέ. Συνολικά, η θνητότητα μειώνεται κατά 35% 
περίπου σε εκείνους που διέκοψαν το κάπνισμα. Εκτός από την πρωτογενή πρόληψη, η 
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διακοπή του καπνίσματος είναι εκ των ουκ άνευ επιτακτική μετά από ένα καρδιαγγειακό 
συμβάν (δευτερογενής πρόληψη).
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Κάπνισμα  
Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης;

Αικατερίνη Μαραθιά

Το κάπνισμα είναι υπεύθυνο για περισσότερους από 5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τρεις κύριες αιτίες θανάτου που σχετίζονται με το κάπνισμα 
είναι η αθηρωσκληρυντική καρδιαγγειακή νόσος, ο καρκίνος του πνεύμονα και η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Η διακοπή του καπνίσματος σχετίζεται με σημαντική ελάττωση της νοσηρότητας και 
θνησιμότητας ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και του αν αυτή επιτευχθεί μετά την εμφάνιση 
καρδιαγγειακής ή πνευμονικής νόσου.

Υπολογίζεται ότι το 70% των καπνιστών επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα και 
πάνω από 40% αυτών προσπαθεί τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Παρά ταύτα μόνο 5-7 
% αυτών που προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα το επιτυγχάνουν για περισσότερο 
από ένα χρόνο.

Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης; Σαφώς και υπάρχει.
Για το λόγο αυτό, συνιστάται σε όλους τους καπνιστές, είτε επιθυμούν να διακόψουν 

το κάπνισμα, είτε όχι, να συμβουλευθούν τον πνευμονολόγο τους ή να απευθυνθούν 
σε μια από τις κλινικές διακοπής καπνίσματος. Υπολογίζεται ότι ο συνδυασμός υποστη-
ρικτικής θεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια 
διακοπή του καπνίσματος, σε ποσοστό πάνω από 60%. Οι φαρμακευτικοί παράγοντες 
πού χρησιμοποιούνται για τη διακοπή του καπνίσματος είναι η νικοτίνη σε διάφορες 
μορφές, ως θεραπεία υποκατάστασης, η βαρενικλίνη και η βουπροπιόνη. Εναλλακτικές 
θεραπείες, όπως η ύπνωση και ο βελονισμός, αν και δημοφιλείς, δεν έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικές.
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Καρδιοπροστατευτική δράση  
των Ω-3 λιπαρών οξέων 

Δ. Ρίχτερ

Τα ω-3 λιπαρά οξέα γνωστά και ως πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, αποτελούν σημαντικούς 
διατροφικούς παράγοντες ενάντια στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Μια σημαντική κατηγορία 
των ω-3 λιπαρών οξέων όμως (τα λεγόμενα ιχθυέλαια) δεν μπορούν να συνθεθούν από 
τον οργανισμό μας και πρέπει να τα λάβουμε με τη τροφή. Αυτά περιέχονται σε λιπαρά 
ψάρια όπως είναι ο κολιός, το σκουμπρί, η τσιπούρα, η σαρδέλα, ο τόνος και ο σολομός, 
καθώς και στα θαλασσινά. 

Η σημασία των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στην αντιμετώπιση των καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων είναι σημαντική, καθώς φαίνεται ότι η αντικατάσταση, στη δίαιτα, 
των κορεσμένων λιπαρών οξέων από πολυακόρεστα, οδηγεί σε μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης αυτών των νοσημάτων. Τα ιχθυέλαια εμφανίζουν σύμπλοκες και πλειοτρο-
πικές δράσεις στην καρδιά. Οι πρώτες παρατηρήσεις για την αξία των ιχθυελαίων στην 
καρδιαγγειακή υγεία έγιναν όταν οι Εσκιμώοι παρατηρήθηκε πως εμφάνιζαν σημαντικά 
λιγότερα απ τα αναμενόμενα καρδιαγγειακά επεισόδια και η αιτία αυτού αποδόθηκε στη 
μεγάλη κατανάλωση ψαριών που κάνουν. Κατόπιν με μελέτες στην Ιαπωνία και σε άλλες 
χώρες παρατηρήθηκε η αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ψαριού και 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Προκαλούν ακόμη σημαντική μείωση των τριγλυκεριδίων, 
περίπου 25% (3-4 γρ. ημερησίως), 

Έχει βρεθεί πως η σύσταση για την ελάχιστη πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων ημερησίως 
(περίπου 450 mg) καλύπτεται όταν ένα άτομο καταναλώνει 2 μερίδες λιπαρού ψαριού 
ανά εβδομάδα.

Η προσθήκη ιχθυελαίων σε μορφή χαπιών έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα σε 
ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια μειώνοντας τη θνησιμότητα αυτών 
και περιλαμβάνονται στις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες των επιστημονικών εταιριών, 
ενώ είναι πολύ αποτελεσματικά στη μείωση των τριγλυκεριδίων, ατόμων με υπερτριγλυ-
κεριδαιμία. 

Τρεις μεγάλες, διπλές-τυφλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την αξία των ω-3 στην 
κλινική καρδιολογία. 

Η μελέτη GISSI με 11000 ασθενείς μετά από έμφραγμα, όπου έλαβαν για 3,5 έτη 1γρ 
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ω-3 με σημαντική μείωση του τελικού σημείου της μελέτης κατά 14% δηλ. θανάτου, μη 
θανατηφόρου εμφράγματος ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι αιφνίδιοι θάνατοι 
στη μελέτη αυτή μειώθηκαν κατά 45%. 

Η μελέτη JELLIS όπου ιάπωνες δυσλιπιδαιμικοί τόσο στην πρωτογενή όσο και στη 
δευτερογενή πρόληψη έλαβαν 1,8 γρ. ω-3 με σημαντική μείωση κατά 19% των μείζονων 
καρδιαγγειακών συμβάντων μέσω ανεξάρτητων της LDL μηχανισμών. 

Η GISSI-HF όπου είδαμε πως η προσθήκη 1γρ. ω-3 λιπαρών οξέων μειώνει κατά 8% 
την ολική θνησιμότητα ασθενών με συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια καθώς και τις 
επανεισαγωγές τους για καρδιαγγειακά αίτια. 

Παλαιότερα η μέγιστη δοσολογία ω3 λιπαρών οξέων σε μορφή χαπιού ήταν 300 mg, 
γεγονός που δυσκόλευε τη χορήγηση τους διότι χρειάζονταν 3 ή 12 χάπια ημερησίως 
ανάλογα με το αν θέλαμε καρδιοπραστασία ή μείωση τριγλυκεριδίων. Σήμερα κυκλοφορεί 
φαρμακοτεχνική μορφή με 1γρ σε κάθε χάπι γεγονός που έχει διευκολύνει ιδιαίτερα τη 
χορήγηση τους από τη στιγμή που ένα δισκίο μας δίνει αρκετή ποσότητα ω3 λιπαρών 
οξέων για να προστατευθούμε από καρδιακό επεισόδιο. 

Η συστηματική κατανάλωση ψαριών ή η λήψη ω3 λιπαρών οξέων μέσα από τα φαρ-
μακευτικά σκευάσματα, στα πλαίσια ενός υγιεινού τρόπου ζωής με άσκηση και αποφυγή 
καπνίσματος, μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξουμε την τροχιά αυτή και να μειώσουμε 
τα καρδιαγγειακά μας συμβάντα.
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Παλαιότερα αντιδιαβητικά δισκία 
Μετφορμίνη-σουλφονυλουρίες-
Πιογλιταζόνη

Σταύρος Λιάτης

ΜΕτΦορΜΙνη

H μετφορμίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 καθ’ όλη τη διάρκεια 
της φυσικής πορείας της νόσου (από τη διάγνωση μέχρι τα πιο προχωρημένα στάδια, σε 
συνδυασμό με ινσουλίνη). Αποτελεί μάλιστα το φάρμακο εκλογής για την έναρξη θεραπείας 
της νόσου, αμέσως μετά τη διάγνωσή της. Είναι εξίσου αποτελεσματικό αντιδιαβητικό 
φάρμακο σε παχύσαρκα και σε λεπτόσωμα άτομα.

Στη μελέτη UKPDS η μετφορμίνη χορηγήθηκε ως αρχική αντιδιαβητική μονοθεραπεία 
σε υπέρβαρους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Η χορήγησή της μείωσε τις μακροαγγειακές 
επιπλοκές και αύξησε την επιβίωση σε σύγκριση με σουλφονυλουρίες ή ινσουλίνη που 
είχαν την ίδια μακροχρόνια υπογλυκαιμική δράση (παρακολούθηση επί 10 έτη).

Η μετφορμίνη ελαττώνει την υπεργλυκαιμία νηστείας μέσω μείωσης της ηπατικής 
παραγωγής γλυκόζης. Επίσης, δευτερευόντως, αυξάνει την πρόσληψη γλυκόζης από το 
μυϊκό ιστό μέσω επιστράτευσης των μεταφορέων της γλυκόζης (GLUT). Το φάρμακο έχει 
ουδέτερη επίδραση στο σωματικό βάρος ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βοηθά και σε 
μικρή μείωσή του.

Η δοσολογία της μετφορμίνης είναι 850 mg μαζί με τα γεύματα με βαθμιαία αύξηση 
μέχρι 2550 mg (συνήθως ένα δισκίο πριν από κάθε κύριο γεύμα) την ημέρα. Με τη 
χορήγησή της αναμένεται βελτίωση της γλυκόζης αίματος νηστείας κατά 50-60 mg/dL 
και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κατά 1,5%-2%. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερα είναι 
τα αρχικά επίπεδα της υπεργλυκαιμίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάττωση των τιμών του 
σακχάρου με τη χρήση μετφορμίνης.

Η μετφορμίνη μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα 
(ινσουλινοεκκριταγωγά: σουλφονυλουρίες ή γλινίδες), αναστολείς α-γλυκοσιδασών 
(ακαρβόζη), θειαζολιδινεδιόνες (πιογλιταζόνη), φάρμακα που βασίζονται στη δράση των 
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ινκρετινών και με ινσουλίνη. 
Η μετφορμίνη αντενδείκνυται σε καταστάσεις που προδιαθέτουν στην εμφάνιση 

γαλακτικής οξέωσης. Το φάρμακο καταρχήν αντενδείκνυται σε ασθενείς με επηρεασμένη 
νεφρική λειτουργία (κρεατινίνη ≥1,5 mg/dL στους άνδρες ή ≥1,4 mg/dL στις γυναίκες). Η 
μεγάλη ηλικία δεν αποτελεί αντένδειξη. Η νεφρική λειτουργία πρέπει να εκτιμάται κάθε 
χρόνο. Σε ασθενείς που πρέπει να λάβουν ενδοφλεβίως ακτινοσκιερές ουσίες, η μετφορμίνη 
πρέπει να διακόπτεται επί 1-2 ημέρες πριν και μετά την εξέταση. Εκτός αυτών η χορήγηση 
μετφορμίνης αντεμδείκνυται στις εξής καταστάσεις:
•	Οξεία ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
•	Αναπνευστική αναεπάρκεια 
•	Σηψαιμία
•	Πολύ μεγάλη ηλικία (>80 ετών)
•	Σημαντική ηπατική ανεπάρκεια
•	Κατάχρηση οινοπνεύματος 
•	Ιστορικό γαλακτικής οξέωσης
•	Εγκυμοσύνη και περίοδος θηλασμού
•	Καταστάσεις shock
•	Βαρεία νόσηση και χειρουργικές επεμβάσεις (αναισθησία): προσωρινή διακοπή

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες της μετφορμίνης 
προέρχονται από το πεπτικό σύστημα. Μπορεί να παρατηρηθεί επιγαστραλγία, ναυτία, 
ανορεξία, μεταλλική γεύση στο στόμα, μετεωρισμός και διάρροια. Οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες είναι συχνές κατά την έναρξη της αγωγής (μερικοί συγγραφείς αναφέρουν ποσοστό 
30%) και συχνά υποχωρούν μετά πάροδο λίγων ημερών ή μετά από παροδική ελάττωση 
της δοσολογίας. Αναφέρεται ότι 5%-10 % των ασθενών που λαμβάνουν μετφορμίνη 
αναγκάζονται να τη διακόψουν λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών (κυρίως λόγω διάρροιας). 
Για τους παραπάνω λόγους συνιστάται έναρξη της χορήγησης με μικρή δόση (συνήθως 
500-850 mg ημερησίως) και προοδευτική αύξηση μέχρι την επιθυμητή δόση.

σοΥλΦονΥλοΥρΙΕσ

Πρόκειται για ουσίες με χημική δομή ανάλογη προς τις σουλφοναμίδες, που ασκούν 
υπογλυκαιμική ενέργεια. Σήμερα χρησιμοποιούνται οι λεγόμενες σουλφονυλουρίες 
δεύτερης γενιάς, δηλαδή η γλιβενκλαμίδη, η γλικλαζίδη, η γλιπιζίδη και η γλιμεπιρίδη. 
Αυτό που χαρακτηρίζει τις σουλφονυλουρίες δεύτερης γενιάς είναι η αυξημένη 
δραστικότητα σε σχέση με τις παλαιότερες καθώς και το γεγονός ότι οι μεταβολίτες 
τους είναι γενικά αδρανείς, οπότε η υπογλυκαιμική τους δράση είναι περισσότερο 
προβλέψιμη.

Οι σουλφονυλουρίες συνδέονται στη μεμβράνη του β-κυττάρου σε ειδική θέση-
υποδοχέα (SUR). Η σύνδεση αυτή προκαλεί αναστολή της εξόδου ιόντων καλίου 
από το β κύτταρο και μεταβολή του δυναμικού ηρεμίας του κυττάρου. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα το άνοιγμα ειδικών διαύλων ασβεστίου της κυτταροπλασματικής 
μεμβράνης, την είσοδο ιόντων ασβεστίου στο κύτταρο και τη διέγερση της έκκρισης 
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ινσουλίνης. Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται τελικά η ανταπόκριση των β-κυττάρων 
και η έκκριση της ινσουλίνης. Είναι ευνόητο ότι οι σουλφονυλουρίες δρουν μόνον 
εφόσον υπάρχει ικανότητα παραγωγής ινσουλίνης από το β-κύτταρο.

Οι σουλφονυλουρίες ενδείκνυνται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 σε 
συνδυασμό με μετφορμίνη ή άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, ακόμα και σε συνδυασμό 
με χορήγηση βασικής ινσουλίνης. Δεν συνιστώνται γενικώς ως μονοθεραπεία, ούτε σε 
συνδυασμό με πιο εντατικά σχήματα ινσουλίνης (ιδίως σε σχήματα που εμπεριέχουν 
γευματική οινσουλίνη). Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών τους (κυρίως υπογλυκαιμίες 
και αύξηση του βάρους) η χρήση τους τείνει να μειωθεί τα τελευταία χρόνια, παρά 
το γεγονός ότι διατηρούν το πλεονέκτημα της φθηνής τιμής και της μακροχρόνιας 
εμπειρίας από τη χρήση τους.

Οι σουλφονυλουρίες μεταφέρονται στο πλάσμα συνδεδεμένες με αλβουμίνη σε 
ποσοστό >90%. Ο χρόνος ημιζωής των σουλφονυλουριών δεύτερης γενιάς κυμαίνεται 
(γλιβενκλαμίδη 3-5 ώρες, γλικλαζίδη 8-12 ώρες, γλιπιζίδη 2,5-5 ώρες, γλιμεπιρίδη 5-8 
ώρες). Η γλιμεπιρίδη και η γλικλαζίδη τροποποιημένης απελευθέρωσης (modified 
release) μπορεί να χορηγηθούν μια φορά την ημέρα.

Η συχνότερη και σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των σουλφονυλουριών είναι η 
υπογλυκαιμία. Καταστάσεις που παρατείνουν την απέκκριση του εκάστοτε φαρμάκου 
(νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια) ή άλλα φάρμακα που επιτείνουν τη δράση του μπορεί 
να προδιαθέτουν σε υπογλυκαιμία. Γι αυτό το λόγο, οι ασθενείς με επηρεασμένη 
νεφρική λειτουργία και οι ηλικιωμένοι είναι καλό να αποφεύγουν τη θεραπεία με 
σουλφονυλουρίες μακρότερης διάρκειας δράσης. Η γλιβενκλαμίδη, φαίνεται ότι σχε-
τίζεται με την εμφάνιση περισσότερων και πιο σοβαρών υπογλυκαιμιών σε σχέση με 
τη γλικλαζίδη και τη γλιμεπιρίδη. Σε περίπτωση επεισοδίου σοβαρής υπογλυκαιμίας 
από σουλφονυλουρία συνιστάται κατά κανόνα νοσηλεία επί 24ωρο τουλάχιστον, λόγω 
μεγάλης πιθανότητας υποτροπής. 

Η αύξηση του σωματικού βάρους, αφενός λόγω της ρύθμισης του σακχάρου 
αίματος και του περιορισμού της γλυκοζουρίας αλλά και λόγω της συχνά απρόσφορης 
ινσουλινοέκκρισης αλλά και των υπογλυκαιμιών παρατηρείται μετά από τη λήψη 
των περισσότερων σουλφονυλουριών, με διαφορές που πιθανόν να οφείλονται στη 
μεγαλύτερη ή μικρότερη έκκριση ινσουλίνης. Για το λόγο αυτό, η γλιμεπιρίδη και η 
γλικλαζίδη θεωρούνται υπέρτερες της γλιβενκλαμίδης.

Ενδιαφέροντα πειραματικά δεδομένα αναφέρονται σχετικά με τη δράση των 
σουλφονυλουριών στην καρδιά. Έχει καταδειχθεί ότι η γλιβενκλαμίδη δεν επιτρέπει 
σε πειραματικές συνθήκες τη λεγόμενη «ισχαιμική προπόνηση» (ischaemic precon-
ditioning), κατάσταση που προφυλάσσει σε άλλοτε άλλο βαθμό από τη νέκρωση 
του μυοκαρδίου σε περίπτωση εμφράγματος. Η δράση αυτή παρατηρείται λόγω 
της σύνδεσης του φαρμάκου με υποδοχείς SUR στο μυοκάρδιο. Το φαινόμενο αυτό 
δεν εμφανίζεται όταν χορηγηθεί γλιμεπιρίδη ή γλικλαζίδη. Υπ’ αυτή την έννοια αυτές 
οι σουλφονυλουρίες θεωρούνται από πολλούς συγγραφείς ότι πλεονεκτούν έναντι 
της γλιβανκλαμίδης. Σημειώνεται πάντως ότι στη μελέτη UKPDS, στην οποία η 
γλιβενκλαμίδη συγκρίθηκε με τη χλωροπροπαμίδη και την ινσουλίνη, δε βρέθηκαν 
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διαφορές σχετικά με την κλινική σημασία της χρήσης τους όσον αφορά τον κίνδυνο 
για καρδιαγγειακά συμβάματα.

ΓλΙνΙΔΕσ (ΜΕΓλΙτΙνΙΔΕσ) 

Πρόκειται για ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα που ασκούν τη δράση τους στο β-κύτταρο, 
συνδεόμενα στον ίδιο υποδοχέα με τον οποίο συνδέονται οι σουλφονυλουρίες. Κύρια 
χαρακτηριστικά της κατηγορίας είναι η ταχεία έναρξη δράσης, η βραχεία διάρκεια αυτής. 
Είναι συνεπώς φάρμακα που στοχεύουν στον έλεγχο της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας.

Οι γλινίδες, χορηγούμενες πριν από τα γεύματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως 
μονοθεραπεία (η ρεπαγλινίδη), όσο και σε συνδυασμό με μετφορμίνη (η ρεπαγλινίδη και 
η νατεγλινίδη). Ως μονοθεραπεία, η ρεπαγλινίδη προκαλεί μείωση της HbA1c παρόμοια με 
τις σουλφονυλουρίες, και ο γλυκαιμικός έλεγχος βελτιώνεται περαιτέρω όταν χορηγηθούν 
σε συνδυασμό με μετφορμίνη. Οι γλινίδες φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν το λιπιδαιμικό 
προφίλ των διαβητικών ασθενών, ενώ η επίδραση τους στο σωματικό βάρος φαίνεται ότι 
είναι αυξητική αλλά σε μικρότερο βαθμό από τις σουλφονυλουρίες, πιθανώς λόγω της 
μικρότερης διάρκειας ινσουλιναιμίας που προκαλούν.

Η υπογλυκαιμία είναι η συνηθέστερη ανεπιθύμητη ενέργεια των γλινιδών, φαίνεται 
όμως ότι παρατηρείται λιγότερο συχνά αλλά και σε μικρότερη ένταση σε σχέση με τις 
σουλφονυλουρίες, λόγω της βραχύτερης διάρκειας δράσης τους. 

Η ρεπαγλινίδη απορροφάται ταχέως, μετά από του στόματος χορήγηση, και ο χρόνος 
ημισείας ζωής της στο πλάσμα είναι μικρότερος από 1 ώρα. Η εναρκτήρια δόση είναι 
0,5mg, χορηγούμενα 15 λεπτά πριν από τα γεύματα. Η δόση μπορεί να αυξάνεται κάθε 
εβδομάδα, προσθέτοντας 0,5mg πριν από κάθε γεύμα, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό 
αποτέλεσμα στον γλυκαιμικό έλεγχο. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι τα 12mg. Το 90% 
του φαρμάκου απεκκρίνεται στα κόπρανα και γι´ αυτόν τον λόγο δεν αντενδείκνυται σε 
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. 

Η νατεγλινίδη, ένα παράγωγο του αμινοξέος D-φαινυλαλανίνη. Οι ιδιότητες της είναι πα-
ρόμοιες της ρεπαγλινίδης, ενδεχομένως ωστόσο να προκαλεί μικρότερη ινσουλινοέκκριση 
(έμμεσα δεδομένα). Kυκλοφορεί σε δισκία των 60, 120 και 180 mg. Η συνήθης δόση είναι 
120 mg 1-30 λεπτά πριν από τα γεύματα. 

ΠΙοΓλΙτΑΖονη

Οι θειαζολιδινεδιόνες (ή γλιταζόνες) είναι μια κατηγορία αντιδιαβητικών φαρμάκων 
που αυξάνουν την ευαισθησία του λιπώδους αλλά και του μυϊκού ιστού στην ινσουλίνη, 
ενώ παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ελαττώνουν την ηπατική παραγωγή γλυκόζης. 
Έτσι, επιτυγχάνεται βελτίωση της γλυκαιμικής ρύθμισης με ταυτόχρονη ελάττωση της 
ινσουλίνης του πλάσματος.

Ο μηχανισμός δράσης των φαρμάκων αυτών στηρίζεται στη σύνδεση τους με τους 
πυρηνικούς υποδοχείς PPARγ, με άλλα λόγια, οι θειαζολιδινεδιόνες είναι PPARγ αγωνιστές. 
Η σύνδεση του φαρμάκου με τον υποδοχέα, προάγει την ενεργοποίηση ορισμένων 



ΣΑΚΧΑΡΩδηΣ δΙΑβηΤηΣ

37

γονιδίων-στόχων τα οποία ελέγχουν την παραγωγή αντίστοιχων πρωτεϊνών (ενζύμων 
και πρωτεϊνών-μεταφορέων). Οι PPARγ υποδοχείς ανευρίσκονται κατά κύριο λόγο στον 
λιπώδη ιστό, όπου η ενεργοποίηση τους ενισχύει την πρόσληψη ελεύθερων λιπαρών 
οξέων, αυξάνει την λιπογένεση και προάγει τη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων. Ανευ-
ρίσκονται επίσης στους μυς, όπου πιθανώς προάγουν την πρόσληψη γλυκόζης, αλλά και 
στο ήπαρ, την καρδιά, το ενδοθήλιο καθώς και σε άλλους ιστούς. 

Η μόνη γλιταζόνη που κυκλοφορεί σήμερα στην Ευρώπη είναι η πιογλιταζόνη. Η 
τρογλιταζόνη αποσύρθηκε πρώιμα λόγω βαριάς ηπατοτοξικότητας ενώ η ροζιγλιταζόνη 
αποσύρθηκε μετά από οδηγία του ευρωπαϊκού οργανισμού φαρμάκων λόγω ενδεχόμενης 
αύξησης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων στους ασθενείς που την ελάμβαναν. Αντίθετα, 
σύμφωνα με μία τουλάχιστον προοπτική μελέτη, η πιογλιταζόνη δεν φαίνεται να 
παραβλάπτει το καρδιαγγειακό σύστημα, αντίθετα μάλιστα, ενδεχομένως να προσδίδει 
και κάποιο σχετικό όφελος.

Η αντιυπεργλυκαιμική δράση της πιογλιταζόνης εκφράζεται προοδευτικά, φθάνοντας 
στο μέγιστο αυτής περίπου 2-3 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Το γεγονός αυτό 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν από τον γιατρό, τόσο ως προς την τιτλοποίηση της δόσης 
όσο και ως προς την πιθανή τροποποίηση της αγωγής. Η μεσολάβηση του χρονικού αυτού 
διαστήματος πρέπει επίσης να επισημαίνεται στον ασθενή, ώστε να μην αναμένει άμεσα 
αποτελέσματα στη γλυκαιμική ρύθμιση. Επιπλέον, φαίνεται ότι το φάρμακο έχει ευνοϊκή 
δράση στο λιπιδαιμικό προφίλ, ιδίως μειώνοντας τα τριγλυκερίδια.

Η πιογλιταζόνη δεν έχει συνδεθεί με πρόκληση οξείας μη αναστρέψιμης, ηπατικής 
ανεπάρκειας. Η παρακολούθηση των ηπατικών ενζύμων πριν και κατά τη διάρκεια 
θεραπείας με το φάρμακο αυτό, συνιστάται λόγω των περιπτώσεων βαριάς, και σε 
ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρου ηπατικής βλάβης, σε ασθενείς που ελάμβαναν 
τρογλιταζόνη. Εάν οι τρανσαμινάσες είναι αυξημένες κατά >2.5 φορές του φυσιολογικού, 
η έναρξη θεραπείας αντενδείκνυται. Εφόσον χορηγηθεί πιογλιταζόνη, απαιτείται μέτρη-
ση των τρανσαμινασών ανά δίμηνο για τον πρώτο χρόνο θεραπείας και στη συνέχεια 
περιοδική παρακολούθηση. Εάν παρατηρηθεί αύξηση της τιμής τους κατά >3 φορές του 
φυσιολογικού, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται. 

Οι θειαζολιδινεδιόνες προκαλούν κατακράτηση υγρών. Ο μηχανισμός δεν είναι 
γνωστός, πιθανολογείται ωστόσο ότι προκαλείται μέσω επίδρασης στην διαπερατότητα 
των τριχοειδών. Οίδημα παρατηρήθηκε σε ποσοστό 2-4%. Σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια, η κατακράτηση υγρών μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση ή επιδείνωση της 
νόσου. Γι´ αυτόν τον λόγο, οι θειαζολιδινεδιόνες αντενδείκνυνται σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια. Στους ασθενείς που λαμβάνουν πιογλιταζόνη, παρατηρείται πτώση του αι-
ματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης της τάξεως του 1g/dl, λόγω αραιώσεως.

Η πιογλιταζόνη προκαλεί αύξηση του σωματικού βάρους της τάξεως των 1-4 Kg η οποία 
συνήθως σταθεροποιείται εντός 6-12 μηνών. Οφείλεται στη βελτίωση της γλυκαιμικής 
ρύθμισης, στην κατακράτηση υγρών και σε αύξηση του υποδόριου λίπους.

Σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και αντίσταση 
στην ινσουλίνη, οι γλιταζόνες μπορεί να αποκαταστήσουν την ωορρηξία. Οι ασθενείς 
πρέπει να ενημερώνονται για να αποφευχθεί τυχόν ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.
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Η πιογλιταζόνη αυξάνει ελαφρώς την πιθανότητα περιφερικών καταγμάτων στις 
γυναίκες, πιθανώς λόγω δράσης της στους οστεοκλάστες.

Οι θειαζολιδινεδιόνες αυτές καθ’αυτές δεν προκαλούν υπογλυκαιμία, ο συνδυασμός 
τους όμως με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα και ιδιαιτέρως με σουλφονυλουρίες ή με 
ινσουλίνη αυξάνει την πιθανότητα υπογλυκαιμικού επεισοδίου. Πρέπει να δίνεται έμφαση 
στη σημασία του αυτοελέγχου της γλυκόζης αίματος από τον ασθενή.

Πρόσφατα, ορισμένα στοιχεία από επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει 
μικρή αύξηση του κινδύνου καρκίνου της ουροδόχου κύστης από την πιογλιταζόνη. 
Συνεστήθη η μη χορήγηση του φαρμάκου σε ασθενείς με ενεργό καρκίνο της ουροδόχου 
κύστης ή με ιστορικό καρκίνου της ουροδόχου κύστης ή σε ασθενείς με αδιευκρίνιστη 
μακροσκοπική αιματουρία. Οι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο της ουροδόχου κύστης 
θα πρέπει να αξιολογούνται πριν την έναρξη της αγωγής με πιογλιταζόνη. Όσον αφορά 
στους κινδύνους που σχετίζονται με την ηλικία, η σχέση οφέλους-κινδύνου θα πρέπει να 
εξετάζεται προσεκτικά τόσο πριν την έναρξη, όσο και κατά τη διάρκεια της αγωγής σε 
ηλικιωμένους ασθενείς. Οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να επανεξετάσουν την αγωγή των 
ασθενών με πιογλιταζόνη έπειτα από 3 έως 6 μήνες (και στη συνέχεια τακτικά) προκειμένου 
να διασφαλίσουν, ότι μόνο ασθενείς που επωφελούνται επαρκώς εξακολουθούν να τη 
λαμβάνουν.

Η πιογλιταζόνη κυκλοφορεί σε δισκία των 15, 30 και 45mg. Η χορήγησή της ενδείκνυται 
ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με τα άλλα αντιδιαβητικά δισκία. Η συγχορήγηση με 
ινσουλίνη επιτρέπεται με ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανότητα κατακράτησης υγρών. Η 
εναρκτήρια δόση είναι 15-30mg ημερησίως, 1 φορά την ημέρα, ανεξάρτητα από τη λήψη 
φαγητού. Η δόση μπορεί να αυξηθεί, μετά από 4-8 εβδομάδες, έως τη μέγιστη δόση των 
45mg ημερησίως, εφόσον δεν εκπληρώνονται οι παραπάνω αναφερόμενοι στόχοι στην 
γλυκαιμική ρύθμιση.
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στατίνες: πότε και πώς;

Κ. Θωμόπουλος

Οι στατίνες μειώνουν τη σύνθεση της χοληστερόλης στο ήπαρ αναστέλλοντας 
συναγωνιστικά την ενζυμική δραστικότητα της HMG-CoA αναγωγάσης. Η μείωση της 
ενδοκυττάριας συγκέντρωσης της χοληστερόλης επάγει την αύξηση έκφρασης των 
ηπατικών υποδοχέων της χαμηλής περιεκτικότητας λιποπρωτεΐνης (LDL-C) που αυξάνoυν 
την κυτταρική πρόσληψη της κυκλοφορούσας LDL-C και λοιπών apo-B λιποπρωτεϊνών 
συμπεριλαμβανόμενων αυτών πλουσίων σε τριγλυκερίδια. 

Οι στατίνες είναι από τα πλέον καλά μελετημένα φάρμακα στην πρωτογενή και 
δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Μεγάλος αριθμός κλινικών 
μελετών έχει αποδείξει ότι οι στατίνες σε αμφότερα τα εδάφια της καρδιαγγειακής 
πρόληψης μειώνουν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Επιπρόσθετα, έχει καταδειχθεί 
ευμενής δράση τους στη μείωση ή υποστροφή της προϊούσας αθηροσκληρωτικής 
διεργασίας στο στεφανιαίο δίκτυο. 

Σε πρόσφατη μετανάλυση 170.000 συμμετεχόντων από 26 κλινικές μελέτες στατινών1, 
παρατηρήθηκε 10% σχετική μείωση της θνησιμότητας από κάθε αίτιο και 20% σχετική 
μείωση της θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο για κάθε 40mg/dl μείωση της LDL-C. Ο 
κίνδυνος για μείζονα στεφανιαία συμβάντα και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια μειώθηκε 
κατά 23% και 17% αντίστοιχα για την παραπάνω μείωση της LDL-C. Τα ευεργετικά 
αποτελέσματα των στατινών στη μείωση των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβάντων ήταν 
σημαντικά από το πρώτο έτος και επεκτείνονταν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
στα επόμενα του πρώτου έτη παρακολούθησης. Η μη καρδιαγγειακή θνησιμότητα 
συμπεριλαμβανόμενων των νεοπλασιών δεν αυξάνονταν με τη χρήση στατινών. Επι-
πρόσθετα, αν και ο κίνδυνος μυοπάθειας ήταν πιο συχνός στο σκέλος των στατινών, ο 
τελευταίος ήταν πολύ χαμηλός και σε κάθε περίπτωση μη στατιστικά σημαντικός σε σχέση 
με το σκέλος των μαρτύρων. Επιπρόσθετες μεταναλύσεις2,3 στο πλαίσιο της πρωτογενούς 
πρόληψης επέδειξαν ανάλογα ευεργετικά αποτελέσματα για τις στατίνες όπως στην 
προαναφερθείσα μετανάλυση. Σχετικά με το λόγο κόστος/αποτελεσματικότητα και ποι-
ότητα ζωής στη χρήση των στατινών σε άτομα χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου αυτός 
είναι υψηλός και έτσι η χορήγηση των στατινών σε χαμηλού κινδύνου άτομα θα πρέπει 
να εξατομικεύεται. 

Στις μέγιστες συνιστώμενες δόσεις οι διαφορετικές στατίνες έχουν διαφορετική 
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δυναμικότητα στη μείωση της LDL-C. Οι μέχρι σήμερα ενδείξεις υποστηρίζουν ευεργετικό 
αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τον τύπο της στατίνης που χρησιμοποιείται όμως η τελική 
έκβαση εξαρτάται από το επίπεδο μείωσης της LDL-C. Με βάση την τελευταία αυτή θέση, η 
λήψη πιο ισχυρών στατινών επιτυγχάνει μεγαλύτερες μειώσεις στην LDL-C και έτσι η χρήση 
τους θα πρέπει να εξατομικεύεται με βάση τον καρδιαγγειακό κίνδυνο του ασθενούς. Η 
γενική κλινική κατεύθυνση4 για τη χρήση των στατινών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τα παρακάτω γενικά βήματα:
 1. εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου
 2. ευαισθητοποίηση του ασθενούς στις αποφάσεις για συνολική μείωση του καρδιαγγειακού 

κινδύνου
 3. καθορισμός του επιπέδου LDL-C που προβλέπεται για το προκαθορισμένο επίπεδο 

καρδιαγγειακού κινδύνου
 4. υπολογισμός του ποσοστού μείωσης της LDL-C για την επίτευξη του στόχου στο 

συγκεκριμένο ασθενή. 
 5. Επιλογή στατίνης που σε γενικές γραμμές έχει αποδείξει ότι μπορεί να επιτύχει τον 

στόχο.
 6. Επειδή η απάντηση στη λήψη στατινών μπορεί να διαφέρει μεταξύ των ασθενών, θα 

πρέπει να γίνεται αναπροσαρμογή της δόσης για να επιτυγχάνεται ο στόχος. 
 7. Εάν η στατίνη από μόνη της (στη μέγιστη ανεκτή δόση) αποτυγχάνει να φτάσει το 

στόχο θα πρέπει να θεωρηθεί συνδυασμός της με άλλο φάρμακο.
Η κλινική κατάσταση του ασθενούς, επιπρόσθετη φαρμακευτική αγωγή και ανοχή στο 

φάρμακο αποτελούν ειδικούς παράγοντες που καθορίζουν τόσο την επιλογή της στατίνης 
όσο και τη δοσολογία της. Τέλος, στη διαδικασία επιλογής των στατινών θα πρέπει να 
είναι γνωστές οι πιθανές παρενέργειες και οι αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα.
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Φιμπράτες: η θέση τους  
στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας

Κων/να Μπακαλάκου

Ο κύριος στόχος στη θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας είναι η LDL-C, η επιθυμητή τιμή της 
οποίας εξαρτάται από τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς την προσεχή 10ετία να 
υποστούν ένα καρδιαγγειακό σύμβαμα. 

Ακρογωνιαίος λίθος για τη μείωση των επιπέδων της LDL-C είναι οι στατίνες, η χρήση 
των οποίων αναμφισβήτητα οδηγεί σε δραστική μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. 
Παραμένει όμως ικανός αριθμός ασθενών που παρά την επίτευξη των επιπέδων στόχων 
της LDL και τη ρύθμιση των κλασικών παραγόντων κινδύνου βρίσκεται σε αυξημένο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο, για τη μείωση του οποίου είναι απαραίτητη η ρύθμιση και των 
υπόλοιπων λιπιδαιμικών παραμέτρων (τριγλυκερίδια, HDL-C).

Τα υπολιπιδαιμικά φάρμακα που διαθέτουμε για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι: 
οι φιμπράτες, η νιασίνη και τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, η επιλογή των οποίων εξατομικεύεται 
ανάλογα με το λιπιδαιμικό προφίλ του ασθενούς.

ΦΙΜΠρΑτΕσ

Το αποτέλεσμα της δράσης των φιμπρατών είναι η αξιοσημείωτη μείωση των 
τριγλυκεριδίων (20-50%), η μέτρια αύξηση της HDL-C (5-20%), και η μέτρια μείωση της 
LDL-C (ενώ μπορεί να εμφανιστούν και πολύ ήπιες αυξήσεις της LDL-C). Οι φιμπράτες 
ασκούν τη δράση τους ενεργοποιώντας τους πυρηνικούς υποδοχείς PPAR-a (peroxisome 
proliferator activated receptors alpha). Η ενεργοποίηση των υποδοχέων διεγείρει τη σύνθεση 
των αpo AI/AII με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της HDL-C. Επίσης οι φιμπράτες 
αυξάνουν τη δραστηριότητα της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης μέσω της μείωσης της apo 
CIII, αυξάνοντας έτσι τον καταβολισμού των πλούσιων σε τριγλυκερίδια λιποπρωτεινών.

Οι εκπρόσωποι της κατηγορίας αυτής είναι: η βεζαφιμπράτη, η γεμφιβροζίλη, η 
σιπροφιμπράτη και η φαινοφιμπράτη.

Ο καρδιοπροστατευτικός ρόλος των φιμπρατών έχει εξετασθεί σε πληθώρα κλινικών 
μελετών, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν σε όλες τις μελέτες ενθαρρυντικά για 
το σύνολο των ασθενών. 
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Σε μεγάλη μετα-ανάλυση 18 μελετών σε 45.058 ασθενείς δείχθηκε ότι η χορήγηση 
φιμπρατών οδηγεί σε ελάττωση του σχετικού κινδύνου για θανατηφόρο ή μη στεφανιαία 
συμβάματα κατά 13% (p <0.0001) και ελάττωση του σχετικού κινδύνου για μείζονα 
καρδιαγγειακά συμβάματα κατά 10% (p=0,048). Δεν μειώθηκε όμως ο κίνδυνος για ΑΕΕ 
(p=0,69) ούτε η θνητότητα από καρδιαγγειακά αίτια (p=0,59) ή η ολική θνητότητα (p=0,92)

Από την ανάλυση των μελετών που χορηγήθηκαν φιμπράτες προκύπτει ότι μείωση 
της καρδιαγγειακής νοσηρότητας έχει καταγραφεί στις μελέτες οπού χρησιμοποιήθηκε 
γεμφιμβροζίλη (VA-HIT: 41%, HHS: 71%). Η φιμπράτη αυτή όμως δεν συν-χορηγείται με 
στατίνες λόγω αυξημένου κινδύνου μυοπάθειας και ραβδομυόλυσης.

Ο συνδυασμός στατινών με μία άλλη φιμπράτη, τη φαινοφιμπράτη, φάνηκε σε δύο 
μεγάλες μελέτες (FIELD, ACCORD) με διαβητικούς ασθενείς, ότι είναι απόλυτα ασφαλής 
(δε διαπιστώθηκε αυξημένη συχνότητα αύξησης των τρανσαμινασών ή αύξησης της CPK), 
όμως δεν οδήγησε σε μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας από στεφανιαία νόσο.

Ωστόσο η υποομάδα ασθενών με αυξημένα τριγλυκερίδια και μειωμένη HDL-C 
ωφελήθηκε σημαντικά. Επιπλέον η χορήγηση φαινοφιμπράτης συνοδεύτηκε από μειωμένη 
συχνότητα εμφάνισης διαβητικής αμφιβλησροειδοπάθειας, αλβουμινουρίας και μη 
τραυματικού ακρωτηριασμού διαβητικών ποδιών.

Μετά την επίτευξη λοιπόν των επιπέδων στόχου της LDL-C με τη χορήγηση στατινών 
η προσθήκη φαινοφιμπράτης αποτελεί μία ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή για τη 
βελτίωση του συνολικού λιπιδαιμικού προφίλ. Επιλογή η οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
επωφελής στη μείωση του υπολειπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με 
αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία (αυξημένα τριγλυκερίδια και μειωμένη HDL-C). Επίσης οι 
φιμπράτες αποτελούν φάρμακα πρώτης επιλογής σε ασθενείς με πολύ υψηλά επίπεδα 
τριγλυκεριδίων (>500mg/dl) για την αποφυγή οξείας παγκρεατίτιδας. 
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η αντιμετώπιση της υπέρτασης 
σήμερα

Αντώνης Αλαβέρας

Η αντιμετώπιση της υπέρτασης πρέπει να εστιάζεται τόσο στις αλλαγές του τρόπου 
ζωής όσο και στη χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αντιυπερτασικής αγωγής. Η 
αντιμετώπιση της υπέρτασης αποτελεί προσπάθεια συνδυασμού αυτών των δυο θεραπευ-
τικών προσεγγίσεων. Οι αλλαγές που θα απαιτηθούν θα πρέπει να τηρηθούν εφόρου ζωής. 

Οι μεταβολές του τρόπου ζωής, που σημαίνει σωστότερο διαιτολόγιο και άσκηση συμ-
βάλλουν στη μείωση της τιμής της αρτηριακής πίεσης. Οι μεταβολές αυτές έχουν επίσης 
ευεργετικά αποτελέσματα και στους άλλους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου όπως 
στην δυσλιπιδαιμία και στα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος. Η απώλεια βάρους της τάξης 
των 10kg μπορεί να μειώσει τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά 5 έως και 20mmHg, ενώ 
η ήπια συστηματική άσκηση, 30’ τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα, μειώσει κατά 
8mmHg. Η διατροφή με πρόσληψη λαχανικών και φρούτων, μέσω αύξησης του καλίου 
και μείωση του νατρίου συμβάλλουν επίσης στην ελάττωση της αρτηριακής πίεσης. Οι 
μικρές τροποποιήσεις των απαιτούμενων μεταβολών κατά διαστήματα έχουν περισσότερη 
πιθανότητα να πετύχουν τον έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης μακροχρόνια. 

Η συχνή επαφή με τον ασθενή αυξάνει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα επιτυχίας. 
Λόγω της σημαντικής αύξηση της κατανάλωσης τροφών τύπου ‘fast food’, πολλά από τα 
αναφερόμενα δεν μπορούν να εφαρμοστούν με ευκολία. Απαιτείται ωστόσο ιδιαίτερη 
προσπάθεια τόσο εκ μέρους του θεράποντος όσο και εκ μέρους του ασθενούς για να 
εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές.

 Όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, ένα σημείο που έχει ενδιαφέρον λόγω των με-
λετών που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια είναι η αξιολόγηση των μετρήσεων της 
αρτηριακής πίεσης στο σπίτι. Σε αντίθεση με τις μετρήσεις στο ιατρείο που διενεργούνται 
ανά τρίμηνο, ίσως δίμηνο, και οι οποίες επηρεάζονται ενδεχομένως και από το περιβάλ-
λον του ιατρείου π.χ. η υπέρταση λευκής μπλούζας ή η ‘κεκαλυμμένη υπέρταση’ (masked 
hypertension) όπου η αρτηριακή πίεση είναι φυσιολογική στο ιατρείο αλλά αυξημένη στο 
σπίτι, οι τιμές στο σπίτι μπορούν να παρθούν πρωί και βράδυ, και είναι αξιόπιστες τόσο 
για τη διάγνωση της υπέρτασης όσο και για την αποτελεσματική παρακολούθηση της. 

Όσον αφορά τη συμμόρφωση, δεν φαίνεται να διαφέρει πάρα πολύ με τη χορήγηση 
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ενός ή δύο δισκίων ημερησίως. Αντιθέτως η συμμόρφωση επηρεάζεται αισθητά όταν ο 
αριθμός αυξάνεται πέραν των δυο δισκίων. Ένα ενδιαφέρον θέμα είναι η πιο κατάλληλη 
ώρα λήψης του αντιυπερτασικού, πρωί ή βράδυ, θέμα για το οποίο γίνεται πολύ συζήτηση. 
Τα άτομα των οποίων η υπέρταση δεν ελέγχεται κατά τις πρωινές ώρες επωφελούνται 
μάλλον περισσότερο με τη λήψη του αντιυπερτασικού το βράδυ. Η μονοθεραπεία μει-
ώνει την τιμή της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 9mmHg και τη διαστολική κατά 
5.5mmHg. Εφόσον στόχος είναι η μείωση της αρτηριακής πίεσης πάνω από αυτά τα όρια, 
θα χρειαστεί συνδυασμό αντιυπερτασικών εξ αρχής. 

Όσον αφορά το ποιος συνδυασμός είναι αποτελεσματικότερος, και στο θέμα αυτό 
γίνεται επίσης συζήτηση στη βιβλιογραφία. Αναστολέας του συστήματος ρενίνης-αγγειο-
τασσίνης-αλδοστερόνης με διουρητικό ή με αναστολέα ασβεστίου; Ορισμένοι αναφέρουν 
το δεύτερο. Τελευταία υπάρχει και θέμα για το πιο διουρητικό είναι προτιμητέο: θειαζίδη ή 
χλωροθαλιδόνη; Αναφέρεται ότι ενδεχομένως η δεύτερη επιλογή είναι πιο αποτελεσματική 
κυρίως λόγω του μακρύτερου χρόνου δράσης της χλωροθαλιδόνης. 

Τέλος, ποιος ο επιδιωκόμενος στόχος της αρτηριακής πίεσης στο διαβήτη; Ο στόχος 
που αναφέρουν οι περισσότερες επιστημονικές εταιρείες είναι <130/80mmHg, χωρίς 
ωστόσο να έχει αποδεχθεί ότι σε αυτά τα επίπεδα μειώνονται τα καρδιαγγειακά συμβάματα, 
αντιθέτως υπάρχουν υποψίες αύξησης τους. Φαίνεται ότι ο στόχος 130-139/80-85mmHg 
είναι και πιο εφικτός και αποτελεσματικός. Οι νέες οδηγίες της Αμερικάνικης JNC (Joint 
National Committee) VIII που πρόκειται να δημοσιευτούν προσεχώς αναμένονται με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού πολλά από όσα επισημάνθηκαν θα αναφερθούν και εκεί. 
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Αγγειακό ενδοθήλιο  
και καρδιομεταβολικός κίνδυνος

Ιγνάτιος Οικονομίδης

ΙΔΙοτητΕσ ΑΓΓΕΙΑΚοΥ ΕνΔοΘηλΙοΥ

Το αγγειακό ενδοθήλιο είναι μία μονόστιβη σειρά από πλακώδη κύτταρα με πάχος 0,1-
0,5 μm, με ικανότητα να ανανεώνεται σε ποσοστό 1% κάθε ημέρα και με χαρακτηριστικά 
τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το τμήμα του αγγειακού δικτύου. Σήμερα είναι γνωστό 
ότι το αγγειακό ενδοθήλιο δεν είναι ένας απλός ένας ημιδιαπερατός φραγμός ανάμεσα 
στο αίμα και στους ιστούς αλλά παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της αγγειοκίνησης, 
του πολλαπλασιασμού και της αναδιαμόρφωση των λείων μυϊκών ινών των αγγείων, της 
αιμόστασης και της φλεγμονής. 

Το αγγειακό ενδοθήλιο αποτελεί λοιπόν ένα «αισθητήριο» όργανο το οποίο αντι-
λαμβάνεται τις τοπικές μεταβολές και ανάγκες των ιστών αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και 
«εκτελεστικό» όργανο το οποίο παράγει αγγειοδραστικές ουσίες (αγγειοσυσπαστικές 
και αγγειοδιασταλτικές) που δρουν κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο, αν και υπάρχουν 
θεωρίες που υποστηρίζουν την ενδοκρινή δράση μερικών εξ’ αυτών των ουσιών1,2. Το 
μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) αποτελεί το σημαντικότερο βιολογικό μόριο που παράγει το 
ενδοθήλιο3,4 με καθοριστική συμμετοχή σε όλες τις λειτουργικές ιδιότητας του ενδοθη-
λίου. Η επανάσταση που προκάλεσε η αναγνώριση του, όχι μόνο στη μοριακή βιολογία 
των αγγείων αλλά και γενικότερα στην ιατρική αποδεικνύεται από το βραβείο νόμπελ 
που έλαβαν οι Ignarro, Furchgot, και Murad το 1998 για την ανακάλυψη του ρόλου του 
μονοξειδίου του αζώτου στο καρδιαγγειακό σύστημα καθώς και από την πληθώρα των 
δημοσιεύσεων που έχουν ακολουθήσει την τελευταία 20ετία. Άλλες πολύ σημαντικές 
ουσίες, οι οποίες συμμετέχουν όχι μόνο στη ρύθμιση του αρτηριακού τόνου, αλλά και 
στις υπόλοιπες ιδιότητες του αγγειακού ενδοθηλίου είναι: ο υπερπολωτικός παράγων 
του ιδιότητες του ενδοθηλίου – (EDΗF -endothelium-derived hyperpolarizing factor)5,6, 
η προστακυκλίνη (PGI2)7, η ενδοθηλίνη (endothelin-1 - ET-1)8, η αγγειοτασίνη ΙΙ9 και οι 
ενδοθηλιακοί αγγειοσυσπαστικοί παράγοντες εξαρτώμενοι από την κυκλοοξυγενάση 
(Cycloxygenase dependent endothelium-dependent contracting factor – CDEDCF)10,11. 
Επίσης πληθώρα άλλων μορίων που εκφράζονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα με εξειδικευ-
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μένες δράσεις συμμετέχουν στη ρύθμιση όλων το παραπάνω λειτουργιών όπως: η θειική 
ηπαράνη, ο αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμονιγόνου (plasminogen activator 
inhibitor - PAI), ο αναστολέας της ιστικής μεταλλοπρωτεϊνάσης, οι σελεκτίνες , ο παρά-
γοντας v. Willebrand, η θρομβομοδουλίνη (thrombomodulin, TM)13, ο αναστολέας της 
οδού του ιστικού παράγοντα (tissue factor activator inhibitor, TFAI)12, και η πρωτεΐνη S, ο 
ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου (tPA)14 και ο τύπου ουροκινάσης ενεργοποιητής 
του πλασμινογόνου (uPA)15, η χυμειοτακτική πρωτεΐνη των μονοκυττάρων (monocyte 
chemotactic protein, MCP-1), τα μορίου συγκόλλησης των αγγειακών κυττάρων (vascular 
adhesion molecules-1, VCAM) και τα μόρια συγκόλλησης μεταξύ των κυττάρων -1 και -2 
(intercellular cell adhesion molecule, ICAM-1, ICAM-2)16,17.

ΔΥσλΕΙτοΥρΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚοΥ ΕνΔοΘηλΙοΥ

O ορισμός της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, όπως και κάθε ορισμός, εγκυμονεί κιν-
δύνους υπεραπλούστευσης, σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς θα μπορούσε ωστόσο 
να αποδοθεί ως «η εξορισμού λειτουργική και αναστρέψιμη διαταραχή των ενδοθηλια-
κών κυττάρων, η οποία προκύπτει από τη μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα του μονοξειδίου 
του άζωτο»18. Κατά αυτή τη θεώρηση πρέπει λοιπόν σαφώς να διακρίνεται από τη μη 
αναστρέψιμη βλάβη του ενδοθηλιακού κυττάρου. Στη διεθνή βιβλιογραφία οι δύο αυτές 
καταστάσεις συχνά δεν διαχωρίζονται με αποτέλεσμα βιολογικά μόρια που παράγονται 
από τα ενδοθηλιακά κύτταρα άλλοτε να αναφέρονται ως δείκτες ενδοθηλιακής δυσλει-
τουργίας κι άλλοτε ως δείκτες καταστροφής ή βλάβης του ενδοθηλίου. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία προκύπτει όχι μόνο από μειωμένη 
βιοδιαθεσιμότητα του ΝΟ αλλά από τη διαταραχή της ισορροπίας στην βιοδιαθεσιμότητα 
των αγγειοσυσπαστικών (EDCF -endothelium-derived contracting factors) και αγγειοδι-
ασταλτικών (EDRF - endothelium-derived relaxing factors). Η διαταραχή αυτή οδηγεί σε 
προδιάθεση για αγγειοσύσπαση, συγκόλληση λευκών αιμοσφαιρίων, ενεργοποίηση των 
αιμοπεταλίων, διαταραχή του μηχανισμού πήξεως, πολλαπλασιασμό και μετανάστευση 
των λείων μυϊκών κυττάρων, σε αύξηση της φλεγμονής στο αγγειακό τοίχωμα19. Η μείωση 
του διαθέσιμου NO μπορεί να συνδυάζεται με αύξηση άλλων ουσιών (π.χ. της ET-1) λόγω 
μείωση της ανασταλτικής δράσης που έχει το πρώτο στην παραγωγή τους. Υπάρχουν 
όμως και συνθήκες που παρά τη φυσιολογική παραγωγή του μονοξείδιου του αζώτου η 
αύξηση των EDCF μπορεί να οδηγεί σε μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα του18,20. Τέλος υπάρ-
χουν μελέτες που καταδεικνύουν την ύπαρξη αντιρροπιστικών μηχανισμών, όπως αύξηση 
άλλων EDRF (π.χ. προστακυκλίνης – EDHF)21 σε περιπτώσεις μειωμένης βιοδιαθεσιμότητας 
του μονοξείδιου του αζώτου.

Οι αγγειοδραστικές μελέτες του ενδοθηλίου έχουν αναδείξει την παρουσία ενδοθηλια-
κής δυσλειτουργίας σε μία πληθώρα φυσιολογικών διεργασιών όπως στη γήρανση22, στην 
εμμηνόπαυση23 αλλά και παθολογικών καταστάσεων όπως στην αρτηριακή υπέρταση24,25, 
στην υπερχοληστερολαιμία26, στο σακχαρώδη διαβήτη27, στην υπερομοκυστεϊνουρία28, 
στη στεφανιαία νόσο29, στη νόσος των Αδαμαντιάδη – Behcet30, στη ρευματοειδής αρ-
θρίτιδα31,32, στη β-μεσογειακή αναιμία33, στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών34 ή μετά 
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από χρήση ουσιών όπως το κάπνισμα35 και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Σχεδόν σε όλες 
τις προαναφερθείσες περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί φαίνεται ότι υπάρχει ένας κοινός 
παρονομαστής: η αύξηση του οξειδωτικού stress, η οποία θεωρείται ως μία βασική, αλλά 
όχι βέβαια η μόνη, αιτία μειωμένης βιοδιαθεσιμότητας του μονοξειδίου του αζώτου36. 
Ερωτήματα που αφορούν άμεσα τον κλινικό ιατρό χρήζουν απάντησης: α) Η ενδοθηλιακή 
δυσλειτουργία που παρατηρούμε σε κάθε περίπτωση σχετίζεται αιτιολογικά με τη νόσο 
ή αποτελεί συνεπακόλουθο αυτής; β) Σχετίζεται με τη βαρύτητα και την πρόγνωση των 
νοσημάτων αυτών; γ) Υπάρχει τρόπος αναστροφής της ενδοθηλιακής λειτουργίας και αν 
ναι σχετίζεται αυτή με καλύτερη πρόγνωση των ασθενών; Είναι φανερό ότι οι απαντήσεις 
σε αυτά τα τρία ερωτήματα σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αξιοποίηση της διάγνω-
σης ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας σε κάθε άτομο ξεχωριστά και στη λήψη αποφάσεων 
για πρωτογενή ή δευτερογενή πρόληψη. Τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι ακόμα ελλιπή 
ώστε να μπορέσουμε να απαντηθούν για κάθε νόσο ξεχωριστά. Φαίνεται όμως ότι η 
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μίας παθολογικής οντότητας. 
Παρατηρείται σε πολλές παθολογικές καταστάσεις και μοιάζει άλλες φορές να αποτελεί 
επακόλουθο της νόσου ανεξάρτητα από την παρουσία ενεργού κλινικού συνδρόμου ή μη 
και άλλες φορές να προηγείται και να συνδέεται αιτιολογικά με αυτή. Η στεφανιαία νόσος 
και η αθηρομάτωση είναι νοσήματα στα οποία η γνώση της ενδοθηλιακής λειτουργίας 
των ασθενών μπορεί να μας δώσει μια συνολική εικόνα της επίδρασης των παραγόντων 
κινδύνου στα αγγεία, λειτουργώντας σαν «βαρόμετρο» της γένεσης37, εξέλιξης και κλινι-
κής έκφρασης της νόσου. Αντίθετα σε νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η 
νόσος των Αδαμαντιάδη-Behcet η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία είναι πιθανό να αποτελεί 
αποτέλεσμα της χρόνιας φλεγμονής και ειδικότερα της αγγειίτιδας που προκαλεί ιστική 
βλάβη και αύξηση τοπικά του οξειδωτικού stress. Η πρώιμη αθηρομάτωση και η αύξηση 
των καρδιαγγειακών θανάτων που παρατηρούνται σε πληθυσμούς σε ορισμένα από αυτά 
τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι πιθανό να οφείλεται στη χρόνια ενδοθηλιακή δυσλειτουρ-
γία38. Στην προσπάθεια σωστής αξιολόγησης της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου πρέπει 
να παίρνουμε πάντα υπ΄ όψη τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, την υποκείμενη νόσο 
καθώς και το αγγειακό δίκτυο που μελετήθηκε. 

ΜΕΘοΔοΙ ΜΕλΕτησ ΕνΔοΘηλΙΑΚησ λΕΙτοΥρΓΙΑσ στην ΠΕρΙΦΕρΙΚη 
ΚΥΚλοΦορΙΑ

Σήμερα η μελέτη του ενδοθηλίου αποτελεί αντικείμενο έντονης έρευνας τόσο στη στε-
φανιαία κυκλοφορία όσο και στα περιφερικά αγγεία. Ειδικότερα η μελέτη της ενδοθηλιακής 
λειτουργίας στη περιφερική κυκλοφορία με τη χρήση μη επεμβατικών αγγειοδραστικών 
μελετών αποκτά όλο και μεγαλύτερη κλινική αξία χρόνο με το χρόνο καθώς όλες και 
περισσότερες μελέτες αποδεικνύουν τη προγνωστική τους αξία στην πρόβλεψη καρδι-
αγγειακών συμβαμάτων39-45. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από το 1995 έχει ήδη αποδειχθεί 
η ύπαρξη συσχέτισης της ενδοθηλιακής λειτουργίας στα περιφερικά και στα στεφανιαία 
αγγεία του ανθρώπου51,52, το γεγονός δε ότι οι μέθοδοι αυτές είναι μη επεμβατικές και 
απλές τις καθιστά δυνητικά ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του κλινικού ιατρού και 
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όχι μόνο του ερευνητή. 

ΑνΑστροΦη τησ ΔΥσλΕΙτοΥρΓΙΑσ ΕνΔοΘηλΙοΥ

Μπορεί όμως να αναστραφεί η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία;. Τα αντιοξειδωτικά, οι 
στατίνες, οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, τα οιστρογόνα, το 
φυλικό οξύ, η L-αργινίνη είναι μερικές από τις σημαντικότερες κατηγορίες φαρμάκων που 
έχουν δείξει ευεργετική δράση στο ενδοθήλιο53-56. Από τις παραπάνω κατηγορίες φαρμά-
κων αξίζει να αναφερθούμε εκτενέστερα στις στατίνες, στους ΑΜΕΑ και αντιοξειδωτικά. 
Έχουμε σήμερα αρκετά στοιχεία για να υποστηρίξουμε ότι οι στατίνες εκτός από την 
ευεργετική δράση που ασκούν στο ενδοθήλιο μέσω της μείωσης της LDL-χοληστερόλης, 
έχουν και ανεξάρτητη δράση στο ενδοθήλιο που μπορεί να δικαιολογεί την γρήγορη 
μείωση της θνησιμότητας και θνητότητας που έχει παρατηρηθεί53. Οι AMEA βελτιώνουν 
την ενδοθηλιακή λειτουργία μέσω πληθώρας μηχανισμών. Έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότη-
τες, μειώνουν τη αγγειοτασίνη ΙΙ, αυξάνουν τη βραδυκινίνη, και έχουν ευεργετική δράση 
στη ινωδογονόλυση. Γι’ αυτό και η ευεργετική τους δράση φαίνεται ότι εμφανίζεται μετά 
από βραχεία αγωγή54. Η χορήγηση αντιοξειδωτικής αγωγής (π.χ. ασκορβικού οξέος) έχει 
δειχθεί πολλές φορές ότι αναστρέφει την ενδοθηλιακή λειτουργία, αν και ο ακριβής μη-
χανισμός δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί. Η μελέτη των Heitzer και συνεργατών42 δίνει 
ακόμα μεγαλύτερη αξία στη χρήση των ανιτοξειδωτικών αφού φαίνεται ότι μπορούν να 
βελτιώνουν την ενδοθηλιακή λειτουργία ομάδων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Ίσως η πιο σημαντική μελέτη που έχουμε έως 
τώρα ως προς την κλινική αξία της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας αφορά την βελτίωση 
της σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση43. Οι Modena et al, έδειξαν σε αυτήν τη μελέτη 
σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που έλαβαν αντιυπερτασική αγωγή ότι η βελτίωση της 
ενδοθηλιακής λειτουργίας στη βραχιόνια αρτηρία, αναγνώριζε την ομάδα των ασθενών 
που θα είχαν καλύτερη πρόγνωση. Αυτή είναι και η πρώτη εργασία που δείχνει ξεκάθαρα 
ότι η μελέτη του ενδοθηλίου και μάλιστα στα περιφερικά αγγεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως ενδιάμεσος δείκτης της θεραπευτικής αγωγής και της πορείας της νόσου. 
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