φαρμακολογια
Ἐξελίξεις στὴν ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρκίας.
Ἀλέξανδρος Κόκκινος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Παθολογίας, Α΄ Προπαιδευτικὴ Παθολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».

Ἡ παχυσαρκία εἶναι πλέον, δυστυχῶς, μία παγκόσμια
ἐπιδημία. Παχύσαρκο θεωρεῖται ἕνα πρόσωπο, ὅταν ὁ Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) [Βάρος (σὲ kg)/Ὕψος2 (σὲ m)]
εἶναι >30 kg/m2. Ἀκρογωνιαῖος λίθος ἀντιμετώπισης τῆς
παχυσαρκίας εἶναι ἡ ἀλλαγὴ
τρόπου ζωῆς, ποὺ περιλαμβάνει δίαιτα μὲ λιγότερες θερμίδες
ἀπὸ αὐτὲς ποὺ χρειάζονται γιὰ
τὴ διατήρηση τοῦ βάρους (ὑποθερμιδική), καθὼς καὶ αὔξηση
τῆς σωματικῆς δραστηριότητας.
Ἐπικουρικὸ ρόλο παίζει ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ποὺ ἔχει ἔνδειξη ὅταν ἡ ὑγιεινοδιαιτητικὴ
παρέμβαση ἔχει ἀποτύχει καὶ
τὸ ἄτομο ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχει
ΔΜΣ >30, ἢ ἀκόμα ἐὰν ἔχει
ΔΜΣ >27, πάσχει ὅμως ἀπὸ
κάποια πάθηση, ποὺ συνοδεύει
τὴν παχυσαρκία, ὡς σακχαρώδης διαβήτης, ὑπέρταση, δυσλιπιδαιμία. Γιὰ τὰ ἐξαιρετικὰ
παχύσαρκα ἄτομα (ΔΜΣ >40),
ἐφόσον πληροῦνται αὐστηρὲς
προϋποθέσεις, ἐπιφυλάσσεται
ἡ βαριατρικὴ (χειρουργικὴ) ἀντιμετώπιση.
Στὴ φαρμακευτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρκίας χρησιμοποιήθηκαν γιὰ δεκαετίες οἱ ἀμφεταμῖνες καὶ συγγενεῖς
τους οὐσίες, γιὰ μείωση τῆς ὄρεξης καὶ αὔξηση τῶν ἐνεργειακῶν δαπανῶν («καύσεις»). Ἡ χρήση τους ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ, λόγῳ σοβαρῶν καρδιαγγειακῶν παρενεργειῶν.
Μάλιστα προσφάτως ἀποσύρθηκαν, λόγῳ παρενεργειῶν,
ἄλλες δύο οὐσίες μὲ ἀνορεξιογόνο ἐπίδραση, ἡ σιμπουτραμίνη καὶ τὸ rimonabant.
Μέχρι πρότινος, ἡ μοναδικὴ φαρμακευτικὴ οὐσία, ποὺ
ἦταν διαθέσιμη στὴν Εὐρώπη, ἦταν ἡ ὀρλιστάτη. Αὐτὴ λαμβάνεται ὑπὸ μορφὴ δισκίων ταυτόχρονα μὲ κάθε φαγητὸ καὶ
ἐπιδρᾶ τοπικὰ ἐντὸς τοῦ αὐλοῦ τοῦ ἐντέρου, καὶ ἔτσι ἀποτρέπει τὴν ἀπορρόφηση περίπου τοῦ ἑνὸς τρίτου τοῦ λίπους τῆς
τροφῆς. Ἡ ἀποτελεσματικότητά της εἶναι μέτρια, π.χ. χάνεις
μόνο 3-4% τοῦ ἀρχικοῦ σου βάρους, ἔναντι μεμονωμένης
ὑγιεινοδιαιτητικῆς παρέμβασης. Οἱ ἀνεπιθύμητες ἐνέργειές
της εἶναι κυρίως γαστρεντερικές: τὸ μὴ ἀπορροφούμενο
λίπος ἐξέρχεται μὲ τὶς κενώσεις, ὀδηγώντας σὲ ἀποβολὴ
λιπαρῶν κοπράνων (στεατόρροια), αὐξημένη ἀνάγκη γιὰ
κενώσεις καὶ μετεωρισμὸ κοιλίας («φούσκωμα»).
Πρόσφατα, ἔλαβαν ἔγκριση στὴν Εὐρώπη δύο νέα φαρ-

μακευτικὰ σκευάσματα γιὰ τὴν παχυσαρκία: τὸ ἔνα εἶναι ὁ
συνδυασμὸς ναλτρεξόνης/βουπροπιόνης, ποὺ κυκλοφορεῖ
στὴ χώρα τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες καὶ τὸ ἄλλο ἡ λιραγλουτίδη, ἡ ὁποία ἀναμένεται νὰ εἶναι διαθέσιμη τοὺς προσεχεῖς
μῆνες.
Ἡ ναλτρεξόνη εἶναι ἀνταγωνιστὴς τῶν ὀπιοειδῶν, ποὺ
χρησιμοποιεῖται πολλὰ χρόνια
στὴν ἀπεξάρτηση ἀπὸ αὐτὲς
τὶς οὐσίες τοῦ ὀπίου (ἡρωίνη
καὶ ἄλλες) καὶ τὸ οἰνόπνευμα.
Ἡ βουπροπιόνη εἶναι ἀντικαταθλιπτικό, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐπιπλέον χρήση στὴν προσπάθεια
διακοπῆς τοῦ καπνίσματος.
Χορηγούμενες οἱ δύο αὐτὲς
οὐσίες, ναλτρεξόνη/βουπροπιόνη, σὲ συνδυασμὸ ὑπὸ μορφὴ
δισκίων, ὁδηγοῦν στὴν αὔξηση
μιᾶς οὐσίας ποὺ ἐπιτείνει τὸν
κορεσμὸ στὸν ἐγκέφαλο. Τὸ
σκεύασμα εἶναι ἀρκετὰ ἀποτελεσματικό, σὲ σχετικὲς κλινικὲς
μελέτες ὁδήγησε σὲ ἀπώλεια
τῆς τάξεως τοῦ 8-11.5% τοῦ ἀρχικοῦ βάρους. Κύρια ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια εἶναι ἡ ναυτία,
ἡ ὁποία ἐμφανίζεται σὲ 20-30% τῶν ἀσθενῶν καὶ εἶναι παροδική, δηλαδὴ προοδευτικὰ ὑποχωρεῖ.
Ἡ λιραγλουτίδη χορηγεῖται σὲ ἔνεση ὑποδορίως, εἶναι
συνθετικὸ ἀνάλογο μιᾶς ὁρμόνης ποὺ ἐκκρίνεται μετὰ τὸ
φαγητὸ καὶ ἔχει δύο σημαντικὲς ἐπιδράσεις: ἀφενὸς μειώνει
τὴ γλυκόζη (σάκχαρο) τοῦ αἵματος, ὅταν αὐτὴ εἶναι ὑψηλὴ
καὶ, ἀφετέρου, ἔτσι «ἐνημερώνεται» ὁ ἐγκέφαλος γιὰ τὴν
ἐπέλευση τοῦ κορεσμοῦ. Ἔχει χρησιμοποιηθεῖ, ὅπως καὶ
ἄλλες συγγενεῖς οὐσίες, γιὰ ἀρκετὰ χρόνια στὸ διαβήτη
τύπου 2 μὲ πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα. Ἐπειδὴ ἀρκετοὶ ἀσθενεῖς μὲ διαβήτη χάνουν βάρος λόγῳ τῆς ἀνορεξιογόνου ἐπιδράσεώς της, ἔχει πλέον λάβει ἔγκριση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς παχυσαρκίας σὲ δόση ὑψηλότερη αὐτῆς ποὺ χρησιμοποιεῖται στὸ διαβήτη, 3 mg ἔναντι 1.8 mg. Ἐπιδεικνύει ἱκανοποιητικὴ ἀποτελεσματικότητα, μὲ ἐλάττωση κατὰ 8-10%
τοῦ σωματικοῦ βάρους καὶ ὡς παρενέργεια ἔχει παροδικὴ
ναυτία σὲ ποσοστὸ 30-40%. Ὑπάρχει βέβαια περιορισμὸς
τῶν ἀνωτέρω φαρμάκων, ἐφόσον δὲν ἐπιτυγχάνεται σημαντικὴ ἀπώλεια βάρους >5% τοῦ ἀρχικοῦ ἐντὸς τῶν πρώτων
3 μηνῶν. Τὸ φάρμακο διακόπτεται ἀπὸ φόβο ἀνεπιθύμητων
ἐνεργειῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἔχει ὑψηλὸ κόστος, χωρὶς ἀπο79

ζημίωση ἀπὸ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα.
Δύο ἄλλα σκευάσματα εἶναι ἡ λορκασερίνη καὶ ὁ συνδυασμὸς τοπιραμάτης/φεντερμίνης, τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν
στὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ ὄχι στὴν Εὐρώπη, λόγῳ ἀνησυχιῶν γιὰ
ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες.
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Ἡ ἔρευνα στὸ χῶρο ἀντιμετώπισης τῆς παχυσαρκίας
εἶναι πυρετώδης. Στὸ προσεχὲς μέλλον πιθανῶς θὰ εἶναι
διαθέσιμες ἐπιπλέον φαρμακευτικὲς ἐπιλογές, ἀλλὰ καὶ
λιγότερο ἐπεμβατικὲς χειρουργικὲς καὶ ἐνδοσκοπικὲς μέθοδοι, στὴν προσπάθεια ἀνακοπῆς τῆς αὐξητικῆς τάσης τοῦ
σωματικοῦ βάρους παγκοσμίως. 

