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Εἰσαγωγή
Ἡ παχυσαρκία ἀποτελεῖ ἕνα σοβαρὸ καὶ ταχέως ἐξελισσόμενο πρόβλημα ὑγείας τοῦ σύγχρονου
κόσμου. Ὁ ἀριθμὸς τῶν παχύσαρκων προσώπων
παγκοσμίως ἔχει διπλασιαστεῖ ἀπὸ τὸ 1980 ἕως τὸ
2008, ἐνῶ στὴν Εὐρώπη, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ
Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας, τὸ 10-30% τῶν
ἐνηλίκων εἶναι παχύσαρκοι καὶ ἕνα στὰ τρία παιδιὰ
ἡλικίας 11 ἐτῶν εἶναι ὑπέρβαρα ἤ παχύσαρκα. Εἶναι
γνωστὸ ὅτι ἡ παχυσαρκία σχετίζεται μὲ αὐξημένο
κίνδυνο ἀνάπτυξης ἀντίστασης στὴν ἰνσουλίνη καὶ
σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, δυσλιπιδαιμίας, ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου,
ἰσχαιμικῶν ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, ἀλλὰ
καὶ ὑπνικῆς ἄπνοιας, καρκίνου, ὀστεοαρθρίτιδας καὶ
φλεγμονῆς. Τὸ 2010, ἐκτιμήθηκε ὅτι ἡ παχυσαρκία ἦταν
ἡ αἰτία γιὰ 3,4 ἑκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως.
Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς, τὰ τελευταῖα χρόνια γίνεται
προσπάθεια νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς ἐπίσημη νόσος
ἀπὸ ὅλους τοὺς ἰατρικοὺς φορεῖς παγκοσμίως, ὥστε
νὰ ἐντατικοποιηθεῖ ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν πρόληψη
καὶ ἀντιμετώπισή της.
Ἡ ἰατρικὴ κοινότητα, ἤδη ἀπὸ τὸν 19o αἰῶνα,
ἔχει προσπαθήσει νὰ καταπολεμήσει τὴν παχυσαρκία φαρμακευτικά, μὲ τὴν πρώτη καταγεγραμμένη
προσπάθεια νὰ γίνεται ἀπὸ τὸν Baron, τὸ 1893, ὁ

ὁποῖος χορήγησε θυρεοειδικὴ ὁρμόνη σὲ παχύσαρκους ἀνθρώπους. Ἔκτοτε χρησιμοποιήθηκαν καὶ
κυκλοφόρησαν πολλὰ φαρμακευτικὰ σκευάσματα,
κυρίως κεντρικῶς δρῶντες παράγοντες, μὲ ἄλλοτε
ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα στὴ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους, κανένα ὅμως ἀπὸ αὐτὰ δὲν κατάφερε
νὰ ἐπιβιώσει μέχρι τὸν 21o αἰῶνα, λόγῳ πληθώρας
ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν, κυρίως στὸ καρδιαγγειακὸ
σύστημα. Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ἀποσύρθηκαν
λόγῳ βαλβιδοπαθειῶν, αὔξησης τῆς ἀρτηριακῆς καὶ
τῆς πνευμονικῆς πίεσης, αὔξησης τῆς καρδιακῆς
συχνότητας καὶ τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων.
Στὴν Ἑλλάδα, γιὰ πολλὰ χρόνια, τὸ μόνο ἐγκεκριμένο φάρμακο κατὰ τῆς παχυσαρκίας ἦταν ἡ
ὀρλιστάτη (ἐμπορικὴ ὀνομασία Xenical ®), ἡ ὁποία
προκαλεῖ δυσαπορρόφηση τοῦ προσλαμβανόμενου
μὲ τὴν τροφὴ λίπους κατὰ 30% περίπου, ἀναστέλλοντας τὴ δράση τῶν παγκρεατικῶν καὶ ἐντερικῶν
λιπασῶν.
Ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ φαρμάκου ἐξετάσθηκε
στὴ διπλὴ- τυφλὴ τυχαιοποιημένη μελέτη XENDOS, μὲ
3.305 συμμετέχοντες, ὅπου φάνηκε ὅτι ἡ ὀρλιστάτη
μείωνε σημαντικά, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σωματικὸ βάρος,
τὴν ἀρτηριακὴ πίεση, τὴν LDL χοληστερίνη, ἀλλὰ καὶ
τὴν πιθανότητα ἐμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη
τύπου 2, σὲ σχέση μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο. Οἱ ἀνε-
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Σχῆμα 1. Ὁ μηχανισμὸς δράσης τοῦ συνδυασμοῦ ναλτρεξόνης βουπροπιόνης στὸν ὑποθάλαμο. Προσαρμογὴ ἀπὸ Billes SK et al, Pharmacol Res 2014;84:1-11.

πιθύμητες ἐνέργειες τοῦ φαρμάκου εἶναι πρακτικὰ
μόνο γαστρεντερικές, λόγῳ τοῦ τρόπου δράσης του.
Νεότερα φάρμακα κατὰ τῆς παχυσαρκίας
1. Ναλτρεξόνη/Βουπροπιόνη
Ὁ συνδυασμὸς ναλτρεξόνης/βουπροπιόνης
(Mysimba®) εἶναι ἕνα φάρμακο κατὰ τῆς παχυσαρκίας,
ποὺ κυκλοφορεῖ στὴ χώρα μας ἀπὸ τὸ 2017. Εἶναι
ἕνας συνδυασμὸς πού δρᾶ κεντρικὰ στὸ σύστημα
τῶν μελανοκορτινῶν, ποὺ σηματοδοτεῖ κορεσμὸ στὸν
ὑποθάλαμο, ἀλλὰ καὶ στὸ σύστημα ἀνταμοιβῆς στὸ
μεσεγκέφαλο. Ἡ βουπροπιόνη εἶναι ἕνας μὴ ἐκλεκτικὸς
ἀναστολέας ἐπαναπρόσληψης νορεπινεφρίνης- ντοπαμίνης, ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς ἀντικαταθλιπτικό.
Διαπιστώθηκε, ὅμως, ὅτι προάγει τὴν ἔκκριση τῆς
προοπιομελανοκορτίνης (POMC), κύριο προϊὸν τῆς
ὁποίας εἶναι ἡ α- μελανινοκυτταροτρόπος ὁρμόνη (α-MSH), ἡ ὁποία συμβάλλει στὴν ἐπέλευση τοῦ
κορεσμοῦ. Παράλληλο προϊὸν τῆς POMC εἶναι ἡ
β-ενδορφίνη, ἡ ὁποία δρᾶ ἀνασταλτικὰ μέσῳ τῶν
μ- ὑποδοχέων τῆς ἐνδορφίνης στὸ ἀνωτέρω σύστημα, προκαλώντας ἀρνητικὴ ἀνατροφοδότηση. Ἡ
ναλτρεξόνη εἶναι ἕνας ἀνταγωνιστὴς τῶν ὑποδοχέων

τῶν ὀπιοειδῶν, ποὺ χρησιμοποιεῖται στὴν ἀπεξάρτηση
ἀπὸ τὸ ἀλκοὸλ καὶ τὰ ὀπιοειδῆ. Δρᾶ συνεργικὰ μὲ
τὴ βουπροπιόνη, καθὼς δεσμεύει τοὺς ὑποδοχεῖς
τῆς β-ενδορφίνης, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διακόπτεται
τὸ σύστημα ἀρνητικῆς ἀνατροφοδότησης τῶν κυττάρων τῆς προοπιομελανοκορτίνης, ἐνισχύοντας,
μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, τὸ ἀνορεξιογόνο ἀποτέλεσμα
τῆς βουπροπιόνης (Σχῆμα 1). Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ
συνδυασμοῦ νατρεξόνης/βουπροπιόνης, στὴν ἀπώλεια βάρους, ἔχουν φανεῖ σὲ σειρὰ τυχαιοποιημένων
μελετῶν (σειρὰ COR- Contrave Obesity Research),
μὲ χαρακτηριστικὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης
COR-II, στὴν ὁποία οἱ συμμετέχοντες, πού πῆραν
τὸ συνδυασμό, ἐμφάνισαν μείωση τοῦ σωματικοῦ
βάρους κατὰ 8,2% σὲ σχέση μὲ τὴν ὁμάδα ἐλέγχου,
ποὺ ἔχασε μόνο τὸ 1,8% τοῦ ἀρχικοῦ της βάρους σὲ
56 ἑβδομάδες (Σχῆμα 2).
2. Λιραγλουτίδη
Ἡ λιραγλουτίδη, ἕνας συνθετικὸς GLP-1 ἀγωνιστὴς, εἶναι ἕνα γνωστὸ ἀντιδιαβητικὸ φάρμακο, μὲ
δράση ἰνκρετίνης ὁρμόνης, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖται εὐρέως καὶ στὴ χώρα μας, ἐδῶ καὶ περίπου μία
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Σχῆμα 2. Ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ συνδυασμοῦ ναλτρεξόνης/βουπροπιόνης (ΒΝ32) ἔναντι τοῦ
εἰκονικοῦ φαρμάκου στὴν ἀπώλεια τοῦ σωματικοῦ βάρους στὴ μελέτη COR-II. Προσαρμογὴ ἀπὸ
Apovian MC et al. Obesity 2013;21: 935-943.

δεκαετία. Εἶναι ἕνα ἀποτελεσματικὸ φάρμακο γιὰ τὴ
γλυκαιμικὴ ρύθμιση, ἐνῶ ταυτόχρονα ἔχει φανεῖ ὅτι
μειώνει τὸ σωματικὸ βάρος τῶν ἀσθενῶν μὲ διαβήτη,
καθότι ἐπιδρᾶ στὸν ὑποθάλαμο, εὐοδώνοντας τὴν
ἐπέλευση τοῦ κορεσμοῦ. Ἀργότερα, καὶ μὲ βάση τὴν
ἀνωτέρω παρατήρηση, ἡ λιραγλουτίδη δοκιμάστηκε σὲ ὑψηλότερη δόση ἀπὸ ἐκείνη πού χορηγεῖται
γιὰ τὴ ρύθμιση τοῦ σακχαρώδους διαβήτη (3 mg
ἔναντι 1,8 mg) σὲ παχύσαρκα ἄτομα μὲ ἤ χωρὶς
διαβήτη καὶ φάνηκε ἡ εὐεργετική της δράση στὴν
ἀπώλεια βάρους. Κυκλοφορεῖ στὴ χώρα μας μὲ τὸ
ἐμπορικὸ ὄνομα Saxenda ®, ἤδη ἀπὸ τὸ Σεπτέμβριο
τοῦ 2017. Τὸ κλινικὸ πρόγραμμα SCALE μελέτησε τὴν
ἐπίδραση τῆς λιραγλουτίδης σὲ αὐξημένη δόση,
σὲ περίπου 5.000 παχύσαρκα πρόσωπα μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ἤ χωρίς, καὶ ἔδειξε μείωση
τοῦ σωματικοῦ βάρους, ποὺ κυμαινόταν ἀπὸ 6%
ἕως 12% περίπου, ἔναντι τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου,
ποὺ μείωσε τὸ βάρος κατὰ 2%. Ἐντυπωσιακὸ ἦταν
τὸ γεγονός, ὅτι περίπου οἱ μισοὶ (54,3%) ἀσθενεῖς,
ποὺ πῆραν λιραγλουτίδη σὲ μέγιστη δόση, ἔχασαν
περίπου τὸ 5% τοῦ ἀρχικοῦ τους σωματικοῦ βάρους, ἐνῶ περίπου τὸ ἕνα τέταρτο (25,2%) ἔχασε
πάνω ἀπὸ τὸ 10% τοῦ βάρους τους, ἀπώλεια πού

προσομοιάζει μὲ αὐτὴν πού ἐπιτυγχάνουν τὰ βαριατρικὰ χειρουργεῖα.
3. Λορκασερίνη
Ἕνα ἀκόμη φάρμακο κατὰ τῆς παχυσαρκίας,
πού ὅμως δὲν κυκλοφορεῖ στὴν Εὐρώπη, εἶναι ἡ λορκασερίνη. Πρόκειται γιὰ ἕναν ἐκλεκτικὸ ἀγωνιστὴ τῶν
ὑποδοχέων (5ΗΤ)2c τῆς σεροτονίνης, ποὺ ἑδράζονται
μεταξὺ ἄλλων περιοχῶν καὶ στὸν ὑποθάλαμο. Ἡ διέγερσή τους συμβάλλει στὴ ἐπέλευση τοῦ κορεσμοῦ.
Σὲ σχέση μὲ παλαιότερους ἀγωνιστὲς σεροτονίνης,
πού εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς
παχυσαρκίας, ἡ λορκασερίνη εἶναι λιγότερο συγγενὴς
μὲ τοὺς σεροτονινεργικοὺς ὑποδοχεῖς πού βρίσκονται στὶς βαλβῖδες τῆς καρδιᾶς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
θεωρεῖται λιγότερο ἐπιβλαβής. Ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς λορκασερίνης, γιὰ τὴν ἀπώλεια σωματικοῦ
βάρους, μελετήθηκε κατὰ βάση ἀπὸ τρεῖς μεγάλες
μελέτες (BLOOM, BLOSSOM, BLOOM DM), στὶς ὁποῖες
φάνηκε πὼς τὸ συγκεκριμένο φάρμακο ἔχει μέτρια
μόνο ἐπίδραση στὸ σωματικὸ βάρος, μὲ ἀπώλεια
περίπου 3-3,6% , ἐνῶ μόνο τὸ ἕνα τρίτο περίπου τῶν
ἀσθενῶν κατάφερε νὰ χάσει πάνω ἀπὸ τὸ 5% τοῦ
ἀρχικοῦ τους βάρους. Ἐπίσης, μεγάλα ἦταν καὶ τὰ
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Σχῆμα 3. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς καρδιαγγειακῆς μελέτης SCOUT γιὰ τὴ σιμπουτραμίνη, ποὺ τὴν ἔθεσαν
ἐκτὸς κυκλοφορίας. Προσαρμογὴ ἀπὸ James WP et al. N Engl J Med 2010 ;363(10):905-17.

ποσοστὰ τῶν ἀσθενῶν, ποὺ ἐγκατέλειψαν τὶς μελέτες,
λόγῳ ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν.
4. Φεντερμίνη/τοπιραμάτη βραδείας ἀποδέσμευσης
Ἡ φεντερμίνη εἶναι ἕνα ἀνάλογο τῆς ἀμφεταμίνης
μὲ ἀνορεξιογόνο δράση, ἐνῶ ἡ τοπιραμάτη κλασικὰ
χρησιμοποιεῖται ὡς ἀντιεπιληπτικό, μὲ ἀσαφῆ μηχανισμὸ ὡς πρὸς τὴ μείωση τῆς ὄρεξης, ποὺ μᾶλλον
ἐμπλέκει τὸ γ-ἀμινοβουτυρικὸ ὀξύ. Τὸ φάρμακο αὐτὸ
ἔχει δοκιμαστεῖ σὲ διάφορες μελέτες ἀποτελεσματικότητας (EQUIP, CONQUER, SEQUEL) μὲ πολὺ θετικὰ
ἀποτελέσματα μέσης ἀπώλειας σωματικοῦ βάρους
7,8%- 9,8%. Ὁ συνδυασμὸς δὲν κυκλοφορεῖ στὴν
Εὐρώπη.

Καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια
Πέραν τοῦ ὀφέλους τῶν φαρμάκων κατὰ τῆς
παχυσαρκίας στὴν ἀπώλεια βάρους, εἶναι σημαντικὸ νὰ ἐξετάσει κάποιος καὶ τὴν ἐπίδρασή τους
στὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, καθὼς πολλὰ ἀπὸ τὰ

παλαιότερα φάρμακα ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἐπιβλαβῆ,
ἐνῶ κάποια ἀπὸ τὰ νεώτερα φαίνεται νὰ ἐπιδροῦν
εὐεργετικὰ καὶ σὲ αὐτὸν τὸν παράγοντα.
Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτέλεσε ἡ μελέτη
SCOUT, πού δημοσιεύθηκε τὸ 2010, γιὰ τὸ καρδιαγγειακὸ προφὶλ τῆς σιμπουτραμίνης, ἑνὸς ἀναστολέα
ἐπαναπρόσληψης νοραδρεναλίνης καὶ σεροτονίνης,
ποὺ ἀρχικῶς χρησιμοποιήθηκε ὡς ἀντικαταθλιπτικὸ καὶ στὴ συνέχεια ὡς ἀνορεξιογόνο φάρμακο. Σὲ
αὐτὴ συμμετεῖχαν περισσότερα ἀπὸ 10.000 πρόσωπα,
γιὰ περίπου 3,4 χρόνια, καὶ φάνηκε ὅτι οἱ ἀσθενεῖς
πού ἔλαβαν σιμπουτραμίνη, γιὰ αὐτὸ τὸ χρονικὸ
διάστημα, εἶχαν αὐξημένα ποσοστὰ ἐμφάνισης μὴ
θανατηφόρων ἐμφραγμάτων τοῦ μυοκαρδίου καὶ
ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, γεγονὸς ποὺ ἔθεσε τὸ φάρμακο ἐκτὸς κυκλοφορίας (Σχῆμα 3).
Πρόσφατα, ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τῆς
μεγάλης μελέτης καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας γιὰ τὴ
λορκασερίνη. Ἡ μελέτη ὀνομάστηκε CAMELLIA-TIMI
61 καὶ σὲ αὐτὴ συμμετεῖχαν περίπου 12.000 ὑπέρ-
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Σχῆμα 4. Τὰ καρδιαγγειακὰ ὀφέλη τῆς λιραγλουτίδης, ὅπως φάνηκαν στὴν πολυκεντρικὴ μελέτη LEADER. Προσαρμογὴ
ἀπὸ PS et al. N Engl J Med 2016 Jul 28;375(4):311-22.
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Σχῆμα 5. Τὸ καρδιαγγειακὸ ὄφελος τῆς σεμαγλουτίδης, ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὴ μελέτη SUSTAIN-6. Προσαρμογὴ ἀπὸ
Marso PS et al. N Engl J Med 2016; 375:1834-1844.

βαροι ἤ παχύσαρκοι ἀσθενεῖς, μὲ ἐγκατεστημένη
ἀθηροσκληρωτικὴ καρδιαγγειακὴ νόσο ἤ μὲ ὑψηλὸ
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Ἡ μελέτη εἶχε μέση διάρκεια
παρακολούθησης τὰ 3,3 ἔτη καὶ ἔδειξε ὅτι οἱ ἀσθενεῖς πού ἔλαβαν λορκασερίνη ἔχασαν περισσότερο βάρος καὶ βελτίωσαν ἠπίως τοὺς παράγοντες
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου σὲ σχέση μὲ τὴν ὁμάδα
ἐλέγχου. Ὡς πρὸς τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα, δὲν
φάνηκε στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορὰ, σὲ σχέση
μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο. Ὡστόσο, ὑπάρχει σχετικὸς
προβληματισμός, σὲ σχέση μὲ τὴν ἐμφάνιση ἤ καὶ τὴν
ἐπιδείνωση ἤδη ὑπαρχουσῶν βαλβιδοπαθειῶν καὶ
σεροτονινεργικοῦ συνδρόμου, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι
ἡ μελέτη δὲν ἔδειξε αὔξηση αὐτῶν τῶν ἀνεπιθύμητων
ἐνεργειῶν. Σημειοῦται, ὅμως, ὅτι ὑπῆρξε ἀριθμητική,
μὴ στατιστικὰ σημαντική, αὔξηση στὴν ἐμφάνιση
ἤπιας ἀορτικῆς ἀνεπάρκειας στὴν ὁμάδα τῆς λορ-

κασερίνης. Ἐπιπλέον, τὸ φάρμακο ἔχει σοβαροὺς
περιορισμοὺς χορήγησης σὲ ἀσθενεῖς μὲ ψυχιατρικὰ
προβλήματα, εἰδικὰ ὅταν λαμβάνουν ἤδη ἀντικαταθλιπτικὰ τῆς κατηγορίας τῶν SSRIs καὶ MAOIs.
Ἀναφορικὰ μὲ τὴν καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια τοῦ
συνδυασμοῦ ναλτρεξόνης/βουπροπιόνης, ἀπὸ τὶς
τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης 3, παρατηρήθηκε
αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ τῆς καρδιακῆς
συχνότητας στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἔλαβαν τὸ συνδυασμό. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ζητήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀμερικανικὸ Ὀργανισμὸ Φαρμάκων ἡ διεξαγωγὴ μελέτης
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Ἔτσι, τὸ 2012, ἡ ἑταιρεία
Orexigen Therapeutics ξεκίνησε τὴ μελέτη LIGHT, μὲ
σχεδιασμὸ νὰ τυχαιοποιηθοῦν περίπου 8.000 παχύσαρκοι ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου,
ὥστε νὰ ἀποδειχθεῖ ἡ μὴ κατωτερότητα τοῦ φαρμάκου
στὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα καὶ τοὺς θανάτους,
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συγκριτικὰ μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο. Ὡστόσο, τὸ 2015,
ἀνακοινώθηκε δημοσίως ἡ ἐνδιάμεση ἀνάλυση τῆς
μελέτης, ὅταν εἶχε επιτευχθεῖ τὸ 50% τῶν ἀπαιτούμενων καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων, γεγονὸς ποὺ
ἔθεσε σὲ κίνδυνο τὴν ἀξιοπιστία τῆς συνέχισης τῆς
μελέτης, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρόωρη διακοπή της
τὸ Μάιο τοῦ 2015. Παρὰ τὴν πρόωρη διακοπή, ἡ
ἐνδιάμεση ἀνάλυση πρακτικὰ δὲν ἔδειξε αὔξηση
τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων στὴν ὁμάδα πού
ἐλάμβανε τὸ συνδυαστικὸ φάρμακο, σὲ σχέση μὲ τὸ
εἰκονικό, ὡστόσο ἡ τάση γιὰ αὐξημένη ἀρτηριακὴ
πίεση καὶ καρδιακὴ συχνότητα σημειώθηκε καὶ σὲ
αὐτὴ τὴ μελέτη.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴ λιραγλουτίδη σὲ δόση γιὰ
τὴν παχυσαρκία, στὶς μελέτες SCALE φάσης ΙΙΙ δὲν
φάνηκε νὰ αὐξάνει τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα, σὲ
σχέση μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο. Στοιχεῖα, ὅμως, σχετικὰ
μὲ τὴν καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια τῆς λιραγλουτίδης,
ἀντλοῦνται ἀπὸ τὴ σημαντικὴ μελέτη LEADER, τῆς
ὁποίας τὰ ἀποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν τὸ 2016.
Στὴ μεγάλη αὐτὴ πολυκεντρικὴ μελέτη ἐντάχθηκαν
περισσότεροι ἀπὸ 9.000 ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2 εἴτε ἐγκατεστημένη καρδιαγγειακὴ
νόσο ἤ ὑψηλὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο καὶ μελετήθηκε
σὲ βάθος πενταετίας ἡ ἐπίδραση τῆς λιραγλουτίδης
σὲ δόση 1,8 mg, στὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα,
σὲ σύγκριση μὲ εἰκονικὸ φάρμακο, μὲ πρωτεῦον
καταληκτικὸ σημεῖο τὸν καρδιαγγειακὸ θάνατο, τὰ
μὴ θανατηφόρα ἐμφράγματα τοῦ μυοκαρδίου καὶ
τὰ μὴ θανατηφόρα ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια.
Φάνηκε, λοιπόν, πὼς ἡ λιραγλουτίδη μείωνε κατὰ 13%
τὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο. Ἀναλυτικότερα,
μείωσε κατὰ 22% τὸ θάνατο ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια,
ἐνῶ ὁ θάνατος ἀπὸ ὅλα τὰ αἴτια μειώθηκε συνολικὰ κατὰ 15%, σὲ σχέση μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ εἰκονικοῦ
φαρμάκου (Σχῆμα 4). Συνεπῶς ἡ λιραγλουτίδη, σὲ
δόση ποὺ χρησιμοποιεῖται εὐρέως στὸ σακχαρώδη
διαβήτη, ἔχει ἀποδείξει τὸ καρδιαγγειακό της ὄφελος
σὲ πολὺ σημαντικὸ βαθμό. Παρόμοια μελέτη γιὰ τὴ
λιραγλουτίδη σὲ ὑψηλὴ δόση φαίνεται ὅτι δὲν θὰ διεξαχθεῖ, καθὼς οἱ παγκόσμιοι ὀργανισμοὶ φαρμάκων
ἀποδέχονται τὸ ὄφελος τοῦ φαρμάκου, ὅπως αὐτὸ
ἀναδείχθηκε ἀπὸ τὴ μελέτη LEADER, ἀνεξαρτήτως
δοσολογίας.
Στὸ μέλλον, ὅμως, τὸ ὁπλοστάσιο κατὰ τῆς πα-
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μὲ τὴ σεμαγλουτίδη, ἕνα νέο, πολὺ δραστικὸ φάρμακο. Ἡ σεμαγλουτίδη εἶναι ἕνας νεότερος GLP-1
ἀγωνιστής, ὅπως ἡ λιραγλουτίδη, μὲ τὴ διαφορὰ
ὅτι χορηγεῖται ἅπαξ ἑβδομαδιαίως. Πρόκειται γιὰ ἕνα
πολὺ ἀποτελεσματικὸ ἀντιδιαβητικὸ φάρμακο, ποὺ
ἐπίσης, ἔχει δείξει ὄφελος ὡς πρὸς τὴ μείωση τοῦ
σωματικοῦ βάρους, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἔχει πάρει
ἀκόμα ἔγκριση γιὰ χορήγηση σὲ πρόσωπα χωρὶς
σακχαρώδη διαβήτη. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε μία
διπλὴ- τυφλὴ τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης τῆς
σεμαγλουτίδης μὲ τὴ λιραγλουτίδη σὲ 1.000 παχύσαρκους ἀνθρώπους, ὅπου φάνηκε μείωση κατὰ μέσο
ὅρο ἀπὸ 6% ἕως καὶ 13,8% τοῦ ἀρχικοῦ σωματικοῦ
βάρους σὲ 52 ἑβδομάδες, ἀνάλογα μὲ τὴ χορηγούμενη μέγιστη δόση τῆς σεμαγλουτίδης, ποσοστὸ
ποὺ ἀνταγωνίζεται τὸ ἀποτέλεσμα τῶν βαριατρικῶν
χειρουργείων. Τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ στὴν ὁμάδα
ἐλέγχου ἦταν 2,3%.
Οἱ καρδιαγγειακὲς ἐπιδράσεις τῆς σεμαγλουτίδης
ἔχουν μελετηθεῖ σὲ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, στὴν πολυκεντρικὴ μελέτη SUSTAIN-6,
μὲ 2.700 περίπου ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2 καὶ πολὺ ὑψηλὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, μὲ
διάρκεια παρακολούθησης τὶς 109 ἑβδομάδες. Τὰ
ἀποτελέσματα τῆς μελέτης ἦσαν ἐξίσου ἐντυπωσιακὰ
μὲ ἐκεῖνα τῆς μελέτης LEADER γιὰ τὴ λιραγλουτίδη.
Συγκεκριμένα, ἡ σεμαγλουτίδη μείωσε κατὰ 26% τὸ
πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο τῆς μελέτης, ποὺ
ἀφοροῦσε στὸν καρδιαγγειακὸ θάνατο καὶ στὰ μὴ
θανατηφόρα ἐμφράγματα καὶ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ
ἐπεισόδια. Συγκεκριμένα, ἡ μεγάλη μείωση τοῦ μικτοῦ
αὐτοῦ σημείου ἀποδόθηκε, κατὰ κύριο λόγο, στὴ
σημαντικὴ μείωση τῶν ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, ποὺ ἄγγιξε τὸ 39% (Σχῆμα 5). Ἐπιπλέον, τὸν
Ὀκτώβριο τοῦ 2018, ξεκίνησε μία νέα πολυκεντρικὴ
διπλὴ-τυφλὴ τυχαιοποιημένη μελέτη, μὲ σκοπὸ νὰ
μελετήσει τὸ ἐνδεχόμενο καρδιαγγειακὸ ὄφελος τῆς
σεμαγλουτίδης σὲ περίπου 17.500 ὑπέρβαρα ἤ παχύσαρκα πρόσωπα χωρὶς σακχαρώδη διαβήτη καὶ μὲ
ἐγκατεστημένη καρδιαγγειακὴ νόσο. Ἡ μελέτη λέγεται
SELECT (Semaglutide Effects on Heart Disease and
Stroke in Patients With Overweight or Obesity) καὶ
ἀναμένεται νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ 2024 (ClinicalTrials.
gov Identifier: NCT03574597). z
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Συμπερασματικά
Ἡ παχυσαρκία ἀποτελεῖ ἐπιδημία τοῦ σύγχρονου κόσμου μὲ θανατηφόρες ἐπιπτώσεις. Γιὰ
τὸ λόγο αὐτὸ ἡ ἰατρικὴ ἔχει στραφεῖ ὁλοένα καὶ
περισσότερο στὴν ἀνεύρεση νέων ὅπλων, πλὴν
τῆς διαιτολογικῆς καὶ βαριατρικῆς παρέμβασης,
γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της, στοχεύοντας παράλληλα στὴ βελτίωση τῶν παραγόντων κινδύνου γιὰ
καρδιαγγειακὴ νόσο ἤ καὶ στὰ καρδιοαγγειακὰ
συμβάματα καθεαυτά. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, στὴν
Ἑλλάδα ἔχουμε δύο νέα ἐγκεκριμένα φάρμακα

γιὰ τὴν παχυσαρκία, μὲ ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα τόσο στὴν ἀπώλεια βάρους ὅσο καὶ
στὸ καρδιαγγειακὸ προφὶλ τῶν παχύσαρκων
ἀσθενῶν. Ἀναμένονται ἀκόμη περισσότερες ἐξελίξεις στὸν τομέα αὐτό, μὲ τὴ σεμαγλουτίδη νὰ
ἀποτελεῖ, ἴσως, τὸ πιὸ ὑποσχόμενο μελλοντικὸ
φάρμακο, μὲ ἀποτελέσματα ἐφάμιλλα μὲ αὐτὰ
τῆς βαριατρικῆς χειρουργικῆς καὶ ἐνδεχομένως
μὲ καρδιαγγειακὸ ὄφελος γιὰ τοὺς παχύσαρκους ἀσθενεῖς.
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