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Εἰσαγωγή
Ηπαχυσαρκία ἀποτελεῖ ἕνα μεῖζον πρόβλημα ὑγείας
παγκοσμίως. Πρόκειται γιὰ χρόνια, ἐξελισσόμενη
καὶ ὑποτροπιάζουσα νόσο, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται καὶ
στὶς ἀναπτυγμένες καὶ στὶς ὑπὸ ἀνάπτυξη χῶρες,
προσβάλλοντας τόσο παιδιὰ ὅσο καὶ ἐνήλικες. Συσχετίζεται μὲ αὐξημένη νοσηρότητα καὶ θνησιμότητα
καὶ ταυτόχρονα ψυχοκοινωνικὲς συνέπειες καὶ κακὴ
ποιότητα ζωῆς.
Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες, ἡ Παγκόσμια Ὀργάνωση
Ὑγείας, δημοσιοποιώντας τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν παχυσαρκία, ἔδειξε ὅτι 20% τῶν ἀτόμων στὴν Εὐρώπη
ἔχουν παχυσαρκία.1 Ἡ παχυσαρκία στοιχίζει στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 81 δισεκατομμύρια € τὸ χρόνο.2
Στὶς ΗΠΑ, ὑπολογίζεται ὅτι τὸ ποσοστὸ τῶν ἐνηλίκων μὲ παχυσαρκία ἀπὸ 36% τὸ 2014 θὰ φθάσει τὸ
42% τὸ 2030. Τὸ ἐτήσιο ἰατρικὸ κόστος τῶν ἀτόμων
μὲ παχυσαρκία ἦταν κατὰ 1.429 $ ὑψηλότερο ἀπ’
ὅτι τῶν ἀτόμων μὲ φυσιολογικὸ βάρος τὸ 2006.3
Τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ αὐτῆς τῆς ἐπιβάρυνσης
ἀφορᾶ στὸ κόστος θεραπείας τῶν συννοσηροτήτων
ὅπως ὁ Σακχαρώδης Διαβήτης καὶ ἡ Ἀποφρακτικὴ
Ἄπνοια Ὕπνου, ποὺ συνοδεύουν πολὺ συχνὰ τὴν
παχυσαρκία.
Τὸ 2025, 18% τῶν ἀνδρῶν καὶ 21% τῶν γυναικῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο θὰ εἶναι παχύσαρκοι. 6%
τῶν ἀνδρῶν καὶ 9% τῶν γυναικῶν θὰ ἔχουν ΒΜΙ
μεγαλύτερο ἀπὸ 40 kg/m2.1
Οἱ στόχοι τῆς σύγχρονης θεραπείας τῆς παχυσαρκίας εἶναι κατὰ περίπτωση: ἡ ἀπώλεια τοῦ βάρους, ἡ θεραπεία τῶν συνυπαρχουσῶν ἐπιπλοκῶν,
ἡ σταθεροποίηση τοῦ βάρους καὶ ἡ πρόληψη τῆς
αὔξησης τοῦ βάρους. Ἡ ἐπανάκτηση τοῦ σωμα-

τικοῦ βάρους, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἀπώλεια, εἶναι
φυσιολογική, λόγῳ τῶν πολλαπλῶν μηχανισμῶν οἱ
ὁποῖοι συντηροῦν τὴν παχυσαρκία καὶ εἶναι βιολογικοί, ψυχολογικοὶ καὶ συμπεριφορικοί.
Οἱ θεραπευτικὲς στρατηγικὲς πρέπει νὰ εἶναι πολλαπλὲς καὶ ἐξατομικευμένες καὶ νὰ λαμβάνουν ὑπ’
ὄψιν, ὅτι πρόκειται γιὰ μία χρόνια νόσο μὲ μεγάλη
ἑτερογένεια στὴν παθοφυσιολογία καὶ τὴν κλινικὴ
εἰκόνα. Οἱ ἀλλαγὲς στὸν τρόπο ζωῆς δὲν εἶναι μόνο
οἱ «ὑγιεινοδιαιτητικὲς ὁδηγίες» καὶ ἡ «σωστὴ δίαιτα»,
ἀλλὰ ἡ τροποποίηση τῆς διατροφικῆς συμπεριφορᾶς,
ἡ συστηματικὴ σωματικὴ δραστηριότητα καί, πιὸ
συνολικά, ἡ ἀλλαγὴ στὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνικὴ
συμπεριφορά. Ἡ ὑποστήριξη καὶ ἡ παρακολούθηση
τῶν παχύσαρκων ἀσθενῶν εἶναι ἐξίσου σημαντικὲς
μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῶν μεθόδων καὶ τῶν θεραπευτικῶν
ὁδηγιῶν.
Εἶναι γενικὰ ἀποδεκτό, ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους, καὶ ἰδιαίτερα τοῦ σπλαχνικοῦ
(κοιλιακοῦ) λίπους, ἔχει ὡς συνέπεια τὸν αὐξημένο
κίνδυνο καρδιομεταβολικῶν καὶ ἄλλων ἐπιπλοκῶν,
ὅπως ἐπίσης καὶ πρόωρου θανάτου.
Οἱ μελέτες ἔχουν δείξει, ὅτι ἀπώλεια βάρους τῆς
τάξης τοῦ 5-10% τοῦ σωματικοῦ βάρους συντελεῖ
σὲ μεγάλη μείωση τοῦ σπλαχνικοῦ λίπους κατὰ
15-30% καὶ σημαντικὴ βελτίωση τῶν παραγόντων
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου (δυσλιπιδαιμία, ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, αἱμορρεολογικὲς διαταραχές, χαμηλῆς ἔντασης φλεγμονή), τῆς
ποιότητας ζωῆς καὶ τῆς λειτουργικῆς ἱκανότητας.
Στὸν Πίνακα 1 παρουσιάζονται τὰ εὐεργετικὰ
ὀφέλη ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀναμένει ἀπὸ τὴ μέτρια
ἀπώλεια βάρους καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι πολὺ σημαντικά.
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Πίνακας 1. Τὰ ὀφέλη τῆς ἀπώλειας βάρους
Ἕως 5%

• Γλυκαιμικὲς παράμετροι, τριγλυκερίδια
• Πρόληψη σακχαρώδη διαβήτη
• Διαταραχὲς ἐμμήνου ρύσεως καὶ ὑπογονιμότητα
• Ἀρτηριακή πίεση (ΣΑΠ καὶ ΔΑΠ)

5 ἕως 10%

• Δισλιπιδαιμία (hdl-C)
• Ποιότητα ζωῆς
• Κατάθλιψη
• Κινητικότητα
• Σεξουαλική δυσλειτουργία
• Ἀκράτεια οὔρων

10 ἕως 15%

• Κόστος ὑγείας
• Ἀποφρακτικὴ ἄπνοια ὕπνου
• Στεάτωση ἥπατος
• Καρδιαγγειακά συμβάματα, θνητότητα (;)

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς εἶναι ἡ βάση τῆς
θεραπείας τῆς παχυσαρκίας, ὅμως ἡ ἀνασκόπηση τῶν μελετῶν ἀντιμετώπισης τῆς παχυσαρκίας
μὲ συμπεριφορικὴ θεραπεία ἔδειξε ὅτι στὸν πρῶτο
χρόνο τῆς θεραπείας ἡ ἀπώλεια βάρους εἶναι 3-10%
καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν ἀσθενῶν ἐπανακτᾶ τὸ βάρος
μετὰ τὸν πρῶτο χρόνο.4 Ἡ ἀποτυχία τῆς ἀλλαγῆς τοῦ
τρόπου ζωῆς νὰ ἐπιτύχει σημαντικὴ καὶ διατηρήσιμη,
σὲ βάθος χρόνου, ἀπώλεια βάρους, ὀφείλεται, ἐκτὸς
τῶν ἄλλων, σὲ μία σειρὰ βιολογικῶν μεταβολῶν, οἱ
ὁποῖες εὐνοοῦν τὴν ἐπανάκτηση τοῦ βάρους: ἐλάττωση στὸ βασικὸ μεταβολισμὸ καὶ τὶς ἐνεργειακὲς
δαπάνες, ἀλλαγὲς στὴν πείνα καὶ τὸν κορεσμό, οἱ
ὁποῖες αὐξάνουν τὴν πρόσληψη τροφῆς, ἀλλαγὲς
στὴν εὐαισθησία στὴν ἰνσουλίνη καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν
λιποκυττάρων, οἱ ὁποῖες εὐνοοῦν τὴν ἀποθήκευση τοῦ
λίπους.5 Μελέτες μακροχρόνιας παρακολούθησης
ὑποδεικνύουν ὅτι αὐτὲς οἱ μεταβολὲς εἶναι πιθανὸν
μόνιμες καὶ εἶναι τόσο μεγαλύτερες ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἀρχικὴ ἀπώλεια βάρους. Ἡ παχυσαρκία
δὲν εἶναι ἁπλὰ μία διαταραχὴ συμπεριφορᾶς, ἀλλὰ
ὀφείλεται σὲ βιολογικὲς μεταβολὲς καὶ ἡ μὴ παραδοχὴ
αὐτῆς τῆς γνώσης ὁδηγεῖ σὲ θεραπευτικὴ ἀποτυχία.
Ἡ ρύθμιση τῆς πρόσληψης τροφῆς, εἶναι ἀσύμμετρη:
τὸ ἀνθρώπινο σῶμα μάχεται κατὰ τῆς μειωμένης

πρόσληψης τροφῆς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ σωματικὸ
βάρος ἤ τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα.

Ἡ φαρμακευτικὴ ἀντιμετώπιση
τῆς παχυσαρκίας
Ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ τῆς παχυσαρκίας εἶναι κυρίως χρήσιμη γιὰ τὴ διατήρηση μίας κλινικὰ
σημαντικῆς ἀπώλειας βάρους 5-10%, μετὰ ἀπὸ 1
ἕως 4 χρόνια θεραπείας, στὴ συνέχεια τῆς ἀρχικῆς ἀπώλειας βάρους μὲ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς.
Ἐπίσης, ἔχει εὐνοϊκὴ ἐπίδραση στὴν ποιότητα τῆς
ζωῆς, τὶς συνυπάρχουσες ἐπιπλοκὲς καὶ τοὺς καρδιομεταβολικοὺς παράγοντες κινδύνου. Οἱ τρέχουσες δυνατότητες φαρμακευτικῆς παρέμβασης στὴν
παχυσαρκία εἶναι περιορισμένες.
Οἱ σύγχρονες ἀπόψεις γιὰ τὴ φαρμακευτικὴ
ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρκίας τονίζουν ὅτι:
• Τὰ ὑπάρχοντα φάρμακα χρησιμοποιοῦνται πάντοτε
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου διατροφῆς καὶ σωματικῆς δραστηριότητας. Τὰ φάρμακα
αὐτὰ βοηθοῦν στὴν καλύτερη συμμόρφωση τοῦ
ἀσθενοῦς στὶς ὁδηγίες.
• Τὰ φάρμακα δὲν θεραπεύουν τὴν παχυσαρκία.
Ὅπως σὲ κάθε χρόνιο νόσημα, ὅταν σταματήσει
ἡ χορήγησή τους παρατηρεῖται ἐπανάκτηση τοῦ
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βάρους καὶ ἡ παχυσαρκία ὑποτροπιάζει.
• Τὰ φάρμακα χορηγοῦνται μόνο ὑπὸ ἰατρικὴ ἐπίβλεψη.
• Ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ θεωρεῖται μέρος τῆς μακροπρόθεσμης καὶ ἐξατομικευμένης στρατηγικῆς
ἀντιμετώπισης τῆς παχυσαρκίας. Οἱ κίνδυνοι ἀπὸ
τὴ χορήγηση τῶν φαρμάκων πρέπει νὰ ἀντισταθμίζονται ἀπὸ τοὺς κινδύνους διατήρησης τῆς ὑπάρχουσας παχυσαρκίας.
• Ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ πρέπει νὰ συνεχίζεται μόνο
ὅταν εἶναι ἀσφαλὴς καὶ ἀποτελεσματικὴ γιὰ τὸν
συγκεκριμένο ἀσθενὴ.
• Ἡ φαρμακευτικὴ θεραπεία ἐνδείκνυται, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ὁδηγίες διατροφῆς καὶ σωματικῆς
δραστηριότητας, γιὰ ἄτομα μὲ ΒΜΙ >30 kg/m2 ἤ
ΒΜΙ >27 kg/m2 μὲ τουλάχιστον μία συννοσηρότητα.
• Ἡ φαρμακευτικὴ θεραπεία τῆς παχυσαρκίας αὐξάνει
τὴν πιθανότητα (τουλάχιστον διπλασιάζει ἔναντι
placebo) ἐπίτευξης κλινικὰ σημαντικῆς (>5% ἤ
>10%) ἀπώλειας βάρους καὶ μειώνει τὴν πιθανότητα ὑποτροπῆς τοῦ βάρους μετὰ τὸ βαριατρικὸ
χειρουργεῖο.
• Ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καλύπτει ἕνα σημαντικὸ
θεραπευτικὸ κενὸ ἀνάμεσα στὴ συντηρητικὴ (ὑγιεινοδιαιτητικὴ) ἀγωγὴ καὶ τὴν επεμβατικὴ (βαριατρικὴ χειρουργικὴ) ἀγωγή, καὶ τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ σὲ
ἕνα μεγάλο πληθυσμὸ παχύσαρκων καὶ ὑπέρβαρων ἀσθενῶν μὲ συνυπάρχουσες ἐπιπλοκές. Οἱ
σύγχρονες ὁδηγίες συνιστοῦν τὴ φαρμακευτικὴ
θεραπεία τῆς παχυσαρκίας ὡς θεραπεία δεύτερης γραμμῆς καὶ τὴ βαριατρικὴ χειρουργικὴ ὡς
θεραπεία τρίτης γραμμῆς (ΒΜΙ >40 kg/m2 ἤ >35
kg/m2 μὲ συννοσηρότητα). Παρότι ἡ νοσηρότητα
καὶ ἡ θνητότητα μετὰ τὸ βαριατρικὸ χειρουργεῖο
εἶναι χαμηλές, πολλοὶ παράγοντες, ὅπως οἱ ἀρνητικὲς ἀπόψεις ἀσθενῶν καὶ ἰατρῶν, τὸ οἰκονομικὸ
κόστος καὶ ἡ ἔλλειψη ἐξειδικευμένων κέντρων, λειτουργοῦν ὡς φραγμὸς στὴ μεγαλύτερη ἐφαρμογὴ
τῆς βαριατρικῆς χειρουργικῆς.
Ἡ φαρμακοθεραπεία ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι βελτιώνει
τὰ ἀποτελέσματα τῆς θεραπείας τῆς παχυσαρκίας
καὶ στὴν πρωτοβάθμια περίθαλψη καὶ στὶς ἐξειδικευμένες στὴ θεραπεία τῆς παχυσαρκίας ὑπηρεσίες.
• Ἐλαττώνοντας τὶς ἀρνητικὲς ψυχολογικὲς καὶ βιολογικὲς συνέπειες τῆς μειωμένης πρόσληψης τροφῆς.
• Βοηθώντας τὴν ἀλλαγὴ τῆς συμπεριφορᾶς.

• Βελτιώνοντας τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τὴ συμμόρφωση.
Τὸ 2011, μόνο στὸ 2% τῶν ἐνηλίκων μὲ παχυσαρκία στὶς ΗΠΑ, συνταγογραφήθηκαν φάρμακα
κατὰ τῆς παχυσαρκίας, ἐνῶ 86% τῶν ἀσθενῶν μὲ
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 ἐλάμβαναν φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ.6 Πρόσφατα δεδομένα ἀπὸ τὶς ΗΠΑ
ἔδειξαν ὅτι, ἐνῶ ἡ παχυσαρκία εἶναι πολὺ πιὸ συχνὴ
ἀπὸ τὸν Σακχαρώδη Διαβήτη, ἡ συνταγογράφηση
τῆς νέας γενιᾶς φαρμάκων κατὰ τῆς παχυσαρκίας αὐξάνεται μὲ πολὺ πιὸ ἀργοὺς ρυθμοὺς ἀπ’ ὅτι
μία μόνο κατηγορία τῶν νεότερων ἀντιδιαβητικῶν
φαρμάκων (SGLT2).7
Εἶναι πολὺ πιθανό, ὅτι ὁ φόβος γιὰ σοβαρὲς
ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες, ἐνισχυόμενος ἀπὸ τὴν
ἀπόσυρση φαρμάκων στὸ παρελθὸν ὅπως τῆς
Φενφλουραμίνης (Βαλβιδοπάθειες), τῆς Σιβουτραμίνης (αὐξημένος κίνδυνος ΑΕΕ καὶ ἐμφράγματος
μυοκαρδίου) καὶ τοῦ Rimonabant (κατάθλιψη), τὸ
ὁποῖο ποτὲ δὲν ἐγκρίθηκε στὶς ΗΠΑ, ἀποθαρρύνει
τοὺς ἰατροὺς νὰ συνταγογραφοῦν καὶ τοὺς ἀσθενεῖς
νὰ ἀποδέχονται φαρμακευτικὴ θεραπεία κατὰ τῆς
παχυσαρκίας.8 Ἄλλα ἐμπόδια μπορεῖ νὰ ἀποτελοῦν
τὸ ὑψηλὸ κόστος, ἡ μὴ κάλυψη ἀπὸ ἀσφαλιστικὰ
ταμεῖα καὶ γιὰ ὁρισμένα φάρμακα ὁ τρόπος χορήγησης.
Τὰ ὑπάρχοντα φάρμακα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς παχυσαρκίας εἶναι ἕξι στὶς ΗΠΑ. Ἀπὸ αὐτά, τρία
εἶναι ἐγκεκριμένα στὴν Εὐρώπη: ἡ Ὀρλιστάτη, ὁ
συνδυασμὸς Ναλτρεξόνης-Βουπροπιόνης καὶ ἡ Λιραγλουτίδη 3.0 mg. Ἡ Φεντερμίνη, ἡ Λορκασερίνη
καὶ ὁ συνδυασμὸς Τοπιραμάτης-Φεντερμίνης δὲν
ἐγκρίθηκαν, γιὰ λόγους ἀσφάλειας, στὴ Εὐρώπη.

Ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν φαρμάκων
στὴν ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρκίας
Ἡ Ὀρλιστάτη, ὁ συνδυασμὸς Ναλτρεξόνης/
Βουπροπιονίου καὶ ἡ Λιραγλουτίδη 3 mg ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀποτελεσματικὲς σὲ μελέτες διπλὲς τυφλές,
διάρκειας ἕως τεσσάρων ἐτῶν (Πίνακας 2). Καὶ στὶς
τρεῖς περιπτώσεις:
• Ἡ ἀναλογία τῶν ἀτόμων, ποὺ ἔχασαν >10% τοῦ
ἀρχικοῦ βάρους, εἶναι τουλάχιστον διπλάσια στὶς
ὁμάδες ποὺ ἔλαβαν τὸ φάρμακο, σὲ σχέση μὲ τὶς
ὁμάδες placebo.
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Πίνακας 2. Ἀποτελεσματικότητα τῆς ἐγκεκριμένης στὴν Εὐρώπη φαρμακευτικῆς θεραπείας τῆς παχυσαρκίας
> 5%
ἀπώλεια βάρους
(1 ἕτος)
Ὀρλιστάτη
Ναλτρεξόνη/ Βουπροπιόνη
Λιραγλουτίδη 3.0
Placebo

> 10%
ἀπώλεια βάρους
(1 ἕτος)

Ἐπιπρόσθετη
απώλεια βάρους
(1 ἕτος) ἔναντι placebo

44%
55%
63%
23%

20%
30%
34%
< 10%

2.6 kg
5.0 kg
5.3 kg

Khera R et al, JAMA 2016

• Ἡ ἀπώλεια τοῦ βάρους εἶναι σημαντικὴ στοὺς
πρώτους μῆνες. Μετὰ ἡ καμπύλη βάρους σταθεροποιεῖται καὶ τὸ βάρος αὐξάνει μὲ τὴ διακοπὴ
τοῦ φαρμάκου.
• Ἡ ἀπώλεια βάρους συνοδεύεται ἀπὸ μείωση τοῦ
κοιλιακοῦ λίπους καὶ ἀπὸ βελτίωση τῶν μεταβολικῶν παραμέτρων, ἀνάλογη μὲ τὴν ἀπώλεια τοῦ
βάρους.
• Οἱ μελέτες διάρκειας ἄνω τοῦ ἔτους ἀποδεικνύουν
τὴ συνέχιση τοῦ φαρμακευτικοῦ ἀποτελέσματος.
• Δὲν ὑπάρχουν μελέτες γιὰ τὴν ἐπίδραση τῆς ἀπώλειας τοῦ βάρους στὴ θνησιμότητα.
• Δὲν ὑπάρχουν δεδομένα γιὰ τὴ σχέση ὀφέλη/κίνδυνος ἤ κόστος/ἀποτελεσματικότητα.

Ἡ Ὀρλιστάτη
Ἡ Ὀρλιστάτη εἶναι ἕνα παλαιότερης γενιᾶς φάρμακο κατὰ τῆς παχυσαρκίας, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε
στὴν Εὐρώπη τὸ 1998 καὶ στὶς ΗΠΑ τὸ 1999, χωρὶς
προαπαιτούμενη μακροχρόνια μελέτη καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἄλλα φάρμακα,
ἡ Ὀρλιστάτη δὲν δρᾶ τροποποιώντας τὴν ὄρεξη
καὶ τὴν πρόσληψη τροφῆς, ἀλλὰ μειώνοντας τὴν
ἀπορρόφηση θερμίδων ἀπὸ τὸν πεπτικὸ σωλήνα.
Ἡ Ὀρλιστάτη εἶναι ἕνας ἐκλεκτικὸς ἀναστολέας
τῆς παγκρεατικῆς καὶ γαστρικῆς λιπάσης, ἡ ὁποία
ἐλαττώνει τὴν ὑδρόλυση τῶν προσλαμβανόμενων
τριγλυκερίδιων καὶ ἑπομένως τὴν ἀπορρόφηση τοῦ
διαιτητικοῦ λίπους. Δρᾶ τοπικὰ στὸ γαστρεντερικὸ
σύστημα καὶ δὲν ἀπορροφᾶται στὴ συστηματικὴ
κυκλοφορία (μόνο 1% τοῦ προϊόντος ἀπορροφᾶται).
Λόγῳ τοῦ τρόπου δράσης της, οἱ ἀνεπιθύμητες
ἐνέργειες εἶναι τοπικές, ἤπιες, παροδικὲς καὶ ἀναστρέ-

ψιμες καὶ ἀφοροῦν στὸ γαστρεντερικὸ σύστημα
(ἐλαιώδη καὶ μαλακὰ κόπρανα, ἀέρια, αὐξημένος
ἀριθμὸς κενώσεων), ἐνῶ παρατηροῦνται κυρίως
κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς θεραπείας καὶ γιὰ τὶς πρῶτες
3-4 ἑβδομάδες. Στὴ μεγαλύτερη μελέτη τῆς Ὀρλιστάτης σὲ 3.304 ἄτομα (μελέτη XENDOS), 91% τῶν
ἀσθενῶν εἶχαν ἕνα τουλάχιστον σύμβαμα ἀπὸ τὸ
γαστρεντερικὸ καὶ 8% τῶν ἀσθενῶν διέκοψαν τὴ
μελέτη λόγῳ ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν.
Οἱ ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες ἀπὸ τὸ πεπτικὸ θεωρεῖται ὅτι μποροῦν νὰ βελτιώσουν τὴ συμμόρφωση τοῦ ἀσθενοῦς μὲ τὶς διαιτητικὲς ὁδηγίες, ὅσον
ἀφορᾶ στὸ λίπος τῆς τροφῆς. Χρειάζεται ἰδιαίτερη
προσοχὴ στὶς σαφεῖς διαιτητικὲς ὁδηγίες πρὸς τὸν
ἀσθενῆ, οἱ ὁποῖες συχνὰ δὲν δίδονται ἀπὸ τὸν ἰατρὸ
ἤ δὲν τηροῦνται ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ, μὲ ἀποτέλεσμα
τὴν πρόωρη ἐγκατάλειψη τῆς θεραπείας.
Στὶς μελέτες ποὺ ἔγιναν μὲ τὸ φάρμακο, παρατηρήθηκαν σημαντικὲς βελτιώσεις στὴ σύνθεση
τοῦ σώματος, στοὺς ἀνθρωπομετρικοὺς δεῖκτες
τῆς κατανομῆς τοῦ λίπους καὶ στοὺς παράγοντες
κινδύνου ὅπως τὴν ἀρτηριακὴ πίεση, τὰ τριγλυκερίδια καθὼς καὶ τὸν γλυκαιμικὸ ἔλεγχο. Ἰδιαίτερα,
ἡ μείωση τῆς ὁλικῆς καὶ LDL-χοληστερόλης ἦταν
μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἀναμενόμενη μείωση, λόγῳ
τῆς ἀπώλειας τοῦ βάρους. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς
μελέτης XENDOS, διάρκειας 4 ἐτῶν, σὲ ἀσθενεῖς μὲ
φυσιολογικὰ ἐπίπεδα σακχάρου αἵματος ἤ διαταραχὴ τῆς ἀνοχῆς τῆς γλυκόζης, τὰ ὁποῖα ἔλαβαν ἐπὶ
τετραετία Ὀρλιστάτη ἤ εἰκονικὸ φάρμακο, ἔδειξαν
ὅτι στὴν τετραετία τὰ ἄτομα ποὺ ἀνέπτυξαν διαβήτη
ἦσαν κατὰ 37% λιγότερα στὴν ὁμάδα τοῦ φαρμάκου,
σὲ σχέση μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου
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καὶ ἡ ἀπώλεια βάρους ἦταν 5.2% στὴν ὁμάδα τοῦ
φαρμάκου ἔναντι 2.8% στὴν ὁμάδα placebo.9

Ὁ συνδυασμὸς
Ναλτρεξόνης/Βουπροπιόνης
Ὁ συνδυασμὸς Ναλτρεξόνης (32 mg) καὶ Βουπροπιόνης (360 mg) σ’ ἕνα δισκίο παρατεταμένης
ἀποδέσμευσης εἶναι ἕνα νέας γενιᾶς φάρμακο γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρκίας, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε στὶς ΗΠΑ τὸ 2014 καὶ στὴν Εὐρώπη τὸ 2015. Ὁ
συνδυασμὸς αὐτὸς ἐνδείκνυται ὡς συμπλήρωμα
μίας δίαιτας μειωμένης πρόσληψης θερμίδων καὶ
μίας αὐξημένης σωματικῆς δραστηριότητας, γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρκίας σὲ ἐνήλικες ἀσθενεῖς
μὲ Δείκτη Μάζας Σώματος ΒΜΙ > 30 kg/m2 ἤ μὲ ΒΜΙ>
27 kg/m2 καὶ μία ἤ περισσότερες, σχετιζόμενες μὲ
τὸ αὐξημένο βάρος, συννοσηρότητες (π.χ. σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, ἐλεγχόμενη
ὑπέρταση). Συνιστᾶται προοδευτικὴ τιτλοποίηση τῆς
δόσης τοῦ φαρμάκου σὲ διάστημα 4 ἑβδομάδων.
Οἱ δύο οὐσίες ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἀνεξάρτητα
γιὰ διαφορετικὲς ἐνδείξεις καὶ τὸ προφὶλ ἀσφαλείας
των ἔχει ἐκτεταμένα μελετηθεῖ.
Ἡ Ναλτρεξόνη (ἀνταγωνιστὴς τῶν μ-υποδοχέων
τῶν ὀπιοειδῶν) ὡς μονοθεραπεία χρησιμοποιεῖται
ἀπὸ τὸ 1984 στὴ θεραπεία τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ τὸ
ἀλκοὸλ καὶ τὰ ὀπιοειδῆ, ἐνῶ ἡ Βουποπριόνη (ἀσθενὴς
ἀναστολέας τῆς ἐπαναπρόσληψης νορεπινεφρίνης
– ντοπαμίνης καὶ ἀνταγωνιστὴς ὑποδοχέα νικοτινικῆς ἀκετυλχολίνης) ἀπὸ τὸ 1985 χρησιμοποιεῖται
ὡς μονοθεραπεία στὴ θεραπεία τῆς κατάθλιψης καὶ
τῆς διακοπῆς καπνίσματος. Ἐνῶ ἡ μονοθεραπεία
μὲ Βουπροπιόνη (περισσότερο) ἤ Ναλτρεξόνη (λιγότερο) προκαλεῖ ἀπώλεια βάρους, ὁ συνδυασμός
τους ἔχει ὑπερπροσθετικὴ δράση.
Οἱ ἀκριβεῖς νευροχημικὲς δράσεις καταστολῆς
τῆς ὄρεξης τοῦ συνδυασμοῦ αὐτοῦ δὲν εἶναι πλήρως
κατανοητές. Ἡ Βουπροπιόνη διεγείρει τοὺς νευρῶνες
τῆς προοπιομελανοκορτίνης (POMC) στὸν τοξοειδῆ πυρῆνα τοῦ ὑποθαλάμου, οἱ ὁποῖοι ἀπελευθερώνουν α-μελανοκυτταροτρόπο ὁρμόνη (α-MSH),
προκαλώντας, μέσῳ διέγερσης τῶν ὑποδοχέων τῆς
μελανοκορτίνης-4 (MC4-R), μείωση στὴν πρόσληψη τροφῆς καὶ πιθανὸν αὔξηση τῆς ἐνεργειακῆς
κατανάλωσης.

Ἡ Ναλτρεξόνη ἐμποδίζει τὸν ὑποδοχέα μ τῶν
ὀπιοειδῶν, τροποποιώντας τὴ δέσμευση τῶν βήτα-ενδορφινῶν, οἱ ὁποῖες, μέσῳ ἀνασταλτικῆς
ἀνατροφοδότησης, μειώνουν τὴν ἀπελευθέρωση
τῆς α-MSH. Αὐτὴ ἡ ἐπίδραση συντελεῖ σὲ ἰσχυρότερη καὶ μεγαλύτερης διάρκειας ἐνεργοποίηση τῶν
νευρώνων POMC, καταστέλλοντας τὴν ὄρεξη περισσότερο ἀπ’ ὅτι ἡ μονοθεραπεία μὲ κάθε μία ἀπὸ
τὶς δύο οὐσίες καὶ τελικὰ σὲ μεγαλύτερη ἀπώλεια
βάρους10. Ὑπάρχουν δεδομένα σὲ ἐπίμυες, ποὺ δείχνουν τὴν ὑπερπροσθετικὴ δράση τῶν δύο οὐσιῶν
σὲ τμήματα τοῦ ἐγκεφάλου (κοιλιακὴ περιοχὴ τῆς
καλύπτρας), ποὺ ἐλέγχουν τὴν ἀπόλαυση καὶ τὴν
ἀνταμοιβὴ ἀπὸ τὴν κατανάλωση τροφῆς (μεσομεταιχμιακὸ ντοπαμινεργικὸ σύστημα ἀνταμοιβῆς).
Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ δεδομένα στὸν ἄνθρωπο μὲ
χρήση τῆς λειτουργικῆς μαγνητικῆς τομογραφίας
(fMRI), ὅπου ὁ συνδυασμὸς τῶν δυὸ οὐσιῶν αὐξάνει
τὴ δραστηριότητα σὲ περιοχὲς τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ
ἀναστέλλουν τὴν πρόσληψη τροφῆς.11 Ὁ συνδυασμὸς Βουπροπιόνης καὶ Ναλτρεξόνης μειώνει τὴν
πείνα, ἐνισχύοντας τὸν μεταγευματικὸ κορεσμὸ καὶ
τὸ αἴσθημα πληρότητας ἀνάμεσα στὰ γεύματα.
Σὲ 4 πολυκεντρικὲς διπλὰ τυφλές, ἐλεγχόμενες μὲ
εἰκονικὸ φάρμακο, μελέτες φάσης 3 (μελέτες COR),
σὲ 4.536 ἀσθενεῖς μὲ ΒΜΙ 27–45 kg/m2, ὁ συνδυασμὸς Ναλτρεξόνης 32 mg/Βουπροπιόνης 360 mg
συνετέλεσε σὲ ἀπώλεια βάρους μεγαλύτερη κατὰ
5,0 kg ἔναντι placebo σὲ ἕνα χρόνο καὶ ἕνα λόγο
συμπληρωματικῶν πιθανοτήτων (OR) 3,96 γιὰ ἀπώλεια βάρους 5%, σὲ σχέση μὲ placebo12. 50% τῶν
ἀσθενῶν ὁλοκλήρωσε τὶς μελέτες. Ὁ συνδυασμὸς
ἔδειξε σημαντικὰ μεγαλύτερο ποσοστὸ ἀσθενῶν
νὰ πετυχαίνει ἀπώλεια βάρους τουλάχιστον >10%
ἔναντι placebo, μὲ ταυτόχρονη βελτίωση καρδιομεταβολικῶν παραγόντων κινδύνου (περιφέρεια μέσης,
τριγλυκερίδια, HDL-χοληστερόλη) καὶ τῆς ποιότητας
ζωῆς.13,14,15,16

Τί δείχνουν οἱ μελέτες φάσης 3 μὲ τὸν
συνδυασμὸ Ναλτρεξόνης/Βουπροπιόνης
- 50,8% τῶν ἀσθενῶν ὑπὸ ἀγωγὴ ἔχασαν >5% τοῦ
βάρους τὴν 16η ἑβδομάδα.
- Στὸν 1 χρόνο, αὐτοὶ οἱ ἀσθενεῖς ἔχασαν 11,3% τοῦ
βάρους.
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- Στὸν 1 χρόνο, 55% αὐτῶν τῶν ἀσθενῶν ἔχασαν
>10% τοῦ βάρους.
Τὰ δεδομένα ἀποτελεσματικότητας καὶ ἀσφάλειας
ἐπιβεβαιώθηκαν καὶ σὲ μελέτη, μετὰ τὴν κυκλοφορία
τοῦ φαρμάκου διάρκειας 1,5 ἔτους (μελέτη IGNITE).17
Ὅπως ἡ Φεντερμίνη καὶ ἡ Σιβουτραμίνη, ἡ Βουπροπιόνη ἔχει συμπαθομιμητικὴ δράση, δημιουργώντας προβληματισμοὺς γιὰ τὴν καρδιολογική
της ἀσφάλεια.
Στὶς τέσσερις μελέτες φάσης 3 μὲ τὸ συνδυασμὸ
Ναλτρεξόνης/Βουπροπιόνης, μεγαλύτερη μείωση
στὴν ἀρτηριακὴ πίεση παρατηρήθηκε μὲ τὸ placebo
ἔναντι τοῦ φαρμάκου, παρότι μὲ τὸ placebo ἡ ἀπώλεια βάρους ἦταν μικρότερη. Εἶναι πιθανόν, ὅτι ἡ
βελτίωση στὴν ἀρτηριακὴ πίεση, λόγῳ τῆς ἀπώλειας
βάρους μὲ τὸ φάρμακο μπορεῖ νὰ ἀναιρεῖται ἀπὸ τὴ
νοραδρενεργικὴ δράση τῆς βουπροπιόνης, ἡ ὁποία
μπορεῖ νὰ αὐξήσει ἀρτηριακὴ πίεση καὶ καρδιακὴ
συχνότητα. Ἡ μελέτη καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας
LIGHT, σὲ 10.000 ἀσθενεῖς, σταμάτησε τὸ 2015,
λόγῳ πρώιμης δημοσίευσης τῶν ἀποτελεσμάτων.
Ἡ ἀνάλυση τοῦ 50% τῶν ἀπαιτούμενων μείζονων
καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων ἔδειξε μὴ σημαντικὴ
μείωση τῶν συμβαμάτων μὲ τὸ φάρμακο.
Σὲ 5 διπλὲς τυφλὲς μελέτες, μὲ 4.754 ἀσθενεῖς,
οἱ συνηθέστερες ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες (>5% τῶν
ἀσθενῶν καὶ τουλάχιστον διπλάσιες ἔναντι placebo)
ἦσαν ναυτία, δυσκοιλιότητα, κεφαλαλγία, ἔμετος,
ζάλη καὶ ξηροστομία. Οἱ ἀποσύρσεις ἀπὸ τὴ μελέτη, λόγῳ ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν ἦσαν 19,2-29,3%
στὶς ὁμάδες φαρμάκου, μὲ μέση τιμὴ 23,8% ἔναντι
11,9% τῆς ὁμάδας placebo. 17,6% τῶν ἀσθενῶν μὲ
τὸ φάρμακο ἔναντι 12,9% τῶν ἀσθενῶν μὲ placebo
παρουσίασαν κάποια ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια σχετιζόμενη μὲ τὴν ψυχιατρική. Δὲν ὑπῆρχαν διαφορές,
ὅσον ἀφορᾶ στὴν αὐτοκτονία ἤ στὴν ἀπόπειρα
αὐτοκτονίας. Ἡ συχνότητα ἐμφάνισης ἐπιληπτικῶν
κρίσεων ἦταν 0,06% στὴ ὁμάδα φαρμάκου ἔναντι
0,0% τῆς ὁμάδας placebo.13,14,15,16

Ἡ Λιραγλουτίδη 3.0 mg
Ἡ Λιραγλουτίδη 3.0 mg, ἕνα νέας γενιᾶς φάρμακο κατὰ τῆς παχυσαρκίας, εἶναι ἕνα ἀνάλογο τοῦ
γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 1 (GLP-1), μίας ἐνδογενοῦς ὁρμόνης τοῦ πεπτικοῦ, ἡ ὁποία συνδέεται
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καὶ ἐνεργοποιεῖ τοὺς GLP-1 ὑποδοχεῖς στὸ ΚΝΣ καὶ
στὴν περιφέρεια. Οἱ ἀγωνιστὲς τῶν GLP-1 ὑποδοχέων διεγείρουν τοὺς ἀνορεξιογόνους POMC/CART
νευρῶνες καὶ ἔμμεσα ἀναστέλλουν ὀρεξιογόνους
νευρῶνες, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τὸ νευροπεπτίδιο Υ
(NPY) καὶ τὸ σχετιζόμενο μὲ agouti πεπτίδιο (AgRP),
μέσῳ σηματοδότησης ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ GABA,
μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα τὴ μείωση πρόσληψης τροφῆς, μέσῳ ἐνίσχυσης τοῦ κορεσμοῦ.18 Ἐπιπροσθέτως, ἡ Λιραγλουτίδη μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴ
διατροφικὴ συμπεριφορά, ποὺ κινητοποιεῖται ἀπὸ
τὴν ἀνταμοιβή, μέσῳ ὑποδοχέων στὸ μεσομεταιχμιακὸ σύστημα ἀνταμοιβῆς (κοιλιακὴ περιοχὴ τῆς
καλύπτρας καὶ ἐπικλινὴς πυρῆνας). Ἡ Λιραγλουτίδη
3.0 mg ἔχει ἐγκριθεῖ σὲ HΠΑ καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρκίας καὶ ἐπιφέρει
μεγαλύτερη ἀπώλεια βάρους ἀπ’ ὅτι ἡ Λιραγλουτίδη
1.8 mg, ἡ ὁποία ἔχει λάβει ἔγκριση γιὰ τὴ βελτίωση
τοῦ γλυκαιμικοῦ ἐλέγχου στοὺς ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ἡ Λιραγλουτίδη 3.0 mg
ἐνδείκνυται γιὰ χρήση, ὡς συμπληρωματικὴ ἀγωγὴ
σὲ μία δίαιτα χαμηλῶν θερμίδων μαζὶ μὲ αὐξημένη
σωματικὴ δραστηριότητα, μὲ σκοπὸ τὴ ρύθμιση
τοῦ σωματικοῦ βάρους σὲ ἐνήλικες ἀσθενεῖς, μὲ
ἀρχικὸ Δείκτη Μάζας Σώματος ΒΜΙ >30 kg/m2 ἤ >
27 kg/m2, παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρότητας σχετιζόμενης μὲ τὸ αὐξημένο βάρος (π.χ.
ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, δυσλιπιδαιμία, ἄπνοια ὕπνου).
Τὸ φάρμακο χορηγεῖται μὲ ὑποδόρια ἔνεση καὶ ἡ
δοσολογία τιτλοποιεῖται προοδευτικὰ σὲ διάστημα
4 ἑβδομάδων.
Ἡ Λιραγλουτίδη 3.0 mg μειώνει τὴν πρόσληψη
τροφῆς, μέσῳ ἐνίσχυσης τοῦ μεταγευματικοῦ αἰσθήματος πληρότητας καὶ κορεσμοῦ, μειώνοντας
τὴν πείνα καὶ τὴν προοπτικὴ κατανάλωσης τροφῆς.
Καθυστερεῖ τὴ μεταγευματικὴ γαστρικὴ κένωση καὶ
μειώνει, ὅπως ἔχει μελετηθεῖ μὲ fMRI, τὴ δραστηριότητα
σὲ περιοχὲς τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν
ἀνταμοιβή. Δὲν αὐξάνει τὴν ἐνεργειακὴ κατανάλωση
σὲ σχέση μὲ τὸ placebo.19
Τέσσερις τυχαιοποιημένες, διπλὰ τυφλὰ μελέτες
φάσης 3, μὲ τὴ χορήγηση τοῦ φαρμάκου ἔναντι
placebo, μὲ συμμετοχὴ 5.358 ἀσθενῶν καὶ διάρκεια
32 ἕως 160 ἑβδομάδων, ἔχουν δημοσιευθεῖ (μελέτες
SCALE). Οἱ μελέτες ἀφοροῦν σὲ ἀσθενεῖς μὲ παχυ-
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σαρκία καὶ προδιαβήτη, ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2, παχύσαρκους ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ
ἀρχικὴ ἀπώλεια βάρους >5% μὲ ὑγεινοδιαιτητικὴ ἀγωγή, καθὼς καὶ παχύσαρκους ἀσθενεῖς μὲ μέτρια
ἤ σοβαρὴ ἀποφρακτικὴ ἄπνοια ὕπνου. Ἡ μελέτη
σὲ ἀσθενεῖς μὲ παχυσαρκία καὶ προδιαβήτη εἶχε
διάρκεια 3 ἐτῶν. Αὐτὲς οἱ μελέτες ἀπέδειξαν, ὅτι ἡ
Λιραγλουτίδη 3.0 mg προκαλεῖ σημαντικὴ ἀπώλεια
βάρους καὶ ὑποστρέφει τὸν προδιαβήτη. Σὲ ὅλους
τοὺς πληθυσμοὺς τῶν μελετῶν, μεγαλύτερα ποσοστὰ
τῶν ἀσθενῶν πέτυχαν μείωση βάρους >5% καὶ >10%
μὲ τὴ Λιραγλουτίδη 3.0 mg, ἀπ’ ὅτι μὲ placebo. Τὸ
τελικὸ ἀποτέλεσμα ἦταν 5,3 kg ἐπιπρόσθετη ἀπώλεια
βάρους ἔναντι placebo σὲ ἕνα χρόνο καὶ ἕνα ΟR
5,54 γιὰ ἀπώλεια βάρους 5% σὲ σχέση μὲ placebo.12
Οἱ ἀσθενεῖς πρώιμης ἀνταπόκρισης, οἱ ὁποῖοι πέτυχαν μείωση >5% μετὰ ἀπὸ 12 ἑβδομάδες ὑπὸ τὴ
μέγιστη θεραπευτικὴ δόση, εἶχαν τὴ μεγαλύτερη
τελικὴ ἀπώλεια βάρους.
Ἡ θεραπεία μὲ Λιραγλουτίδη βελτίωσε σημαντικὰ τὶς γλυκαιμικὲς παραμέτρους στοὺς ὑποπληθυσμοὺς μὲ φυσιολογικὴ γλυκαιμία, προδιαβήτη
καὶ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ἡ θεραπεία μὲ
Λιραγλουτίδη βελτίωσε σημαντικὰ τὴν περίμετρο τῆς
μέσης, τὴ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση, τὴ βαρύτητα
τῆς ἀποφρακτικῆς ἄπνοιας ὕπνου καὶ τὴν ποιότητα
ζωῆς σὲ σχέση μὲ placebo.20,21,22,23,24

Τί δείχνουν οἱ μελέτες φάσης 3
μὲ τὴν Λιραγλουτίδη 3.0 mg
68% τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἔλαβε τὸ φάρμακο ἔχασε
>5% τοῦ βάρους τὴν 16η ἑβδομάδα.
• Στὸν 1 χρόνο, αὐτοὶ οἱ ἀσθενεῖς ἔχασαν 10,8%
τοῦ βάρους.
• Στὰ 3 χρόνια, αὐτοὶ οἱ ἀσθενεῖς ἔχασαν 8,6% τοῦ
βάρους.
• Στὰ 3 χρόνια, 36,7% αὐτῶν τῶν ἀσθενῶν ἔχασε
>10% τοῦ βάρους.
Σὲ κάθε μελέτη SCALE ἀναφέρθηκαν περισσότερες ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες στὴν ὁμάδα φαρμάκου
ἔναντι placebo καὶ ἀφοροῦσαν, κατὰ κύριο λόγο,
στὸ γαστρεντερικὸ σύστημα. Οἱ συνηθέστερες
ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες ἦσαν ναυτία, δυσκοιλιότητα, διάρροια καὶ ἔμετοι καὶ ἦταν στὴν πλειοψηφία
τους ἤπιας ἤ μέσης ἔντασης. Ἡ ναυτία καὶ οἱ ἔμετοι
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παρατηρήθηκαν, κατὰ κύριο λόγο, κατὰ τὴν τιτλοποίηση (τὶς πρῶτες 4 ἑβδομάδες) καὶ ἦσαν συνήθως
παροδικῆς διάρκειας. Σὲ ὅλες τὶς μελέτες SCALE, τὰ
ποσοστὰ ἀπόσυρσης, λόγῳ ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν, ἦσαν μεγαλύτερα στὴν ὁμάδα τοῦ φαρμάκου,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μελέτη SCALE-Διαβήτης. Τὰ ποσοστὰ
ἀπόσυρσης ἦσαν συνολικὰ 8.4 ἕως 11.4% καί, κατὰ
κύριο λόγο, εἶχαν ὡς αἴτιο ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες
ἀπὸ τὸ γαστρεντερικὸ σύστημα.
Ἡ κατηγορία φαρμάκων ἀγωνιστὲς τῶν ὑποδοχέων GLP-1 συσχετίζεται μὲ αὔξηση τῆς καρδιακῆς συχνότητας κατὰ 2-3 παλμοὺς ἀνὰ λεπτό. Ἡ
καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια τῆς Λιραγλουτίδης 1.8 mg
ἀξιολογήθηκε στὴ μελέτη LEADER. Ὅσον ἀφορᾶ
στὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο (καρδιαγγειακὸς
θάνατος, μὴ θανατηφόρο ἔμφραγμα μυοκαρδίου,
μὴ θανατηφόρο ΑΕΕ), οἱ ἀσθενεῖς ὑπὸ Λιραγλουτίδη
1.8 mg ἦσαν σὲ χαμηλότερο κίνδυνο ἔναντι ἐκείνων
ὑπὸ placebo. Συνολικά, οἱ ἀσθενεῖς μὲ φάρμακο
ἦσαν σὲ χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ συμβάματα, θανάτου ἀπὸ κάθε αἴτιο καὶ
ἐμφάνισης μικροαγγειακῶν συμβαμάτων. Στὴ μελέτη
αὐτή, οἱ ἀσθενεῖς μὲ φάρμακο εἶχαν σημαντικὴ βελτίωση στοὺς παράγοντες καρδιαγγειακοῦ κινδύνου
καὶ στὸ σωματικὸ βάρος, ἔναντι τῶν ἀσθενῶν μὲ
placebo.25 Στὴ μελέτη SCALE- Διαβήτης δὲν ὑπῆρχε σημαντικὴ διαφορὰ στὴν καρδιακὴ συχνότητα
μὲ τὶς δυὸ δόσεις Λιραγλουτίδης 1.8 καὶ 3.0 mg.
Λόγῳ ὁμοιοτήτων στὴν ἔκθεση μὲ τὶς δυὸ αὐτὲς
δόσεις, οἱ ρυθμιστικὲς ἀρχὲς ἀποδέχτηκαν, ὅτι τὰ
εὑρήματα τῆς LEADER ἀφοροῦν καὶ στὴν καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια τῆς Λιραγλουτίδης 3.0 mg. Τὸ
2017, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Φαρμάκου ἐνέκρινε
τὴν ἀναθεώρηση τῶν στοιχείων τῆς ἔγκρισης τοῦ
φαρμάκου, περιλαμβάνοντας τὰ στοιχεῖα τῶν μείζονων ἀνεπιθύμητων καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων
ἀπὸ τὴ μελέτη LEADER.
Ἡ χολολιθίαση καὶ ἡ ὀξεῖα χολοκυστίτιδα ἦσαν
συχνότερες στὴν ὁμάδα φαρμάκου, ἔναντι ὁμάδας
placebo, στὴ μελέτη SCALE-Παχυσαρκία & Προδιαβήτης. Στὴν τριετῆ μελέτη, τὰ συμβάματα ποὺ
σχετίζονταν μὲ τὴ χοληδόχο ἦταν 5% στὴν ὁμάδα
φαρμάκου, ἔναντι 2% στὴν ὁμάδα placebo. Εἶναι
ὅμως γνωστό, ὅτι ἡ μεγαλύτερη καὶ ταχύτερη ἀπώλεια βάρους συσχετίζεται μὲ αὐξημένο κίνδυνο γιὰ
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παθήσεις τῆς χοληδόχου. Στὴν ἴδια μελέτη, ὅσον
ἀφορᾶ στὴν παγκρεατίτιδα, τὰ ποσοστὰ ἦσαν στὴν
τριετία 0.7% στὴν ὁμάδα φαρμάκου, ἔναντι 0.3%
στὴν ὁμάδα placebo καὶ τὰ συμβάματα ἦσαν συνήθως ἤπια σὲ ἔνταση. Εἶναι ἐπίσης γνωστό, ὅτι οἱ
ἀσθενεῖς μὲ παχυσαρκία ἔχουν αὐξημένο κίνδυνο
ἐμφάνισης ὀξείας παγκρεατίτιδας.
Δὲν παρατηρήθηκαν σημαντικὲς διαφορές, ὅσον
ἀφορᾶ σέ ὅλα τὰ νεοπλάσματα ἤ στὴν ἐμφάνιση
μυελοειδοῦς καρκίνου τοῦ θυρεοειδοῦς στὶς μελέτες
SCALE ἀνάμεσα στὶς ὁμάδες φαρμάκου καὶ placebo.
Παρόλα αὐτά, ἡ θεραπεία μὲ Λιραγλουτίδη 3.0 mg
ἀντενδείκνυται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀτομικὸ ἤ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ μυελοειδοῦς καρκίνου θυρεοειδοῦς.
Ἡ ἐμφάνιση ὑπογλυκαιμίας ἦταν πιὸ συχνὴ
στὴν ὁμάδα φαρμάκου ἔναντι placebo στὴ μελέτη SCALE-Διαβήτης, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχε διαφορὰ στὴ
συχνότητα σοβαρῆς ὑπογλυκαιμίας καὶ τὰ ἐπεισόδια
ἀφοροῦσαν κυρίως σὲ ἀσθενεῖς ὑπὸ φαρμακευτικὴ
ἀγωγὴ μὲ σουλφονυλουρίες ἤ ἰνσουλίνη.
Συνολικά, ὅσον ἀφορᾶ στὰ δεδομένα ἀσφαλείας,
ἡ τριετὴς συνεχὴς χορήγηση Λιραγλουτίδης 3.0 mg
ἐπιβεβαίωσε τὰ ἤδη γνωστὰ δεδομένα ἀσφαλείας
τῆς Λιραγλουτίδης.21

Προβληματισμοὶ στὴ χορήγηση
τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς
κατὰ τῆς παχυσαρκίας
Ἡ παχυσαρκία συνοδεύεται ἀπὸ μεγαλύτερο
κίνδυνο ἐμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2,
δυσλιπιδαιμίας, ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, ἀποφρακτικῆς
ἄπνοιας ὕπνου, νεφρικῆς ἀνεπάρκειας, ὁρισμένων
μορφῶν καρκίνου καὶ πρώιμης θνησιμότητας. Ἑπομένως, γιὰ νὰ ἀξιολογηθεῖ τὸ ὄφελος τῶν φαρμάκων κατὰ τῆς παχυσαρκίας, πρέπει τὰ ὑπάρχοντα
δεδομένα ἀποτελεσματικότητας καὶ ἀσφάλειας νὰ
ληφθοῦν ὑπ᾽ ὄψιν μαζὶ μὲ τοὺς κινδύνους διατήρησης καὶ πιθανῆς ἐπιδείνωσης τῆς ἤδη ὑπάρχουσας
παχυσαρκίας.
Τὰ φάρμακα εἶναι ἀποτελεσματικά. Οἱ προβληματισμοὶ ἀσφάλειας ἀφοροῦν κυρίως στὴ Λιραγλουτίδη 3.0 mg. Οἱ προβληματισμοὶ ἀνεκτικότητας
ἀφοροῦν κυρίως στὴν Ὀρλιστάτη καὶ στὸ συνδυασμὸ
Ναλτρεξόνη/Βουπροπιόνης. Τὰ φάρμακα ἔχουν αὐξημένο κόστος καὶ ἡ δαπάνη δὲν καλύπτεται ἀπὸ τὰ
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ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα. Ἡ ἐξατομικευμένη προσέγγιση
τοῦ ἀσθενοῦς μὲ παχυσαρκία ἐπιτρέπει τὴν ἐπιλογὴ
τῶν ἀσθενῶν ποὺ θὰ ὠφεληθοῦν, μὲ ἀσφάλεια καὶ
χωρὶς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες, ἀπὸ τὴ χορήγηση
ἑνὸς συγκεκριμένου φαρμάκου. Ὁ Δείκτης Μάζας
Σώματος δὲν εἶναι πάντοτε ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ
νὰ ἀξιολογηθεῖ τὸ ὄφελος τῆς φαρμακευτικῆς θεραπείας τῆς παχυσαρκίας καὶ ἕνα σύστημα σταδιοποίησης τῆς παχυσαρκίας (π.χ. κλίμακα Edmonton
EOSS) μπορεῖ νὰ ἀναδείξει τὴν ἀναγκαιότητα ἀλλὰ καὶ
τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς λήψης φαρμακευτικῆς
ἀγωγῆς κατὰ τῆς παχυσαρκίας. Γενικά, ἡ μὴ ἐπίτευξη
ἀπώλειας βάρους, μετὰ ἀπὸ 3 μῆνες χορήγησης
τοῦ φαρμάκου, σὲ πλήρη δοσολογία, μαζὶ μὲ τὶς
ἀπαραίτητες ἐξατομικευμένες ὁδηγίες, δικαιολογεῖ
τὴ διακοπὴ τῆς φαρμακευτικῆς θεραπείας. Ἀδικαιολόγητη ἔκθεση στὸ συγκεκριμένο φάρμακο πρέπει
νὰ ἀποφεύγεται καὶ μία ἄλλη προσέγγιση καὶ/ἤ ἕνα
ἄλλο φάρμακο πρέπει νὰ προταθοῦν στὸ ἀσθενῆ.

Φάρμακα ποὺ δὲν πρέπει
νὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρκίας
Ὑπάρχουν ἀρκετὰ φάρμακ, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται, χωρὶς ἔνδειξη, γιὰ τὴν ἀπώλεια σωματικοῦ
βάρους. Τὰ διουρητικά, ἡ χοριακὴ γοναδοτροφίνη, οἱ
ἀμφεταμῖνες, ἡ τοπιραμάτη καὶ ἡ θυροξίνη δὲν εἶναι
φάρμακα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρκίας
καὶ δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται μὲ στόχο τὴν
ἀπώλεια βάρους.
Οἱ ὁρμόνες τοῦ θυρεοειδοῦς πρέπει νὰ συνταγογραφοῦνται μόνο ὅταν ὑπάρχει ἀποδεδειγμένος
ὑποθυρεοειδισμός. Ἡ χωρὶς λόγο χορήγηση θυρεοειδῶν ὁρμονῶν, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐπιπλοκὲς στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα καὶ στὴν ὀστικὴ μᾶζα, προκαλεῖ
ἀπώλεια μυϊκῆς μάζας.
Ἡ μετμορφίνη, ἡ ἀκαρβόζη, οἱ ἀναστολεῖς
SGLT2 καὶ οἱ ὑπόλοιποι (πλὴν τῆς Λιραγλουτίδης
3.0 mg) ἀγωνιστὲς τῶν ὑποδοχέων GLP-1 εἶναι
χρήσιμα φάρμακα στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ παχύσαρκου ἀσθενοῦς, μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου
2, ἀλλὰ δὲν εἶναι φάρμακα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς
παχυσαρκίας. Ἡ φλουοξετίνη καὶ ἄλλοι ἐκλεκτικοὶ
ἀναστολεῖς τῆς ἐπαναπρόσληψης τῆς σεροτονίνης
μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν στὴν ἀντιμετώπιση τῆς
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καταθλιπτικῆς συνδρομῆς ἤ τῶν διαταραχῶν τῆς
πρόσληψης τροφῆς, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ συνοδεύουν
τὴν παχυσαρκία, ἀλλὰ δὲν ἀντιμετωπίζουν τὴν παχυσαρκία. Εἶναι πιθανό, ἡ χορήγησή τους νὰ προκαλεῖ

σὲ ὁρισμένους ἀσθενεῖς μικρὴ ἀπώλεια βάρους καὶ
προτιμῶνται ἀπὸ τὰ τρικυκλικὰ ἀντικαταθλιπτικὰ γιὰ
τὴ θεραπεία ὑπέρβαρων καὶ παχύσαρκων ἀσθενῶν
μὲ κατάθλιψη.

Συμπερασματικὰ
Ἡ φαρμακευτικὴ θεραπεία, συμπληρωματικὴ
στὴν ἀλλαγὴ τρόπου ζωῆς, μὲ ἐξατομικευμένες
ὁδηγίες διατροφῆς καὶ σωματικῆς δραστηριότητας, συντελεῖ σὲ κλινικὰ σημαντικὴ ἀπώλεια
βάρους καὶ βελτίωση τῶν συννοσηροτήτων. Βάσει
κλινικῶν δεδομένων, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἀπὸ
μελέτες διάρκειας μέχρι τεσσάρων ἐτῶν, ἀλλὰ
καὶ τῶν προβλημάτων ὑγείας ποὺ συνοδεύουν
τὴν παχυσαρκία, τὰ ἐγκεκριμένα φάρμακα κατὰ
τῆς παχυσαρκίας ἀποτελοῦν ἕνα ἀσφαλὲς καὶ
καλὰ ἀνεκτὸ θεραπευτικὸ συμπλήρωμα στὴν παρέμβαση στὸν τρόπο ζωῆς γιὰ τὴν πλειοψηφία
τῶν ἀσθενῶν μὲ παχυσαρκία. Ἐπιπρόσθετες,
μακρὰς διάρκειας μελέτες, μετὰ τὴν κυκλοφορία τῶν φαρμάκων, εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν
ἐπιβεβαίωση τῆς μακροχρόνιας ἀσφάλειας τῶν
φαρμάκων. Στὴν παροῦσα φάση τῶν γνώσεων,
ὅσον ἀφορᾶ στὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία τῆς παχυσαρκίας, δὲν ἔχουμε δυνατότητα συγκεκριμένων
θεραπευτικῶν συστάσεων καὶ ἐξατομικευμένης
ἰατρικῆς. Οἱ ἰατροὶ πρέπει νὰ λαμβάνουν τὰ κατάλληλα μέτρα, ἔτσι ὥστε νὰ ἐλαχιστοποιοῦνται

οἱ κίνδυνοι καὶ νὰ μεγιστοποιοῦνται τὰ ὀφέλη ἀπὸ
τὴ χορήγηση τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς. Οἱ προτιμήσεις τοῦ ἀσθενοῦς, ὅσον ἀφορᾶ στὸ προφὶλ
τῶν ἐνδεχόμενων ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν καὶ ἡ
ὁδὸς χορήγησης τοῦ φαρμάκου, βοηθοῦν γιὰ
νὰ ἐλαχιστοποιηθοῦν ἡ κακὴ συμμόρφωση καὶ
ἡ διακοπὴ θεραπείας. Ἡ χρήση τῶν φαρμάκων,
μετὰ ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἀπώλεια βάρους, μὲ στόχο
τὴ διατήρηση ἤ τὴν αὔξηση τῆς ἀπώλειας καὶ τὴν
ἀποφυγὴ τῆς ὑποτροπῆς, ἡ χρήση τους πρὶν καὶ
μετὰ τὸ βαριατρικὸ χειρουργεῖο εἶναι δυὸ ἐνδείξεις
ποὺ πρέπει νὰ μελετηθοῦν καλύτερα.
Ἡ ὁλοκληρωμένη, πέρα ἀπὸ τὸ ΒΜΙ, ἀξιολόγηση τοῦ ἀσθενοῦς μὲ παχυσαρκία καὶ ἡ
ἐφαρμογὴ κανόνων διακοπῆς τῶν φαρμάκων
θὰ συντελέσουν νὰ δοθεῖ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
μόνο στὰ ἄτομα ποὺ θὰ ὠφεληθοῦν. Μὲ αὐτὸν
τὸν τρόπο, οἱ κίνδυνοι ἀπὸ τὴ συνταγογράφηση
τῶν φαρμάκων θὰ ἐλαττωθοῦν καὶ ἡ ἰδανικὴ σχέση κινδύνου/ὀφέλους μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ γιὰ
κάθε ἀσθενὴ, ὁ ὁποῖος λαμβάνει φαρμακευτικὴ
ἀγωγὴ κατὰ τῆς παχυσαρκίας.
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