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Η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 που τη συνοδεύει, έχουν επισήμως χαρακτηριστεί ως η νέα παγκό-

σμια επιδημία. Αποτέλεσμα του τρόπου ζωής που έχει επικρατήσει μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαπλώνεται διαρκώς. 

Η ορθολογική αντιμετώπισή της είναι η πρόληψη, που σημαίνει επιστροφή σε τρόπο ζωής πιο φυσικό. Ακούγεται εύκολο, 

αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Η ανάδειξη του προβλήματος και η διερεύνηση των συνιστωσών του είναι το πρώτο βήμα προς την επίλυσή του. Η αντι-

μετώπισή του σε επίπεδο ατόμου περιλαμβάνει σειρά ενεργειών, με τις χειρουργικές επεμβάσεις να έχει αποδειχθεί ότι 

προσφέρουν την πιο αποτελεσματική και διαρκή λύση.

Το ανά χείρας τεύχος των ÇΙατρικών ΑναλέκτωνÈ είναι αφιερωμένο στη μεταβολισμική ιατρική με άρθρα που, ενίοτε 

εκλαϊκευμένα, παρουσιάζουν κάποιες από τις πλευρές του ζητήματος. Ο κ. Χ. Παππής είχε αναλάβει, σε συνεργασία με 

τη σύνταξη, τη διάρθρωση του τεύχους. Η συντακτική επιτροπή απευθύνει και από τη θέση αυτή θερμές ευχαριστίες 

προς τον ίδιο και τους συγγραφείς των άρθρων.

Ιωάννης Αποστολάκης

Γράμμα από τη σύνταξη
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Çπρός γάρ σαρκός εὐεξίην αἵματος  

φλεγμονήν ἀνάγκη γίνεσθαιÈ

(η παχυσαρκία προκαλεί αναγκαστικά  

και φλεγμονή του αίματος) 

Ιπποκράτης, Περί Διαίτης

Για χιλιάδες χρόνια η παχυσαρκία θεωρούνταν σπάνιο φαι-

νόμενο. Το 1997, όμως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(ΠΟΥ) χαρακτήρισε την παχυσαρκία παγκόσμια επιδημία. 

Το 2008, ο ΠΟΥ εκτίμησε ότι 1,5 δισεκατομμύριο ενήλικες 

ήταν υπέρβαροι και τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ήταν 

παχύσαρκοι, με αποτέλεσμα σχεδόν το 35% του παγκό-

σμιου πληθυσμού να είναι υπέρβαροι και σχεδόν το 12% 

παχύσαρκοι, σχεδόν δηλαδή 1 στους 2 ανθρώπους να είναι 

είτε υπέρβαρος είτε παχύσαρκος. 

Η παχυσαρκία είναι νόσος που σχετίζεται σε σημαντικό 

βαθμό με τον τρόπο ζωής (life style related disease) και 

είναι αναμφίβολα ÇπρονόμιοÈ των οικονομικά εύρωστων 

κοινωνιών, αν και φαίνεται να επεκτείνεται -όπως όλες οι 

επιδημίες- και στις οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες.

Υπέρβαρος ορίζεται ο ασθενής του οποίου ο δείκτης μά-

ζας σώματος (BMI - βάρος σε Kg/ύψος στο τετράγωνο) είναι 

25-29,9 Kg/m2 και παχύσαρκος ο ασθενής του οποίου το 

BMI είναι μεγαλύτερο από 30 Kg/m2. Υπάρχει μια περαι-

τέρω ταξινόμηση των παχύσαρκων: 30-34,9 παχυσαρκία 

βαθμού Ι, 35-39,9 παχυσαρκία βαθμού ΙΙ και >40 παχυ-

σαρκία βαθμού ΙΙΙ ή κακοήθης παχυσαρκία.

Παρότι ο ανωτέρω ορισμός είναι καθολικά αποδεκτός 

και ενσωματωμένος σε όλες τις επιδημιολογικές μελέτες, 

φαίνεται ότι δεν είναι ο καλύτερος δείκτης προσδιορισμού 

της κοιλιακής παχυσαρκίας. Νεότερες παράμετροι, όπως 

η μέτρηση της περιμέτρου μέσης στο ύψος του ομφαλού 

>102 cm στους άντρες και >88 cm στις γυναίκες, φαίνεται 

να εκτιμούν καλύτερα την κοιλιακή παχυσαρκία, η οποία 

θεωρείται δυσμενέστερος προγνωστικός δείκτης ανάπτυ-

ξης ασθενειών σε σχέση με το BMI.

Έτσι η παχυσαρκία θα πρέπει να θεωρείται πιο περί-

πλοκη νόσος απ᾽ ό,τι υπαινίσσεται ο ορισμός της. Η παχυ-

σαρκία δεν είναι απλώς κάποια κιλά παραπάνω. Είναι μια 

δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού με νευροενδοκρινολο-

γική διάσταση και πολλές απορρέουσες ή συσχετιζόμενες 

παθήσεις.

Παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία
Αναρίθμητες μελέτες έχουν αποδείξει αυξημένο κίνδυνο 

για αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, στεφανι-

αία νόσο, υπερλιπιδαιμία, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και τις επιπλοκές της 

(οισοφάγος Βarrett, αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου, διαβρω-

τική οισοφαγίτιδα), υπνοαπνοϊκό σύνδρομο, χολολιθίαση, 

συγκεκριμένες μορφές καρκίνου (εντέρου, μαστού, εν-

δομητρίου), μη αλκοολική λιπώδη διήθηση ήπατος και τις 

επιπλοκές της (κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα), 

οστεοαρθρίτιδα, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και 

υπογονιμότητα. Αν, μάλιστα, προστεθεί εδώ και η ψυ-

χιατρική διάσταση του προβλήματος με τη χαμηλή αυ-

τοεκτίμηση του παχύσαρκου, τη συνοδό κατάθλιψη και 

τον κοινωνικό στιγματισμό, τότε γίνεται αντιληπτό ότι το 

πρόβλημα είναι πολυδιάστατο και η επίλυσή του καθόλου 

απλή.

Αιτιολογία - παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας
Η παχυσαρκία δημιουργείται από μια περίπλοκη αλλη-

λεπίδραση περιβάλλοντος, γενετικής προδιάθεσης και 

ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η έρευνα για την ανακάλυ-

ψη νέων, αποτελεσματικότερων θεραπειών για την αντι-

μετώπισή της οδήγησε στη διαλεύκανση του ρόλου του 

λιπώδους ιστού και του γαστρεντερικού συστήματος στην 

παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας. Είναι πλέον γνωστό ότι 

ο λιπώδης ιστός εκκρίνει ορμόνες και το γαστρεντερικό 

σύστημα ορμόνες και νευροπεπτίδια. Η ανακάλυψη επίσης 

του εντεροεγκεφαλικού άξονα και ο σημαντικός ρόλος της 

πλαστικότητας του υποθαλάμου στη ρύθμιση της όρεξης 

αποτελούν αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας για την α-

νάπτυξη νέων φαρμάκων, που θα στοχεύουν στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα.

Το αίσθημα της πείνας και του κορεσμού ρυθμίζονται 

κυρίως από τον εντεροεγκεφαλικό άξονα, στον οποίο 

Παχυσαρκία: η νέα επιδημία

Φούλα Βασιλαρά
Παθολόγος ΥΓΕΙΑ
fvassilara@hygeia.gr
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συμπεριλαμβάνονται οι ορμόνες του ΓΕΣ, το πνευμονο-

γαστρικό νεύρο, ο υποθάλαμος και ανώτερα φλοιικά ε-

γκεφαλικά κέντρα.

Η επικρατούσα άποψη είναι ότι το αίσθημα της όρεξης 

διεγείρεται από την έκκριση της ακετυλογρελίνης από το 

στομάχι όταν αυτό είναι άδειο. Η γρελίνη διεγείρει εξειδι-

κευμένα κέντρα στον τοξοειδή πυρήνα του υποθαλάμου. 

Αυτή η διέγερση ενεργοποιεί το νευροπεπτιδίο Y. Αυτό με 

τη σειρά του διεγείρει ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα που 

αυξάνουν το αίσθημα της πείνας, για την ικανοποίηση της 

οποίας αρχίζει η πρόσληψη τροφής. Το αίσθημα του κορε-

σμού μετά την πρόσληψη τροφής και η έλλειψη της πείνας 

(ή, διαφορετικά, η έλλειψη της όρεξης) ρυθμίζονται από 

μια άλλη οδό, την οδό της μελανοτρόπου ορμόνης (αMSH). 

Η ενεργοποίηση αυτής της οδού καταστέλλει την πείνα 

και επιφέρει το αίσθημα του κορεσμού. Ανάμεσα σ᾽ αυτές 

τις δύο οδούς βρίσκονται οι ορμόνες του ΓΕΣ, όπως η 

ινσουλίνη, το γλυκογόνο, η χολοκυστονίνη, το πεπτίδιο 

YY, η οξυντομοντουλίνη (OXM), το πεπτίδιο το ανάλογο 

του γλυκαγόνου-1 (GLP-1). Οι ορμόνες αυτές, μαζί με το 

πνευμονογαστρικό, τον υποθάλαμο και τους ανώτερους 

εγκεφαλικούς πυρήνες, θα σχηματίσουν ένα νευροενδο-

κρινολογικό κύκλο. Οποιαδήποτε απόκλιση από την ισορ-

ροπία αυτού του κύκλου οδηγεί σε αύξηση του βάρους.

Αρκετές επιδημιολογικές μελέτες έχουν αποδείξει με 

βεβαιότητα τη σχέση παχυσαρκίας και αντίστασης στην 

ινσουλίνη. Η κοιλιακή παχυσαρκία, διά μέσου της αντίστα-

σης στην ινσουλίνη, οδηγεί στην ανάπτυξη του μεταβολι-

κού συνδρόμου, το οποίο είναι ο προάγγελος της εμφάνι-

σης σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης και αθηροσκλήρω-

σης. Τον κεντρικό ρόλο και εδώ διαδραματίζει το κοιλιακό 

- σπλαχνικό λίπος. Το σπλαχνικό λίπος θα μπορούσε να 

θεωρηθεί Çενδοκρινής αδέναςÈ, ο οποίος εκκρίνει έναν 

αριθμό βιολογικά δραστικών προφλεγμονωδών ουσιών.

Γράφημα 1. Επιπολασμός υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων στην Ε.Ε. σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες μετά το 2000.
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Γράφημα 2. Συχνότητα παχυσαρκίας στους ενήλικες στις χώρες του ΟΟΣΑ (2009).
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Η λεπτίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται από τα λι-

ποκύτταρα και επάγει καταστολή της όρεξης και αύξηση 

της θερμιδογένεσης. Γενετικοί παράγοντες με γονιδιακές 

μεταλλάξεις στη λεπτίνη και στον υποδοχέα της λεπτίνης 

(LEP), μεταλλάξεις στον υποδοχέα της μελανοκορτίνης-4 

(MC4R) και προοπιομελακορτίνης (POMC), είναι υπεύθυ-

νοι για την εμφάνιση σπάνιων, αλλά σοβαρών συνδρόμων 

παχυσαρκίας. Οι υποδοχείς αυτοί αποτελούν σήμερα αντι-

κείμενο έρευνας για νέες μελλοντικές θεραπείες.

Η παχυσαρκία στην Ευρώπη
Στο Γράφημα 1 φαίνεται πώς έχει διαμορφωθεί το ποσο-

στό των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενήλικων Ευρωπαίων 

στην περίοδο 2000-2009, όπως προκύπτει από τα στατι-

στικά δεδομένα του ΠΟΥ. Μπορεί να διακρίνει κανείς ότι 

εκείνο που αυξομειώνεται σημαντικά είναι το ποσοστό των 

παχύσαρκων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε-

νώ το ποσοστό των υπέρβαρων είναι σχετικά πιο σταθερό. 

Αυτήν την παρατήρηση την επιβεβαιώνουν και πιο πρό-

σφατα δεδομένα, δηλαδή το πρόβλημα που θα κληθούν 

να επιλύσουν οι ευρωπαϊκές χώρες τα προσεχή χρόνια, θα 

είναι το πρόβλημα της παχυσαρκίας και μάλιστα της κακο-

ήθους παχυσαρκίας. Την ίδια πρόκληση αντιμετωπίζουν 

και οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες.

Η παχυσαρκία διεθνώς σήμερα
Στο Γράφημα 2 απεικονίζεται η διαμόρφωση του ποσο-

στού της παχυσαρκίας παγκόσμια. Το 1989 η Κίνα δεν 

αντιμετώπιζε πρόβλημα παχυσαρκίας, γιατί το 65% των 

Κινέζων εκτελούσαν χειρωνακτική εργασία και κατανά-

λωναν λιγότερες θερμίδες. Η ελάττωση της χειρωνακτι-

κής εργασίας με την παράλληλη αύξηση των ημερησίως 

προσλαμβανομένων θερμίδων οδήγησε σε αύξηση της πα-

χυσαρκίας σε συνολικό ποσοστό έως 5% και σε μερικές 

πόλεις τώρα ξεπερνά το 20%. 

Ο Καναδάς είναι μια χώρα στην οποία η παχυσαρκία έ-

χει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Αντικειμενικές 

μετρήσεις του ύψους και του βάρους των Καναδών -και όχι 

αυτοαναφερόμενες από τους συμμετέχοντες, όπως ισχύει 

για τις περισσότερες χώρες- προσδιόρισαν ότι το 27,3% 

των Καναδών είχαν BMI>30. Το Μεξικό έχει την υψηλό-

τερη συχνότητα παχυσαρκίας στις χώρες του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι ΗΠΑ 

έχουν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας με-

τά το Μεξικό. Σήμερα το 65% των Αμερικανών είναι είτε 

υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι, με την κακοήθη παχυσαρκία 

να αυξάνεται δραματικά από 1,3% το 1970 σε 5,7% το 

2008. Λίγο χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας σε σχέση 

με την Αμερική παρουσιάζει η Αυστραλία και ακολουθεί 

η Νέα Ζηλανδία.

Στο Γράφημα 3 απεικονίζονται τα αποθαρρυντικά δεδο-

μένα της χώρας μας όσον αφορά στην παιδική παχυσαρ-

κία, ειδικά στα αγόρια. Κι ενώ σε μερικές χώρες υπάρχουν 

ισχυρά δεδομένα ότι η εξέλιξη της επιδημίας φαίνεται να 

αναχαιτίζεται (Κορέα, Ελβετία, Ιταλία, Ουγγαρία, Αγγλία) 

ή υπάρχει ήπια αύξηση (Ισπανία και Γαλλία), στην πλειο-

νότητα των υπόλοιπων χωρών του OΟΣΑ παρατηρούνται 

ανοδικές τάσεις. Ας ελπίσουμε ότι τα στατιστικά μοντέλα 

που προβλέπουν ότι 2 στους 3 ενήλικες θα είναι είτε υ-

πέρβαροι είτε παχύσαρκοι στις περισσότερες χώρες του 

ΟΟΣΑ έως το 2020, να μην επαληθευτούν.

Η παχυσαρκία στη χώρα μας 
Στην πρώτη εθνική επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη 

το 2003 στη χώρα μας για την παχυσαρκία, προέκυψαν 

δύο ενδιαφέροντα στοιχεία:

1.  Οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη επίπτωση κοιλι-

ακής παχυσαρκίας, ειδικά μετά την εμμηνόπαυση.

2.  Οι άντρες συνολικά είναι πιο παχύσαρκοι σε σχέση με 

τις γυναίκες, γεγονός πού έρχεται σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η συνολική παχυ-

σαρκία παρουσιάζεται υψηλότερη στις γυναίκες. 

Αντίστοιχα δεδομένα προκύπτουν και για την παιδική 

παχυσαρκία στη χώρα μας. Σε μια σχετικά πρόσφατη ε-

θνική μελέτη (2003), βρέθηκε ότι το συνολικό ποσοστό 

παχυσαρκίας διαμορφώνεται πάνω από 40% για τα αγόρια 

και πάνω από 30% για τα κορίτσια. Η παιδική και εφηβική 

παχυσαρκία στη χώρα μας, όπως φαίνεται και στο Γράφη-

μα 3, λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και αυτό οφεί-

λεται αφενός στην απότομη μετάβαση από την παραδο-

σιακή μεσογειακή διατροφή στο δυτικό τρόπο διατροφής 

και αφετέρου στην έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, με 

τα Ελληνόπουλα να κατέχουν τη θλιβερή πρώτη θέση σε 

παχυσαρκία στην Ευρώπη, καθώς και σε ώρες τηλεθέασης.

Πού οφείλεται η αύξηση της παχυσαρκίας
Αρχίζοντας από το 1980, η αύξηση της παχυσαρκίας συ-

νέπεσε με πολλές αλλαγές στη φυσική δραστηριότητα και 

στην αφθονία του φαγητού. Θα μπορούσε κανείς να δια-

κρίνει μια έκρηξη της παχυσαρκίας που συμπίπτει με την 
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εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την αυξημένη 

τηλεθέαση, τη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου και όχι της 

δημόσιας συγκοινωνίας, την αστικοποίηση και τη διαμόρ-

φωση μη φιλικών στο περπάτημα πόλεων.

Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας με την παράλληλη 

αύξηση της προσφερόμενης μερίδας φαγητού και την αυ-

ξημένη προσφορά υπερσυμπυκνωμένων τροφών πλούσι-

ων σε υδατάνθρακες και κεκορεσμένα λίπη, σχετικά φθη-

νών, με ελκυστικό διαφημιστικό πλαίσιο, δημιούργησαν έ-

ναν ÇεθισμένοÈ παχύσαρκο άνθρωπο, πού ξεπερνά συχνά 

το επίπεδο κορεσμού αναζητώντας όλο και μεγαλύτερη 

απόλαυση διά μέσου της έκκρισης ντοπαμίνης από τον 

εγκέφαλο. 

Ο ρόλος του παθολόγου και του γιατρού  
πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
Στην Αμερική έχει βρεθεί ότι μόνο 1 στους 3 γιατρούς 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα υπολογίσει το ΒΜΙ στην 

πρώτη επίσκεψη. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την περίμε-

τρο μέσης. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν δεδομένα ούτε για 

το BMI ούτε για την περίμετρο μέσης. Η έλλειψη ενδιαφέ-

ροντος από τους γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης να 

υποβάλλουν εστιασμένες ερωτήσεις για την παχυσαρκία 

οφείλεται:

n στην πλημμελή εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο και στην 

ειδικότητα για την παχυσαρκία,

n στην αντίληψη ότι δεν μπορεί ν᾽ αλλάξει η συμπεριφο-

ρά των ασθενών,

n στην έλλειψη αποτελεσματικής φαρμακευτικής 

θεραπείας,

n στην έλλειψη χρόνου,

n στην έλλειψη ενημερωτικού υλικού,

n στην έλλειψη υποδομών και κέντρων παραπομπής των 

παχύσαρκων,

n στην αντίληψη ότι η παχυσαρκία δεν είναι νόσος,

n στην αντίληψη ότι η απώλεια βάρους είναι προσωρινή,

n στην αντίληψη των Ελλήνων ασθενών να αναφέρονται 

απευθείας στους ειδικούς,

n στην έλλειψη εκπαίδευσης ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς 

θα πρέπει να παραπέμπονται σε διαιτολόγο, ψυχολόγο, 

ενδοκρινολόγο, σύμβουλο παχυσαρκίας και σε χειρουργό 

παχυσαρκίας.

Σε όλες τις προηγμένες χώρες ο οικογενειακός γιατρός θα 

ολοκληρώσει το ιστορικό του ασθενούς και θα προσπε-

λάσει πιο σφαιρικά το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Σ᾽ ένα 

τέτοιο εστιασμένο ιστορικό πρέπει να τίθενται οι ακόλου-

θες ερωτήσεις:

n Ποιοι πιθανοί παράγοντες συνεισφέρουν στην παχυ-

σαρκία (υποκείμενα νοσήματα όπως υποθυρεοειδισμός, 

νόσος Cushing, υποθαλαμικές διαταραχές, σύνδρομο πο-

λυκυστικών ωοθηκών, γενετικά σύνδρομα);

n Λαμβάνονται φάρμακα όπως ινσουλίνη, σουλφονυλου-

ρίες, θειαζολινεδιόνες, κορτικοειδή, ψυχιατρικά φάρμα-

κα, σταθεροποιητικά του συναισθήματος, αντιεπιληπτικά, 

ορμόνες;

n Ποιοι είναι οι στόχοι του ασθενούς και ποιες οι προσ-

δοκίες του;

n Πόσο αποφασισμένος είναι ο ασθενής να συμμετάσχει 

σε πρόγραμμα απώλειας βάρους;

n Ποιος είναι ο κίνδυνος επιπλοκών λόγω της 

παχυσαρκίας;

n Πόση ψυχολογική υποστήριξη και τι είδους βοήθεια 

χρειάζεται;

Η αντιμετώπιση του προβλήματος 
Η θεραπεία της παχυσαρκίας εστιάζει κυρίως σε 4 στό-

χους: στη δίαιτα, στην άσκηση, στην τροποποίηση της 

συμπεριφοράς και στη χειρουργική αντιμετώπιση. Επί 

του παρόντος, η βαριατρική χειρουργική είναι η πιο απο-

τελεσματική θεραπεία, με τα καλύτερα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα, στη διατήρηση της απώλειας του βάρους 

και στην αναστροφή του σακχαρώδους διαβήτη, δύο νο-

σήματα που βαίνουν σχεδόν παράλληλα. 

Έχουν περιγραφεί πολλές δίαιτες, η ανάλυση των ο-

ποίων ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτού του κεφαλαί-

ου. Το βέβαιο είναι ότι η μεγαλύτερη απώλεια βάρους 

επιτυγχάνεται όταν η δίαιτα συνδυάζεται με τροποποίηση 

της συμπεριφοράς και γυμναστική, όταν η συμβουλευτική 

παρέμβαση γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, όταν τα δύο 

παραπάνω γίνονται με εντατικοποιημένο τρόπο. Όμως, οι 

περισσότερες μελέτες με τη συμμετοχή γιατρών πρωτο-

βάθμιας περίθαλψης με απλή συμβουλευτική και υποκα-

τάστατα διατροφής δεν απέδειξαν απώλεια βάρους πάνω 

από 5%-10% του συνολικού βάρους, το οποίο θεωρείται 

κλινικά σημαντικό. Μόνο με την προσθήκη φαρμακευ-

τικής αγωγής phentermine/topiramate ή lorcaserin και 

εντατικοποιημένης συμβουλευτικής επετεύχθη απώλεια 

βάρους >5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ανθρώπινο 

σώμα αντιστέκεται με κάθε τρόπο στην απώλεια βάρους, 

για λόγους που ακόμα δε γνωρίζουμε.

Παχυσαρκία: η νέα επιδημία

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 23 | Έτος 20141148



Τα οφέλη από την απώλεια βάρους (αρκεί αυτή να εί-

ναι κλινικά σημαντική, δηλαδή 5%-10% του συνολικού 

βάρους) είναι:

1.  Η μείωση της θνητότητας κατά 5%-10%.

2.  Η μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 10 

mmHg και της διαστολικής κατά 20 mmHg σε ποσοστό 

20%-25%.

3. Η ελάττωση της γλυκόζης νηστείας κατά 30%-50%.

4. Η μείωση της HbA1C.

5. Η ελάττωση των λιπιδίων.

6. Η μείωση της ολικής χοληστερόλης κατά 10%.

7. Η μείωση της LDL κατά 15%.

8. Η μείωση των τριγλυκεριδίων κατά 30%.

9. Η αύξηση της HDL κατά 8%.

Αν μάλιστα αναφερθούμε και σε οικονομικές παραμέ-

τρους, τότε είναι δυνατόν με την αναχαίτιση του προβλή-

ματος να μειωθεί το συνολικό κόστος υγείας κατά 2%-7%.

Μέτρα πρόληψης και στρατηγικές
Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της παχυσαρκίας ως παγκό-

σμια απειλή, ο ΠΟΥ προσπαθεί να θεσμοθετήσει στρα-

τηγικές και μέτρα πρόληψης που προωθούν την υγιεινή 

διατροφή και ενθαρρύνουν τη φυσική δραστηριότητα. 

Βεβαίως, εκτός από τις γενικές στρατηγικές η κάθε χώρα 

θα πρέπει να υιοθετήσει και τα δικά της ÇεθνικάÈ μέτρα, 

τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο δικό της κοινωνι-

κοοικονομικό επίπεδο, την κουλτούρα και την εθνικότητα.

Σε ατομικό επίπεδο, οι άνθρωποι οφείλουν να αυξήσουν 

το βαθμό ενημέρωσης, να περιορίσουν τις τροφές που εί-

ναι πλούσιες σε κεκορεσμένα λιπαρά, τους υδατάνθρακες 

και το αλάτι, να αυξήσουν την κατανάλωση λαχανικών και 

φρούτων και να συμμετέχουν σε πρόγραμμα καθημερινής 

δραστηριότητας, με περπάτημα τουλάχιστον μισής ώρας 

ημερησίως. 

Συμπερασματικά, η παχυσαρκία είναι ένα σύγχρονο 

Γράφημα 3. Ποσοστό (%) υπέρβαρων και παχύσαρκων στα παιδιά 5-17 ετών στις χώρες του ΟΟΣΑ.
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Abstract
Vassilara F. Obesity - the new epidemic. Iatrika Analekta, 2014; 3: 1144-1150

Obesity is a life style related disease caused by a complex interaction between the environment, genetic predisposition 

and human behavior. In 1997, WHO characterized obesity as a new epidemic. In 2008 globally more than 1.4 billion 

adults were overweight and 500 million were obese. For a long time the BMI index was used to characterize the patient᾽s 

profile, if he was overweigh >25 kgr/m2 or obese >30 kgr/m2. More recent studies indicate that abdominal fat is a better 

marker to predict the burden of the disease. Given that, at the present time, there aren᾽t effective treatments for obesity, 

prevention should be considered the cornerstone of therapy. The role of primary care physician-internist should be 

upgraded in order to participate more actively in the prevention of this new epidemic.

πρόβλημα και απαιτεί σύγχρονες λύσεις με τη συνεργα-

σία κυβερνήσεων, του Παγκόσμιου Οργανισνού Υγείας, 

εθνικών φορέων και πολλών ιατρικών και μη ειδικοτήτων 

(διαιτολόγων, ψυχολόγων, γυμναστών, πολεοδόμων), αφού 

δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν και να γί-

νουμε εκ νέου τροφοσυλλέκτες.
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Στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ελλάδα η επίπτωση της παιδικής 

παχυσαρκίας όπως ορίζεται ως δείκτης μάζας σώματος 

BMI>95% για την ηλικία και το φύλο, έχει τριπλασιαστεί 

τα τελευταία σαράντα έτη. Το 16,5% των παιδιών είναι πα-

χύσαρκα και το 15% υπέρβαρα (ΒΜΙ 85%-95%). Η αύξη-

ση της παιδικής παχυσαρκίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, 

καθώς αυξάνεται συνεχώς η διάγνωση νόσων που σχετί-

ζονται με την παχυσαρκία στον παιδικό πληθυσμό, όπως 

ο σακχαρώδης διαβήτης Τύπου 2, η αποφρακτική άπνοια, 

η λιπώδης διήθηση του ήπατος. Εν τη απουσία αποτελε-

σματικών μεθόδων πρόληψης και θεραπείας της παιδικής 

παχυσαρκίας, εκατομμύρια παιδιά θα ενηλικιωθούν με τις 

σωματικές, αλλά και ψυχικές επιπτώσεις του πλεονάζοντος 

λιπώδους ιστού.

Η παχυσαρκία είναι γενετική νόσος, καθώς νεότερα ε-

ρευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι το 60%-80% της 

παρατηρούμενης μεταβλητότητας του σωματικού βάρους 

μπορεί να αποδοθεί σε κληρονομικούς παράγοντες. Πα-

ράλληλα, όμως, η παχυσαρκία είναι και περιβαλλοντική 

νόσος, καθώς τα τελευταία 40 χρόνια οι γενετικές μας 

καταβολές άλλαξαν ελάχιστα, ενώ η παχυσαρκία τριπλα-

σιάστηκε, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ε-

ξωγενείς παράγοντες, που επηρεάζουν την Çενεργειακή 

οικονομίαÈ του παιδιού.

Η παχυσαρκία στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι 

επίκτητη και οφείλεται σε περιβαλλοντικούς, διατροφι-

κούς, φαρμακευτικούς και επιγενετικούς παράγοντες. Τα 

γενετικά και ενδοκρινολογικά αίτια είναι πολύ σπανιότερα 

και η διαγνωστική προσέγγιση θα πρέπει να είναι ανάλογη 

των κλινικών συμπτωμάτων.

Τα παιδιά με διαγνωσμένες ενδοκρινοπάθειες ως αίτιο 

της παχυσαρκίας είναι μια μειοψηφία της τάξεως του 2%-

3% όσων παραπέμπονται για παχυσαρκία. Παραδείγματα 

αποτελούν ο υποθυρεοειδισμός, η ανεπάρκεια αυξητικής 

ορμόνης, το σύνδρομο Cushing, το ινσουλίνωμα, οι υπο-

θαλαμικές βλάβες λόγω τραύματος ή συγγενούς διαμαρ-

τίας. Θεραπεία της υποκείμενης νόσου αναστρέφει και 

την εικόνα της παχυσαρκίας και γι᾽ αυτόν το λόγο συχνά 

συμμετέχει στη διαφορική διάγνωση.

Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην επιστήμη 

της παχυσαρκίας είναι το σύστημα της λεπτίνης (leptin 

signaling pathway). Απενεργοποιητικές μεταλλάξεις που 

αφορούν σε αυτό το μονοπάτι μπορεί να ευθύνονται 

για το 3%-4% της σοβαρής, πρώιμης έναρξης παχυσαρ-

κίας. Παραδείγματα αποτελούν μεταλλάξεις του POMC 

(pro-opiomenalocortin), της λεπτίνης, της Pro-hormone 

convertase 1 (PC1), του POMC processing, των υποδοχέ-

ων της μελανοκορτίνης. Άλλα παραδείγματα γονιδιακών 

μεταλλάξεων που σχετίζονται με παχυσαρκία είναι μεταλ-

λάξεις του BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) και 

η νόσος Albright Hereditary Ostreodystrophy, όπως και 

διάφορα γενετικά σύνδρομα (Down, Turner, Prader Willi, 

Biedl Bardett κ.ά.).

Η μέθοδος αντιμετώπισης
Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής προτείνει μια προ-

σέγγιση σε 4 στάδια, αρχίζοντας από παρεμβάσεις που 

αφορούν στη διατροφή και στον τρόπο ζωής, με αυξανό-

μενη ένταση. Επί απουσίας βελτίωσης έπειτα από 6 μήνες 

παρέμβασης, συνιστάται η παραπομπή σε ειδικά κέντρα 

αντιμετώπισης παχυσαρκίας και η πιθανή χρήση φαρμα-

κευτικής αγωγής και, σε ιδιαίτερα επιλεγμένες περιπτώσεις 

εφήβων, η βαριατρική χειρουργική. Καθεμία από αυτές τις 

μεθόδους παρέμβασης έχει διαφορετικά ποσοστά βραχυ-
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πρόθεσμης και μακροπρόθεσμης επιτυχίας, όπως και πιθα-

νότητες παρενεργειών, τις οποίες ο θεράπων ιατρός πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη.

Η θεραπεία της παχυσαρκίας στα περισσότερα κέντρα 

του εξωτερικού, αλλά και στην Κλινική μας, γίνεται πλέον 

με το μοντέλο της ÇομάδαςÈ και βασίζεται στη συνεργα-

σία παιδοενδοκρινολόγου - διαιτολόγου - ψυχολόγου για 

βοήθεια στην αλλαγή συμπεριφοράς. Έχουμε διαπιστώσει 

ότι η κλινική συνεκτίμηση από τη διεπιστημονική ομά-

δα δημιουργεί μια τράπεζα κλινικών πληροφοριών που 

βοηθούν στη διαμόρφωση συντονισμένου προγράμματος 

για την υποστήριξη κάθε παιδιού ή εφήβου και της οικο-

γένειάς του. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχία της παρέμβα-

σης η εκπαίδευση να γίνεται με διαδραστικό τρόπο ώστε 

το παιδί να συμμετέχει και να νιώθει ότι παίρνει τον έλεγχο 

στη διαδικασία αυτή με την υποστήριξη της ÇομάδαςÈ και 

της οικογένειας. Ο βαθμός επιτυχίας της προσπάθειας σχε-

τίζεται με την ετοιμότητα της οικογένειας να υιοθετήσει 

και να υποστηρίξει έναν υγιεινό τρόπο ζωής και διατρο-

φής για όλα τα μέλη της, όχι με τη νοοτροπία της δίαιτας 

στα παιδιά. Εφόσον το περιβάλλον εκτός σπιτιού είναι 

ÇπαχυσαρκογενέςÈ (obesogenic), ας υπάρχει μια Çυγιεινή 

ασπίδαÈ στο σπίτι.

Το διατροφικό μοντέλο
Οι συγκεντρωτικές και παρεμβατικές μελέτες μέχρι στιγμής 

καταλήγουν στο ότι η παρέμβαση με στόχο την αλλαγή στη 

διατροφική συμπεριφορά (dietary-behavioral intervention) 

σε συνδυασμό με τη φυσική δραστηριότητα είναι οι πιο 

αποτελεσματικές μέθοδοι για τη βελτίωση των παραμέ-

τρων της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου 

στα παιδιά, με εμφανή αποτελέσματα στο τρίμηνο μετά 

την παρέμβαση, τα οποία παρέμειναν και στα 1-2 χρόνια 

επανεξέτασης. Η διατροφή που χρησιμοποιείται παραδοσι-

ακά για απώλεια βάρους σε παιδιά και σε εφήβους, είναι η 

χαμηλή σε λιπαρά. Υπάρχει, με τα τελευταία δεδομένα, μια 

τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική και ίσως πιο ρεαλιστι-

κή εναλλακτική, που ταιριάζει στο μοντέλο της μεσογεια-

κής διατροφής περισσότερο, με έμφαση στην ποιότητα των 

υδατανθράκων. Οι έρευνες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, 

με έμφαση στην ποιότητα (γλυκαιμικός δείκτης), αλλά και 

στην ποσότητα (γλυκαιμικό φορτίο) της κατανάλωσης των 

υδατανθράκων, προτείνουν τροφές πλούσιες σε φυτικές 

ίνες (φρούτα, λαχανικά, όσπρια, προϊόντα ολικής άλεσης), 

που προκαλούν μειωμένη αύξηση του μεταγευματικού 

σακχάρου, μειώνουν το βάρος, αλλά και την πιθανότητα 

εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη Τύπου 2, και περιλαμ-

βάνουν με μέτρο το ευεργετικό ελαιόλαδο, τα μειωμένα 

σε λιπαρά γαλακτοκομικά και τις υγιεινές πηγές πρωτεΐνης 

(Γράφημα 1).

Όπως φαίνεται σε αυτήν τη διατροφική πυραμίδα των 

ενηλίκων, η οικογενειακή διατροφή για πρόληψη και θε-

ραπεία της παχυσαρκίας βασίζεται σε φρούτα, λαχανικά, 

δημητριακά ολικής άλεσης και περιλαμβάνει ελαιόλαδο, 

ενώ τα γλυκά, το άσπρο ψωμί και οι πατάτες είναι στην 

κορυφή. Η διαφορά στις συστάσεις για την παιδική δια-

τροφή είναι στις μερίδες γαλακτοκομικών (2-4 τη μέρα 

ανάλογα με την ηλικία) και στο κόκκινο κρέας (2 φορές 

την εβδομάδα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε σίδηρο 

και ψευδάργυρο).

Η διατροφή αυτή έχει σχετιστεί σε μερικές μελέτες με 

μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού και χρησιμοποιείται για τη 

θεραπεία της παχυσαρκίας και του διαβήτη, πάντα μέσα 

στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής ώστε να καλύ-

πτονται οι ανάγκες των παιδιών για ανάπτυξη.

Το ψυχικό υπόβαθρο
Η κατανόηση των παραγόντων που έχουν συμβάλει στην 

παιδική παχυσαρκία είναι σημαντική για τη διαμόρφωση 

της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Η πολυπλοκότητα 

των αιτιών της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία μελετάται 

τα τελευταία χρόνια, και η συμβολή του οικογενειακού 

στρες, έχουν προκαλέσει την προσοχή των επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ερευνητικά πορίσματα συμπέρα-

ναν ότι:

n Το 40% των παιδιών με παχυσαρκία έχουν κατάθλιψη.

n Η χρόνια παχυσαρκία έχει σχέση με ψυχοπαθολογία.

n Η παιδική παχυσαρκία συνδέεται με ψυχοπαθολογία. 

n Η παχυσαρκία συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση.

n Η σχέση καταθλιπτικών συμπτωμάτων και παχυσαρκίας 

ξεκινά στην παιδική/εφηβική ηλικία, κυρίως στα κορίτσια 

Ο ψυχολόγος συμβάλλει στη διαδικασία εκτίμησης και 

προσφέρει τη δική του οπτική, κάνοντας αξιολόγηση του 

αναπτυξιακού σταδίου και των γνωσιακών, συναισθηματι-

κών και κοινωνικών ικανοτήτων του παιδιού.

Η θεραπεία
Για τη θεραπεία, ακολουθούμε τη μέθοδο παράλληλης διε-
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πιστημονικής παρέμβασης, που περιλαμβάνει συνέντευξη 

για τον εντοπισμό κινήτρων (motivational interviewing), 

προσαρμοσμένη στην ηλικία του παιδιού ή του εφήβου. 

Πιστεύουμε πως πιθανή ύπαρξη αναπτυξιακών ή άλλων 

ιατρικών θεμάτων χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και 

ειδική αντιμετώπιση. Αξιολογώντας το οικογενειακό σύ-

στημα, αποφασίζουμε σημεία προσέγγισης και ξεκινά η 

διαδικασία διατροφικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης. 

Συχνά η οικογένεια νιώθει αποθαρρημένη από προηγού-

μενες ατυχείς προσπάθειες.

Το αίτημα του γονέα, το αίτημα του παιδιού, οι τρέχου-

σες συνθήκες ζωής, η σχολική επίδοση, η άθληση-άσκηση, 

οι οικογενειακές σχέσεις, οι κοινωνικές σχέσεις, οι φιλίες, 

είναι πληροφορίες που βοηθούν στη δημιουργία εικόνας 

του ενδιαφερόμενου να χάσει βάρος. Το αναπτυξιακό ι-

στορικό, το σχολικό-ακαδημαϊκό ιστορικό, το οικογενεια-

κό ιστορικό, πιθανά στρεσογόνα περιστατικά στη ζωή του 

παιδιού ή και της οικογένειας βοηθούν στην κατανόηση 

των συνθηκών και πιθανών παραγόντων που πυροδοτούν 

τη διατροφική συμπεριφορά. Στη συνέχεια, τα κίνητρα του 

γονέα, τα κίνητρα του παιδιού, το ιστορικό προσπαθειών, 

οι καθημερινές συνήθειες και το συναίσθημα παίζουν ρό-

λο στο σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης.

Συνηθισμένα κίνητρα των γονιών είναι ο φόβος για 

την υγεία του παιδιού, οι ενοχές τους και η πρόθεση για 

πρόληψη ασθενειών, που συχνά είναι κληρονομικές. Α-

Γράφημα 1. Η πυραμίδα της υγιεινής διατροφής

Με μέτρο: κόκκινο κρέας, 
επεξεργασμένο κρέας, βούτυρο και 
δημητριακά, λευκό ρύζι, λευκό ψωμί 
και ζυμαρικά, πατάτες, ζαχαρούχα 
ποτά, γλυκά και αλάτι

Γαλακτοκομικά (1-2 μερίδες ημερησίως) 
ή πηγές βιταμίνης D και ασβέστιου

Ξηροί καρποί, σπόροι, φασόλια, τοφού

Φρούτα και λαχανικά
Ακόρεστα λιπαρά 

και έλαια Δημητριακά ολικής άλεσης

Ψάρια, πουλερικά, αβγά

Ημερήσια άσκηση και έλεγχος του σωματικού βάρους

Προαιρετικά: αλκοόλ 
με μέτρο (δε συνιστάται 
για όλους)

Πολυβιταμίνες και επιπλέον 
βιταμίνη D (συνιστάται για 
τους περισσότερους)

Πηγή: Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, 2008
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νάμεσα στα κίνητρα των παιδιών είναι η αποφυγή των 

πειραγμάτων στο σχολικό ή οικογενειακό περιβάλλον, η 

καλύτερη εμφάνιση, η μεγαλύτερη επιλογή ρούχων και 

η ικανότητα να αθλούνται πιο εύκολα ή να ανήκουν σε 

αθλητικές ομάδες. 

Όταν τα παιδιά και οι οικογένειές τους συμφωνούν στον 

καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, παρακολουθούμε 

στενά τις προσπάθειες και εντοπίζουμε τόσο τις επιτυχίες 

όσο και τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζουμε σύμ-

φωνα με τις ανάγκες του παιδιού, π.χ. μέσω εφαρμογής 

συμπεριφορικών προγραμμάτων ή εστιάζοντας στο ρόλο 

του συναισθήματος. Επαναξιολογούμε τους στόχους και 

ενδυναμώνουμε το οικογενειακό σύστημα, ώστε να αντι-

μετωπίσει τα όποια προβλήματά του και να στηρίξει το 

παιδί. Η σταθερότητα στις επισκέψεις, η κινητοποίηση του 

παιδιού και η ενεργός συμμετοχή της οικογένειας αποτε-

λούν αποφασιστικά σημεία για την επιτυχία ενός τέτοιου 

προγράμματος.
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Abstract
Karantza-Charoni M, Philippa N, Veletza L. Childhood obesity: recent advances in diagnosis and 

treatment. Iatrika Analekta, 2014; 3: 1151-1154
Treating obesity in children and adolescents is critical in order to prevent adult obesity-related complications, decrease 

health costs and improve quality of life. Obesity is a genetic disorder with a large environmental component. Despite 

the rapid increase in the prevalence of obesity worldwide few therapeutic approaches have proven to be successful. 

Current trends on obesity prevention/intervention programs aim towards a low glycemic index- low glycemic burden diet 

in association with behavioral modification. As genetic predisposition to obesity is a large element in the picture, future 

research into those predispositions will hopefully dictate an individualized approach to weight loss.
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Η επιδημία της παχυσαρκίας συνεχίζει να εξαπλώνεται πα-

γκοσμίως και προβλέπεται ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχουν 

1 δισεκατομμύριο παχύσαρκοι. Τα νοσήματα που συνδέο-

νται με την παχυσαρκία είναι σοβαρά, όπως ο σακχαρώδης 

διαβήτης τύπου 2 και καρδιαγγειακές επιπλοκές, με απο-

τέλεσμα σημαντικά αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. 

Όμως, ένα ποσοστό των παχύσαρκων δεν παρουσιάζουν 

εμφανείς καρδιομεταβολικές επιπλοκές και αναφέρονται 

ως Μεταβολικά Υγιείς Παχύσαρκοι (ΜΥΠ) [Metabolically 

Healthy Obese (MHO)]. Ειδικότερα, μεταβολικά υγιής πα-

χύσαρκος (Δείκτης Μάζας Σώματος, ΔΜΣ >30) είναι αυ-

τός που δεν έχει εκδηλώσει ινσουλινοαντοχή ή διαβήτη 

τύπου 2, υπέρταση και υπερλιπιδαιμία. Η πραγματική ε-

πίπτωση, όμως, του φαινότυπου του υγιούς παχύσαρκου 

στο γενικό πληθυσμό, τα αίτια που δεν αναπτύσσει σαφείς 

μεταβολικές διαταραχές, καθώς και η προτεινόμενη πιο 

ήπια αντιμετώπισή του όσον αφορά στην απώλεια βάρους 

είναι αντικείμενα έντονης επιστημονικής αντιπαράθεσης. 

Επίσης, αντικείμενο συζήτησης είναι το κατά πόσο αυτός ο 

ευνοϊκός μεταβολικός φαινότυπος διατηρείται στο χρόνο ή 

είναι ένα βήμα στη φυσική εξέλιξη της νόσου, με την πιο 

αργή, αναπόφευκτη εμφάνιση των παραγόντων κινδύνου 

και τελικά των επιπλοκών.

Γενετικές καταβολές, επιγενετικές μεταβολές, διατρο-

φικές επιλογές και συμπεριφορές, ψυχικές διαταραχές, 

καθώς και το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας, 

είναι μερικοί από τους παράγοντες που προσδιορίζουν 

τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιομεταβολικών επιπλοκών σε 

έναν παχύσαρκο. Ιδιαίτερα η αυξημένη σωματική δρα-

στηριότητα και η συχνή άσκηση φαίνεται ότι μπορούν να 

εξουδετερώσουν ή να μειώσουν τον καρδιομεταβολικό 

κίνδυνο στα παχύσαρκα άτομα, αλλά και το αντίθετο. Επί-

σης, το ποσοστό του ενδοκοιλιακού λίπους και το μέγεθος 

των λιποκυττάρων είναι μικρότερο στους ΜΥΠ, καθώς και 

ο βαθμός έκτοπης εναπόθεσης λίπους στους ιστούς, και 

κυρίως στο ήπαρ και στους μυς, με αποτέλεσμα να δια-

ταράσσεται λιγότερο η ευαισθησία στην ινσουλίνη και το 

φλεγμονώδες φορτίο να είναι μικρότερο.

Τα χαρακτηριστικά των ΜΥΠ
Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί από σειρά μελετών 

ότι οι μεταβολικά υγιείς παχύσαρκοι αποτελούν περίπου 

το 6%-10% των παχύσαρκων και χαρακτηρίζονται από 

φυσιολογική ευαισθησία στην ινσουλίνη και απουσία των 

συστατικών του μεταβολικού συνδρόμου. Πρέπει, όμως, να 

τονιστεί ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα και ευρέως αποδε-

κτά κριτήρια για τον ορισμό του φαινότυπου αυτού, γεγο-

νός που δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στην ανάλυση και 

σύγκριση των διαφόρων μελετών. Παρ᾽ όλα αυτά, με βάση 

τις μεγαλύτερες επιδημιολογικές μελέτες, θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω κριτήρια:

n Απουσία κοιλιακής παχυσαρκίας με βάση την περίμετρο 

μέσης (άνδρες <102 cm, γυναίκες <88 cm).

n Απουσία συστατικών μεταβολικού συνδρόμου (φυσιο-

λογική αρτηριακή πίεση, λιπίδια και γλυκόζη νηστείας) και 

ίσως φυσιολογική C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP).

n Φυσιολογική ευαισθησία στην ινσουλίνη με βάση το 

δείκτη HOMA-IR.

n Υψηλό επίπεδο καρδιοαναπνευστικής αντοχής.

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες έδει-

ξαν ότι, ακόμα και οι παχύσαρκοι εκείνοι που δεν έχουν 

στοιχεία μεταβολικού συνδρόμου ή ινσουλινοαντοχή, πα-

ρουσιάζουν λιγότερο ευνοϊκό καρδιομεταβολικό προφίλ 

από τους υγιείς μη παχύσαρκους (π.χ. υψηλότερα επίπεδα 

LDL χοληστερόλης, χαμηλότερη HDL, σχετικά αυξημένη 

CRP και αρτηριακή πίεση, μεγαλύτερη πάχυνση του έσω 

μέσου χιτώνα της κοινής καρωτίδας, αλλά και μεγαλύτε-

ρου βαθμού ασβέστωση των στεφανιαίων αρτηριών και 

δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας - Εικόνα 1).

Ένα πρόσθετο σημαντικό εύρημα είναι η συχνότερη 

εύρεση λιπώδους διήθησης του ήπατος στους μεταβολικά 

υγιείς παχύσαρκους. Ο έλεγχος για λιπώδη διήθηση του ή-

πατος (υπερηχογραφικά) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ως χρήσιμο εργαλείο για τη διερεύνηση της μεταβολικής 

υγείας των παχύσαρκων, καθώς η παρουσία της έχει ανα-

γνωριστεί ως πρώιμος δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου, 

ακόμα κι αν απουσιάζουν οι κλασικές συνιστώσες του 

Ο υγιής παχύσαρκος: νοσολογική οντότητα ή μύθος;
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μεταβολικού συνδρόμου.

Επιπλέον, σε πρόσφατη μεταανάλυση 12 μελετών που 

παρακολούθησαν 67.000 άτομα μακροχρόνια, όσοι είχαν 

χαρακτηριστεί αρχικά μεταβολικά υγιείς παχύσαρκοι πα-

ρουσίαζαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά 

συμβάματα και θάνατο από οποιαδήποτε αιτία έπειτα από 

τουλάχιστον 10 χρόνια, συγκριτικά με μεταβολικά υγιή 

άτομα φυσιολογικού βάρους. Αντίθετα, η παρουσία μετα-

βολικού συνδρόμου αύξανε τον κίνδυνο, ανεξαρτήτως του 

βάρους και του δείκτη μάζας σώματος. Είναι ενδιαφέρον 

ότι τα ίδια ευρήματα για αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο 

των μεταβολικά υγιών παχύσαρκων προέκυψαν και από τη 

μελέτη Whitehall II που δημοσιεύθηκε το 2014. Αρκετές 

μελέτες και μετααναλύσεις επίσης συμφωνούν ότι οι μετα-

βολικά υγιείς παχύσαρκοι έχουν και μεγαλύτερο κίνδυνο 

ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 συγκριτικά με υγιείς φυσιολο-

γικού βάρους.

Οι παρανοήσεις και η αντιμετώπιση
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η επίπτωση της παχυσαρκίας και 

των επιπλοκών της συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, η 

άποψη ότι οι μεταβολικά υγιείς παχύσαρκοι δεν έχουν να 

επωφεληθούν από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής τους για 

απώλεια βάρους, είναι ένα λανθασμένο μήνυμα για τη δη-

μόσια υγεία. 

Επιπλέον των μεταβολικών διαταραχών, όμως, υπάρ-

χουν και πολλά άλλα προβλήματα που συνδέονται στε-

νά με την παχυσαρκία και τα οποία πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη όταν κανείς προσδοκά οφέλη από 

παρεμβάσεις για απώλεια βάρους. Τα προβλήματα αυτά 

περιλαμβάνουν μυοσκελετικά προβλήματα και αναπηρί-

ες, υπνική άπνοια, κάποιους καρκίνους, διαταραχές της 

αναπαραγωγής, φλεγμονές του δέρματος, ψυχιατρικά προ-

βλήματα και νοητική έκπτωση. Επιπλέον, η παχυσαρκία 

αποτελεί κοινωνικό στίγμα και συσχετίζεται με μειωμένη 

ποιότητα ζωής.

Ακόμη μία συχνή παρανόηση είναι ότι δεν υπάρχει απο-

τελεσματική θεραπεία για την παχυσαρκία. Είναι αλήθεια 

ότι δε διαθέτουμε κάποιον απλό αλγόριθμο ή φάρμακο 

που να αντιμετωπίζει ριζικά και αποτελεσματικά τη νό-

σο αυτή, αλλά σίγουρα μπορούμε να επιτύχουμε κλινικά 

σημαντική απώλεια βάρους με παρεμβάσεις στον τρόπο 

ζωής (διατροφή και σωματική δραστηριότητα), φαρμακευ-

τικά σκευάσματα και βαριατρικές επεμβάσεις.

Όμως, η παχυσαρκία δεν κατανικάται οριστικά όταν 

επιτύχουμε την απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους. Η 

συνεχιζόμενη συμμόρφωση του ασθενούς για τη μακρο-

χρόνια διατήρηση του αποτελέσματος είναι απαραίτητη, 

Εικ. 1. Σχηματική παράσταση των τριών κατηγοριών κινδύνου για ανάπτυξη καρδιομεταβολικών επιπλοκών στην παχυσαρκία. Με την αύξηση 
του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ο κίνδυνος για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) και καρδιαγγειακές επιπλοκές (ΚΑΕ) αυξάνεται, αλλά 
λιγότερο απότομα για τους ΜΥΠ, σε σχέση με το μέσο όρο, ενώ μερικά άτομα έχουν πιο αυξημένο κίνδυνο από το μέσο όρο.
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αλλά καθόλου εύκολη. Όπως και με κάθε χρόνια νόσο, 

η επιτυχής θεραπεία της παχυσαρκίας απαιτεί το συχνό 

έλεγχο του ασθενούς και την προσαρμογή των απαραίτη-

των παρεμβάσεων στο χρόνο. Οι δυσκολίες αυτές σίγουρα 

ευθύνονται για την απροθυμία πολλών ιατρών να αντιμε-

τωπίσουν τον παχύσαρκο ασθενή, μαζί με το γεγονός ότι 

οι περισσότεροι νιώθουν ότι δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν 

εκπαιδευτεί επαρκώς στον τομέα αυτό ή και δεν έχουν 

το χρόνο που απαιτείται για να υπάρξουν αποτελέσματα.

Συμπερασματικά, ο μεταβολικά υγιής παχύσαρκος εί-

ναι ένας αναδυόμενος φαινότυπος, με σχετικά αυξημένο 

καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενδιάμεσο μεταξύ του κινδύνου 

των μεταβολικά υγιών φυσιολογικού βάρους ατόμων και 

των μη υγιών παχύσαρκων. Η παχυσαρκία αφ᾽ εαυτής εί-

ναι ο κύριος υπεύθυνος για το ήδη διαταραγμένο, αν και 

φαινομενικά φυσιολογικό, καρδιομεταβολικό προφίλ των 

μεταβολικά υγιών παχύσαρκων. Πρέπει να γίνει αποδεκτό 

ότι η παχυσαρκία είναι νόσος και κανένας βαθμός παχυ-

σαρκίας δε στερείται επιπλοκές μακροχρόνια.

Άρα, στην κλινική πράξη, για τον υπολογισμό του καρ-

διαγγειακού κινδύνου και του κινδύνου θανάτου πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι υπάρχουσες μεταβολικές 

διαταραχές όσο και η παχυσαρκία, εκτός ίσως από τα η-

λικιωμένα άτομα.
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Abstract
Tsigos C. Metabolically healthy obese: myth or reality? Iatrika Analekta 2014; 3: 1155-1157

The prevalence of the metabolically healthy obese phenotype, the reasons for not developing clear metabolic alterations 

and the suggested less aggressive therapeutic approach are currently debated. There is growing evidence to suggest that, 

even when free from metabolic syndrome and glucose intolerance, obese subjects have a less favorable cardiometabolic 

profile (e.g. higher total and LDL-cholesterol value, lower HDL, increased values of high-sensitivity C-reactive protein 

and blood pressure, as well as thicker intima media of common carotid segment). Furthermore, many other disorders 

associated with obesity, such as osteoarthritis and physical disability, obstructive sleep apnea, various cancers and 

psychiatric disorders, need to be considered when discussing benefits of weight management interventions. Thus, 

lifestyle-based weight reduction should be considered an appropriate treatment option for all obese men and women 

regardless of current metabolic status.
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ποσοτικής έκφρασης της πα-

ρουσίας υπερβάλλοντος λιπώδους ιστού στον οργανισμό 

και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός 

ορισμός της παχυσαρκίας. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ), 

η περίμετρος μέσης, ο λόγος περίμετρος μέσης/περίμετρο 

γλουτών και ο λόγος βάρος/ύψος έχουν επαρκώς μελετη-

θεί σε επιδημιολογικές μελέτες. Οι δύο πρώτοι αποτελούν 

ίσως τους πιο εύχρηστους και κλινικά εφαρμόσιμους δεί-

κτες στην καθημερινή πρακτική, αν και κανείς δεν μετρά 

άμεσα το σπλαχνικό λίπος. Ο ΒΜΙ και η περίμετρος μέσης 

έχουν, όπως είναι λογικό, συσχέτιση (στην επιδημιολογική 

μελέτη EPIC οι δύο δείκτες είχαν 85% συσχέτιση). Ως υ-

πέρβαρα ορίζονται τα άτομα με ΒΜΙ στα 25-29,9 kg/m2, 

ενώ ως παχύσαρκα αυτά με ΒΜΙ >30 kg/m2.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία τα 

παχύσαρκα άτομα κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε κα-

τηγορία Ι με ΒΜΙ 30-35 kg/m2, κατηγορία ΙΙ με ΒΜΙ 35-40 

kg/m2 και κατηγορία ΙΙΙ με ΒΜΙ >40 kg/m2. Σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με βάση την περίμετρο 

της μέσης καθορίζονται δύο επίπεδα ÇδράσηςÈ. Στο πρώτο 

επίπεδο, όταν η περίμετρος είναι >94 cm σε άνδρες και 

>80 cm σε γυναίκες, πρέπει να μην αυξηθεί επιπλέον το 

σωματικό βάρος, ενώ στο δεύτερο επίπεδο δράσης, όταν 

η περίμετρος μέσης είναι >102 cm σε άνδρες και >88 cm 

σε γυναίκες, πρέπει να ξεκινήσει παρέμβαση.

Επιδημιολογία
Η παχυσαρκία έχει λάβει χαρακτήρα επιδημίας τόσο σε 

ενήλικες όσο και σε παιδιά. Στις ΗΠΑ σχεδόν το 70% του 

πληθυσμού θεωρούνται παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, ενώ 

πριν από 40 έτη το ποσοστό αυτό ήταν κάτω από 25%. 

Πολλές επιδημιολογικές μελέτες έχουν συσχετίσει την πα-

χυσαρκία με την ολική θνητότητα, αλλά και ειδικότερα με 

την καρδιαγγειακή νοσηρότητα. Μια εξαιρετική συλλογική 

ανάλυση από την Οξφόρδη, που αναφέρεται σε 57 με-

λέτες και 900.000 άτομα, συσχέτισε τον ΒΜΙ όχι μόνο 

με τη συνολική θνητότητα, αλλά και με τη θνητότητα από 

ειδικά αίτια. Η μεταανάλυση των μελετών αυτών έδειξε ότι 

ο ΒΜΙ είναι ισχυρός προγνωστικός δείκτης της συνολικής 

θνητότητας τόσο πάνω όσο και κάτω από το βέλτιστο όριο 

των 22,5-25 kg/m2, όπου καταγράφεται η χαμηλότερη ο-

λική θνητότητα για όλες τις ηλικίες και για τα δύο φύλα. 

Πάνω από το όριο αυτό, η θνητότητα ήταν κατά μέσο όρο 

περίπου 30% υψηλότερη για κάθε 5 kg/m2 μεγαλύτερο 

ΒΜΙ, ιδίως στις νεότερες ηλικίες (35-59 έτη). Η αύξηση της 

ολικής θνητότητας ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης 

της καρδιαγγειακής θνητότητας. Υπολογίζεται ότι σε ΒΜΙ 

30-35 kg/m2, η μέση επιβίωση μειώνεται κατά 2-4 έτη, ενώ 

σε ΒΜΙ 40-45 kg/m2 μειώνεται κατά 8-10 έτη (συγκρίσιμη 

με την επίδραση του καπνίσματος).

Αρκετοί από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου είχαν 

ισχυρή συσχέτιση με τον ΒΜΙ. Σε όλο το φάσμα σωματικού 

βάρους (ΒΜΙ 15-50 kg/m2) ο ΒΜΙ σχετιζόταν θετικά και 

σχεδόν γραμμικά με την αρτηριακή πίεση και συγκεκρι-

μένα κάθε αύξηση κατά 5 kg/m2 αντιστοιχούσε σε του-

λάχιστον 5 mmHg αύξηση της συστολικής και 4 mmHg 

αύξηση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Μέχρι τα 30 

kg/m2 ο ΒΜΙ σχετιζόταν αντίστροφα με την HDL χοληστε-

ρόλη, θετικά με τη non-HDL και επίσης είχε ισχυρή θετική 

σχέση με το λόγο non-HDL/HDL. Οι σχέσεις αυτές γίνο-

νταν ασθενέστερες στην ηλικιακή ομάδα των 70-79 ετών. 

Πάνω από τα 30 kg/m2 ο ΒΜΙ είχε μεν ασθενή συσχέτιση 

με τα διάφορα κλάσματα των λιπιδίων, αλλά μπορούσε να 

συσχετιστεί με αύξηση των μικρών, πυκνών και ιδιαίτερα 

αθηρογόνων LDL σωματιδίων. Τέλος, η παχυσαρκία είχε 

ισχυρή συσχέτιση με το διαβήτη.

Η ισχαιμική καρδιακή νόσος ευθυνόταν για περισσότε-

ρο από το ένα τέταρτο των συνολικών θανάτων. Ο ΒΜΙ και 

η θνητότητα από ισχαιμική καρδιοπάθεια είχαν ισχυρή 

συσχέτιση στο φάσμα 20-40 kg/m2 και πιθανόν και σε 

μεγαλύτερες τιμές ΒΜΙ. Στο φάσμα 25-50 kg/m2, κάθε 

5 kg/m2 αύξηση του ΒΜΙ αναλογούσε σε 40% αύξηση 

της θνητότητας. Η συσχέτιση ήταν λίγο ισχυρότερη στη 

μέση ηλικία σε σχέση με τους ηλικιωμένους, πιθανόν ως 

H παχυσαρκία ως παράγων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου

Αγάθη Στεργίου
Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική ΥΓΕΙΑ
sterdessan@gmail.com

Αθανάσιος Πιπιλής
Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική ΥΓΕΙΑ
a.pipilis@hygeia.gr

H παχυσαρκία ως παράγων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 23 | Έτος 20141158



αποτέλεσμα της ασθενέστερης συσχέτισης σε μεγάλες 

ηλικίες της υπέρτασης και της χοληστερόλης με τον καρ-

διαγγειακό κίνδυνο, αλλά πάντως παρέμενε σαφέστατη 

ακόμα και σε ηλικίες πάνω από 80 έτη. Η θνητότητα από 

αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) ήταν μικρότερη 

και περίπου το ένα τρίτο της θνητότητας από ισχαιμική 

καρδιακή νόσο. Η συσχέτιση ήταν πολύ ισχυρότερη στη 

μέση ηλικία σε σχέση με τους ηλικιωμένους. Κάθε αύξη-

ση κατά 5 kg/m2 αντιστοιχούσε σε αύξηση κατά 40% της 

θνητότητας, εύρημα σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστο από 

τον τύπο του ΑΕΕ και το κάπνισμα. H συσχέτιση του ΒΜΙ 

με άλλα αγγειακά αίτια θανάτου ήταν παρόμοια με αυτή 

των ΑΕΕ, δηλαδή κάθε αύξηση του ΒΜΙ κατά 5 kg/m2 

αντιστοιχούσε σε 40% αύξηση θνητότητας. Ισχυρότερες 

ήταν οι σχέσεις με τη θνητότητα από καρδιακή ανεπάρ-

κεια και υπέρταση.

Στις υψηλότερες τιμές ΒΜΙ υπήρχε ιδιαίτερα ισχυρή συ-

σχέτιση με τη θνητότητα από σακχαρώδη διαβήτη, μη νε-

οπλασματική νεφρική νόσο και μη νεοπλασματική ηπατική 

νόσο (κυρίως κίρρωση). Όσον αφορά στη θνητότητα από 

νεοπλασματική νόσο, στο εύρος 25-50 kg/m2, παρατηρή-

θηκε 10% αύξηση θνητότητας για κάθε 5 kg/m2 αύξηση 

του ΒΜΙ. Συμπερασματικά, η αύξηση της θνητότητας σε 

άτομα με ΒΜΙ μεγαλύτερο από 25 kg/m2 ήταν κυρίως καρ-

διαγγειακής αιτιολογίας και, σε μικρότερο βαθμό, νεοπλα-

σματικής. Τα δεδομένα της μεταανάλυσης αυτής προέρ-

χονται κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική. Φαίνεται, 

όμως, ότι αντίστοιχα ευρήματα υπάρχουν και σε ασιατικούς 

πληθυσμούς.

Στην μελέτη INTERHEART, μια μελέτη ασθενών-μαρ-

τύρων για την εντόπιση των παραγόντων κινδύνου του 

εμφράγματος μυοκαρδίου σε πολλές περιοχές του πλα-

νήτη, βρέθηκε ότι 9 απλοί παράγοντες κινδύνου που σχε-

τίζονται με τον τρόπο ζωής (σχέση ΑpoA/ApoB, κάπνισμα, 

σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, κοιλιακή παχυσαρκία, 

ψυχοκοινωνικοί λόγοι, μικρή κατανάλωση φρούτων/λαχα-

νικών, έλλειψη άσκησης και καθόλου αλκοόλ) εξηγούν 

κατά 90% αιτιολογικά το έμφραγμα μυοκαρδίου σε όλους 

τους πληθυσμούς που έχουν μελετηθεί. Ανάμεσα στους 

παράγοντες αυτούς, η παχυσαρκία προσέδιδε σχετικό κίν-

δυνο 1,6 και ήταν πέμπτος σε σημασία κίνδυνος μετά την 

υπερλιπιδαιμία (σχετικός κίνδυνος 3,2), το κάπνισμα (2,8), 

το διαβήτη (2,4) και την υπέρταση (1,9). Μάλιστα, επειδή 

σε αρκετούς πληθυσμούς η παχυσαρκία έχει σημαντικό 

επιπολασμό θεωρείται ότι σε πληθυσμιακό επίπεδο, εάν 

δεν υπήρχε παχυσαρκία, θα καταγράφονταν παγκοσμίως 

20% λιγότερα εμφράγματα.

Παθοφυσιολογία
Η παχυσαρκία δρα δυσμενώς στο καρδιαγγειακό σύστη-

μα, μέσω δυσμενούς επίδρασης σε καθιερωμένους παρά-

γοντες κινδύνου, αλλά ίσως και ανεξάρτητα από αυτούς. 

Το λίπος θεωρείται ένας μεταβολικά ενεργός ενδοκρινής 

ιστός, ικανός να συνθέσει και να απελευθερώσει στην 

κυκλοφορία πεπτιδικά και μη συστατικά, καθώς και ικανό 

αριθμό ορμονών και κυτταροκινών που παρεμβαίνουν στην 

καρδιαγγειακή ομοιόσταση. Αυξημένα επίπεδα λεπτίνης, 

μιας ορμόνης που ελέγχει την πρόσληψη τροφής και το 

μεταβολισμό ενέργειας μπορεί να σχετίζονται ειδικά με τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα. Η CRP επίσης μπορεί να παίζει 

ρόλο στην ανάπτυξη αντίστασης στη λεπτίνη, ώστε η ενδο-

γενής υπερλεπτιναιμία να μην καταστέλλει την όρεξη και 

να μην αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Πρόσφατα, αυ-

ξημένες συγκεντρώσεις λεπτίνης και CRP σχετίστηκαν με 

αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων, με τη λε-

πτίνη να αποτελεί πιο ισχυρό προγνωστικό δείκτη. Σαφώς, 

πάντως, η αύξηση των φλεγμονωδών δεικτών σχετίζεται 

με την αντίσταση στην ινσουλίνη, την παχυσαρκία και τα 

καρδιαγγειακά συμβάματα.

Η παχυσαρκία επιδρά αρνητικά στη δομή και τη λει-

τουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Αυξάνει τον 

όγκο παλμού, την καρδιακή παροχή και το καρδιακό έργο, 

ενώ επικρατούν χαμηλότερες περιφερικές αντιστάσεις για 

κάθε επίπεδο αρτηριακής πίεσης. Η καρδιακή συχνότητα 

αυξάνεται ελαφρά λόγω ενεργοποίησης του συμπαθητι-

κού συστήματος. Οι αυξημένες πιέσεις πλήρωσης και ο 

όγκος οδηγούν σε διάταση των αριστερών κοιλοτήτων, συ-

γκεντρική υπερτροφία και αναδιαμόρφωση της αριστερής 

κοιλίας. Η διάταση της αριστερής κοιλίας και η διάταση 

του αριστερού κόλπου αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδια-

κή ανεπάρκεια και ανάπτυξη κολπικής μαρμαρυγής. Σε 

μελέτη 6.000 ατόμων και διάρκεια παρακολούθησης 14 

ετών, για κάθε αύξηση του ΒΜΙ κατά 1 kg/m2, ο κίνδυνος 

καρδιακής ανεπάρκειας αυξήθηκε κατά 5% στους άνδρες 

και κατά 7% στις γυναίκες. Σε άλλη ανάλυση, περίπου 

80.000 ατόμων, από 5 επιδημιολογικές σειρές, οι παχύ-

σαρκοι είχαν σχεδόν 50% αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη 

κολπικής μαρμαρυγής. Οι δομικές μεταβολές στην αριστε-
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ρή κοιλία οδηγούν σε συχνές και σύμπλοκες κοιλιακές αρ-

ρυθμίες, διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια. 

Υποστηρίζεται ότι αναπτύσσεται αυξημένη ηλεκτρική ευε-

ρεθιστότητα, ακόμη και χωρίς ύπαρξη κλινικής καρδιακής 

ανεπάρκειας. Επίσης, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

διορθωμένου QT διαστήματος και BMI.

Η παρουσία όψιμων δυναμικών (που σχετίζονται με αυ-

ξημένο κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου) σχετίζεται επίσης με 

εκσεσημασμένη παχυσαρκία. Έχουν αναφερθεί αυξημένα 

περιστατικά αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε φαινομενικά 

υγιείς παχύσαρκους ασθενείς. Στη μελέτη Framingham η 

ετήσια επίπτωση αιφνίδιου καρδιακού θανάτου ήταν σχε-

δόν 40 φορές υψηλότερη στον παχύσαρκο σε σύγκριση 

με το μη παχύσαρκο πληθυσμό. Επίσης, η παχυσαρκία, 

μέσω του αυξημένου ενδοαγγειακού όγκου και λόγω της 

μειωμένης φυσικής δραστηριότητας οδηγεί σε φλεβική 

ανεπάρκεια, οιδήματα και σε αυξημένο κίνδυνο φλεβι-

κής θρομβοεμβολής και πνευμονικής εμβολής, ειδικά σε 

γυναίκες.

Το παράδοξο της παχυσαρκίας
Παρά τις αποδεδειγμένες βλαβερές επιδράσεις της πα-

χυσαρκίας στο καρδιαγγειακό σύστημα, πλήθος μελετών 

έχουν περιγράψει ένα παράδοξο φαινόμενο: υπέρβαρα 

και παχύσαρκα άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή 

νόσο, όπως υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία 

νόσο, περιφερική αγγειοπάθεια, έχουν πιο ευνοϊκή πρό-

γνωση σε σύγκριση με μη παχύσαρκα άτομα. Μεταξύ των 

υπερτασικών ασθενών, όσοι είναι παχύσαρκοι έχουν μικρό-

τερη επίπτωση ΑΕΕ και θανάτου, ίσως λόγω χαμηλότερων 

περιφερικών αντιστάσεων και χαμηλότερης δραστικότητας 

ρενίνης. Σε παχύσαρκους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρ-

κεια το ίδιο παράδοξο έχει αποδοθεί στην πιθανή παρου-

σία ικανής μεταβολικής εφεδρείας (η προχωρημένη καρ-

διακή ανεπάρκεια θεωρείται καταβολική κατάσταση), σε 

χαμηλότερα επίπεδα κολπικών νατριουρητικών πεπτιδίων 

και σε παρουσία προστατευτικών κυτταροκινών με ευνοϊκό 

νευροενδοκρινικό προφίλ, σε υψηλότερη αρτηριακή πίεση 

που δίνει τη δυνατότητα χρήσης περισσότερων καρδιοπρο-

στατευτικών φαρμάκων.

Απώλεια βάρους και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Στην ενήλικη ζωή μπορεί να είναι ευκολότερη η μη περαι-

τέρω αύξηση βάρους παρά η απώλειά του. Έτσι, αποφεύ-

γοντας αύξηση του ΒΜΙ από τα 28 στα 32 kg/m2, ένα άτο-

μο μέσης ηλικίας κερδίζει περίπου 2 χρόνια προσδόκιμο 

επιβίωσης, ενώ ένας νεαρός ενήλικος κερδίζει κατά μέσο 

όρο 3 επιπλέον χρόνια ζωής. Η απώλεια βάρους, κυρίως 

μέσω υγιεινοδιαιτητικών παρεμβάσεων, ευνοεί τη βελ-

τίωση των παραγόντων κινδύνου, όπως της αρτηριακής 

πίεσης, της υπερλιπιδαιμίας, του διαβήτη και του μεταβο-

λικού συνδρόμου και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης 

καρδιαγγειακού συμβάματος. Επίσης, παρά το παράδοξο 

της παχυσαρκίας που περιγράφηκε ήδη, πολλές μελέτες 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει όφελος από τη μείωση βάρους 

σε παχύσαρκους και υπέρβαρους ασθενείς με καρδιακή 

ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσο.

Παχυσαρκία και υπολογισμός καρδιαγγειακού 
κινδύνου σε ασυμπτωματικά άτομα
Ο υπολογισμός του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου σε 

ασυμπτωματικά άτομα είναι σημαντικός στην καθημερινή 

κλινική πράξη διότι συχνά καθοδηγεί την ανάγκη ή μη 

χορήγησης ειδικής αγωγής πέρα από την τροποποίηση των 

παραγόντων κινδύνου με υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις. 

Στη Ευρώπη, το επίσημο σύστημα υπολογισμού καρδιαγ-

γειακού κινδύνου είναι το HeartScore. Στην κλασική του 

μορφή οι παράγοντες κινδύνου που λαμβάνονται υπόψη 

για τον υπολογισμό του 10ετούς κινδύνου είναι η ηλικία, 

το φύλο, το κάπνισμα, η συστολική αρτηριακή πίεση και 

η ολική χοληστερόλη. Στην ηλεκτρονική μορφή έχει προ-

στεθεί και η ΗDL χοληστερόλη, όμως η παχυσαρκία δεν 

έχει θεωρηθεί ότι προσθέτει περαιτέρω προγνωστική αξία 

και έτσι δεν λαμβάνεται υπόψη. Εντούτοις, στο πρόγραμμα 

ΗeartScore προσφέρεται και η εναλλακτική επιλογή ενός 

αδρού υπολογισμού του κινδύνου με βάση την ηλικία, το 

φύλο, το κάπνισμα και τον ΒΜΙ. Στις πρόσφατες αμερικα-

νικές συστάσεις για την πρόληψη και τον υπολογισμό του 

καρδιαγγειακού κινδύνου, επίσης, η παχυσαρκία δεν ανή-

κει στις παραμέτρους διαμόρφωσης του κινδύνου.

Συμπέρασμα
Η παχυσαρκία είναι παράγων κινδύνου για την εμφάνιση 

καρδιαγγειακής νοσηρότητας επηρεάζοντας παθοφυσιο-

λογικούς μηχανισμούς εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. 

Επηρεάζει αρνητικά τους συνήθεις παράγοντες κινδύνου, 

ενώ η απώλεια βάρους ωφελεί. Παρά την ύπαρξη του 

παράδοξου της παχυσαρκίας σε εγκατεστημένη καρδιαγ-

γειακή νόσο, η απώλεια βάρους μέσω υγιεινοδιαιτητικών 

παρεμβάσεων συνιστάται απολύτως.
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Stergiou A, Pipilis A. Obesity and cardiovascular risk. Iatrika Analekta, 2014; 3: 1158-1161

Obesity is related to cardiovascular mortality and morbidity. Every 5 Kg/m2 increase of BMI corresponds to a 40% 

increase in cardiovascular mortality. Obesity adversely affects the usual risk factors for cardiovascular disease but 

adipose tissue is also a metabolically active organ that interferes with vascular homeostasis. The incidence of heart 

failure, atrial fibrillation, coronary artery disease and arrhythmias is increased among obese and overweight individuals. 

An obesity paradox exists, however, since overweight patients with cardiac disease seem to have a better prognosis than 

normal weight patients. Yet, weight loss is beneficial in patients as well as in asymptomatic individuals. 
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Η παχυσαρκία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κλινικό πρό-

βλημα στον 21o αιώνα, με αυξανόμενες διαστάσεις (ο 

επιπολασμός στις ΗΠΑ μπορεί να φτάνει το 35% ή το 

25% στο Ηνωμένο Βασίλειο) και πολλές κοινωνικοοικονο-

μικές επιπτώσεις. Η υψηλή επίπτωση στα νεότερα άτομα 

καθιστά δυστυχώς βέβαιο ότι η ÇεπιδημίαÈ θα συνεχι-

στεί και στα χρόνια που έρχονται. Συσχετίζεται άμεσα με 

αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, υπέρταση, σακχαρώδη 

διαβήτη, υπνική άπνοια και τελικώς αυξημένη θνητότητα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει ως 

υπέρβαρους τους ασθενείς με Δείκτη Μάζας Σώματος 

(Βody Μass Ιndex) >25 (που υπολογίζεται βάρος σε κιλά/

τετράγωνο του ύψους σε μέτρα) και ως παχύσαρκους με 

BMI >30.

Το πεπτικό σύστημα δεν είναι απλώς σωλήνας απορρό-

φησης τροφών αλλά έχει, διά της εκκρίσεως ορμονών και 

διά της ÇφιλοξενίαςÈ του σε εκατοντάδες είδη βακτηρίων, 

ενεργό συμμετοχή στην ενεργειακή ρύθμιση και ίσως τε-

λικώς στην εμφάνιση ή όχι παχυσαρκίας.

Πιο συγκεκριμένα, κάποια από τα δεδομένα της αιτι-

οπαθογένειας της παχυσαρκίας εξηγούνται από την πα-

θοφυσιολογία που διέπει τη ρύθμιση της ορέξεως, την 

κατανάλωση ενέργειας και γενικότερα τη λειτουργία του 

πεπτικού σωλήνα ως ενδοκρινούς οργάνου. Η κατανόηση 

του νευροορμονικού άξονα εγκεφάλου - εντερικού σωλή-

να θα μπορούσε δυνητικά όχι μόνο να εξηγήσει, αλλά και 

να προσφέρει νέους θεραπευτικούς στόχους στην αντιμε-

τώπιση της παχυσαρκίας.

Η γρελίνη είναι ορεξιογόνος πρωτεΐνη, η οποία πα-

ράγεται από τα Χ/Α like κύτταρα, κυρίως από το θόλο 

του στομάχου, συνήθως προ της έναρξης ενός γεύματος. 

Προάγει την έκκριση αυξητικής ορμόνης (GH), αλλά και 

άλλων ορμονών, όπως η κορτιζόλη, η προλακτίνη και η 

ACTH. Έχει δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, με υ-

ποδοχείς της να έχουν εντοπιστεί στον τοξοειδή πυρήνα 

του υποθαλάμου, ο οποίος κατ᾽ εξοχήν σχετίζεται με τη 

ρύθμιση της όρεξης. Τα μηνύματα στον τοξοειδή πυρήνα 

με τη σειρά τους επιδρούν σε δύο είδη νευρώνων: στους 

διεγέρτες της όρεξης (νευρώνες νευροπεπτιδίου Υ-NPY 

και της πρωτεΐνης που σχετίζεται με το Agouti-AgRP) και 

στους ανορεξιογόνους παράγοντες (α-μελανινοτρόπου 

ορμόνης α-MSH και του παράγοντα CART). Στη μετάδο-

ση του ορεξιογόνου ερεθίσματος της γρελίνης προς το 

κεντρικό νευρικό σύστημα φαίνεται να συμμετέχει και 

το πνευμονογαστρικό νεύρο. Τον κορεσμό σηματοδοτούν 

πεπτίδια από τον εντερικό σωλήνα και το πάγκρεας, όπως 

το πεπτίδιο ΥΥ (PYY), το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (PP), 

το glugagon-like peptide 1 (GLP-1), η οξυμοντουλίνη και 

η χολεκυστοκινίνη (CKK).

Η λεπτίνη, αν και δεν παράγεται από τον πεπτικό σω-

λήνα αλλά από τα λιποκύτταρα, είναι πρωτεΐνη που συμ-

μετέχει και αυτή στη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου, 

μειώνοντας πλην των άλλων την όρεξη για λήψη τροφής 

και αυξάνοντας τη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευ-

ρικού συστήματος.

Μια νεότερη διάσταση στη μελέτη της αιτιοπαθογένει-

ας της παχυσαρκίας έχει προκύψει από μελέτες κυρίως 

σε ζωικά μοντέλα, για τη συμμετοχή των μικροβίων του 

εντερικού σωλήνα σε μεταβολικές διεργασίες που ρυθμί-

ζουν την εξαγωγή ενέργειας από τις τροφές. 

Ο πεπτικός σωλήνας φιλοξενεί πάνω από 1.000 δια-

φορετικά είδη μικροβίων. Το 90% ανήκει σε 2 συγκεκρι-

μένα είδη (Firmicutes και Bacteroides). Παρότι υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία μεταξύ του είδους των μικροβίων του 

πεπτικού σωλήνα διαφορετικών ανθρώπων, υπάρχει μια 

σταθερή ÇραχοκοκαλιάÈ σε όλους τους ανθρώπους (core 

gut microbiota) που πιθανώς να είναι αναγκαία για τη 

φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος. 

Η αναλογία του είδους των μικροβίων φαίνεται να συν-

δέεται με διαφορετική ικανότητα απορρόφησης ενέργειας 

και πιθανώς με την εμφάνιση της παχυσαρκίας. Αύξηση 

των Firmicutes στο εντερικό μικροβίωμα σε παχύσαρκους 
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ανθρώπους, όπως και μεταβολή της αναλογίας των μικρο-

βίων (αύξηση των Bacteroides και Prevotella) σε ασθενείς 

που έχασαν βάρος έπειτα από εγχειρήσεις παχυσαρκίας 

(Roux-en-Y) αναδεικνύουν αυτή τη σύνδεση. 

Ενδιαφέρον έχει ότι διόρθωση του σακχαρώδη διαβήτη 

έπειτα από εγχειρήσεις παχυσαρκίας μπορεί να συμβεί 

πριν ακόμη από την απώλεια βάρους. Η αντιδιαβητική 

δράση της εγχείρησης έχει αποδοθεί σε βελτιωμένο με-

ταβολικό φαινότυπο ως απόρροια της μετεγχειρητικής 

αύξησης του Faecalibacterium prausnitzii στον εντερικό 

σωλήνα. Η αντιδιαβητική δράση του μικροβίου πιθανώς 

οφείλεται στην αρνητική συσχέτιση των επίπεδων του 

Prausnitzii με δείκτες φλεγμονής (ήπια επιθηλιακή φλεγ-

μονή και αύξηση της διαπερατότητας του εντερικού βλεν-

νογόνου συχνή σε διαβήτη). 

Η απορρόφηση των υδατανθράκων (complex 

carbohydrates and plant polysaccharides-cellulose, 

xylans, resistant starch, inulin) εξαρτάται εν ολίγοις από 

το εντερικό μικροβίωμα, μιας και τα ανθρώπινα κύτταρα 

δε διαθέτουν τα απαραίτητα ένζυμα για να τα διασπάσουν. 

Μικρόβια παχέος εντέρου καταβολίζουν τους υδατάνθρα-

κες και σε κορεσμένα λιπαρά οξέα (short chain fatty acid-

ελαϊκό, βουτυρικό, propionic) που είναι πηγή ενέργειας, 

ενώ συμμετέχουν και στη ρύθμιση της κινητικότητας του 

πεπτικού σωλήνα, στη λιπογένεση και στη γλυκονεογένε-

ση στο ήπαρ.

Τα μικρόβια του τελικού ειλεού διασπούν τα χολικά άλα-

τα (χολικό και χηνοδεοξυχολικό οξύ, συνδεδεμένα κυρίως 

με γλυκίνη και δευτερευόντως με ταυρίνη) δημιουργώντας 

δευτερογενή χολικά οξέα (δεσοξυχολικό και λιθοχολικό) 

και ρυθμίζοντας έτσι τις συγκεντρώσεις τους στο αίμα, τα 

ούρα και τα κόπρανα (μέρος του εντεροηπατικού κύκλου 

χολικών). Τα χολικά οξέα με τη σειρά τους, τουλάχιστον σε 

πειραματικά ζωικά μοντέλα, συμμετέχουν μέσω συγκεκρι-

μένων μεταβολικών μονοπατιών (FXR και TGR5 signaling) 

στον έλεγχο του μεταβολισμού της γλυκόζης και των λι-

πών. Εμμέσως, λοιπόν, το μικροβίωμα του τελικού ειλεού, 

ρυθμίζοντας τις συγκεντρώσεις των χολικών οξέων, συμ-

μετέχει στη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου.

Τέλος, εντερικά μικρόβια συμμετέχουν στη ρύθμιση 

της διαπερατότητας του πεπτικού σωλήνα. Αυξημένη πά-

λι διαπερατότητα πεπτικού σωλήνα (παχύσαρκοι έχουν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις βακτηριακού DNA στο αίμα) 

σχετίζεται και με αύξηση σπλαχνικού λίπους και ηπατικής 

στεάτωσης. 

Δεν υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία, ότι το εντερικό μικρο-

βίωμα αποτελεί έναν ÇπεριβαλλοντικόÈ παράγοντα που ε-

πηρεάζει το μεταβολισμό του ξενιστή και συμβάλλει στην 

εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων όπως η παχυσαρκία, 

ο διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Συμπερασματικά, η αιτιοπαθογένεια της παχυσαρκίας 

είναι σύνθετη, με ποικίλους παράγοντες που συμμετέ-

χουν στη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου (τροφή, 

μικρόβια εντερικού σωλήνα, ορμόνες). Η καλύτερη κα-

τανόηση των μηχανισμών αυτών θα ανοίξει το δρόμο για 

νέα και αποτελεσματικότερα θεραπευτικά σκευάσματα.

Abstract
Danielides I, Nikolopoulos A. Pathogenesis of obesity: gastrointestinal tract involvement. Iatrika 

Analekta, 2014: 3; 1162-1164
Over the recent years, obesity has become a significant clinical problem with very important socioeconomic 

consequences. It is now apparent that the gastrointestinal track is not just a passive tube via which nutrients get 

absorbed. On the contrary, secretion of gut hormones seems to influence eating behavior. In addition gut bacteria 

regulate energy homeostasis and hence affect Body Mass Index. Ghrelin is an orexigenic hormone which is produced 

by the stomach and acts centrally as a meal initiator. Satiety signals secreted by the intestine and pancreas include 

pancreatic polypeptide (PP), cholecystokinin (CKK), glucagon like peptide 1 (GLP-1) and others. Gut bacteria take part 

in energy extraction from nutrients. Different concentrations of specific intestinal bacteria (Firmicutes, Bacteroides, 

Prevotella) amongst different individuals, might influence energy extraction capacity and ultimately affect weight gain 

or reduction. In summary, gut hormones and gut bacteria take part in energy homeostasis and their manipulation is 

a promising field for novel obesity treatment.
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Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΒ) θεωρείται σήμερα από τους 

επιστήμονες ένας από τους ÇδολοφόνουςÈ της δημόσιας 

υγείας, καθώς περίπου το 25% του ευρωπαϊκού και το 32% 

του αμερικανικού πληθυσμού πάσχουν από αυτό, αυξάνο-

ντας σημαντικά τον κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακών 

διαταραχών και θνησιμότητας. Τα ποσοστά αυτά αναμένε-

ται να αυξηθούν σημαντικά καθώς το βάρος διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση του μεταβολικού συν-

δρόμου και ο αριθμός των παχύσαρκων ατόμων αυξάνεται 

δραματικά τα τελευταία έτη παγκοσμίως. 

Ο τρόπος ζωής που ακολουθεί το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ανθρώπων σήμερα και χαρακτηρίζεται από έντονο 

στρες, έλλειψη φυσικής άσκησης και μη υγιείς διατροφικές 

επιλογές, είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που συμ-

βάλλουν στην παχυσαρκία, τη δυσλιπιδαιμία, την υπέρταση 

και το σακχαρώδη διαβήτη, δηλαδή στις συνιστώσες του 

μεταβολικού συνδρόμου.  Αν και το ΜΒ αποτελεί μια άκρως 

οργανική διαταραχή, το στρες, ανεξαρτήτως του τρόπου με 

τον οποίο το βιώνει το κάθε άτομο, συνιστά έναν από τους 

κύριους και καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν 

σε αυτό, λόγω τόσο των ορμονικών επιδράσεων όσο και της 

άμεσης συσχέτισής του με την υιοθέτηση μη υγιών διατρο-

φικών επιλογών του ατόμου. 

Πιο συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση του άξονα του στρες 

υποθάλαμος - υπόφυση - επινεφρίδια (ΥΕΕ) προκαλεί την 

έκκριση ορμονών όπως γλυκοκορτικοειδών, αλλά και άλλων 

νευροδιαβιβαστών. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα 

που αναφέρουν ότι το στρες με τη χρόνια διέγερση του 

ΥΥΕ και με την έκκριση των γλυκοκορτικοειδών μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοιλι-

ακής παχυσαρκίας. Τα γλυκοκορτικοειδή ενεργοποιούν 

την ηπατική γλυκονεογένεση, αναστέλλουν τις δράσεις 

της ινσουλίνης στους σκελετικούς μυς και το λιπώδη ιστό, 

προκαλώντας σπλαχνικού τύπου παχυσαρκία και τελικά το 

μεταβολικό σύνδρομο.

Επιπλέον, τα γλυκοκορτικοειδή αυξάνουν την όρεξη και 

την πρόσληψη τροφής γιατί επάγουν αντίσταση στη λεπτί-

νη, η οποία, ενώ φυσιολογικά επάγει κορεσμό, δεν μπορεί 

να εκδηλώσει την ανορεξιογόνο δράση της. 

Όσον αφορά επίσης στη συσχέτιση του στρες με το με-

ταβολικό σύνδρομο και τους λόγους που καθιστούν επιτα-

κτική την ανάγκη διαχείρισής του, είναι η επίδρασή του 

στην υιοθέτηση μη υγιεινών διατροφικών επιλογών και η 

εκδήλωση επεισοδίων υπερφαγίας.

Πολλά άτομα που υφίστανται και βιώνουν στρες κατα-

φεύγουν στο φαγητό, καταναλώνουν τροφές (κυρίως υδα-

τάνθρακες και λίπη) με υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο, επι-

τυγχάνοντας έτσι να μειώσουν την ένταση και την ψυχική 

δυσφορία τους.

Έτσι, λοιπόν, η αντιμετώπιση του στρες, δηλαδή η προ-

σπάθεια διατήρησης της ομοιόστασης του οργανισμού και 

εύρεσης λύσεων ώστε το άτομο να αποκτήσει τον έλεγ-

χο και να διαχειριστεί είτε τα εσωτερικά είτε τα εξωτερικά 

στρεσογόνα ερεθίσματα που το αποδιοργανώνουν, είναι 

ένας σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας για την α-

ντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου.

Οι στόχοι της διαχείρισης του στρες
Πρωταρχικός σκοπός είναι το άτομο να συνειδητοποιήσει τη 

σύνδεση της σωματικής και της ψυχικής του υγείας και να 

επιδιώξει μια ολιστικού τύπου αντιμετώπιση των προβλημά-

των του, καθώς η πλειονότητα των ανθρώπων δυσκολεύεται 

να αναγνωρίσει και έπειτα να εκφράσει τα συναισθήματά 

της, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν και καθορίζουν 

τη συμπεριφορά. 

Έπειτα, ένα άτομο κατακλύζεται από στρες, είτε εσω-

τερικό είτε εξωτερικό, πολλές φορές με τέτοια ταχύτητα 

και τέτοιον τρόπο που η συνειδητοποίηση των πηγών του 

στρες καθίσταται αδύνατη. Παράλληλα, καθώς η τροφή 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Çαντι-στρεςÈ μη-

χανισμούς, καθώς έχει συνδεθεί σε όλους από τα πρώιμα 

βρεφικά και παιδικά χρόνια με συναισθήματα ασφάλειας 

και ανακούφισης, οι άνθρωποι καταφεύγουν στην κατανά-

λωση φαγητού για να διαχειριστούν δύσκολες συνθήκες 

της καθημερινότητας και να αναβιώσουν τα θετικά αυτά συ-

ναισθήματα, επιδιώκοντας όμως έτσι μόνο τη βελτίωση των 

συναισθημάτων τους και όχι τον εντοπισμό της πηγής του 

στρες. Καθώς ένα επεισόδιο υπερφαγίας προκαλεί πλήθος 
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αρνητικών συναισθημάτων, όπως θυμός, ενοχές, στενοχώ-

ρια, άγχος, το άτομο εστιάζει σε αυτά και εγκλωβίζεται σε 

έναν φαύλο κύκλο. 

Στόχος, λοιπόν, είναι η γνωσιακή αναδόμηση, να μάθει 

δηλαδή το άτομο να αναγνωρίζει τις δυσλειτουργικές και 

αρνητικές σκέψεις που είναι πηγή στρες και το οδηγούν 

σε μη επιθυμητές διατροφικές συμπεριφορές. Αυτό θα ε-

πιτευχθεί μέσω της αυτοπαρατήρησής του και έπειτα της 

καταγραφής από το ίδιο της διατροφικής του συμπεριφο-

ράς, δηλαδή ποια ακριβώς γεγονότα και συναισθήματα 

προηγούνται μιας διατροφικής επιλογής. 

Η διαχείριση του στρες στη μεταβολική εκτροπή έχει 

ως στόχο κυρίως την αποφόρτιση των αρνητικών συναι-

σθημάτων του ατόμου, που είναι η κύρια αιτία διαφυγής 

στο φαγητό και κατ᾽ επέκταση η αλλαγή της διατροφικής 

συμπεριφοράς. 

Οι πιο σημαντικές, λοιπόν, και κλινικά αποδεδειγμένα 

επιτυχημένες τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς αφορούν 

στην αυτοπαρατήρηση, τον αυτοέλεγχο και τον εντοπισμό 

των στρεσογόνων ερεθισμάτων. Επίσης, σύγχρονες κλινικές 

μελέτες αναδεικνύουν τον ρόλο της χαλάρωσης ως έναν 

από τους κυριότερους τρόπους αντιμετώπισης του στρες, 

με κύρια την προοδευτική μυϊκή χαλάρωση και έπειτα μια 

σειρά τεχνικών αναπνοής (π.χ. διαφραγματική αναπνοή), 

που με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να συμβάλ-

λουν στη μείωση του στρες και να δώσουν στο άτομο την 

αίσθηση του ελέγχου, ο οποίος χάνεται σχεδόν πλήρως 

όταν είναι υπό συνθήκες στρες.

Η απόκτηση ελέγχου επιτυγχάνεται επιπλέον μέσω μιας 

καθημερινής ρουτίνας, η οποία έχει ως κύριο στόχο τη δι-

ατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού, η οποία διατα-

ράσσεται όταν το άτομο υπόκειται σε στρες.

Η διαχείριση του στρες καθίσταται αναγκαία προκειμέ-

νου ένα άτομο να μπορέσει να διατηρήσει την ομοιόσταση 

του οργανισμού του και κατ᾽ επέκταση τη σωματική και 

ψυχική του υγεία, έχοντας έτσι την ικανότητα να κάνει 

υγιείς διατροφικές επιλογές, οι οποίες με τη σειρά τους, 

όταν διαταράσσονται, είναι επιπλέον εκλυτικός στρεσογό-

νος παράγοντας, αλλά και να διαχειρίζεται τις στρεσογόνες 

συνθήκες ζωής για να μην αποκτούν χρονιότητα, η οποία 

με τη σειρά της διαταράσσει τον άξονα ΥΥΕ.

Η αντίδραση, λοιπόν, του στρες είναι μια προσαρμοστι-

κή διαδικασία, η οποία όμως, όταν γίνει χρόνια, οδηγεί σε 

πλήθος σωματικών και ψυχικών προβλημάτων και για το 

λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ολιστική προσέγγιση και 

αντιμετώπιση του προβλήματος.

Bιβλιογραφία

1. Walker S, Carlos P II, Foreyt JP. Successful Management of the Obese. American Family Pysician, 2000, 15; 61: 3.615-3.622.
2. Chrousos GP. The role of stress and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in the pathogenesis of the metabolic syndrome: neuro-

endocrine and target tissue-related causes. International Journal of Obesity & Related Metabolic Disorders, 2000; Vol. 24, pS50: 1p.

Abstract
Zafeiropoulou A. The management of stress during metabolic aberration. Iatrika Analekta, 2014; 

3: 1165-1166
The metabolic syndrome is considered, nowadays, as one of the "assassins"” of public health, since the lifestyle of the 

majority of people leads to the syndrome᾽s manifestation. The person᾽s stress in this case is related to the metabolic 

syndrome not only due to the hormonal effects, but also due to the syndrome᾽s correlation with the unhealthy nutrition 

choices made by the person himself/herself. Stress management during metabolic aberration focuses, mainly, on 

discharging the negative feelings of the person, and, to a greater extent, on changing the nutritional behavior; the 

stressful situations in life, when they became chronical, are capable of disturbing the Hypothalamic - Pituitary - Adrenal 

axis, hence leading to the appearance of serious and chronic conditions.

Εικ. 1. Ο άξονας υποθάλαμος - υπόφυση - επινεφρίδια (ΥΕΕ).
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Ο όρος ÇΠροδιαβητική κατάστασηÈ ή ÇΠροδιαβήτηςÈ 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παρουσία διατα-

ραγμένης ομοιοστασίας της γλυκόζης, η οποία όμως δεν 

πληροί τα κριτήρια διάγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη 

(ΣΔ). Ο προδιαβήτης χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

παθολογικής ανοχής στη γλυκόζη (Impaired Glucose 

Tolerance - IGT) ή και διαταραχής της γλυκόζης νηστείας 

(Impaired Fasting Glucose - IFG) (πίνακας 1). Τα άτομα 

με προδιαβήτη είναι κατά κανόνα ασυμπτωματικά, υπέρ-

βαρα ή και παχύσαρκα.

Η IGT και η IFG μπορεί είτε να συνυπάρχουν είτε να 

παρουσιάζονται ξεχωριστά. Μια παλαιότερη σχετική α-

νασκόπηση περιέγραψε ότι λιγότεροι από τους μισούς 

ανθρώπους με IFG είχαν ταυτόχρονα και IGT, ενώ μόνο 

ένα ποσοστό 20%-30% όσων παρουσίαζαν IGT είχαν πα-

ράλληλα και IFG. Το συγκεκριμένο εύρημα υποδηλώνει 

τη συμμετοχή διαφορετικών παθοφυσιολογικών μηχανι-

σμών για την εμφάνιση των δύο αυτών καταστάσεων. Η 

ίδια μελέτη έδειξε επίσης ότι η IFG έχει μεγαλύτερο επι-

πολασμό στους άνδρες, ενώ αντιθέτως η IGT εμφανίζεται 

συχνότερα στις γυναίκες.

Ο προδιαβήτης είναι δηλαδή μια ενδιάμεση κατάστα-

ση μεταξύ του φυσιολογικού μεταβολισμού της γλυκόζης 

(γλυκόζη πλάσματος μετά από 8ωρη νηστεία <100 mg/

dl - γλυκόζη πλάσματος 2 ώρες μετά τη χορήγηση από το 

στόμα 75g γλυκόζης <140 mg/dl) και του ΣΔ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τη γλυκόζη πλάσματος νη-

στείας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health 

Organization - WHO) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Διαβήτη (International Diabetes Federation - IDF) χρησι-

μοποιούν ως ανώτερη φυσιολογική την τιμή 110 mg/dl. 

Επίσης η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία (American 

Diabetes Association - ADA), σε αντίθεση με τους άλλους 

φορείς, χαρακτηρίζει προδιαβητική κατάσταση την πα-

ρουσία γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) μετα-

ξύ 5,7%-6,4%. Προς το παρόν στην Ελλάδα η Ελληνική 

Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) δε συνιστά τη χρήση της 

HbA1c ως μέσου για τον έλεγχο του προδιαβήτη. 

Κλινική σημασία των προδιαβητικών 
καταστάσεων
Η κλινική σημασία των καταστάσεων αυτών φαίνεται από 

το γεγονός ότι τα άτομα με προδιαβήτη παρουσιάζουν πο-

λύ αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ, καθώς και επιπλοκών 

από το καρδιαγγειακό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

βρεθεί ότι το ετήσιο ποσοστό των ατόμων με προδιαβή-

τη που μεταπίπτουν στην κατηγορία του ΣΔ κυμαίνεται 

στο 5%-10%. Από μετααναλύσεις κλινικών μελετών έχει 

εκτιμηθεί, ότι τελικά το 70% των ατόμων αυτών θα εμ-

φανίσουν κάποια στιγμή ΣΔ. Ο κίνδυνος εμφάνισης ΣΔ 

πολλαπλασιάζεται στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει IGT 

και IFG. 

Όπως είναι γνωστό, ο ΣΔ, ειδικά στις περιπτώσεις που 

δε ρυθμίζεται σωστά, στην εξελικτική του πορεία μπορεί 

να προκαλέσει βλάβες σε διάφορα όργανα του σώματος, 

όπως οι οφθαλμοί, οι νεφροί, η καρδιά, τα νεύρα και τα 

Διερεύνηση προδιαβητικών καταστάσεων: ενδείξεις - μεθοδολογία
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Πίνακας 1 Κριτήρια για τη διάγνωση του προδιαβήτη (ADA 2013)

n Γλυκόζη πλάσματος νηστείας 100-125 mg/dl (αποχή από γεύμα τουλάχιστον για 8 ώρες)
ή

n Γλυκόζη πλάσματος 2 ώρες μετά τη χορήγηση από το στόμα 75g γλυκόζης (καμπύλη γλυκόζης) 140-199 mg/dl
ή

n HbA1c 5,7-6,4%
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αγγεία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προδιαβητικές καταστά-

σεις συσχετίζονται με πρώιμες υποκλινικές βλάβες στους 

νεφρούς, στο αυτόνομο και περιφερικό νευρικό σύστημα, 

στον αμφιβληστροειδή, καθώς και στα μεγάλα αγγεία 

(μακροαγγειοπάθεια). 

Εκτός από τη μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα, δεν 

είναι αμελητέο επίσης και το τεράστιο κόστος που επι-

φέρουν, τόσο τα καρδιαγγειακά νοσήματα όσο και ο ΣΔ, 

στα συστήματα υγείας όλων των κρατών. Είναι ενδεικτικό 

ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2011, το συνολικό κόστος 

για το ΣΔ έφθασε τα 75 δισ. ευρώ. Είναι σημαντικό βέ-

βαια να αναφερθεί ότι με τις κατάλληλες παρεμβάσεις η 

εμφάνιση του ΣΔ είναι δυνατό να καθυστερήσει ή και να 

προληφθεί. 

Επιπολασμός των προδιαβητικών καταστάσεων
Ο επιπολασμός του προδιαβήτη, όπως και του ΣΔ τύπου 

2, αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτη-

ριστικά είναι τα ευρήματα της μεγάλης επιδημιολογικής 

μελέτης U.S. National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES), σύμφωνα με τα οποία το 35% των Αμε-

ρικανών ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών και αντίστοιχα 

το 50% άνω των 65 ετών παρουσίαζαν προδιαβήτη. Με 

βάση τη μελέτη αυτή υπολογίστηκε ότι το 2010 στις ΗΠΑ 

ο αριθμός των ατόμων με προδιαβήτη προσέγγιζε τα 79 

εκατομμύρια ανθρώπους. Στη μελέτη αυτή τα κριτήρια 

που λήφθηκαν υπόψη για τη διάγνωση ήταν η τιμή της 

γλυκόζης πλάσματος νηστείας και η HbA1c.

Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι τα άτομα με IGT ξεπερ-

νούν τα 60 εκατομμύρια (σχεδόν 10% του συνολικού ενή-

λικου πληθυσμού ηλικίας 20-79 ετών) και εκτιμάται ότι ο 

αριθμός αυτός θα αυξάνεται διαρκώς τα επόμενα χρόνια. 

Επίσης, σύμφωνα με την IDF, σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι 

το 2030 τα άτομα με προδιαβήτη αναμένεται να προσεγ-

γίσουν τα 472 εκατομμύρια!

Παθοφυσιολογία των προδιαβητικών 
καταστάσεων
Μέσα από μία σειρά ερευνητικών μελετών, είναι πλέον 

γνωστό ότι από την παρουσία διαταραγμένης ομοιοστα-

σίας της γλυκόζης μέχρι την εμφάνιση του ΣΔ Τύπου 2 

είναι δυνατόν να μεσολαβήσουν πολλά χρόνια. Είναι 

κοινή παραδοχή ότι οι παθοφυσιολογικές διαταραχές του 

μεταβολισμού της γλυκόζης, που περιγράφονται στο ΣΔ 

Τύπου 2, αρχίζουν να εμφανίζονται από το στάδιο που 

χαρακτηρίζεται ως προδιαβήτης.

Μια τιμή γλυκόζης νηστείας που κυμαίνεται στα φυσιο-

λογικά επίπεδα, αντανακλά την ικανότητα του β-κυττάρου 

του παγκρέατος να εκκρίνει επαρκή ποσότητα ινσουλίνης, 

ώστε να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του οργανισμού και 

ταυτόχρονα να ελέγχει την παραγωγή γλυκόζης από το 

ήπαρ. Αυτό προϋποθέτει επίσης φυσιολογική ευαισθησία 

του ήπατος στη δράση της ινσουλίνης. 

Πίνακας 2 Ενδείξεις για προσυμπτωματικό έλεγχο (ΕΔΕ 2011)

f Ηλικία ≥45 έτη

f Περιφέρεια μέσης ≥102 cm (άνδρες) και ≥88 cm (γυναίκες)

f Δείκτης μάζας σώματος ≥30 kg/m2

f Οικογενειακό ιστορικό διαβήτη σε γονείς, αδέλφια, παιδιά

f Ιστορικό υπέρτασης ή καρδιαγγειακής νόσου

f Ιστορικό διαβήτη κύησης

f Γέννηση παιδιών με σωματικό βάρος >4 kg

f Γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

f Λήψη φαρμάκων που προδιαθέτουν σε αύξηση της γλυκόζης αίματος (π.χ. κορτιζόνη)

Εικ. 1. Η πρώτη και η δεύτερη φάση έκκρισης ινσουλίνης από τα 
β-κύτταρα του παγκρέατος σε ανταπόκριση στην αύξηση της γλυ-
κόζης στο πλάσμα έπειτα από γεύμα.
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Αντίστοιχα, μια εντός των φυσιολογικών ορίων τιμή γλυ-

κόζης πλάσματος 2 ώρες μετά τη χορήγηση από το στόμα 

75g γλυκόζης, απαιτεί την κατάλληλη ανταπόκριση του β-

κυττάρου (Εικόνα 1) στην αύξηση της γλυκόζης στο αίμα 

και παράλληλα φυσιολογική αντίσταση των περιφερικών 

ιστών στη δράση της ινσουλίνης. 

Έχει βρεθεί ότι τα άτομα με IGT παρουσιάζουν κυρίως 

αντίσταση των μυϊκών κυττάρων στη δράση της ινσουλί-

νης και σε μικρότερο βαθμό αντίσταση στην ινσουλίνη 

στο επίπεδο του ήπατος. Αντίθετα, τα άτομα με IFG εμφα-

νίζουν κυρίως μεγάλη ηπατική αντίσταση στη δράση της 

ινσουλίνης. 

Οι διαφορές αυτές που παρατηρούνται στον υποκείμενο 

παθοφυσιολογικό μηχανισμό των δυο Προδιαβητικών Κα-

ταστάσεων ενδεχομένως να επεξηγούν και το διαφορετικό 

επιπολασμό μεταξύ IGT και IFG.

Στα άτομα με προδιαβήτη έχει περιγραφεί επίσης μείω-

ση του όγκου, καθώς και της εκκριτικής ικανότητας των β-

κυττάρων, η οποία μάλιστα μπορεί να φθάνει σε ποσοστό 

μέχρι και το 80%. Τα άτομα με IFG παρουσιάζουν διαταρα-

χή κυρίως της πρώτης φάσης έκκρισης ινσουλίνης από τα 

β-κύτταρα, ενώ τα άτομα με IGT παρουσιάζουν μειωμένη 

εκκριτική ικανότητα τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη 

δεύτερη (παρατεταμένη) φάση.

Ποιά άτομα πρέπει να ελέγχονται 
για προδιαβητικές καταστάσεις
Ο έλεγχος για προδιαβήτη θα πρέπει να εστιάζει κυρίως 

στον πληθυσμό που έχει παράγοντες οι οποίοι θεωρείται 

ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ Τύπου 2 (Πίνακας 

2). Είναι γνωστό ότι η αλληλεπίδραση της κληρονομικότη-

τας και της προχωρημένης ηλικίας (Εικόνα 2) σε συνδυα-

σμό με την παχυσαρκία και την έλλειψη σωματικής άσκη-

σης, είναι το σημαντικότερο αίτιο εμφάνισης τόσο του ΣΔ 

Τύπου 2, όσο και των προδιαβητικών καταστάσεων.

Ο έλεγχος για προδιαβήτη γίνεται μέσω της εκτίμησης 

της τιμής της γλυκόζης πλάσματος μετά από 8ωρη νηστεία, 

της τιμής της γλυκόζης πλάσματος 2 ώρες μετά τη χορή-

γηση από το στόμα 75g γλυκόζης (καμπύλη γλυκόζης) και 

της τιμής της HbA1c. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η καμπύλη γλυκόζης πρέπει να 

γίνεται πάντα το πρωί, έπειτα από δεκάωρη νηστεία, αφού 

προηγηθούν τρεις ημέρες διατροφής πλούσιας σε υδατάν-

θρακες. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας απαγορεύονται 

αυστηρά οποιαδήποτε μυϊκή άσκηση και το κάπνισμα. 

Κατά την εκτίμηση της HbA1c, πρέπει να λαμβάνεται υ-

πόψη η τυχόν συνύπαρξη αναιμίας, καθώς και αιμοσφαιρι-

νοπαθειών (ομόζυγη - ετερόζυγη μεσογειακή αναιμία) επει-

δή μπορεί να επηρεάσουν την τιμή της. Επίσης, η μέθοδος 

μέτρησης της HbA1c πρέπει να είναι πιστοποιημένη από 

το Εθνικό Πρόγραμμα Τυποποίησης της Γλυκοζυλιωμένης 

Αιμοσφαιρίνης (National Glycohemoglobin Standardization 

Program - NGSP).

Τα άτομα με προδιαβήτη θα πρέπει να παρακολου-

θούνται τουλάχιστο μια φορά το χρόνο με μέτρηση της 

γλυκόζης νηστείας, τη HbA1c και σε ειδικές περιπτώσεις 

με καμπύλη γλυκόζης. Επίσης, στα άτομα αυτά πρέπει να 

γίνεται τακτική εκτίμηση της αρτηριακής πίεσης και του 

λιπιδαιμικού τους προφίλ. 

Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αποτροπή  
της εξέλιξης των προδιαβητικών  
καταστάσεων σε ΣΔ
Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στις κατηγορίες υ-

ψηλού κινδύνου, όπως η IGT είναι καλά τεκμηριωμένη μέ-

σα από πλήθος μελετών. Τα άτομα με IFG, IGT και HbA1c 

5,7%-6,4% θα πρέπει να ενθαρρύνονται να υιοθετούν έναν 

υγιεινό τρόπο ζωής, που θα στοχεύει σε μείωση του σωμα-

τικού βάρους και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. 

Σε σχετική μελέτη έχει περιγραφεί ότι η αθροιστική επί-

πτωση του νεοεμφανιζόμενου ΣΔ Τύπου 2 είναι δυνατόν 

να μειωθεί έως και 58% στα άτομα που ακολουθούν υγιει-

Εικ. 2. Οι τιμές της γλυκόζης νηστείας και της γλυκόζης πλάσματος 
2 ώρες μετά τη χορήγηση από το στόμα 75g γλυκόζης (καμπύλη 
γλυκόζης) σε άτομα διαφόρων ηλικιακών ομάδων χωρίς ιστορικό ΣΔ 
(προσαρμοσμένη από DECODE Study Group. Diabetes Care. 2003; 
26: 61-69).

Εικ. 3. Η επίδραση της υγιεινοδιαιτητικής παρέμβασης έναντι της 
χορήγησης μετφορμίνης και εικονικού φαρμάκου στην αθροιστική 
επίπτωση εμφάνισης ΣΔ κατά τη διάρκεια 4 ετών σε μη διαβητικά 
άτομα - μέση ηλικία 50,6±10,7 έτη (Knowler WC et. al. N Engl J 
Med. 2002; 346: 393-403).
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Abstract
Thomakos P, Zoupas C. Pre-diabetic conditions: diagnosis, indications and treatment. Iatrika 

Analekta, 2014; 3: 1167-1170
Pre-diabetic Conditions or Pre-diabetes is a state in which blood glucose levels is higher than normal, but below the 

threshold to be classified as Type 2 Diabetes (T2D). Pre-diabetes increases the risk of developing T2D and cardiovascular 

disease. Diagnosis of Pre-diabetes is based on Fasting Blood Glucose levels, Oral Glucose Tolerance Test and Glycosylated 

Hemoglobin values (HbA1c). Pre-diabetes is characterized by Impaired Fasting Glucose (IFG), Impaired Glucose Tolerance 

(IGT), or both conditions. People with Pre-diabetes are usually asymptomatic. Considering that more than 472 million 

people worldwide will have Pre-diabetes by 2030, Pre-diabetes is a major public health challenge. Progression from 

Pre-diabetes to T2D isn't inevitable. Lifestyle intervention studies have demonstrated that moderate regular physical 

activity, weight loss, healthy eating and abstinence from smoking can reduce the relative risk of developing T2D by 58%.

νοδιαιτιτική παρέμβαση.

Η ADA στις οδηγίες που εξέδωσε για το 2014, συνιστά 

προσπάθεια για μείωση του σωματικού βάρους κατά 5%-

7%, εφόσον είναι αυξημένο, και τουλάχιστον 30 λεπτά 

μέτριας έντασης άσκηση ημερησίως την εβδομάδα. Ο κα-

λύτερος τύπος της σωματικής άσκησης για τα άτομα με 

προδιαβητικές καταστάσεις είναι το περπάτημα, ο χορός, 

η κολύμβηση και η ποδηλασία.

Έχει βρεθεί επίσης ότι τα άτομα με προδιαβήτη (ιδιαί-

τερα όσα παρουσιάζουν IGT) και Δείκτη Μάζας Σώματος 

(ΒΜΙ) >35 kg/m2 , ηλικίας μικρότερης των 60 ετών είναι 

δυνατό να ωφεληθούν από τη χορήγηση μετφορμίνης. Εί-

ναι άξιο αναφοράς ότι για την πρόληψη του ΣΔ, η αλλαγή 

του τρόπου ζωής έχει αποδειχτεί πιο αποτελεσματική από 

τη χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου, συμπεριλαμβανο-

μένης και της μετφορμίνης (Εικόνα 3). 

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι είναι αναγκαία η διακοπή 

του καπνίσματος, καθώς έχει συσχετιστεί με αύξηση της 

αντίστασης στη ινσουλίνη και την ανάπτυξη IGT. Μάλιστα, 

σε αντίστοιχη μελέτη αποδείχτηκε ότι καπνιστές παρου-

σίασαν βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη 8 εβδο-

μάδες μετά τη διακοπή του καπνίσματος, παρότι κατά τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο καταγράφηκε αύξηση του 

σωματικού τους βάρους.

Η εντυπωσιακή αύξηση του ΣΔ Τύπου 2 τα τελευταία 

χρόνια έχει οδηγήσει τους επιστήμονες στη συστηματικό-

τερη διερεύνηση των προδιαβητικών καταστάσεων, ώστε 

με την άμεση εφαρμογή προληπτικών μέτρων, όπως είναι 

η υγιεινοδιαιτητική αγωγή με βάση τη μεσογειακή δίαιτα, 

η αυξημένη σωματική δραστηριότητα και άσκηση, και η 

απώλεια βάρους, να περιορίσουν σημαντικά τη συχνότητα 

του ΣΔ Τύπου 2.
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Η παχυσαρκία είναι αποτέλεσμα των γονιδίων και του πε-

ριβάλλοντος. O συνδυασμός της γενετικής προδιάθεσης 

για αποθήκευση ενέργειας και του σύγχρονου τρόπου 

ζωής έχει οδηγήσει σήμερα σε ποσοστά παχυσαρκίας 

που δεν υπήρξαν ποτέ στο παρελθόν. Τα δεδομένα είναι 

ανησυχητικά διότι τα τελευταία 30 χρόνια η παχυσαρκία 

αυξήθηκε πάνω από το διπλάσιο, με αποτέλεσμα σήμερα 

το φαινόμενο να θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας παγκόσμια επιδημία.

Η παχυσαρκία προσβάλλει το 17% όλων των παιδιών 

και εφήβων στις ΗΠΑ, που είναι τριπλάσιο ποσοστό από 

αυτό της προηγούμενης γενιάς. Τα αυξανόμενα ποσοστά 

παχυσαρκίας υπολογίζεται ότι στοιχίζουν στα συστήματα 

υγείας ποσά παρόμοια με το κόστος γήρανσης του πλη-

θυσμού κατά 20 χρόνια. Το 2008 το κόστος της παχυ-

σαρκίας στις ΗΠΑ εκτιμήθηκε στα 147 δισεκατομμύρια 

δολάρια.

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ - BMI) είναι ένας α-

τελής δείκτης που χρησιμοποιείται ευρύτατα. Ο υπολογι-

σμός του λιπώδους ιστού με το συγκεκριμένο δείκτη υφί-

σταται κριτική γιατί είναι ανακριβής στους πληθυσμούς 

που έχουν υψηλό ποσοστό μυϊκής μάζας.

Το NICE της Αγγλίας προτείνει τη χρήση της περιφέ-

ρειας της μέσης <102 cm για τους άνδρες και <88 cm 

για τις γυναίκες) σε συνδυασμό με το ΔΜΣ/BMI για τον 

καθορισμό της παχυσαρκίας.

Παρά τα μειονεκτήματα, o δείκτης ΔΜΣ/BMI είναι α-

πλός στον υπολογισμό του, χωρίς κόστος, και χρησιμο-

ποιείται σε όλες τις μελέτες μέχρι σήμερα.

Οστεοαρθριτίδα
Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) θεωρείται ο πιο συχνός τύπος αρ-

θρίτιδας, αλλά η επίπτωσή της είναι δύσκολο να αξιολογη-

θεί. Ο λόγος είναι ότι η οστεοαρθρίτιδα καθορίζεται είτε 

κλινικά είτε ακτινολογικά και μεταξύ τους δεν υπάρχει 

αντιστοιχία.

Η οστεοαρθρίτιδα είναι πολυπαραγοντική νόσος η 

οποία επηρεάζεται από την ηλικία, το φύλο, το οικογε-

νειακό ιστορικό και άλλους παράγοντες. Τα άτομα με 

οστεοαρθρίτιδα έχουν την τάση για μειωμένη ποιότητα 

ζωής και αυξημένη θνητότητα σε σχέση με τα άτομα χωρίς 

οστεοαρθρίτιδα.

Η ταξινόμηση της οστεοαρθρίτιδας ως μη φλεγμονώδους 

αρθρίτιδας ήταν μια ατυχής ταξινόμηση στο παρελθόν, ό-

ταν στις αρχικές μελέτες στο αρθρικό υγρό βρέθηκαν λιγό-

τερα λευκά αιμοσφαίρια απ' ό,τι στο υγρό ρευματοειδούς 

αρθρίτιδας ή σηπτικής αρθρίτιδας. Το πρώτο βήμα στην 

κατανόηση της ΟΑ είναι η αναγνώριση της φλεγμονώδους 

επεξεργασίας που δεν είναι μόνο στη ρευματοειδή ή άλλη 

κλασική φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Επιδημιολογικές μελέτες 

αναφέρουν ότι η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) έχει ισχυρή 

σχέση με την παρουσία και εξέλιξη της ΟΑ του γόνατος.

Άλλες μελέτες έχουν αποδείξει εντυπωσιακά την ισχυ-

ρή σχέση μεταξύ των επιπέδων της CRP και της ιντερλευ-

κίνης-6 (IL-6) στο αρθρικό υγρό κατά τη χρονική στιγμή 

της ολικής αρθροπλαστικής. Η φλεγμονώδης επεξεργασία 

είναι παρούσα στις οστεοαρθριτικές αρθρώσεις πολύ πριν 

από την εμφάνιση ακτινολογικών ευρημάτων. Μελέτες με 

τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας, με ή χωρίς σκιαγραφι-

κό, προτείνουν μια σχέση μεταξύ της παρουσίας υμενίτι-

δας και της εξέλιξης της οστεοαρθρίτιδας. Ο σημαντικός 

ρόλος της υμενίτιδας σε καμία περίπτωση δεν αφαιρεί τη 

συμμετοχή του αρθρικού χόνδρου και των χονδροκυττά-

ρων στην παθογένεια είτε της πρώιμης είτε της απώτερης 

οστεοαρθρίτιδας. Πρώιμα επεισόδια κερματισμού του 

αρθρικού χόνδρου μπορεί να παίζουν σημαντικό οδηγό 

ρόλο στην εξέλιξη της φλεγμονώδους επεξεργασίας στην 

οστεοαρθρική άρθρωση και ιδιαίτερα στον οστεοαρθρικό 

υμένα.

Πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν ότι σε ένα σημαντι-

κό υποσύνολο των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα, η χρόνια, 

χαμηλής έντασης, φλεγμονή είναι ο σημαντικότερος λόγος 

για το συνεχιζόμενο κατακερματισμό της άρθρωσης.

Η δημιουργία χρόνιας φλεγμονής στην οστεοαρθρίτιδα 

έπειτα από τραύμα ή σύνδρομο υπέρχρησης μπορεί να 

κατανοηθεί σαν ένας φαύλος αυτοτροφοδοτούμενος κύ-

κλος βλάβης των τοπικών ιστών φλεγμονής και επισκευής, 

τέτοια που η οστεοαρθριτική άρθρωση παρομοιάζεται με 

Παχυσαρκία και οστεοαρθρίτιδα

Σάββας Σουρμελής
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χρόνιο τραύμα.

Η αρχική βλάβη, που οφείλεται σε τραύμα οξύ ή χρόνιο, 

προκαλεί τοπική φλεγμονώδη ανταπόκριση, που προκαλεί 

περαιτέρω απώλεια χόνδρου και προοδευτική βλάβη της 

άρθρωσης με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, η ενερ-

γοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος αποτελεί 

έναν επιπλέον ενδογενή μηχανισμό μέσω του οποίου η 

φλεγμονή της οστεοαρθρίτιδας και η καταστροφή του αρ-

θρικού χόνδρου μπορεί να επιταχυνθούν. Η μείωση της 

μυϊκής μάζας (σαρκοπενία) και υψηλή λιπώδης μάζα υ-

πάρχουν ταυτόχρονα στους μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες. 

Στη βιβλιογραφία έχει γίνει σχετική αναφορά τα τελευταία 

χρόνια για την αντίστροφη σχέση μεταξύ μυϊκής μάζας και 

οστεοαρθρίτιδας. 

Η σχέση οστεοαρθρίτιδας και παχυσαρκίας μπορεί να 

δικαιολογηθεί από παράγοντες εκτός από το μηχανικό 

φορτίο. Η παχυσαρκία συνδέεται με την οστεοαρθρίτι-

δα όχι μόνο στις φορτιζόμενες αρθρώσεις, αλλά και στις 

αρθρώσεις των χεριών, όπου η μηχανική φόρτιση είναι 

απίθανο να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Την τελευταία δεκαετία νεότερη θεωρία αναφέρει ότι 

από την παχυσαρκία προκαλείται μικρού βαθμού φλεγ-

μονώδης κατάσταση με ευθείες παθολογικές επιδράσεις 

στο μυοσκελετικό σύστημα. Υπάρχει ισχυροποιούμενη 

απόδειξη ότι, αν και η οστεοαρθρίτιδα είχε την ετικέτα 

της μη φλεγμονώδους αρθρίτιδας, υπάρχει φλεγμονώδες 

στοιχείο. Το στοιχείο αυτό οφείλεται στην επιπλέον πα-

ρουσία λιπώδους ιστού.

Ο λευκός λιπώδης ιστός υπάρχει άφθονος στους παχύ-

σαρκους ενήλικες. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι 

ο λευκός λιπώδης ιστός είναι ένας ισχυρός ενδοκρινής 

αδένας, ο οποίος εκλύει πληθώρα διαφορετικών προ-

φλεγμονωδών και ανοσοτροποποιητικών κιτοκινών που 

προέρχονται από τα λιποκύτταρα και τα λεμφοκύτταρα 

του λιπώδους ιστού.

Η παχυσαρκία συνδέεται με αύξηση των φλεγμονωδών 

δεικτών, όπως η C αντιδρώσα πρωτεΐνη, η ΤΚΕ, η ιντερλευ-

κίνη-6, και ιστικό νεκρωτικό παράγοντα (TNF).

Οι κιτοκίνες που παράγονται στο λευκό λιπώδη ιστό ο-

νομάζονται αδιποκίνες. Τα μικρά αυτά πεπτίδια βρίσκονται 

σε υψηλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα και στο αρθρικό 

υγρό των παχύσαρκων ασθενών. Αν και ο ακριβής ρόλος 

των αδιποκινών στη συστηματική φλεγμονή και την οστε-

ορθρίτιδα δεν είναι απόλυτα κατανοητός, αυξανόμενες 

ενδείξεις προτείνουν ότι υπάρχει. Οι θεωρίες είναι τρεις:

1.  Τα λιποκύτταρα και τα λευκοκύτταρα του λιπώδους 

ιστού απελευθερώνουν προφλεγμονώδεις κυτοκίνες 

στη συστηματική κυκλοφορία και η ποσότητα και ο 

χαρακτήρας των κιτοκινών που απελευθερώνονται έχει 

σχέση με το δείκτη μάζας σώματος.

2.  Πολλά όργανα-στόχοι επηρεάζονται από τις αδιποκίνες 

και το αποτέλεσμα είναι η αύξηση των παθήσεων και οι 

δυσλειτουργίες οργάνων στους παχύσαρκους ασθενείς.

3.  Το μυοσκελετικό σύστημα, τα οστά και ο αρθρικός χόν-

δρος δεν εξαιρούνται από την επίδραση των αδιποκινών 

και μπορούν να παίζουν ρόλο στη δημιουργία και την 

εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας.

Η προφλεγμονώδης κατάσταση που προκαλείται από 

την παχυσαρκία θεωρείται η υποβόσκουσα αιτία του με-

ταβολικού συνδρόμου. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η 

οστεοαρθρίτιδα θα πρέπει να θεωρείται τμήμα του μετα-

βολικού συνδρόμου αφού μοιράζεται τα ίδια μονοπάτια.

Η παχυσαρκία δεν συνδέεται μόνο με την οστεοαρθρί-

τιδα, αλλά συνδέεται και με διάφορα σύνδρομα πόνου. Η 

παχυσαρκία έχει επίδραση στον πόνο μαλακών μορίων και 

παράλληλα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ παχυσαρκίας, 

κατάθλιψης και πόνου. Αδυναμία για άσκηση λόγω πόνου 

αναφέρεται ως το εμπόδιο για την απώλεια βάρους, η ο-

ποία επιταχύνει τον κύκλο πόνου και παχυσαρκίας.

Επιπλέον επιχείρημα στη σημασία της συστηματικής 

μεταβολικής επίδρασης της παχυσαρκίας στην οστεο-

αρθρίτιδα του γόνατος είναι μια πρόσφατη μελέτη. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη μετρήθηκε η συνολική μυϊκή μάζα 

του σκελετού και η συνολική λιπώδης μάζα του σώματος 

σε σχέση με την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Τα απο-

τελέσματα έδειξαν ότι η σαρκοπενική παχυσαρκία είναι 

περισσότερο συνυφασμένη με την οστεοαρθρίτιδα, αν και 

οι δύο ομάδες είχαν παρόμοιο βάρος.

Τα οφέλη από την απώλεια βάρους
Η απώλεια βάρους έχει δείξει ότι βελτιώνει τον πόνο και 

τη λειτουργία των παχύσαρκων ασθενών με οστεοαρθρί-

τιδα του γόνατος. Η σημαντική αποδόμηση της άρθρωσης 

του γόνατος δεν αποκλείει τη βελτίωση με σημαντική α-

πώλεια βάρους και οι παχύσαρκοι ασθενείς θα πρέπει σε 

κάθε στάδιο της οστεοαρθρίτιδας να ενθαρρύνονται για 

απώλεια βάρους. Η απώλεια βάρους με επέμβαση (Μ.Ο. 

20%) οδήγησε σε έξι μήνες σε σημαντική βελτίωση στον 

πόνο και στη φυσική δραστηριότητα των ασθενών.

Η μέτρια απώλεια βάρους (9%) σε παχύσαρκους ασθε-
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νείς με ή χωρίς οστεοαρθρίτιδα του γόνατος μπορεί να 

βελτιώσει την ποιότητα και την ποσότητα του χόνδρου. 

Απώλεια ενός κιλού βάρους του σώματος θα προκαλέσει 

μείωση του μηχανικού φορτίου στο γόνατο κατά τέσσερα 

κιλά ανά βηματισμό κατά τη διάρκεια των καθημερινών 

δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, η απώλεια βάρους συνδέεται με τη μείωση 

των φλεγμονωδών δεικτών (CRP, ιντερλευκίνη-6, και ιστι-

κό νεκρωτικό παράγοντα).

Η παχυσαρκία αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς σε 

όλο τον κόσμο. Η οστεοαρθρίτιδα θεωρείται σήμερα φλεγ-

μονώδης πάθηση σε αντίθεση με την άποψη προ δεκαετί-

ας ως μη φλεγμονώδους αρθρίτιδας. Η παχυσαρκία συνδέ-

εται με την οστεοαρθρίτιδα όχι μόνο λόγω του μηχανικού 

φορτίου, αλλά και μέσω της έκλυσης από τα λιποκύτταρα 

των αδιποκινών, που προκαλούν φλεγμονώδη επεξερ-

γασία στον υμένα και τον αρθρικό χόνδρο. Στους παχύ-

σαρκους ενήλικες η σαρκοπενία (μειωμένη μυϊκή μάζα) 

είναι περισσότερο συνυφασμένη με την οστεοαρθρίτιδα 

γονάτων από τους ενήλικες ίδιου βάρους. Ταυτόχρονα, η 

απώλεια βάρους βελτιώνει σημαντικά την οστεοαρθρίτιδα 

και αυξάνει τη φυσική δραστηριότητα.
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Abstract
Sourmelis S. Obesity and Osteoarthritis. Iatrika Analekta, 2014; 3: 1171-1173

Osteoarthritis is the most common disease affecting the joints which is characterized by pain, difficulty in daily activities 

and decreased mobility. Obesity is associated with the incidence and progression of osteoarthritis both in weight bearing 

and non-weight bearing joints. Osteoarthritis is an inflammatory disease contrary to what was believed 10 years ago. 

The pathogenesis of osteoarthritis relates to joint loading but also to hormonal and cytokines altered pathways. The 

risk of postoperative complications following a total joint arthroplasty in obese patients is raised to as high as 32%. 

The most common postoperative complications are superficial and deep infection as well as postoperative venous 

thromboembolic disease.
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Η δίαιτα και η άσκηση παραμένουν ακόμη και σήμερα 

οι κύριοι τρόποι για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, 

παρότι σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι δύο αυτές 

θεραπευτικές παρεμβάσεις αποδεικνύονται αναποτελε-

σματικές. Ως εκ τούτου σε ορισμένες περιπτώσεις συνι-

στάται η φαρμακευτική αντιμετώπιση και η βαριατρική 

χειρουργική. 

Της έναρξης φαρμακοθεραπείας θα πρέπει να προηγεί-

ται η προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων και του οφέλους 

από τη θεραπεία. Η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να 

αποτελέσει χρήσιμη προσθήκη στη δίαιτα και στην άσκη-

ση, όταν αυτές μόνες τους έχουν αποτύχει, σε άτομα με 

Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI - Body Mass Index) μεγαλύ-

τερο του 30 kg/m2. Επίσης, μπορεί να χορηγηθεί σε άτο-

μα με BMI: 27-29,9 kg/m2 όταν συνυπάρχουν επιπλοκές 

της παχυσαρκίας (διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία) ή 

καρδιαγγειακή νόσος.

Η έναρξη φαρμακοθεραπείας συνήθως γίνεται με-

τά από εξάμηνη αποτυχημένη προσπάθεια δίαιτας και 

άσκησης. Γενικά η χρήση φαρμάκων επιτυγχάνει μια 

μέτρια μείωση του βάρους κατά 2-10 kg. Το μεγαλύ-

τερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται τους πρώτους 6 μήνες 

της θεραπείας. Ο στόχος της θεραπείας είναι η μείωση 

του βάρους κατά 5% το πρώτο εξάμηνο. Μείωση κατά 

10%-15% θεωρείται πολύ καλή απόκριση στη θεραπεία. 

Η μείωση του βάρους στο ιδανικό, παρότι είναι άριστο 

αποτέλεσμα, σπάνια επιτυγχάνεται και γι᾽ αυτό δεν είναι 

ρεαλιστικός στόχος. Αν έπειτα από 12 εβδομάδες θερα-

πείας με κάποιο φάρμακο δεν υπάρχει απώλεια βάρους, 

τότε η θεραπεία διακόπτεται ως μη αποτελεσματική.

Φάρμακα
Η ορλιστάτη αναστέλλει την παγκρεατική και τη γαστρική 

λιπάση και έτσι μειώνει την απορρόφηση των λιπών, με 

συνέπεια τη μείωση του βάρους. Η συνιστώμενη δόση 

είναι 120 mg 3 φορές ημερησίως. Η ορλιστάτη έχει δεί-

ξει ότι είναι αποτελεσματική στη μείωση του βάρους και 

στη διατήρηση του αποτελέσματος. Λόγω του μηχανισμού 

δράσης της μειώνεται η απορρόφηση της λιποδιαλυτής 

βιταμίνης Κ και ως εκ τούτου χρειάζεται μείωση της δόσης 

των δικουμαρινικών αντιπηκτικών. Για τον ίδιο λόγο συ-

νιστάται η συγχορήγηση πολυβιταμινούχου σκευάσματος 

ώστε να αναπληρώνονται οι δυσαπορροφούμενες λιποδια-

λυτές βιταμίνες A, D, E, K. Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες 

είναι συνήθως από το γαστρεντερικό, όπως κράμπες, με-

τεωρισμός, κοιλιακό άλγος, διάρροια, ακράτεια κοπράνων, 

βορβορυγμοί. Οι παρενέργειες μειώνονται με την πάροδο 

του χρόνου όσο οι ασθενείς μαθαίνουν να περιορίζουν 

την πρόσληψη λίπους στο 30% της συνολικής τροφής και 

λιγότερο. Επίσης, έχουν αναφερθεί σοβαρές περιπτώσεις 

ηπατοτοξικότητος, αλλά οξεία νεφρική ανεπάρκεια από 

οξαλικό ασβέστιο, με τη χρήση του φαρμάκου. Είναι το 

μόνο φάρμακο για το οποίο υφίσταται μακρόχρονη εμπει-

ρία στη θεραπεία της παχυσαρκίας.

Η λορκασερίνη είναι αγωνιστής των υποδοχέων σερο-

τονίνης, η οποία μειώνει την όρεξη και κατά συνέπεια 

και το βάρος σώματος. Οι μη εκλεκτικοί αγωνιστές της 

σεροτονίνης, φενφλουραμίνη και δεξφενφλουραμίνη, 

αποσύρθηκαν διότι προκαλούσαν βαλβιδοπάθεια, κάτι 

το οποίο αποφεύγεται με την εκλεκτικότητα της λορκα-

σερίνης, παρότι δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες. Η 

συνιστώμενη δόση είναι 10 mg δύο φορές την ημέρα. Οι 

ανεπιθύμητες παρενέργειες είναι κεφαλαλγία, ζάλη και 

κόπωση. Λόγω της πιθανότητας συνδρόμου σεροτονίνης 

θα πρέπει να αποφεύγεται η συγχορήγηση με άλλα σερο-

τονεργικά φάρμακα, όπως η βουπροπιόνη, οι εκλεκτικοί 

αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, τα τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά κ.ά.

Τα συμπαθομιμητικά φάρμακα, όπως η φεντερμίνη, η 

διαιθυλπροπιόνη, η βενζφαιταμίνη και η φαινδιμετραζίνη, 

μειώνουν τη λήψη τροφής προάγοντας το αίσθημα του κο-

ρεσμού. Επειδή μπορούν να προκαλέσουν εθισμό, έχουν 

πάρει έγκριση μόνο για τη βραχυπρόθεσμη θεραπεία της 

παχυσαρκίας (12 εβδομάδες). 

Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες είναι ταχυκαρδία, υπέρ-

ταση, νευρικότητα, αϋπνία, ξηροστομία, δυσκοιλιότητα. Η 

σιβουτραμίνη, ένας εκπρόσωπος της κατηγορίας, φάνηκε 

ότι είχε αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου 
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και εγκεφαλικών επεισοδίων και γι᾽ αυτόν το λόγο αποσύρ-

θηκε από το εμπόριο.

Τα αντικαταθλιπτικά βουπροπιόνη, φλουοξετίνη και 

σερτραλίνη μπορούν να προτιμηθούν έναντι άλλων σε 

παχύσαρκους ασθενείς με κατάθλιψη διότι μπορούν να 

μειώσουν το βάρος σώματος μέσω της νορεπινεφρίνης, σε 

αντίθεση με άλλα αντικαταθλιπτικά που μπορεί να αυξή-

σουν την όρεξη και το βάρος.

Η τοπιραμάτη είναι αντιεπιληπτικό φάρμακο και έχει 

έγκριση για την πρόληψη της ημικρανίας. Μπορεί να μει-

ώσει το βάρος ως μονοθεραπεία, αλλά καλύτερα αποτε-

λέσματα έχει σε συνδυασμό με τη φεντερμίνη. Ο συνδυ-

ασμός των δυο φαρμάκων έχει πάρει έγκριση για τη θε-

ραπεία της παχυσαρκίας και φάνηκε αποτελεσματικός σε 

μελέτες διάρκειας έως 2 έτη. Η συνιστώμενη δόση είναι 

7,5/46 mg ή 15/92 mg. Παρενέργειες είναι η ξηροστομία, 

η δυσκοιλιότητα και οι παραισθήσεις. Αντενδείκνυται σε 

άτομα με ιστορικό νεφρολιθίασης, υπέρτασης, καρδιαγγει-

ακής νόσου και σε εγκύους.

Διαβητικοί παχύσαρκοι ασθενείς
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει γι᾽ αυτήν την κατηγορία 

ασθενών αφενός διότι ένα μεγάλο ποσοστό διαβητικών 

τύπου 2 είναι υπέρβαροι και η μείωση του βάρους επιφέ-

ρει ευνοϊκά αποτελέσματα στη γλυκαιμική ρύθμιση, αλλά 

και στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αφετέρου διότι τα πε-

ρισσότερα αντιδιαβητικά προκαλούν αύξηση του βάρους, 

όπως οι σουλφονυλουρίες, οι μεγλινίδες, η ινσουλίνη και 

οι θειαζολιδινεδιόνες. Όμως, υπάρχουν αντιδιαβητικά 

φάρμακα που δεν μεταβάλλουν το βάρος, όπως οι ανα-

στολείς του ενζύμου DPP-4 (διπεπτυλ-πεπτιδάση 4), αλλά 

και φάρμακα που μειώνουν το βάρος, όπως η μετφορμίνη, 

τα ανάλογα του GLP-1 (γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο) και οι 

αναστολείς των μεταφορέων νατρίου-γλυκόζης (SGLT2 

inhibitors).

Η μετφορμίνη είναι διγουανίδη και αποτελεί τη βάση της 

φαρμακευτικής θεραπείας στο διαβήτη τύπου 2. Προκαλεί 

μικρή απώλεια βάρους, δηλαδή κάτω του 5%, γι᾽ αυτό και 

δεν ανήκει στην κλασική θεραπεία της παχυσαρκίας.

Η εξενατίδη και η λιραγλουτίδη είναι ενέσιμα GLP-1 α-

νάλογα και χορηγούνται στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 

2. Εκτός της αντιδιαβητικής τους δράσης, που ασκείται 

με τη γλυκοζοεξαρτώμενη έκκριση ινσουλίνης και την 

αναστολή της έκκρισης γλυκαγόνης, δρουν στο πεπτικό 

σύστημα επιβραδύνοντας τη γαστρική κένωση και στον 

υποθάλαμο μειώνοντας την όρεξη. Έτσι επιτυγχάνουν μια 

δοσοεξαρτώμενη μείωση του βάρους της τάξης του 5%.

Η δαπαγλιφλοζίνη είναι ο μοναδικός αναστολέας SGLT2 

που έχει πάρει έγκριση για τη θεραπεία του διαβήτη τύ-

που 2 στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Βελτιώνει τη γλυκαι-

μική ρύθμιση προκαλώντας γλυκοζουρία, μέσω της οποίας 

προκαλείται αποβολή θερμίδων, με συνέπεια τη βελτίωση 

του γλυκαιμικού ελέγχου, τη μείωση του βάρους σώματος 

και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Η μείωση βάρους 

που επιτυγχάνεται συνήθως είναι της τάξεως των 2-4 kg. Η 

δόση είναι 10 mg άπαξ ημερησίως. Στις ΗΠΑ κυκλοφορεί 

και η καναγλιφλοζίνη, ένας άλλος εκπρόσωπος της νέας 

αυτής κατηγορίας αντιδιαβητικών φαρμάκων.

Abstract
Avramopoulos I. Pharmacotherapy of obesity. Iatrika Analekta, 2014; 3: 1174-1176

Obese persons with a BMI >30 kg/m2 or a BMI of 27 to 29.9 kg/m2 with comorbidities, who have failed to achieve 

weight loss goals through diet and exercise alone, may be offered pharmacologic therapy as add-on. There are many 

options for drug therapy such as orlistat, lorcaserin, phentermine, diethylpropion, benzphetamine, phendimetrazine, 

bupropion or phentermine-topiramate. However, the efficacy and safety of all these medications remains questionable. 

Especially for obese type 2 diabetes patients the antidiabetic drugs metformin, exenatide, liraglutide and dapagliflozin 

may offer the additional benefit of weight reduction.
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Η παχυσαρκία και η εναπόθεση λίπους στην κοιλιά συνδέ-

ονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη και το σακχαρώδη 

διαβήτη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπεργλυκαι-

μία, η υπερτριγλυκεριδαμία και η υπέρταση αυξάνουν τον 

κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο ακόμη και σε ασθενείς 

που έχουν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Είναι πολύ βα-

σική η θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου με δίαιτα, 

άσκηση και λήψη φαρμακευτικής αγωγής όπου και όταν 

χρειάζεται.

Η θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου εστιάζει στην 

πρόληψη και στη θεραπεία της παχυσαρκίας που σχετίζε-

ται με το κοιλιακό λίπος, τη θεραπεία της υπέρτασης και 

την υιοθέτηση διαιτολογίου με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Ως μεταβολικό σύνδρομο, σύμφωνα με τις τελευταίες 

οδηγίες, ορίζεται η κατάσταση που συνδέεται με την πα-

ρουσία τριών από τις παρακάτω καταστάσεις:

1.  Εναπόθεση κοιλιακού λίπους, με περίμετρο μέσης για 

τους άνδρες ≥102 cm και για τις γυναίκες ≥88 cm.

2.  Αυξημένα τριγλυκερίδια ορού ≥150 mg/dL ή θεραπεία 

για υπερτριγλυκεριδαιμία.

3.  HDL (καλή) χοληστερίνη <40 mg/dL για τους άνδρες 

και <50 mg/dL για τις γυναίκες ή θεραπεία για χαμηλή 

HDL χοληστερίνη.

4.  Αρτηριακή πίεση ≥130/85 mmHg ή φαρμακευτική 

αγωγή για υπέρταση.

5.  Γλυκόζη νηστείας ≥100 mg/dL ή φαρμακευτική αγωγή 

για υπεργλυκαιμία.

Οι περισσότεροι ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο 

είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και η απώλεια βάρους 

βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Διάφοροι τύποι δίαιτας έχουν μελετηθεί για τους ασθε-

νείς με μεταβολικό σύνδρομο, με πιο συχνές τη μεσογεια-

κή διατροφή, τη δίαιτα DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension) και τη δίαιτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Μεσογειακή διατροφή
Σε μια πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς με μεταβολικό σύν-

δρομο, αυτοί που ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή 

είχαν μεγαλύτερη απώλεια βάρους, χαμηλότερη αρτηρια-

κή πίεση, βελτιωμένη αντίσταση στην ινσουλίνη και χαμη-

λότερα επίπεδα ινσουλίνης και δείκτες φλεγμονής.

Η μεσογειακή διατροφή αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο τρέφονται οι λαοί που ζουν σε περιοχές όπου ανα-

πτύσσονται τα ελαιόδεντρα γύρω από τη Μεσόγειο. Είναι 

ένας υγιεινός τρόπος διατροφής που εμπνεύστηκε από τις 

διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της Ελλάδας (κυρίως 

της Κρήτης), της Ιταλίας, της Ισπανίας και των χωρών στα 

παράλια της Μέσης Ανατολής, περιοχές που βρέχονται 

από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Η μεσογειακή διατροφή ου-

σιαστικά δίνει έμφαση κυρίως στην κατανάλωση οσπρί-

ων, ελαιόλαδου, δημητριακών και σπόρων, φρούτων και 

λαχανικών, στη μέτρια κατανάλωση ψαριού και άσπρου 

κρέατος και στη σπάνια κατανάλωση κόκκινου κρέατος, ό-

πως επίσης και στη μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού.

Τι περιλαμβάνει η μεσογειακή διατροφή:

n 7-10 μερίδες φρούτα (κυρίως άγουρα) και λαχανικά 

(όχι πολύ βρασμένα) την ημέρα.

n Κατανάλωση γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά (γάλα, 

τυρί και γιαούρτι) και μικρή ποσότητα κόκκινου κρέατος 

και προϊόντων κρέατος (λ.χ. μία φορά τη βδομάδα).

n Ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί 120 ml για τις γυναίκες ή 

μέχρι 2 ποτηράκια για τους άνδρες, που προφυλάσσει το 

καρδιαγγειακό σύστημα.

n Σύνθετους υδατάνθρακες, όπως τα δημητριακά (πο-

λύσπορο ψωμί, ολικής αλέσεως δημητριακά) και φρούτα 

- λαχανικά, γιατί επιδρούν λιγότερο στα μεταγευματικά ε-

πίπεδα σακχάρου απ᾽ ό,τι οι απλοί υδατάνθρακες (άσπρο 

ψωμί, γλυκά).

n Άπαχα κρέατα χωρίς πέτσα, όπως το κοτόπουλο, τα 

οποία ψήνουμε ή βράζουμε.

n Χρήση ελαιόλαδου στη μαγειρική.

n Φρέσκα ψάρια - αποφεύγουμε τα παστά ή τα 

τηγανισμένα.

Η μεσογειακή διατροφή βασίζεται κυρίως:

n στα φρέσκα λαχανικά,
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n στο ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λίπους,

n  στα όσπρια,

n στους σπόρους, οι οποίοι έχουν πρωταρχικό ρόλο στη 

διατροφή αυτή,

n στα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το γιαούρτι και 

το γάλα, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται σε μέτριες 

ποσότητες,

n  στο κόκκινο κρασί,

n  στην ελάχιστη κατανάλωση κόκκινου κρέατος.

Άνθρωποι που ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή 

έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για εμφάνιση των νόσων 

Parkinson και Alzheimer. Η μελέτη της μεσογειακής δι-

ατροφής έχει αποδείξει σε κλινικές έρευνες ότι η υψηλή 

πρόσληψη φυτικών ινών και η χαμηλή κατανάλωση κόκ-

κινου κρέατος σχετίζονται με χαμηλότερη νοσηρότητα και 

μικρότερη συχνότητα εγκεφαλικών επεισοδίων, υπέρτα-

σης και καρδιαγγειακών.

Ακολουθώντας τη μεσογειακή διατροφή είναι σημαντικό 

όχι μόνο να χάσουμε ή να διατηρήσουμε το βάρος μας, 

αλλά και να υιοθετήσουμε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής 

για εμάς και για ολόκληρη την οικογένεια, ώστε και τα 

παιδιά να μαθαίνουν να τρέφονται σωστά.

Οι ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο μπορούν να απο-

λαμβάνουν μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, που 

πρέπει να περιλαμβάνει και υδατάνθρακες, αλλά καλής 

ποιότητας.

Οι άνθρωποι που ζουν γύρω από τη Μεσόγειο έχουν 

μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και λιγότερα καρδιαγγειακά 

επεισόδια σε σχέση με τους κατοίκους των δυτικών κοινω-

νιών. Οι επιστήμονες συμπέραναν ότι η διαφορά μπορεί να 

είναι το αποτέλεσμα των ευεργετικών συστατικών του ελαι-

όλαδου, που είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, και 

των πλούσιων φυτικών ινών στα φρούτα και τα λαχανικά. 

Η χρήση του ελαιόλαδου, με τα αντιοξειδωτικά που περιέ-

χει, έχει συσχετιστεί με την ελάττωση της καρδιαγγειακής 

νόσου και με αντιφλεγμονώδη και αντιυπερτασική δράση, 

ελάττωση της κακής χοληστερίνης LDL και του καρδιαγ-

γειακού κινδύνου.

Επίσης, η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ που είναι πλούσιο 

σε φλαβοειδή και έχει αντιοξειδωτική δράση και συμβάλ-

λει στην ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Μια 

δεκάχρονη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκυρο ιατρι-

κό περιοδικό ÇJournal of American Medical AssociationÈ 

(JAMA) περιέγραψε ότι οι ασθενείς που ακολούθησαν 

τη μεσογειακή διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής 

με άσκηση, είχαν κατά 50% μείωση των θανάτων από 

καρδιαγγειακά.

Η μεσογειακή δίαιτα προστατεύει από την εξέλιξη του 

σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και από την εμφάνιση νέων 

περιπτώσεων, με ελάττωση του κινδύνου κατά 83%. Επί-

σης, η δίαιτα αυτή έχει συνδεθεί με απώλεια βάρους κατά 

3,8 kg περισσότερο απ᾽ ό,τι στη δίαιτα με χαμηλά λιπαρά.

Η επιστημονική έρευνα δεν αφήνει πλέον καμία αμφι-

βολία: η μεσογειακή διατροφή αποτελεί πολύτιμο σύμμα-

χο για την υγεία μας. Το ελαιόλαδο, τα όσπρια, τα φρούτα, 

τα λαχανικά, το ψάρι (μεταξύ άλλων) έχουν ευεργετικές 

ιδιότητες, που συμβάλλουν στην άμυνά μας σε πολλές 

ασθένειες.

Δίαιτα DASH
H δίαιτα αυτή ελαττώνει την αρτηριακή πίεση με το να 

δίνει συστατικά όπως το κάλιο, το ασβέστιο και το μα-

γνήσιο, που σχετίζονται με τη ρύθμιση της αρτηριακής 

πίεσης. Περιλαμβάνει περισσότερα φρούτα και λαχανικά, 

άλιπα γαλακτοκομικά και χαμηλότερη πρόσληψη αλατιού 

στην καθημερινή διατροφή. Η δίαιτα αυτή χαρακτηρίζεται 

από κατανάλωση νατρίου μέχρι 2.400 mg, και υψηλότερη 

λήψη σε γαλακτοκομικά απ᾽ ό,τι η μεσογειακή διατροφή. 

Δίνει έμφαση σε πιο υγιεινές επιλογές τροφών, που συ-

ντείνουν σε βελτίωση στα επίπεδα τριγλυκεριδίων, διαστο-

λικής πίεσης, γλυκόζης νηστείας, ακόμη και σε ασθενείς 

που έχουν χάσει το ίδιο βάρος.

Δίαιτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη
Ο γλυκαιμικός δείκτης αφορά στην ποιότητα των υδαταν-

θράκων και όχι στην ποσότητα. Όσο χαμηλότερος είναι ο 

γλυκαιμικός δείκτης των τροφών τόσο λιγότερο είναι το 

μεταγευματικό σάκχαρο. Ουσιαστικά, ο γλυκαιμικός δεί-

κτης δείχνει πόσο γλυκό είναι ένα τρόφιμο που περιέχει 

50 γρ. υδατανθράκων σε σχέση με το λευκό ψωμί (ή καθα-

ρή γλυκόζη) που περιέχει το ίδιο ποσοστό υδατανθράκων. 

Όταν τα φρούτα είναι ώριμα ή τα όσπρια και τα ζυμαρικά 

είναι πολύ βρασμένα, αυξάνεται ο γλυκαιμικός δείκτης. Γι᾽ 

αυτό προτιμούμε άγουρα φρούτα ή λιγότερο βρασμένα 

όσπρια και ζυμαρικά.

Οι φυτικές ίνες καθυστερούν την απορρόφηση γλυκό-

ζης και γι᾽ αυτόν το λόγο είναι προτιμότερο να καταναλώ-

νονται φρούτα και όχι χυμοί. Οι έτοιμοι χυμοί φρούτων 

περιέχουν ζάχαρη και πρέπει να αποφεύγονται. Συνιστώ-

νται μόνο σε περίπτωση υπογλυκαιμίας, όπου χρειάζεται 
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άμεση κατανάλωση υδατανθράκων. Τροφές με χαμηλό 

γλυκαιμικό δείκτη βελτιώνουν τα επίπεδα γλυκόζης και 

τριγλυκεριδίων στο αίμα. Η δίαιτα DASH στηρίζεται στην 

αντικατάσταση τροφών με ολικής αλέσεως προϊόντα, 

φρούτα άγουρα, λαχανικά και αποφυγή αναψυκτικών και 

χυμών, που έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Οι υδατάνθρακες
Οι υδατάνθρακες βρίσκονται στις αμυλούχες τροφές, 

στα ζυμαρικά, στο ρύζι, στις πατάτες, στα φρούτα, στα 

λαχανικά, στο γάλα, στη ζάχαρη. Ένα γραμμάριο ενός 

υδατάνθρακα παρέχει στον οργανισμό μας 4 θερμίδες. 

Κάθε 15 γρ. υδατανθράκων μας δίνουν ένα ισοδύναμο υ-

δατάνθρακα, που είναι το μέτρο σύγκρισης της ποσότητας 

υδατανθράκων παγκοσμίως.

Με τα ισοδύναμα υδατάνθρακα, ο ασθενής μπορεί να 

υπολογίζει ακριβώς τη δόση της υπερταχείας ινσουλίνης, 

να καλύπτει τα γεύματά του και να μειώνει τα επίπεδα 

υπογλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμίας που εμφανίζονται όταν 

δεν υπολογίζονται σωστά οι υδατάνθρακες.

Αν κάποιος έχει σακχαρώδη διαβήτη, η καλύτερη δίαι-

τα γι᾽ αυτόν είναι αυτή που περιλαμβάνει υγιεινά φαγητά 

σε σωστή αναλογία και με σύνθετους υδατάνθρακες, όχι 

απλούς (επεξεργασμένους) όπως η ζάχαρη.

Οι τροφές που μπορεί να επιλέξουν οι ασθενείς με αντί-

σταση στην ινσουλίνη είναι:

n Σύνθετοι υδατάνθρακες που είναι πλούσιοι σε φυτικές 

ίνες και μη επεξεργασμένοι, όπως μαύρο ψωμί ή πολύ-

σπορο, ζυμαρικά ολικής άλεσης, ρύζι μη αποφλοιωμένο.

n Φρούτα, αλλά άγουρα.

n Ζυμαρικά al dente, όχι πολύ βρασμένα.

n Ωμά λαχανικά, που έχουν φυτικές ίνες και καθυστε-

ρούν την απορρόφηση γλυκόζης, ώστε μεταγευματικά να 

μην αυξάνεται το σάκχαρό τους.
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Abstract
Koutkia-Mylonaki P. Diet and metabolic syndrome. Iatrika Analekta, 2014; 3: 1177-1179

Obesity, particularly abdominal obesity, is associated with resistance to the effects of insulin on peripheral glucose 

and fatty acid utilization, often leading to type 2 diabetes mellitus. Insulin resistance, the associated hyperinsulinemia 

and hyperglycemia, and adipocyte, an abnormal lipid profile, hypertension, and vascular inflammation, all of which 

promote the development of atherosclerotic cardiovascular disease. Several dietary approaches have been advocated for 

treatment of the metabolic syndrome. Most patients with the metabolic syndrome are overweight, and weight reduction, 

improves insulin sensitivity. The following specific diet approaches have been recommended. The Mediterranean diet 

is rich in fruits, vegetables, nuts, whole grains, and olive oil. Subjects in the Mediterranean diet group had greater 

weight loss, lower blood pressure, improved lipid profiles, improved insulin resistance, and lower levels of markers of 

inflammation and endothelial function. The DASH diet with daily sodium intake limited to 2400 mg, improved weight 

reducing and diastolic blood pressure. A diet that is low in glycemic index/glycemic load, replacing refined grains with 

whole grains, fruits and vegetables, and eliminating high-glycemic beverages, may be particularly beneficial for patients 

with the metabolic syndrome. Τreatment of metabolic syndrome is critical as it reduces the cardiovascular risk and 

following a healthy diet is very important.
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Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) αντικατοπτρίζει τη συνά-

θροιση σε ένα άτομο πολλών κλινικών παραγόντων, ο 

καθένας από τους οποίους αυξάνει τον κίνδυνο εμφά-

νισης στεφανιαίας νόσου ή άλλης αγγειακής πάθησης ή 

σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Μεταξύ αυτών των καρ-

διομεταβολικών παραγόντων κινδύνου εξέχουσα θέση 

καταλαμβάνει η παχυσαρκία, και ιδιαίτερα η κοιλιακή 

(εναπόθεση λίπους μέσα και γύρω από την κοιλιακή χώ-

ρα), και θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ΜΣ θεωρείται η 

αντίσταση στην ινσουλίνη και η συνοδός υπερινσουλιναι-

μία. Επίσης, στους εν λόγω παράγοντες περιλαμβάνονται 

η δυσλιπιδαιμία (υψηλά τριγλυκερίδια και χαμηλή HDL 

χοληστερόλη), η αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η μικρο-

πρωτεϊνουρία (μικρολευκωματινουρία), ενώ, πρόσφατα, 

προστέθηκε και η ύπαρξη μίας προθρομβωτικής και προ-

φλεγμονώδους κατάστασης (αυξημένα επίπεδα ινωδογό-

νου ή αναστολέα-1 του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 

στο αίμα και C- αντιδρώσας πρωτεΐνης, αντίστοιχα). Η 

διάγνωση του ΜΣ διαφέρει ανάλογα με τον ορισμό του. 

Ενδεικτικά, στην Ελλάδα ο επιπολασμός του ΜΣ με βά-

ση τον ορισμό του National Cholesterol Education Adult 

Treatment Panel III (NCEP ATP III) ανέρχεται στο 24,5% 

και σε ποσοστό 43,4% με τον ορισμό της International 

Diabetes Federation (IDF).

Εδώ και περίπου πάνω από μία δεκαετία, γνωρίζουμε 

καλά ότι η αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου, 

άρα και η μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και 

θνητότητας, μεταξύ άλλων, προϋποθέτει μόνιμες αλλαγές 

στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένων των διατροφι-

κών συνηθειών, της διατροφικής συμπεριφοράς και της 

μείωσης του σωματικού βάρους. Η τελευταία φαίνεται 

να αποτελεί το βασικό μηχανισμό, μέσω του οποίου βελ-

τιώνεται το σύνολο των παραμέτρων του μεταβολικού 

συνδρόμου.

Δίαιτα και μεταβολικό σύνδρομο
Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ διατροφής και παρουσίας 

μεταβολικού συνδρόμου, σήμερα γνωρίζουμε ότι η υιο-

θέτηση δίαιτας κοντά στο μεσογειακό πρότυπο (υψηλή 

κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών, ψαριών 

και θαλασσινών και χαμηλή κατανάλωση ζωικού λίπους 

και επεξεργασμένων υδατανθράκων), φαίνεται να επιδρά 

ιδιαίτερα θετικά στην αντιμετώπιση αυτής της κλινικής 

εκδήλωσης, κυρίως λόγω βελτίωσης της ινσουλινοαντί-

στασης μέσω της διαπιστωμένης αντιφλεγμονώδους και 

αντιοξειδωτικής δράσης των βιοενεργών συστατικών που 

η μεσογειακή δίαιτα περιλαμβάνει.

Διατροφική συμπεριφορά  
και μεταβολικό σύνδρομο
Παρ᾽ όλα αυτά, πέρα από την τροφική επιλογή αυτή καθε-

αυτήν, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σήμερα στον τρόπο και 

στο πλαίσιο κατανάλωσής της, σε ό,τι ονομάζουμε δηλαδή 

διατροφική συμπεριφορά. Η υιοθέτηση μιας υγιεινής και 

ισορροπημένης διατροφής προϋποθέτει συμπεριφορικές 

προσαρμογές όσον αφορά στον έλεγχο, τη συχνότητα και 

τον προγραμματισμό των γευμάτων, τον έλεγχο της ποσό-

τητας, τη διαδικασία κατανάλωσης τροφής εκτός σπιτιού, 

καθώς και την ανάπτυξη λειτουργικών συμπεριφορών σε 

κρίσιμες καταστάσεις (π.χ. καταστάσεις άγχους, θυμού ή 

στενοχώριας).

Ενδεικτικά, η κατανάλωση τροφής υπό στρες, καθώς 

και η κατανάλωση μεγάλων σε όγκο γευμάτων σχετίζονται 

με αυξημένη εναπόθεση λίπους στην κοιλιακή χώρα και 

ινσουλινοαντίσταση. Πράγματι, η κατανάλωση φαγητού 

λόγω στρες χαρακτηρίζεται από την προτίμηση ιδιαίτερα 

έντονων γευστικά τροφών, πλούσιων σε λίπος ή και ζάχα-

ρη, και δε λειτουργεί ομοιοστασιακά (δηλαδή το άτομο 

δεν καταλαβαίνει εύκολα πότε να σταματήσει την κατα-

νάλωση τροφής). Από την άλλη, τα μεγάλα γεύματα που 

προκαλούν δυσφορία, διαταράσσουν δυσμενώς τή βιοχη-

μική ισορροπία του οργανισμού. Επιπλέον, η κατανάλωση 

τροφής σε ακατάστατες ώρες, καθώς και η κατανάλωση 

τροφής με αποσπάσεις (π.χ. ταυτόχρονη παρακολούθη-
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ση τηλεόρασης) αποτελούν διατροφικές συμπεριφορές 

που συνδέονται επίσης με την κεντρική παχυσαρκία και 

αυξάνουν (συχνά έως και διπλασιάζουν) την πιθανότητα 

εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου.

Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι θεραπευτικός στόχος της 

Çαλλαγής του τρόπου ζωήςÈ, μεταξύ άλλων, είναι η εξι-

σορρόπηση της διατροφικής συμπεριφοράς του ατόμου, 

τροποποιώντας κατά βάση τον τρόπο με τον οποίο αυτό 

σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει σε θέματα γύρω από 

την τροφή. Με άλλα λόγια, στόχος είναι η αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του ατόμου, ώστε εκείνο να μπορεί 

να χαίρει ενός υγιούς περιορισμού και ενός μακροχρόνιου 

ελέγχου του βάρους και του επιπέδου υγείας χωρίς άγχος 

και περιοριστικές ή υπερφαγικές τάσεις. Σήμερα έχουμε 

διαθέσιμα πολλά και αξιόπιστα δεδομένα σύμφωνα με τα 

οποία η ÇδίαιταÈ φαίνεται να είναι αναποτελεσματική ως 

προς την εξυπηρέτηση του προαναφερθέντος σκοπού. Συ-

χνά διαταράσσει τη διατροφική συμπεριφορά του ατόμου, 

αυξάνει το άγχος γύρω από το βάρος και εκπαιδεύει ίσως 

αναποτελεσματικά, χωρίς να αποφέρει τελικά μακροχρό-

νιο αποτέλεσμα.

Τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς
Ακρογωνιαίος λίθος της τροποποίησης της διατροφικής 

συμπεριφοράς είναι η εγκαθίδρυση Çθεραπευτικής σχέ-

σηςÈ μεταξύ του ατόμου και του κλινικού, η οποία βασί-

ζεται στην εμπιστοσύνη, την ενσυναίσθηση, την απουσία 

κριτικής (όχι σχέση γονέα-παιδιού) και στη μακροχρόνια 

δέσμευση.

Κύριος στόχος της τροποποίησης της διατροφικής συ-

μπεριφοράς είναι η σωστή μείωση της συνολικής προ-

σλαμβανόμενης ποσότητας τροφής. Η ρύθμιση της πο-

σότητας βασίζεται αρχικά στον ÇεπαναπρογραμματισμόÈ 

των φυσιολογικών σημάτων πείνας και κορεσμού, δηλαδή 

στην εκπαίδευση του ατόμου να τρέφεται σύμφωνα με 

την ορθή φυσιολογία της όρεξης. Επιπλέον, η μείωση της 

ποσότητας βασίζεται και στη γνωσιακή εκπαίδευση του 

ατόμου να προσαρμόζει και να προστατεύει την ορθή δια-

τροφική του συμπεριφορά στις εκάστοτε περιστάσεις (π.χ. 

φαγητό έξω με φίλους) και κυρίως σε κρίσιμες φάσεις, ό-

πως κατά τη διάρκεια στρεσογόνων περιόδων ή αρνητικών 

συναισθηματικών καταστάσεων. 

Ο παραπάνω σκοπός και, ευρύτερα, η ύφεση των παρα-

μέτρων του μεταβολικού συνδρόμου εξυπηρετούνται από 

τη διατήρηση μιας σταθερής συχνότητας γευμάτων περί-

που ανά 3-4 ώρες (όχι λιγότερα από 3 και όχι περισσότερα 

από 5-6 τον αριθμό), μικρής ποσότητας και προσεγμένης 

σύστασης (χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένο λίπος και 

απλά σάκχαρα και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, 

πρωτεΐνες φυτικής και μη προέλευσης και αντιοξειδωτικά). 

Επιπλέον, το άτομο μαθαίνει να συνδυάζει τις τροφές σω-

στά, καθώς η συνεργατική δράση των θρεπτικών συστα-

τικών βοηθούν στην καλύτερη ρύθμιση της φυσιολογικής 

αίσθησης του κορεσμού, καθώς και της ευχαρίστησης που 

λαμβάνει κανείς από την τροφή.

Η αυτοπαρατήρηση (π.χ. μέσω ημερήσιων ημερολογίων 

καταγραφής της διατροφικής πρόσληψης) είναι μια πολύ 

βοηθητική διαδικασία-τεχνική, κατά την οποία το άτομο 

καταγράφει τη διατροφική του συμπεριφορά σε διάφορες 

περιστάσεις (π.χ. εκτός σπιτιού, με παρέα ή χωρίς), αλλά 

ταυτόχρονα και τη συναισθηματική του κατάσταση, με α-

ποτέλεσμα να συνειδητοποιεί και να κινητοποιείται ώστε 

να αλλάξει όποια μη επιθυμητή συμπεριφορά, ελέγχοντας 

έτσι τα διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα που συνδέονται 

με το φαγητό.

Η στοχοθεσία κρίνεται επίσης εξίσου σημαντική και α-

φορά σε ποσοτικά ή μετρήσιμα δεδομένα (π.χ. μείωση πο-

σοστού λίπους σώματος, αύξηση ποσοστού μυϊκής μάζας, 

μείωσης HbA1c, μείωση LDL), αλλά και σε ποιοτικά, όπως 

μείωση της αίσθησης δυσφορίας μετά το φαγητό, μείωση 

τσιμπολογήματος, βελτίωση εικόνας σώματος, εκπαίδευση 

στη διατήρηση σταθερού βάρους.

Η διαχείριση του στρες (π.χ. διαφραγματικές αναπνοές) 

και η ÇψυχοεκπαίδευσηÈ κρίνονται ιδιαίτερα βοηθητικές 

στην κατανόηση και στην τροποποίηση των περιστάσεων 

εκείνων όπου καταναλώνεται τροφή απουσία οργανικής 

αιτιολογίας, αλλά κυρίως ψυχικής. Όταν, βέβαια, τα συ-

ναισθήματα έχουν εμπλακεί ιδιαίτερα με τη διαδικασία 

του φαγητού, τότε η αναζήτηση βοήθειας από κάποιον 

επαγγελματία ψυχικής υγείας αποτελεί την κατάλληλη 

επιλογή.

Συμπερασματικά, η σχέση που έχει αναπτύξει ο καθέ-

νας από εμάς με την τροφή είναι μοναδική και οποιαδή-

ποτε διαταραχή μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς το άτομο 

σωματικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά. Γι᾽ αυτό, με στόχο την 

αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου και τη μείωση 

του καρδιαγγειακού κινδύνου, η όποια ÇπαρέμβασηÈ θα 

πρέπει να είναι εξατομικευμένη, προσεγμένη, επιστημο-

νικά τεκμηριωμένη και να προάγει συνολικά την υγεία 

του ατόμου.
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Abstract
Katsarou A. Eating behavior modification: Modern dietary practices in the treatment of metabolic 

syndrome. Iatrika Analekta, 2014; 3: 1180-1182
Permanent dietary changes are required for the treatment of the clustered clinical manifestations, named as metabolic 

syndrome. Adherence to the Mediterranean dietary principles has been documented as cardioprotective, since its 

antioxidant and anti-inflammatory effect attenuates insulin resistance. Interestingly, certain behavioral modalities 

enhance current dietary practices in the treatment of metabolic disturbances, such as re-regulation of appetite physiology 

and mindful eating. In fact, eating under a given rhythm of small, healthy and frequent meals, controlling portions and 

food selection under specific circumstances (i.e. dinner with friends), during stressful situations or feelings of distress 

(i.e. anger, sadness) favor metabolic regulation. Self-observation, goal setting and stress management contribute in each 

individualized, integrated and evidence-based intervention for the treatment of metabolic syndrome, as well.

Τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς: η σύγχρονη διαιτολογική προσέγγιση 
στην αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 23 | Έτος 20141182



Η ιστορία της χειρουργικής παρέμβασης για την αντιμετώ-

πιση της παχυσαρκίας ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας 

του 1950, ενώ η πρώτη δημοσίευση για τη γαστρική πα-

ράκαμψη (gastric bypass) έγινε το 1967. Έπρεπε, όμως, 

να φτάσει το 1991 για να συστήσει το NIH (National 

Institute of Health) τη βαριατρική χειρουργική ως λύση 

για την παχυσαρκία ασθενών με Δείκτη Μάζας Σώματος 

(ΒΜΙ) άνω του 40 kg/m2 ή 35-40 kg/m2 με δύο σοβαρά 

συνοδά νοσήματα. Το Δεκέμβριο του 2010, οι οδηγίες 

αυτές αναθεωρήθηκαν από το FDA με σύσταση για το-

ποθέτηση δακτυλίου σε ασθενείς με ΒΜΙ>30 και συνο-

σηρότητα. Η χειρουργική λύση προκαλεί απώλεια 30-40 

kg (~60% απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους ή 10-15 

kg/m2 του ΒΜΙ), η οποία διατηρείται σε βάθος 15ετίας. Η 

διαρκώς αυξανόμενη ενημέρωση των ασθενών, η ταχεία 

ανάρρωση και το πολύ χαμηλό ποσοστό των επιπλοκών 

με τις νέες λαπαροσκοπικές τεχνικές έχουν οδηγήσει σε 

δεκαπενταπλάσιες βαριατρικές επεμβάσεις την τελευταία 

δεκαετία, με τους αριθμούς να ξεπερνούν τις 320.000 

παγκοσμίως.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις καταδεικνύουν ότι οι βαρια-

τρικές τεχνικές μειώνουν την επίπτωση του σακχαρώδους 

διαβήτη τύπου ΙΙ και οδηγούν σε σημαντική βελτίωση ή 

ίαση για πολλούς διαβητικούς. Ο διαβήτης τύπου ΙΙ Çιά-

θηκεÈ (οριζόμενο ως διατήρηση φυσιολογικού σακχάρου 

αίματος μετά τη διακοπή όλων των φαρμάκων και διατή-

ρηση HbA1c<7%) στο ~77% των ασθενών που υποβλήθη-

καν σε επέμβαση, και ÇιάθηκεÈ ή βελτιώθηκε στο ~85%. 

Ασθενείς με μικρότερη διάρκεια νόσου φαίνεται πως έ-

χουν καλύτερα αποτελέσματα. Επιπλέον, δυσλιπιδαιμίες 

και υπέρταση βελτιώνονται ή θεραπεύονται σε ποσοστά 

70%-95% και 87%-95% αντίστοιχα. Σε σειρά μελετών 

καταγράφεται η μείωση του σχετικού κινδύνου θανάτου 

έπειτα από βαριατρική επέμβαση, με πιο χαρακτηριστική 

αυτή του Adams (2007) στο N Eng J Med, στην οποία 

καταγράφει 40% μείωση του σχετικού κινδύνου θανάτου 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και 92% μείωση από 

παράγοντες σχετικούς με το σακχαρώδη διαβήτη. Με-

λέτες σχετικές με τα οικονομικά της υγείας εμφανίζουν 

μείωση στη χρήση φαρμάκων και στα συνολικά κόστη για 

το σύστημα υγείας για τους χειρουργημένους διαβητικούς.

Υπάρχει έντονη συζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

προς την παθοφυσιολογία πίσω από τις μεταβολικές επι-

πτώσεις της βαριατρικής χειρουργικής: είναι αποτέλεσμα 

περιορισμού της ποσότητας της τροφής και της αλλαγής 

των διατροφικών συνηθειών ή οφείλεται σε επιδράσεις 

ορμονών που εκκρίνονται από το γαστρεντερικό σωλήνα;

Τα τελευταία χρόνια πολλές δημοσιεύσεις δείχνουν 

πως υπάρχει επίδραση των επεμβάσεων (κυρίως της 

γαστρικής παράκαμψης, δηλαδή του Roux-en-Y gastric-

bypass (RYGB) στη ρύθμιση του σακχάρου ανεξάρτητα 

από την απώλεια βάρους. Αυτό έχει φανεί κατ᾽ αρχάς σε 

πειράματα με ποντίκια, στα οποία η εκτροπή της τροφής 

παρακάμπτοντας το δωδεκαδάκτυλο (όπως στο RYGB) 

βελτιώνει το σακχαρώδη διαβήτη σε μη παχύσαρκα πει-

ραματόζωα. Επίσης, ασθενείς που υποβλήθηκαν σε RYGB 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη και ταχύτερη βελτίωση στο 

μεταβολισμό του σακχάρου από αυτούς στους οποίους 

τοποθετήθηκε ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος. Πα-

ράλληλα, σε αυτούς τους ασθενείς παρατηρήθηκε πρώ-

ιμη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και στη 

λειτουργία των β-κυττάρων. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 

ασθενών με RYGB που κάνουν μακροπρόθεσμα υπογλυ-

καιμίες. Αυτό φαίνεται να αποδίδεται σε χρόνια διέγερση 

των β-κυττάρων του παγκρέατος.

Ο ρόλος του πεπτικού σωλήνα
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πια σαφές ότι ο πεπτικός 

σωλήνας αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο περίπλοκο ενδο-

κρινικό όργανο του οργανισμού. Περισσότερες από 40 ορ-

μόνες εκκρίνονται από αυτόν και αρκετές από αυτές ρυθ-

μίζουν το μεταβολισμό του σακχάρου και τις λειτουργίες 

της όρεξης. Προέρχονται από εντεροενδοκρινή κύτταρα 

σε διάφορα σημεία του πεπτικού. Τα κύτταρα αυτά έχουν 
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ως κύριο σκοπό αφενός να ανιχνεύουν την ποσότητα και 

το είδος των τροφών στον εντερικό σωλήνα και αφετέρου 

να ÇειδοποιούνÈ τους ιστούς και τα όργανα που εμπλέ-

κονται στο μεταβολισμό και στην αποθήκευση των θρε-

πτικών ουσιών, ώστε να ÇρυθμίζεταιÈ η διαχείρισή τους.

Η μελέτη του μεταγευματικού μεταβολισμού στη γα-

στρική παράκαμψη (RYGB) έχει φέρει το λεπτό έντερο 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ως προς τη ρύθμιση 

του μεταβολισμού και της όρεξης. Οι περισσότερες βα-

ριατρικές επεμβάσεις βασίστηκαν είτε σε περιορισμό της 

ποσότητας (δακτύλιος στομάχου, κάθετη γαστροπλα-

στικοριζόντια διαμερισματοποίηση) δημιουργώντας ένα 

μικρό νεοστόμαχο, είτε σε δυσαπορροφητική λογική (χο-

λοπαγκρεατικές παρακάμψεις), όπου παρακάμπτεται το 

12δάκτυλο, η νήστιδα και τμήμα του ειλεού και η τροφή 

οδηγείται 50-100 cm προ της ειλεοτυφλικής βαλβίδας, 

είτε σε μικτό σχεδιασμό (π.χ. RYGB) με μικρό νεοστόμαχο 

και ήπια δυσαπορρόφηση.

Η γαστρική παράκαμψη
Η πιο συχνά εκτελούμενη επέμβαση παγκοσμίως (σχεδόν 

οι μισές) είναι η γαστρική παράκαμψη. Όπως φαίνεται 

και στο σχήμα 1, δημιουργείται ένας μικρός νεοστόμα-

χος χωρητικότητος ~30 ml, ο οποίος αναστομώνεται με 

έλικα νήστιδος. Το τμήμα της αρχικής νήστιδος μήκους 

περίπου 75 cm ενώνεται με την τροφική αυτή έλικα περί-

που 150 cm από τη γαστρεντεροαναστόμωση, οδηγώντας 

τα χολοπαγκρεατικά υγρά εκεί. Έτσι, η τροφή εισέρχεται 

κατευθείαν από το νεοστόμαχο στην απιούσα τροφική έ-

λικα νήστιδος και φτάνει άπεπτη 1,5 m από την είσοδο 

στο γαστρεντερικό σωλήνα, όπου και αναμιγνύεται με τα 

πεπτικά υγρά και αρχίζει η πέψη.

Όπως αναφέρθηκε, η μελέτη της εμπλοκής εντεροορ-

μονών στις μεταβολικές αλλαγές έπειτα από βαριατρικές 

επεμβάσεις φέρνει διαρκώς καινούργια δεδομένα στο 

προσκήνιο. Ανάμεσα στις πιο μελετημένες ορμόνες εί-

ναι η γρελίνη. Πρόκειται για μια ορμόνη που συντίθεται 

στο στομάχι και λειτουργεί κυρίως ορεξιογόνα. Σε φάσεις 

ολιγοθερμιδικών διαιτών, η απώλεια βάρους αυξάνει τα ε-

πίπεδά της, αυξάνοντας παράλληλα την όρεξη και οδηγώ-

ντας σε επανάκτηση βάρους. Αντίθετα, έπειτα από RYGB 

τα επίπεδά της πέφτουν, κάτι που βοηθάει στη μειωμένη 

επιθυμία για φαγητό και συνεισφέρει στη διατήρηση της 

απώλειας βάρους. Παράλληλα, η εκτροπή άπεπτων τρο-

φών από το στομάχι κατευθείαν στο περιφερικό λεπτό έ-

ντερο (ειλεό) στο RYGB ευαισθητοποιεί εντεροενδοκρινή 

κύτταρα (L-κύτταρα), που βρίσκονται σε υψηλές συγκε-

ντρώσεις στην περιοχή αυτή. Το ορμονικό αποτέλεσμα 

περιλαμβάνει κυρίως την ινκρετίνη GLP-1 και τις ανορεξι-

ογόνες ορμόνες πεπτίδιο-YY και οξυντομοντουλίνη. Αυτό 

το αποτέλεσμα δεν παρατηρείται στο γαστρικό δακτύλιο ή 

σε δίαιτες απίσχνασης. Επιπρόσθετα στην ινσουλινοτρό-

πο δράση του GLP-1, η ορμόνη φαίνεται να εμπλέκεται 

στη βιοσύνθεση της ινσουλίνης, στην αναγέννηση των 

β-κυττάρων, στη μείωση της απόπτωσής τους, στη μείωση 

της έκκρισης γλουκαγόνου από το πάγκρεας, στον κορε-

σμό και στην ελαττωμένη όρεξη, καθώς και στην κινητι-

κότητα του πεπτικού. Αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν 

στην ανάπτυξη GLP-1 αγωνιστών για την αντιμετώπιση 

του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, κάτι που όμως προς το 

παρόν δε φαίνεται να έχει το αποτέλεσμα που παρατηρεί-

ται μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις. Έπειτα από RYGB 

η μεταγευματική έκκριση αυξάνεται περίπου 20 φορές, 

ενώ η έκκριση ινσουλίνης περίπου 5 φορές. 

Συμπληρωματικά στις παραπάνω δράσεις, έχει παρατη-

ρηθεί μείωση της έκκρισης του γλυκοεξαρτώμενου ινσου-

λινοτρόπου πολυπεπτιδίου, που παράγεται στα εντερο-

ενδοκρινή Κ-κύτταρα του παρακαμφθέντος 12δακτύλου 

και τμήματος της νήστιδας. Η δράση του περιλαμβάνει 

αύξηση του λιπώδους ιστού και προαγωγή της έκκρισης 

γλουκαγόνου. Ο ακριβής ρόλος του, μαζί με το ρόλο που 

φαίνεται να παίζουν τα χολικά οξέα στα μεταβολικά οφέ-

λη μετά τις βαριατρικές επεμβάσεις, μελετώνται ακόμα.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι βασικός μηχανισμός για την 

απώλεια βάρους και τη διόρθωση του σακχαρώδη δια-

βήτη έπειτα από βαριατρικές επεμβάσεις είναι ο περι-

Σχήμα 1. Γαστρική παράκαμψη.
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Abstract
Pappis HC. Bariatric surgery: Changes on physiologic mechanisms and their metabolic advantages. 

Iatrika Analekta, 2014; 3: 1183-1185
Bariatric surgery is the most effective long-term treatment with the greatest chances for amelioration of obesity-associated 

complications, including type 2 diabetes mellitus (T2DM). There is increasing evidence in the literature that bariatric 

operations have a profound effect on human physiology, by reducing hunger, increasing satiety, paradoxically increasing 

energy expenditure, and even promoting healthy food preferences. Some of these operations improve glucose homeostasis 

in patients with T2DM independently of weight loss. Changes in the gut hormone levels of GLP-1, pYY and ghrelin have 

been proposed as some of the mediators implicated in changing physiology. The aim of this article is to present some of 

the current knowledge on the mechanisms of weight loss and improvement in T2DM after bariatric operations.

ορισμός στην πρόσληψη τροφής. Έχει καταδειχθεί ότι η 

βελτίωση του σακχαρώδη διαβήτη και η αποκατάσταση 

της λειτουργίας των β-κυττάρων συνδέονται άμεσα με τη 

μείωση του σπλαγχνικού λίπους και μπορεί να επιτευ-

χθεί με διαιτητικές παρεμβάσεις. Πώς εξηγείται όμως η 

βελτίωση-ίαση του σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς με 

ΒΜΙ<30 που υποβλήθηκαν σε RYGB; Σε αυτούς το σπλαγ-

χνικό λίπος είναι σχετικά λίγο. Επιπλέον, αν ο περιορισμός 

ήταν ο μόνος μηχανισμός, η ενεργειακή ομοιόσταση του 

οργανισμού θα ωθούσε τους ασθενείς να αντιρροπήσουν 

αυξάνοντας τη συχνότητα και το θερμιδικό φορτίο των 

γευμάτων. Αντίθετα, οι χειρουργηθέντες τρώνε συνήθως 

λιγότερα γεύματα και snacks την ημέρα, ενώ οι επιλογές 

τους στρέφονται προς λιγότερο θερμιδογόνες τροφές (λι-

γότερα σάκχαρα και λίπη). Πειράματα έχουν δείξει ότι η 

αντίληψη για τη γλυκύτητα μιας τροφής τροποποιείται 

κατά 50% (χρειάζονται τη μισή ποσότητα γλυκαντικού), 

ενώ δεν αλλάζει η αντίληψη για τα λαχανικά. Αυτό γίνεται 

παράλληλα με την αίσθηση ÇικανοποίησηςÈ από γλυκές 

ή λιπαρές τροφές, η οποία έρχεται σημαντικά νωρίτερα!
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Η χειρουργική της παχυσαρκίας περιλαμβάνει ορισμένες 

επεμβάσεις που περιορίζουν την πρόσληψη ή και την α-

πορρόφηση των τροφών, με αποτέλεσμα την απώλεια βά-

ρους και την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. 

Είναι αποδεδειγμένα η αποτελεσματικότερη μέθοδος για 

τη θεραπεία αυτών των ασθενών και από το 1991 το ΝΙΗ 

(Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας) των ΗΠΑ συνιστά την επεμβατική 

αντιμετώπιση. Έχουν παρέλθει σχεδόν 60 έτη από τις πρώ-

τες χειρουργικές επεμβάσεις για την παχυσαρκία και έχουν 

μεσολαβήσει αρκετές τεχνολογικές και ιατρικές καινοτομί-

ες, όπως η καθιέρωση της λαπαροσκοπικής και ρομποτικής 

χειρουργικής, οι ενδοσκοπικές θεραπείες και η εφαρμογή 

νέων μεθόδων χειρουργικής θεραπείας.

Σήμερα οι επεμβάσεις που εφαρμόζονται παγκοσμίως κα-

τατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

1. Περιορισμού: Επιμήκης γαστρεκτομή (Sleeve 

Gastrectomy), Γαστρικός δακτύλιος (Gastric Band).

2. Δυσαπορρόφησης: Χολοπαγκρεατικές εκτροπές 

(Scopinaro, Duodenal Switch).

3. Μικτού τύπου: Γαστρική παράκαμψη (Gastric Bypass).

Ορισμένες από τις επεμβάσεις έχουν πλέον καταργηθεί 

ή τείνουν να καταργηθούν λόγω της νοσηρότητας και της 

κακής ποιότητας ζωής των ασθενών και κάθε είδος από 

αυτές που γίνονται στις μέρες μας μπορεί να έχει πολλές 

χειρουργικές παραλλαγές, με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτε-

λεσματικότητα με τις λιγότερες πιθανές επιπλοκές.

Πολλοί από του παχύσαρκους ασθενείς (σχεδόν το 

80%) παρουσιάζουν το μεταβολικό σύνδρομο που χαρα-

κτηρίζεται από κεντρική κατανομή του βάρους, σακχαρώ-

δη διαβήτη (ΣΔ) τύπου ΙΙ, υπέρταση και υπερλιπιδαιμία. 

Είναι γνωστό ότι ο ΣΔ και η υπέρταση είναι ορισμένα α-

πό τα συνοδά νοσήματα των ασθενών που πάσχουν από 

νοσογόνο παχυσαρκία και ότι, αν δεν αντιμετωπιστούν, 

αυξάνουν τη νοσηρότητα και τη θνητότητα των παχύσαρ-

κων. Η απώλεια βάρους έπειτα από χειρουργική επέμβαση 

αντιστοιχεί περίπου στο 50%-85% του περιττού βάρους 

του ασθενούς και το χρονικό διάστημα είναι 1-2 έτη. Η με-

γάλη διακύμανση στην απώλεια βάρους οφείλεται κυρίως 

στα διάφορα είδη επεμβάσεων που εφαρμόζονται. Οι γα-

στρικές παρακάμψεις έχουν μεγαλύτερη απώλεια περιττού 

βάρους σε σχέση με τις επεμβάσεις περιοριστικού τύπου.

Εκτός όμως από την απώλεια βάρους, η βαριατρική χει-

ρουργική αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και το μεταβολι-

κό σύνδρομο, καθώς και όλα σχεδόν τα συνοδά νοσήμα-

τα (π.χ. υπνική άπνοια). Η αντιμετώπιση του μεταβολικού 

συνδρόμου δεν οφείλεται μόνο στην απώλεια βάρους 

μετά την επέμβαση, αλλά και στην επίδραση που έχουν 

οι επεμβάσεις -κυρίως οι παρακάμψεις- στις ορμόνες του 

πεπτικού και σε άλλους μεταβιβαστές. Χαρακτηριστική 

είναι η μείωση του σακχάρου του αίματος έπειτα από 

γαστρική παράκαμψη σχεδόν αμέσως μετά την επέμβα-

ση, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την απώλεια 

βάρους του ασθενούς. Η παρατήρηση ότι ο αποκλεισμός 

του δωδεκαδακτύλου και της πρώτης μοίρας της νήστιδας 

επιδρά στα επίπεδα ορισμένων ενδιάμεσων μεταβιβαστών 

του μεταβολισμού της ινσουλίνης, οδήγησε στην επέμβα-

ση της δωδεκαδακτυλονηστιδικής παράκαμψης (Rubino). 

Η επέμβαση αυτή βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο 

και, μαζί με την επίσης νέα μέθοδο της εντερικής αντιμε-

τάθεσης, υπόσχεται αντιμετώπιση του ΣΔ και σε ασθενείς 

με ΒΜΙ μικρότερο από 35.

Χειρουργική της παχυσαρκίας και ΣΔ τύπου ΙΙ
Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) εμφανίζεται και σε ασθενείς 

με μέτρια παχυσαρκία, είναι όμως πολύ σοβαρή διαταραχή 

όταν παρουσιάζεται σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία. 

Η θεραπεία του ΣΔ με φάρμακα σε αυτούς τους ασθενείς 

μπορεί να προκαλέσει αύξηση του λίπους, της όρεξης και 

της αντίστασης στην ινσουλίνη. Μαζί με τη συντηρητική 

αντιμετώπιση του διαβήτη με φαρμακευτική αγωγή, συνι-

στάται και η καθ᾽ οιονδήποτε τρόπο μείωση του σωματικού 

βάρους. Από τους ασθενείς που πάσχουν από νοσογόνο 

παχυσαρκία, λιγότεροι από 1% μπορούν να χάσουν και να 

διατηρήσουν το βάρος τους σε επίπεδα κοντά στο φυσιολο-
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γικό. Συνήθως σε λίγους μήνες επανακτούν το βάρος που 

έχασαν, σταματούν τη δίαιτα που έχει υποδειχθεί και ο ΣΔ 

επανέρχεται ταχέως με την ανάκτηση του βάρους.

Η χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας, ειδικά οι γα-

στρικές παρακάμψεις, θεραπεύουν το διαβήτη σε μεγάλο 

ποσοστό (80%-95%) ή κάνουν τη θεραπεία ευκολότερη. Η 

τροφή παρακάμπτει πλέον μόνιμα το στόμαχο, το δωδεκα-

δάκτυλο και την πρώτη μοίρα του λεπτού εντέρου, με απο-

τέλεσμα τελικώς να μειώνεται η αντίσταση στην ινσουλίνη 

μέσω ορμονικών μηχανισμών. Οι επεμβάσεις περιοριστικού 

τύπου δε διαθέτουν τέτοιο μηχανισμό και αναστρέφουν το 

σακχαρώδη διαβήτη μόνο σε ασθενείς που έχουν ήδη χά-

σει το 40% του περιττού βάρους τους.

Χειρουργική της παχυσαρκίας και υπέρταση
Η υπέρταση θεραπεύεται ή βελτιώνεται σε ποσοστό πε-

ρίπου 78% έπειτα από επεμβάσεις κατά της νοσογόνου 

παχυσαρκίας. Η μείωση της υπερινσουλιναιμίας, η μείωση 

της αντίστασης στην ινσουλίνη και η μείωση των επιπέδων 

της λεπτίνης είναι μερικοί από τους μηχανισμούς της α-

ντιυπερτασικής δράσης έπειτα από χειρουργική επέμβαση. 

Η αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι ανεξάρτητη από τον 

τύπο της επεμβάσεως που επιλέγεται.

Χειρουργική της παχυσαρκίας και υπερλιπιδαιμία 
Δευτερογενείς μορφές υπερχολιστεριναιμίας και υπερλιπι-

δαιμίας είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζονται αρχικά με απώ-

λεια σωματικού βάρους, αλλαγή του τρόπου διατροφής και 

φυσική δραστηριότητα - άσκηση. Σε ασθενείς με νοσογόνο 

παχυσαρκία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι συντη-

ρητικές μέθοδοι και η απώλεια βάρους που επιτυγχάνεται 

με την επέμβαση διορθώνει και την υπερλιπιδαιμία.

Οι επεμβάσεις περιορισμού μπορούν να αντιμετωπίσουν 

αυτήν τη διαταραχή, αλλά σοβαρές μορφές δυσλιπιδαιμίας 

-ιδιαίτερα όταν έχουν σχέση με το σακχαρώδη διαβήτη- θε-

ραπεύονται με γαστρικές παρακάμψεις. Οι παρακάμψεις και 

κυρίως οι χολοπαγκρεατικές εκτροπές λειτουργούν δημι-

ουργώντας δυσαπορρόφηση των λιπών και των σύμπλοκων 

υδατανθράκων με αποτέλεσμα τελικώς να ελέγχεται η υ-

περλιπιδαιμία. Η χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας 

καταλήγει όχι μόνο στην απώλεια βάρους του ασθενούς, 

αλλά και στη θεραπεία των συνοδών νοσημάτων και του 

μεταβολικού συνδρόμου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

νοσηρότητα και η θνητότητα σε αυτούς του ασθενείς.

Abstract
Stavropoulos G. Bariatric surgery and resolution of metabolic syndrome. Iatrika Analekta, 2014; 

3: 1186-1188
Laparoscopic bariatric surgery is highly effective against weight reduction in patients with morbid obesity. This group 

of patients has also many co-morbidities and 80% of them suffer from diabetes, hypertension and hyper lipidemia 

(Metabolic Syndrome). After surgery, mainly after gastric bypass or biliopancreatic diversion, there is a resolution of 

metabolic syndrome in the majority of these patients. 
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