φαρμακολογια
Φάρμακα στὴν παχυσαρκία.
Καπάνταης Εὐθύμιος, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντὴς Τμήματος Διαβήτη-Παχυσαρκίας-Μεταβολισμοῦ, Ἰδιωτικὸ
Νοσοκομεῖο Metropolitan.
Ἡ παχυσαρκία δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ
προσώπου, ὅπως π.χ. ψηλὸς-κοντὸς ἢ ξανθὸς-μελαχρινός,
ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας
ἡ παχυσαρκία ὁρίζεται ὡς ἡ νόσος τοῦ ἐνεργειακοῦ
μεταβολισμοῦ, στὴν ὁποία ὑπάρχει παθολογικὰ αὐξημένη
συσσώρευση λίπους στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, σὲ σημεῖο
ὥστε νὰ ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία. Αὐτὴ λοιπὸν ἡ
πιὸ συχνὴ μεταβολικὴ νόσος,
δυστυχῶς μέχρι σήμερα,
λόγῳ τῆς πολυπλοκότητας τῆς
αἰτιοπαθογένειάς της, ἔχει φτωχὴ
φαρμακευτικὴ ἀντιμετώπιση.
Φαρμακευτικὴ βοήθεια γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ αὐξημένου
σωματικοῦ βάρους, μαζὶ μὲ
δίαιτα καὶ ἄσκηση, δικαιοῦται
νὰ ἔχει κάθε παχύσαρκος, μὲ
Δείκτη Μάζας Σώματος-ΔΜΣ
πάνω ἀπὸ 30 kg/m2 ἐπιφανείας
σώματος. Τὸ ἴδιο διακαιοῦται
κάθε ὑπέρβαρος μὲ ΔΜΣ πάνω
ἀπὸ 27 kg/m2, ὁ ὁποῖος πάσχει
ἀπὸ παθήσεις σχετιζόμενες
μὲ τὸ αὐξημένο βάρος, ὅπως
διαβήτης ἢ ὑπέρταση καὶ ἤδη
ἔχει προηγουμένως ἐπιχειρήσει
ἀποτυχημένες προσπάθειες μὲ
διατροφὴ καὶ ἄσκηση.
Φάρμακα στὴν ἀντιμετώπιση
τῆς παχυσαρκίας θεωροῦνται τὰ σκευάσματα ποὺ ἔχουν
ταινία ἔγκρισης κυκλοφορίας φαρμάκου ἀπὸ τὸν ΕΟΦ
καὶ πωλοῦνται μόνο στὰ φαρμακεῖα καὶ ὄχι τὰ διάφορα
σκευάσματα ποὺ διαφημίζονται στὰ περιοδικὰ ἢ στὴν
τηλεόραση καὶ στὸ ἴντερνετ, μὲ ἢ χωρὶς γνωστοποίηση
κυκλοφορίας στὸν ΕΟΦ. Στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ 20ετίας
σχεδὸν κυκλοφορεῖ ἡ ὀρλιστάτη (Xenical®), ποὺ ὡς
φάρμακο ἐπιφέρει μιὰ σχετικὰ μικρὴ ἐπιπρόσθετη
ἀπώλεια βάρους, μὲ συχνὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες ἀπὸ
τὸ γαστρεντερικό, κυρίως μὲ συχνὲς ἐλαιώδεις ἐπιτακτικὲς
κενώσεις, φάρμακο ποὺ ἤδη ἔχει κάνει τὴ διαδρομή του
καὶ πλέον οὐσιαστικὰ δὲν χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν ἰατρικὸ
κόσμο.
Πρὸς τὸ παρόν, πλὴν τῆς ὀρλιστάτης, δὲν ὑπάρχει
ἄλλη δυνατότητα φαρμακευτικῆς ἀντιμετώπισης τῆς
παχυσαρκίας. Ὅμως, στὸ ἄμεσο μέλλον ὁ ἰατρικὸς
κόσμος θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα συνταγογράφησης δύο νέων
φαρμάκων. Γιὰ τὰ φάρμακα αὐτὰ ἤδη ἔχουν κατατεθεῖ

οἱ ἀπαραίτητες ἐπιστημονικὲς μελέτες καὶ ἔχουν λάβει
ἄδεια πανευρωπαϊκῆς κυκλοφορίας ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ
Ὀργανισμὸ Ἐλέγχου φαρμάκων (ΕΜΑ). Σήμερα
κυκλοφοροῦν σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ εἶναι πρὸ τῶν
πυλῶν κυκλοφορίας καὶ στὴ χώρα μας.
Συνδυασμὸς βουπροπιόνης-ναλτρεξόνης (Mysimba®) δρᾶ στὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα, στὸν ὑποθάλαμο
καὶ ἔχει κατασταλτικὴ δράση
στὴν ὄρεξη. Λαμβάνεται ἀπὸ τὸ
στόμα καὶ ἔχει παρατεταμένη
ἀποδέσμευση. Φαίνεται ὅτι,
πάντα σὲ συνδυασμὸ μὲ
δίαιτα καὶ ἄσκηση, εἶναι ἕνα
ἀποτελεσματικὸ φάρμακο,
ἀφοῦ τὰ παχύσαρκα πρόσωπα
ποὺ τὸ ἔλαβαν γιὰ 56 ἑβδο
μάδες ἔχασαν 8,2% τοῦ
ἀρχικοῦ σωματικοῦ βάρους
τους, πολὺ μεγαλύτερη ἀπώ
λεια ἀπὸ 1,4% ποὺ ἔχασαν
τὰ πρόσωπα λαμβάνοντας
εἰκονικὸ φάρμακο-placebo.
Ἡ χορήγησή του γίνεται ὡς
συμπληρωματικὴ ἀγωγὴ σὲ
ἐντατικὴ τροποποίηση συμ
περιφορᾶς, δηλαδὴ ἐπιμονὴ
βελτίωσης τοῦ τρόπου ζωῆς
μὲ σωστότερη διατροφὴ καὶ
αὐξημένη σωματικὴ δραστη
ριότητα. Ἐδώ τὸ φάρμακο ἀνεβάζει τὴν ἀπώλεια βάρους σὲ
11,5% τοῦ ἀρχικοῦ, σημαντικὰ μεγαλύτερη σὲ σχέση μὲ τὴν
ἀπώλεια 7,3% ποὺ πέτυχε μόνη της ἡ ἐντατικὴ τροποποίηση
συμπεριφορᾶς. Στὴ μελέτη αὐτή, τὸ 55% ὅσων ἔλαβαν τὸ
φάρμακο ἔχασαν πάνω ἀπὸ 10% καὶ τὸ 40% πάνω ἀπὸ
15% τοῦ ἀρχικοῦ βάρους, ποσοστὰ διπλάσια ἀπὸ αὐτῶν
ποὺ ἔλαβαν τὸ εἰκονικὸ φάρμακο. Τὸ φάρμακο αὐτὸ
δὲν πρέπει νὰ χορηγεῖται σὲ σειρὰ παθολογικῶν ἀλλὰ
καὶ ψυχικῶν διαταραχῶν. Οἱ συνήθεις ἀνεπιθύμητες
παρενέργειές του εἶναι ναυτία, ἔμετοι, πονοκέφαλοι,
δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, ψυχικὲς διαταραχὲς κλπ.
Ἑπομένως, ὅπως ἰσχύει γιὰ κάθε φαρμακευτικὴ ἀγωγή,
θὰ πρέπει νὰ χορηγεῖται καὶ νὰ παρακολουθεῖται μὲ ἰατρικὴ
εὐθύνη.
Ἡ λιραγλουτίδη (Saxenda®) εἶναι φάρμακο, ποὺ ἤδη
ἀπὸ ἐτῶν χρησιμοποιεῖται σὲ μικρότερη ὑποδόρια δόση
σὲ διαβήτη μὲ τὴν ὀνομασία Victoza®. Δρᾶ στὸ κεντρικὸ
νευρικὸ σύστημα, στὸν ὑποθάλαμο καὶ αὐξάνει τὸ αἴσθημα
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κορεσμοῦ, κάνει τὸ πρόσωπο νὰ αἰσθάνεται πιὸ χορτάτο,
μειώνει τὴν πεῖνα καὶ τὴν ἐπιθυμία λήψης τροφῆς. Ἡ
χορήγησή του σὲ συνδυασμὸ μὲ δίαιτα καὶ ἄσκηση, ἐπέφερε
σὲ 52 ἑβδομάδες μείωση τοῦ ἀρχικοῦ σωματικοῦ βάρους
κατὰ 9,2% ἔναντι 3,1% μείωση τῆς ὁμάδας τοῦ εἰκονικοῦ
φαρμάκου καὶ μάλιστα τὸ ποσοστὸ αὐτὸ αὐξήθηκε σὲ
10,3% στὴν ἐπέκταση τῆς μελέτης στὶς 104 ἑβδομάδες.
Ἡ ἀνώτατη δοσολογία τοῦ φαρμάκου ὁδήγησε σὲ 76%
αὐτῶν ποὺ τὸ ἔλαβαν νὰ χάσουν βάρος πάνω ἀπὸ 5% τοῦ
ἀρχικοῦ καὶ 44% νὰ χάσουν πάνω ἀπὸ 10% τοῦ ἀρχικοῦ
τους βάρους, ποσοστὰ ποὺ εἶναι τριπλάσια τῆς ὁμάδας
τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου. Οἱ συνήθεις ἀνεπιθύμητες
ἐνέργειες, ποὺ ἐμφανίζονται εἶναι ἀπὸ τὸ γαστρεντερικὸ
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σύστημα μὲ ναυτία, ἔμετο καὶ διάρροια. Καὶ τὸ φάρμακο
αὐτὸ χορηγεὶται καὶ ἐλεγχεται ἀπό ἰατρό.
Στὶς ΗΠΑ κυκλοφοροῦν καὶ ἄλλα φάρμακα, ποὺ
ἔχουν ἐγκριθεῖ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρκίας,
ὅμως ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Ἐλέγχου φαρμάκων δὲν
τὰ θεώρησε ἀρκούντως ἀσφαλῆ μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα
καὶ δὲν τὰ ἐνέκρινε. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι, ἐὰν
ἀποδείξουν τὴν ἀσφάλειά τους, τελικά δὲν θὰ ἐγκριθοῦν
καὶ στὴν Εὐρώπη. Ἡ παχυσαρκία, λοιπόν, εἶναι σημαντικὴ
νόσος καὶ, ὡς τοιαύτη, θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἰατρικὴ διαχείριση.
Στὸ πλαίσιο τῆς ἰατρικῆς ἀντιμετώπισής της, ἐφεξῆς θὰ
ὑπάρχει καὶ ἡ σημαντικὴ βοήθεια τῆς χρησιμοποίησης
ἀποτελεσματικῶν φαρμάκων. 

