
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ισχυρή συσχέτιση παχυσαρκίας και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχει διαπι-
στωθεί σε πολλές επιδημιολογικές μελέτες. Ο σημαντικός ρόλος των διατρο-

φικών αλλαγών στην ανθρώπινη εξέλιξη, ιδιαίτερα στην αυξημένη επίπτωση της 
παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, εξηγείται από την υπόθεση 
του οικονομικού γονιδίου (thrifty gene hypothesis) που διατυπώθηκε για πρώτη 
φορά από τον ερευνητή Neel. Με βάση αυτή τη θεωρία, σε όλη τη διάρκεια της 
εξελικτικής πορείας του ανθρώπινου είδους, το οικονομικό γονίδιο είναι υπεύθυνο 
για τη αποθήκευση ενέργειας ως λίπος σε περιόδους αφθονίας τροφής, με σκο-
πό τη χρησιμοποίηση αυτής της ενέργειας σε περιόδους έλλειψης τροφής, που 
ήταν συχνή στους πρόγονους του σημερινού ανθρώπου. Η φαινοτυπική έκφρα-
ση του οικονομικού γονιδίου είναι η αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης και η 
υπερινσουλιναιμία. Η διατροφή των ανθρώπων επί χιλιετίες περιλάμβανε κυρίως 
πρωτεΐνες και λιγότερο υδατάνθρακες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
ηπατικής παραγωγής γλυκόζης και τη μείωση της χρησιμοποίησης της γλυκόζης 
από τους περιφερικούς ιστούς, με αποτέλεσμα την εμφάνιση της αντίστασης στη 
δράση της ινσουλίνης. Είναι γνωστό, ότι οι πρωτεΐνες διεγείρουν την μεταγευμα-
τική έκκριση ινσουλίνης και γλυκαγόνου, ενώ λίγο επηρεάζουν τη γλυκόζη στο 
πλάσμα. Στη συνέχεια η ανάπτυξη της γεωργίας παγκοσμίως είχε ως αποτέλεσμα 
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σημαντικές αλλαγές στη διατροφή των ανθρώπων, με σημαντική αύξηση στη κα-
τανάλωση υδατανθράκων. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, με τη καθιστική ζωή και τη 
κατανάλωση υδατανθράκων υψηλής θερμιδικής αξίας και κεκορεσμένων λιπαρών 
οξέων, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της μεταγευματικής υπερινσουλιναιμίας, 
με αποτέλεσμα η επιθυμητή αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης για λόγους απο-
θήκευσης ενέργειας στους προγόνους μας, να θεωρείται πλέον σοβαρό μειονέκτη-
μα για την εμφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, που 
προδιαθέτουν στην ανάπτυξη του μεταβολικού συνδρόμου. 
 Ο βαθμός συμμετοχής του κληρονομικού και γενετικού παράγοντα στην εκδή-
λωση της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 είναι δεδομένος και 
μη τροποποιήσιμος, ενώ η επίδραση του περιβάλλοντος, δηλαδή ο τρόπος ζωής, 
είναι επίσης δεδομένος αλλά τροποποιείται και αποτελεί τον κύριο στόχο στην 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη. 

2. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΗ-
ΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στον διαβητικό ασθενή, περιλαμβάνει καταρχήν 
αλλαγή του τρόπου ζωής μέσω αύξησης της καθημερινής σωματικής δραστηρι-
ότητας και κατάλληλης διατροφής (υποθερμιδική δίαιτα), τροποποίηση της συ-
μπεριφοράς, ψυχολογική υποστήριξη και συμπληρωματική φαρμακευτική ή/και 
χειρουργική θεραπεία όταν απαιτείται. Η προσπάθεια είναι να προσλαμβάνεται 
λιγότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνεται καθημερινά, με σκοπό την στα-
διακή απώλεια του σωματικού βάρους. Σε μια πρόσφατη δημοσίευση που αφορά 
τις οδηγίες αντιμετώπισης της υπεργλυκαιμίας σε διαβητικούς τύπου 2 ασθενείς, 
αναφέρεται ότι, το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής, με 
σκοπό την ελάττωση του σωματικού βάρους. 
 Είναι γνωστό, ότι με την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση 
του σωματικού βάρους, που είναι της τάξεως του 0.5 έως 1 χιλιόγραμμα (Kg) ανά 
έτος, μετά την ηλικία των 30 ετών. Επομένως, η διατήρηση του σωματικού βάρους 
με την αύξηση της ηλικίας θεωρείται επιτυχία. Η προσπάθεια απώλεια βάρους χω-
ρίζεται σε δυο φάσεις. Αρχικά, υπάρχει προσπάθεια απώλεια βάρους, η οποία συ-
νήθως στους πρώτους 6 μήνες είναι σημαντική, ενώ μετά υπάρχει δυσκολία στην 
περεταίρω απώλεια του σωματικού βάρους και αυτό οφείλεται στην φυσιολογική 
προσαρμογή του οργανισμού με την πτώση του ημερήσιου βασικού μεταβολι-
σμού, φαινόμενο plateau, που παρατηρείται μετά από απώλεια βάρους. Στη συνέ-
χεια υπάρχει η δεύτερη φάση, που είναι και πιο δύσκολη, με σκοπό τη διατήρηση 
της αρχικής απώλειας βάρους. Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδανικά δια 
βίου, διατηρηθεί η απώλεια βάρους, τόσο πιο αποτελεσματική θεωρείται η θερα-
πευτική παρέμβαση που έγινε σε ένα παχύσαρκο άτομο. 
 Ο γενικός κανόνας είναι απώλεια βάρους κατά 0.5-1 Kg εβδομαδιαίως και αυτό 
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μεταφράζεται σε ένα εβδομαδιαίο έλλειμμα 3500 έως 7.000 χιλιοθερμίδων (Kcal). 
Ο αρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η μέτρια απώλεια 5% έως 10% του αρχικού 
σωματικού βάρους, μια και έχει βρεθεί σε πολλές μελέτες ότι η μέτρια απώλεια 
βάρους μειώνει στατιστικώς σημαντικά το κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων που 
συνοδεύουν τη παχυσαρκία, όπως είναι η καρδιαγγειακή νόσος, ο σακχαρώδης 
διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, η εκφυλιστική οστεο-
αρθρίτιδα και το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο. 
 Με βάση τα δεδομένα της μεγάλης πολυκεντρικής μελέτης UKPDS που έγινε στη 
Μ. Βρετανία, βρέθηκε ότι μείωση 1% της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) 
είναι κλινικά σημαντική, διότι οδηγεί σε μείωση κατά 21% όλων των επιπλοκών του 
σακχαρώδη διαβήτη και ειδικότερα σε μείωση κατά 35% της μικροαγγειοπάθειας. 
Σε μια μελέτη όπου εκτιμήθηκε η μείωση της συνολικής θνησιμότητας σε παχύ-
σαρκους ασθενείς που έχασαν έως 10 Kg, διαπιστώθηκε μείωση κατά 20% στη 
συνολική θνησιμότητα και μείωση κατά 44% των παθήσεων που σχετίζονται με το 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. 

3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥ ΔΙΑ-
ΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
Η διατροφή (διαιτολόγιο) ενός παχύσαρκου διαβητικού ασθενή, θα πρέπει να εί-
ναι ισορροπημένη, όπως και σε ένα μη διαβητικό παχύσαρκο ασθενή, δηλαδή να 
περιλαμβάνει σε ημερήσια βάση περίπου 50% υδατάνθρακες, 20% πρωτεΐνες και 
30% λίπος, ενώ θα πρέπει μόνο το 10% να αποτελείται από κεκορεσμένα λιπαρά, 
10% από πολυακόρεστα, ωμέγα 3 και 6, λιπαρά οξέα, και 10% από μονοακόρε-
στα, ελαιόλαδο, λιπαρά οξέα. Στους διαβητικούς ασθενείς, η ημερήσια κατανά-
λωση των υδατανθράκων θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη ποσότητα, γιατί η 
αυξημένη κατανάλωση οδηγεί σε υπεργλυκαιμία και απορρύθμιση του σακχαρώ-
δη διαβήτη. Η ποσότητα των υδατανθράκων όμως δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
σημαντικά, όπως στη διαδεδομένη δίαιτα του Atkins, γιατί μπορεί να προκληθεί 
οξέωση, απώλεια ύδατος, αφυδάτωση, χολολιθίαση και ηλεκτρολυτικές διαταρα-
χές που μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακές αρρυθμίες και θάνατο. Τα κεκορε-
σμένα λιπαρά οξέα προκαλούν ινσουλινοαντίσταση και αύξηση του καρδιαγγεια-
κού κινδύνου, για αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται. Η καθημερινή πρόσληψη των 
φυτικών ινών, 25 έως 50 γραμμάρια, είναι σημαντική στο διαβητικό ασθενή, γιατί 
φαίνεται ότι αυξάνουν την ευαισθησία στη δράση της ινσουλίνης. Η διάκριση των 
αμυλούχων τροφών σε τροφές με χαμηλό και υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, με βάση 
το λευκό ψωμί που έχει γλυκαιμικό δείκτη 100, φαίνεται ότι έχει επίσης σημασία 
στην έκκριση ινσουλίνης και στη μεταγευματική υπεργλυκαιμία, διότι έχει βρεθεί 
ότι η κατανάλωση τροφών με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως είναι τα όσπρια, 
οδηγεί σε χαμηλότερη μεταγευματική τιμή γλυκόζης στο πλάσμα, σε αντίθεση με 
τις τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως είναι το ρύζι, εάν και αυτό δεν είναι 
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πλήρως αποδεκτό. Οι υποθερμιδικές δίαιτες δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 1200 
Kcal ημερησίως, διότι η σημαντική μείωση της πρόσληψης θερμίδων μπορεί να 
οδηγήσει σε γρήγορη απώλεια βάρους, αλλά είναι προσωρινή και η γρήγορη επα-
νάκτηση του σωματικού βάρους είναι ο κανόνας. 
 Οι βασικές διαιτητικές αρχές πρέπει να τηρούνται, όπως είναι η κατανομή των 
γευμάτων του 24ώρου σε πολλά μικρά γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό 
και 2 έως 3 μικρογεύματα, ανάμεσα στα κυρίως γεύματα. Σε εξατομικευμένο επί-
πεδο, θα πρέπει να γίνεται υπολογισμός του ημερήσιου βασικού μεταβολικού ρυθ-
μού (BMR) σε χιλιοθερμίδες (Kcal) με βάση, την ηλικία, το ύψος και το σωματικό 
βάρος (ΣΒ), με τη χρήση των εξισώσεων υπολογισμού του βασικού μεταβολικού 
ρυθμού στο παρακάτω πίνακα, και να χορηγείται ένα υποθερμιδικό διαιτολόγιο 
με ημερήσιο έλλειμμα περίπου 500 έως 1000 χιλιοθερμίδες. Στον υπολογισμό των 
ημερήσιων θερμίδων που θα χορηγηθούν, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η 
καθημερινή σωματική δραστηριότητα του ατόμου και να προστίθεται στις ημερή-
σιες ενεργειακές ανάγκες. Στα άτομα που δεν κινούνται πολύ, καθιστική ζωή, θα 
πρέπει να προστίθεται το 30%, ενώ στα άτομα με μέτρια άσκηση το 60% έως 70%, 
του ημερήσιου βασικού μεταβολικού ρυθμού. 

Πίνακας. Υπολογισµός του Βασικού Μεταβολικού Ρυθµού (ΒΜR) σε Kcal/ ηµέρα

 
Αδρή εκτίμηση BMR = 24x Σωματικό Βάρος σε χιλιόγραμμα (Kg)
Εξίσωση Owen BMR γυναικών = 795 + (7,18 x ΣΒ σε Kg)
 BMR ανδρών = 879 + (10,2 x ΣΒ σε Kg)
Εξίσωση Harris Benedict BMR γυναικών = 65,5 + (9,6 x ΣΒ σε Kg) + (1,8 x Ύψος σε cm) – (4,7 x Ηλικία σε έτη)
 ΒΜR ανδρών = 66 + (13,7 x ΣΒ σε Kg) + (5 x Ύψος σε cm) – (6,8 x Ηλικία σε έτη)

4. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ ΔΙΑ-
ΒΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Σε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες, έχει βρεθεί ότι η μειωμένη σωματική δρα-
στηριότητα έχει ισχυρή συσχέτιση με την αύξηση του σωματικού βάρους και συ-
γκεκριμένα στη μελέτη NHANES I, που έγινε στις ΗΠΑ σε 9.000 άτομα για χρονικό 
διάστημα παρακολούθησης 10 έτη, βρέθηκε ότι το σωματικό βάρος αυξήθηκε 
πάνω από 13 Kg σε μια δεκαετία. 
 Ως άσκηση ή σωματική δραστηριότητα ορίζεται κάθε δραστηριότητα που αυ-
ξάνει το καρδιακό ρυθμό πάνω από τα επίπεδα ανάπαυσης. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας η οποία, όταν δεν αντισταθμίζεται 
από αύξηση πρόσληψης τροφής, οδηγεί σε απώλεια βάρους ή διατήρηση στα-
θερού σωματικού βάρους. Παραδείγματα τέτοιων ασκήσεων είναι το περπάτημα, 
το τρέξιμο, το ποδήλατο, η αεροβική γυμναστική, η κολύμβηση και η συμμετοχή 
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σε ομαδικά αθλήματα. Είναι γνωστό ότι η άσκηση αυξάνει τόσο την κατανάλωση 
γλυκόζης όσο και την ευαισθησία στη δράση της ινσουλίνης στους ιστούς και ιδιαί-
τερα στους μυς. Όμως, τα θετικά αποτελέσματα της άσκησης στο μεταβολισμό της 
γλυκόζης είναι βραχυπρόθεσμα και ο στόχος θα πρέπει να είναι η συνεχιζόμενη και 
η συστηματική σωματική δραστηριότητα, με απώτερο σκοπό την ελάττωση του 
σωματικού βάρους και τη μείωση του λίπους, ειδικότερα του σπλαχνικού λίπους, 
διότι είναι γνωστό ότι στην παχυσαρκία η αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων 
στην κυκλοφορία προκαλεί αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης και διαταραχή 
στο μεταβολισμό της γλυκόζης. Οι παχύσαρκοι διαβητικοί ασθενείς με διαβητική 
νευροπάθεια θα πρέπει να προσέχουν τους πιθανούς μικροτραυματισμούς, κυρί-
ως στα κάτω άκρα, κατά τη διάρκεια της άσκησης, διότι μπορεί να δημιουργηθούν 
τύλοι ή/και έλκη.
 Ο ΠΟΥ για την απώλεια σωματικού βάρους προτείνει 3 έως 5 φορές εβδομαδιαί-
ως, ιδανικά καθημερινά, μετρίου βαθμού σωματική δραστηριότητα, όπως περπά-
τημα, ποδήλατο, κολύμπι, οικιακή εργασία και κηπουρική. Η διάρκεια της άσκησης 
θα πρέπει να είναι 30 έως 45 λεπτά. Αυτή η μορφή σωματικής δραστηριότητας 
έχει υπολογιστεί ότι αντιστοιχεί σε περίπου 150 χιλιοθερμίδες ενεργειακή κατανά-
λωση την ημέρα. Σε αρκετές μελέτες έχει βρεθεί, ότι όταν η υποθερμιδική δίαιτα 
συνοδεύεται και από αυξημένη καθημερινή σωματική δραστηριότητα υπάρχει με-
γαλύτερη απώλεια βάρους και διατήρηση της απώλειας βάρους, με αποτέλεσμα 
τη μείωση της επίπτωσης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ειδικότερα, η άσκη-
ση προστατεύει την απώλεια της άλιπης μυικής μάζας που παρατηρείται με την 
απώλεια του σωματικού βάρους, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται μείωση του 
ημερήσιου βασικού μεταβολισμού, γεγονός που εμποδίζει τη μακροχρόνια διατή-
ρηση της απώλειας του σωματικού βάρους. 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Από την πλευρά του θεράποντα ιατρού στις συναντήσεις με τον παχύσαρκο δια-
βητικό ασθενή θα πρέπει να δημιουργεί μια φιλική σχέση, να θέτει ρεαλιστικούς 
στόχους απώλειας βάρους και να έχει συχνή επαφή μαζί του, αφιερώνοντας χρόνο 
σε κάθε επίσκεψη. Οι ιατρικές συμβουλές προς τον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή 
για αλλαγή συμπεριφοράς, θα πρέπει να αφορούν τον αυτοέλεγχο του κάνοντας 
ημερήσια καταγραφή του διαιτολογίου και της σωματικής δραστηριότητας και πα-
ρακολουθώντας τακτικά το σωματικό του βάρος, όπως και τα επίπεδα γλυκόζης 
πλάσματος. Ο θεράποντας ιατρός θα πρέπει να ανταμείβει το παχύσαρκο διαβητι-
κό ασθενή όταν χάνει βάρος και να αναγνωρίζει τη προσπάθεια του. Θα πρέπει να 
τον συμβουλεύει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αποφεύγει τους διατροφικούς πει-
ρασμούς και να επικεντρώνεται σε μηνύματα που έχουν σημασία. Επίσης, θα πρέ-
πει να τον υποστηρίζει ψυχολογικά, διότι έχει βρεθεί ότι η μείωση του σωματικού 
βάρους αυξάνει την αυτοεκτίμηση και μειώνει τη κατάθλιψη, ενώ η επανάκτηση 
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του βάρους έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης δια-
βήτης συνυπάρχουν σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα οι διατροφικές διαταραχές, 
όπως είναι η βουλιμία, να παρατηρούνται πιο συχνά στους διαβητικούς ασθενείς. 
Τα τελευταία χρόνια, στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας προτείνονται γνωσια-
κά – συμπεριφερειολογικά μοντέλα προερχόμενα από τη θεωρία της μάθησης, με 
σκοπό την αλλαγή συμπεριφοράς απέναντι στο τρόπο ζωής, ιδιαίτερα σε αυτούς 
που έχουν διαταραχές διατροφής, όπως είναι η ψυχογενής βουλιμία και το σύν-
δρομο επεισοδιακής υπερφαγίας. 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΑ-
ΧΥΣΑΡΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αλλαγή του τρόπου ζωής θα πρέπει να είναι ο πρώτος 
στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή. Όμως, 
η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αρκετές φορές δεν είναι αποτελεσματική, γιατί 
περίπου το 90% των παχύσαρκων επανακτούν το σωματικό βάρος που έχασαν 
σε διάστημα 2 ετών μετά την αρχική απώλεια βάρους. Επίσης, οι διαβητικοί πα-
χύσαρκοι ασθενείς χάνουν πιο δύσκολα βάρος από τους παχύσαρκους μη δια-
βητικούς ασθενείς, διότι λαμβάνουν φάρμακα που εμποδίζουν την απώλεια του 
σωματικού βάρους, λόγω της υπερινσουλιναιμίας που προκαλούν, όπως είναι τα 
αντιδιαβητικά δισκία (σουλφουνυλουρίες), η ινσουλίνη και οι β-αποκλειστές. Επο-
μένως η συμπληρωματική φαρμακευτική θεραπεία έναντι της παχυσαρκίας στο 
παχύσαρκο διαβητικό ασθενή είναι σε αρκετές περιπτώσεις αναγκαία και έχει βρε-
θεί, ότι μπορεί να διατηρηθεί η αρχική απώλειας βάρους σε ποσοστό πάνω από 
50% των παχύσαρκων ασθενών, για χρονικό διάστημα 2 έως 4 έτη. Παρόλα αυτά, 
μετά τη διακοπή της αγωγής παρατηρείται σταδιακή επανάκτηση του σωματικού 
βάρους. Οι ενδείξεις της φαρμακευτικής θεραπείας έναντι της παχυσαρκίας, είναι 
με βάση το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ ή BMI). Συνιστάται φαρμακευτική αγωγή 
σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς με ΔΜΣ ≥27 και συνοδό μεταβολικό 
νόσημα, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ή/και η δυσλιπιδαιμία ή/και 
η υπέρταση. Ο στόχος της θεραπείας είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μέτρια 
απώλεια βάρους της τάξεως 5% και 10% του αρχικού σωματικού βάρους, διότι έχει 
αποδειχθεί ότι προκαλεί σημαντική βελτίωση σε όλους τους μεταβολικούς παρά-
γοντες κινδύνου που συνυπάρχουν με τη παχυσαρκία. 
 Παλαιότερα, όταν ανακαλύφθηκε η λεπτίνη υπήρξε ένας αρχικός ενθουσιασμός 
για τη χρησιμοποίηση της στη θεραπεία της παχυσαρκίας. Παρόλα αυτά, η χορή-
γηση λεπτίνης στους ανθρώπους έδειξε ότι δεν έχει αποτέλεσμα, πρώτον γιατί οι 
περισσότεροι ασθενείς ανέπτυξαν αντισώματα έναντι της εξωγενούς χορήγησης 
λεπτίνης και δεύτερον διότι υπάρχει το φαινόμενο της αντοχής στη λεπτίνη στον 
άνθρωπο, όπως συμβαίνει και με την ινσουλίνη. 
 Ο μηχανισμός δράσης των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, με βάση την εξί-
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σωση της ενεργειακής ισορροπίας, διακρίνεται σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη 
κατηγορία ανήκουν τα φάρμακα που μειώνουν την ενεργειακή πρόσληψη, μειώ-
νοντας το αίσθημα της πείνας (κεντρική δράση) και αυξάνοντας το αίσθημα του 
κορεσμού (κεντρική δράση), ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα φάρμακα 
που μειώνουν την απορρόφηση της τροφής (περιφερική δράση). 

Φάρμακα που δρουν περιφερικά στη απορρόφηση της τροφής, είναι η ορλιστάτη 
(orlistat), η οποία προκαλεί αναστρέψιμη αναστολή των γαστρεντερικών λιπασών, 
με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 30% της απορρόφησης των τριγλυκεριδίων της 
τροφής. Το ημερήσιο όφελος από τη χορήγηση της ορλιστάτης έχει υπολογιστεί 
ότι είναι περίπου 150 Kcal από την αναστολή της απορρόφησης του λίπους. Η χο-
ρήγηση ορλιστάτης δεν επηρεάζει σημαντικά τη δραστικότητα άλλων ένζυμων 
(θρυψίνη, αμυλάση, χυμοθρυψίνη και φωσφολιπάσες) με αποτέλεσμα να μην δια-
ταράσσει την απορρόφηση των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των φωσφο-
λιπιδίων. Σε μακροχρόνια χορήγηση η ορλιστάτη μπορεί να επηρεάσει την απορ-
ρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών (A, D, E, K), και συνιστάται η συνχορήγηση 
τους, ενώ δεν προκαλεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες γιατί δεν κυκλοφορεί στη 
συστηματική κυκλοφορία. Βασικό μειονέκτημα της θεραπείας είναι οι γαστρεντε-
ρικές διαταραχές και κυρίως οι διαρροϊκές λιπαρές κενώσεις, οι οποίες είναι η αιτία 
διακοπής της θεραπείας στους περισσότερους ασθενείς, με αποτέλεσμα τη κακή 
συμμόρφωση των ασθενών. 
 Κλινικές μελέτες χορήγησης ορλιστάτης, σε παχύσαρκους διαβητικούς ασθε-
νείς, έδειξαν βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου λόγω της απώλειας βάρους. Σε 
μια πρόσφατη μελέτη, τη XENDOS study, σε 3.305 ασθενείς για χρονικό διάστημα 
4 έτη, χορηγήθηκε ορλιστάτη μαζί με υποθερμιδική δίαιτα (ημερήσιο θερμιδικό 
έλλειμα 800 Kcal) και οδηγίες για καθημερινή μέτρια σωματική άσκηση και μελετή-
θηκε η επίπτωση του ΣΔ τύπου 2 σε σχέση με τη μεταβολή στο σωματικό βάρος. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν, ότι στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν 
ορλιστάτη μειώθηκε σημαντικά το σωματικό τους βάρος κατά 6.9 Kg, ενώ η ομάδα 
που έλαβε εικονικό φάρμακο είχε απώλεια 4.1 Kg. Η διαφορά αυτή του σωματικού 
βάρους οδήγησε σε μείωση της εμφάνισης του ΣΔ τύπου 2 κατά 37%, στα άτομα 
που έλαβαν ορλιστάτη. 

Η σιμπουτραμίνη (sibutramine) αρχικά μελετήθηκε ως αντικαταθλιπτικό, μια και ο 
τρόπος δράσης της σιμπουτραμίνης είναι παρόμοιος με άλλους αναστολείς επα-
ναπρόσληψης σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης (SNRI) όπως είναι η βενλαφαξίνη. 
Η παρατήρηση όμως, ότι προκαλεί σημαντική απώλεια βάρους σε παχύσαρκους 
ασθενείς με κατάθλιψη, μετατόπισε το ερευνητικό ενδιαφέρον προς την αξιολόγη-
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ση της σιμπουτραμίνης στην παχυσαρκία. Έχει κεντρική δράση στον υποθάλαμο 
και ασκεί τη δράση της και στις δυο πλευρές του ενεργειακού ισοζυγίου, αυξά-
νοντας το μεταγευματικό κορεσμό με αποτέλεσμα τη μείωση στη πρόσληψη της 
τροφής και αυξάνοντας τη κατανάλωση ενέργειας (θερμογένεση), συγκρατώντας 
έτσι τη πτώση του βασικού μεταβολισμού που παρατηρείται μετά από απώλεια 
βάρους. Έχει βρεθεί, ότι το ημερήσιο όφελος από τη χορήγηση της σιμπουτρα-
μίνης είναι περίπου 350 Kcal από την μείωση στη πρόσληψη τροφής και περίπου 
100 Kcal από την αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
που παρατηρήθηκαν πιο συχνά, είναι η ξηροστομία, η δυσκοιλιότητα, η αϋπνία, η 
εφίδρωση και η κεφαλαλγία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γενικά ήπιες, παρατη-
ρούνται κατά την έναρξη της θεραπείας (τις πρώτες 4 εβδομάδες), ενώ η ένταση 
και η συχνότητά τους μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Σε ένα πολύ μικρό 
ποσοστό των ασθενών (3%) μπορεί να παρατηρηθεί μια μικρή αύξηση της καρ-
διακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης, λόγω της αδρενεργικής δράσης του 
φαρμάκου, για αυτό χρειάζεται παρακολούθηση στην αρχή της θεραπείας. Όμως, 
στους ασθενείς που χάνουν βάρος πάνω από το 5% έως 10% του αρχικού σωματι-
κού τους βάρους παρατηρείται μείωση της αρτηριακής πίεσης, μια και είναι γνω-
στό ότι η απώλεια βάρους προκαλεί μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επίσης, δεν 
πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό καρδιοαγγειοπάθειας και 
δεν θα πρέπει να συγχορηγείται με άλλα αντικαταθλιπτικά ή ψυχιατρικά φάρμακα.
Σε αρκετές μελέτες έχει βρεθεί ότι η χορήγηση σιμπουτραμίνης σε παχύσαρκους 
διαβητικούς ασθενείς βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγχο, μέσω της απώλειας βάρους 
που προκαλεί, μειώνοντας επίσης το σπλαχνικό λίπος. Η επίδραση της σιμπουτρα-
μίνης σε παχύσαρκους ασθενείς με ιστορικό επεισοδιακής υπερφαγίας (binge 
eating disorder) είναι επίσης σημαντική, διότι προκαλεί απώλεια βάρους και βελτι-
ώνει τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη κατάθλιψη. 

Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια νέα κατηγορία φαρμάκων έναντι της παχυσαρκίας, 
οι αποκλειστές των καναβινοειδικών υποδοχέων τύπου 1 (CB1), με εκπρόσωπο τη 
rimonabant. Στις μελέτες έχει βρεθεί ότι, μειώνει το σωματικό βάρος, μέσω μεί-
ωσης στη πρόσληψη τροφής και αύξησης της θερμογένεσης, βελτιώνοντας έτσι 
τους μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου που συνοδεύουν τη παχυσαρκία. Βασικό 
μειονέκτημα της αγωγής με rimonabant είναι οι ψυχιατρικές διαταραχές, με απο-
τέλεσμα πολύ πρόσφατα να αποσυρθεί από την φαρμακευτική αγορά, μετά από 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). 
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7. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙ-
ΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
Εκτός από τα φάρμακα έναντι της παχυσαρκίας που χρησιμοποιούνται στο παχύ-
σαρκο διαβητικό ασθενή, με σκοπό την απώλεια βάρους, υπάρχουν αντιδιαβητικά 
φάρμακα που ρυθμίζουν το μεταβολισμό της γλυκόζης, ενώ ταυτόχρονα προκα-
λούν και απώλεια βάρους. Επομένως, είναι κατάλληλα για τη θεραπεία των παχύ-
σαρκων διαβητικών ασθενών. 

7.1. ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ

Η μετφορμίνη δρά ως ευαισθητοποιητής ινσουλίνης και βελτιώνει το γλυκαιμικό 
έλεγχο, μέσω αναστολής της ενδογενούς παραγωγής γλυκόζης, μειώνοντας την 
νεογλυκογένεση και την γλυκογονόλυση και αυξάνοντας τη χρησιμοποίηση γλυ-
κόζης από στους μυς. Στους παχύσαρκους διαβητικούς ασθενείς, μειώνει το σωμα-
τικό βάρος, μέσω μείωσης της αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης. Έχει επίσης 
αναφερθεί, ότι η μετφορμίνη πιθανώς ελαττώνει το σωματικό βάρος, μέσω μεί-
ωσης στη πρόσληψη τροφής. Σε μια πρόσφατη μελέτη, την Diabetes Prevention 
Program Study, διάρκειας 2,8 ετών, βρέθηκε ότι, η αλλαγή του τρόπου ζωής και η 
χορήγηση μετφορμίνης σε υπέρβαρα άτομα με διαταραχή στην ανοχή γλυκόζης 
(IGT), μείωσε κατά 58% και κατά 31% την εμφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη τύ-
που 2 αντίστοιχα, προκαλώντας, στο 38% των ασθενών, μέτρια απώλεια βάρους 
7% από το αρχικό σωματικό βάρος. Στον πρόσφατο αλγόριθμο αντιμετώπισης της 
υπεργλυκαιμίας σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2, προτείνεται η χορήγηση μετ-
φορμίνης, μαζί με αλλαγή του τρόπου ζωής, ως το πρώτο βήμα της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης. Η μετφορμίνη επίσης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ινσουλίνη 
σε διαβητικούς τύπου 2 ασθενείς, ελαττώνοντας τις ημερήσιες ανάγκες σε ινσου-
λίνη και μειώνοντας την αύξηση του σωματικού βάρους που προκαλείται από την 
αναβολική δράση της ινσουλίνης. Παρότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σύσταση για 
χορήγηση μετφορμίνης στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, η παρουσία ινσουλι-
νοαντίστασης και παχυσαρκίας σε διαβητικούς τύπου 1 ασθενείς, ενδεχομένως να 
είναι λόγος χρησιμοποίησης της, εάν και αυτό θα πρέπει πρώτα να μελετηθεί. 
 Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της μετφορμίνης είναι κυρίως γαστρεντερικές δι-
αταραχές (διάρροια, μετεωρισμός), ενώ η γαλακτική οξέωση είναι πολύ σπάνια. 
Παρόλα αυτά, η μετφορμίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεφρική, ηπατική, 
αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια και θα πρέπει να παρακολουθούνται τα 
επίπεδα της βιταμίνης Β12 μετά από μακροχρόνια χορήγηση της μετφορμίνης. 

7.2. ΑΚΑΡΒΟΖΗ

Η ακαρβόζη αναστέλλει τη δράση των α-γλυκοσιδασών στον εντερικό αυλό, με 
αποτέλεσμα να καθυστερεί τη μετατροπή των πολυσακχαριτών σε ευαπορρόφη-
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τους μονοσακχαρίτες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της μεταγευματικής 
υπεργλυκαιμίας. Σε μια πρόσφατη μελέτη, βρέθηκε ότι, η χορήγηση ακαρβόζης σε 
ασθενείς με διαταραχή στην ανοχή γλυκόζης, μείωσε την επίπτωση του σακχαρώ-
δη διαβήτη κατά 25%, ενώ παράλληλα μείωσε το ΔΜΣ και τη περίμετρο μέσης, στα 
3 χρόνια θεραπείας. Ωστόσο, η δράση της ακαρβόζης δεν φαίνεται να είναι σημα-
ντική και η συμμόρφωση στη θεραπεία δεν είναι καλή, λόγω των συχνών γαστρε-
ντερικών διαταραχών που προκαλεί, όπως είναι ο μετεωρισμός και η διάρροια. 

Η εξενατίδη (exenatide), που πρόσφατα κυκλοφόρησε και στη χώρα μας, ανήκει 
στη κατηγορία των ινκρετινών και είναι συνθετικός αγωνιστής των υποδοχέων 
τύπου 1 του πεπτιδίου που μοιάζει με τη γλυκαγόνη (Glucagon like peptide, GIP 
1). Η εξενατίδη είναι ανθεκτική στη δράση του πρωτεολυτικού ενζύμου διπεπτι-
δυλπεπτιδάση τύπου 4 (DPP-4) και διεγείρει την έκκριση της ινσουλίνης από το 
β-κύτταρο όταν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα γλυκόζης, μειώνοντας έτσι κυρίως 
τα επίπεδα της μεταγευματικής γλυκόζης. Επιπλέον, η εξενατίδη καταστέλλει την 
έκκριση της γλυκαγόνης και επιβραδύνει τη γαστρική κένωση, ενώ έχει και κεντρι-
κή δράση στον υποθάλαμο, μειώνοντας τη πρόσληψη τροφής, με αποτέλεσμα να 
προκαλεί σημαντική απώλεια βάρους στους παχύσαρκους διαβητικούς ασθενείς. 
Στις μελέτες, η χορήγηση εξενατίδης σε υπέρβαρους και παχύσαρκους διαβητι-
κούς ασθενείς, υπό αγωγή με σουλφουνυλουρίες ή/και μετφορμίνη, βελτιώνει το 
γλυκαιμικό έλεγχο, ενώ παράλληλα προκαλεί σημαντική μείωση του σωματικού 
βάρους. Οι κυριότερες παρενέργειες της εξενατίδης είναι η ναυτία, ο εμετός και 
η διάρροια, ενώ πρόσφατα έχουν αναφερθεί μεμονωμένα περιστατικά παγκρεα-
τίτιδας μετά τη χρήση του φαρμάκου, χωρίς όμως να συνδέονται με το φάρμακο 
προς το παρόν. 
 Η σιταγλιπτίνη (sitagliptin), αναστολέας του ενζύμου DPP-4, ανήκει επίσης στη 
κατηγορία των ινκρετινών και ρυθμίζει κυρίως τα μεταγευματικά επίπεδα γλυκό-
ζης, μέσω αύξησης της έκκρισης ινσουλίνης και μέσω καταστολής της παραγω-
γής γλυκαγόνης, με τρόπο εξαρτώμενο από τα επίπεδα γλυκόζης. Η επίδραση της 
σιταγλιπτίνης στο σωματικό βάρος είναι ουδέτερη, σε αντίθεση με τις σουλφου-
νυλουρίες. Σε μια πρόσφατη συγκριτική μελέτη χορήγησης σιταγλιπτίνης και μετ-
φορμίνης έναντι σιταγλιπτίνης και γλιπιζίδης βρέθηκε, ότι η ομάδα των διαβητικών 
ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό σιταγλιπτίνης και μετφορμίνης έχασε βάρος, 
σε αντίθεση με την ομάδα των διαβητικών ασθενών που έλαβε μετφορμίνη και 
γλιπιζίδη. Η κυριότερη παρενέργεια της σιταγλιπτίνης είναι η ναυτία και πιθανώς η 
αύξηση των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. 
 Προς το παρόν, αυτή η νέα κατηγορία αντιδιαβητικών φαρμάκων έχει περιο-
ρισμένα επιστημονικά δεδομένα και περισσότερα στοιχεία αναμένονται στο μέλ-
λον. 
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Σε προχωρημένο ερευνητικό στάδιο βρίσκεται ένα νέο μόριο η πραμλιντίδη 
(pramlintide), αγωνιστής της αμυλίνης που εκκρίνεται από τα β-κύτταρα του πα-
γκρέατος παράλληλα με την ινσουλίνη σε καταστάσεις υπερινσουλιναιμίας, η 
οποία αναστέλλει τη γαστρική κένωση και την έκκριση της γλυκαγόνης. Στις μελέ-
τες σε διαβητικούς ασθενείς, εκτός από τη ρύθμιση της μεταγευματικής γλυκόζης, 
προκαλεί και σημαντική απώλεια βάρους. Η ναυτία είναι η σημαντικότερη παρε-
νέργεια της πραμλιντίδης. 

8. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, θα πρέπει να προτείνεται με με-
γάλη προσοχή, ενώ ορισμένα κριτήρια, όπως αυτά έχουν καθιερωθεί διεθνώς 
από τη Παγκόσμια Οργάνωση Χειρουργικής της Παχυσαρκίας (IFSO, International 
Federation Surgery of Obesity) και από τις οδηγίες του National Institute of Health 
(ΝΙΗ) το 1991, θα πρέπει να πληρούνται:

στον ύπνο ή/και σύνδρομο Pickwick, ή/και καρδιομυοπάθεια σχετιζόμενη με 
τη παχυσαρκία ή/και αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

-
δους, όπως είναι η αλλαγή τρόπου ζωής και η φαρμακευτική αγωγή

-
μία ή άλλα ενδοκρινικά αίτια παχυσαρκίας, όπως σύνδρομο Cushing. 

στη παχυσαρκία
-

πλοκές που μπορεί να εμφανιστούν και να δώσει τη συγκατάθεση του

Σε μια κλινική μελέτη που διεξήχθη στη Σουηδία, Swedish Obese Subjects Study, 
βρέθηκε ότι οι παχύσαρκοι που υπεβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση κα-
τάφεραν να διατηρήσουν μακροχρόνια απώλεια βάρους της τάξεως 16% από το 
αρχικό σωματικό τους βάρος για χρονικό διάστημα 10 ετών, με αποτέλεσμα τη 
σημαντική μείωση της επίπτωσης του σακχαρώδη διαβήτη και άλλων μεταβολι-
κών παραγόντων κινδύνου που συνοδεύουν τη παχυσαρκία. Πιθανώς οι μεταβο-
λές στα επίπεδα της γρελίνης, η οποία εκκρίνεται από το επιθήλιο του στομάχου 
και είναι ένα ισχυρό ορεξιογόνο πεπτίδιο, να ερμηνεύουν τα θετικά αποτελέσματα 
της χειρουργικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας στη μακροχρόνια διατήρηση 
της απώλειας βάρους. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συμπερασματικά, η θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ιδιαίτερα στο 
διαβητικό ασθενή, είναι μια δύσκολη προσέγγιση, για αυτό η πρόληψη της αποτε-
λεί το πιο σωστό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Η γενικευμένη πρόληψη 
συστήνει μέτρα που έχουν σχέση με τη Δημόσια Υγεία και αφορούν όλους τους 
πολίτες. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στα παιδιά, μέσα από τα σχολεία και 
το οικογενειακό τους περιβάλλον, μια και τα παιδιά είναι οι αυριανοί παχύσαρκοι 
διαβητικοί ενήλικες. Τα παιδιά θα πρέπει πρώτον να εκπαιδεύονται στη σωστή δι-
ατροφή και δεύτερον στην συστηματική σωματική δραστηριότητα, άσκηση, με 
σκοπό να σταματήσουν να έχουν ως τρόπο ζωής καθιστικές απολαύσεις, όπως 
είναι η τηλεόραση, τα παιχνίδια στους υπολογιστές και οι συναντήσεις με τους συ-
νομήλικους τους στα ταχυφαγεία. 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.  Το πρώτο βήμα στη θεραπεία του παχύσαρκου διαβητικού ασθενή πρέπει να 
είναι:

 α) η χορήγηση ινσουλίνης
 β) η χορήγηση μετφορμίνης 
 γ)  αλλαγή του τρόπου ζωής με κατάλληλη υποθερμική δίαιτα και οδηγίες για 

αυξημένη σωματική δραστηριότητα και χορήγηση μετφορμίνης
 δ) όλα τα παραπάνω

2. Η μετμορφίνη προκαλεί:
 α) ελάττωση των επιπέδων γλυκόζης και απώλεια βάρους
 β) μείωση της γλυκογονόλυσης και της νεογλυκογένεσης
 γ) βελτίωση της υπερινσουλιναιμίας
 δ) όλα τα παραπάνω 

3. Το διαιτολόγιο ενός παχύσαρκου διαβητικού ασθενή θα πρέπει:
 α) να περιέχει 80% υδατάνθρακες
 β) να είναι πλούσιο σε κεκορεσμένα λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες
 γ) να περιέχει κυρίως πρωτεΐνες και λίγους υδατάνθρακες
 δ)  να είναι ισορροπημένο και να περιέχει 50% υδατάνθρακες με χαμηλό γλυκαι-

μικό δείκτη, 20% πρωτεΐνες και 30% λίπος κυρίως με ακόρεστα λιπαρά οξέα 

4. Η εξανατίδη στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή προκαλεί:
 α) ρύθμιση της μεταγευματικής γλυκόζης και απώλεια του σωματικού βάρους
 β) αύξηση της όρεξης και της γαστρικής κένωσης
 γ) αύξηση της έκκρισης γλυκαγόνης 
 δ) όλα τα παραπάνω

5. Η ορλιστάτη και η σιμπουτραμίνη χορηγούνται ως:
 α)  συμπληρωματική θεραπεία για τη μείωση της χοληστερόλης και της γλυκόζης 

σε παχύσαρκους ασθενείς
 β)  φάρμακα έναντι της παχυσαρκίας σε παχύσαρκους ασθενείς με μεταβολικούς 

παράγοντες κινδύνου
 γ)  πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του παχύσαρκου διαβητικού ασθενή μαζί με 

την μετμορφίνη
 δ) όλα τα παραπάνω 

Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
γ,δ,δ,α,β


