
Ο ρόλος του λιπώδους ιστού
Γιώργος  Βαλσαμάκης

Ενδοκρινολόγος

Eπιστημονικός συνεργάτης Ενδοκρινολογικήs
Μονάδαs

Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής 
Αρεταίειο Νοσοκομείο



Θέματα συζήτησης

• Α. Ο λιπώδης ιστός 
• Β. Το λιποκύτταρο
• Γ. Ο λιπώδης ιστός και ο αυξημένος 

μεταβολικός κίνδυνος
• Δ.  Εκκριτική λειτουργία και 

αλληλεπιδράσεις του λιποκύτταρου
• Ε. Ο ρόλος του 11βHSD1
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• Ο λιπώδης ιστός αποτελείται από

• Α) τα μικρά (καλά) και πρόσφατα δημιουργηθέντα-
διαφοροποιημενα λιποκύτταρα που εκκρίνουν 
παράγοντες ινσουλινοευαισθησίας οπως η αντιπονεκτίνη 
και καθαρίζουν την κυκλοφορία από τα λιπαρά οξέα 
(fatty acids).

• B) τα μεγάλα-ώριμα λιποκύτταρα με αποθηκευμένα 
λιπαρά τα οποία εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες και 
λιποκυττοκίνες συμμετέχοντας στη διεργασία της 
ινσουλινοαντοχής, της αθηροσκλήρυνσης, της 
αρτηριακής υπέρτασης και ορισμένων μορφών καρκίνου.

• Γ) τα πρόγονα λιποκύτταρα-ινοβλάστες



• Η περιεκτικότητα του λιπώδους ιστού 
όσον αφορά στην αναλογία  μικρών-
μεγάλων λιποκκυτάρων στηρίζεται με τα 
ως τώρα δεδομένα στην ισορροπία 
σύνθεσης μικρών και απόπτωσης 
μεγάλων λιποκυττάρων 



• Nutritional status, stress, physical activity, infection, trauma
• ↓
• Πρόδρομα μεσεγχυματικά κύτταρα  του μυελού 
•
• Hormonal signals induced by the needs of energy homeostasis
• (insulin, IGF1, cortisol, sex steroids, PTHrP, BMP-2 etc)
• ↓ 
•
• Preadipocyte, osteocyte, myocyte
• ↓
•
• Preadipocyte proliferation
• ↓
•
• PPARγ, RXR
• Adipocyte specific target genes involved in lipid storage
• (fatty acid transport protein-1, lipoprotein lipase etc) 
•
• Vs
• inhibitors of adipocyte differentiation
• (TGFβ, TNFalpha, IL1 etc.)                             
•
• Terminal differentiation 
• ↓
• Adipocyte





• Το λιποκύτταρο εκκρίνει τις λιποκυττοκίνες
που εκκρίνονται αποκλειστικά ή κατά
κυρίαρχο τρόπο από το λιπώδη ιστό, αλλά
που κάποιες από αυτές έχει βρεθεί ότι
εκφράζονται και εκκρίνονται και από
άλλους ιστούς











Δυσλειτουργία του λιποκυττάρου

• σε μια χρόνια ενεργειακή ανισσοροπία με
πλεόνασμα ενέργειας παρατηρούνται τα
φαινόμενα της υπερπλασίας και-ή
υπερτροφίας του λιποκυττάρου
(ανάλογα και με την ηλικία), στρες στο
ενδοπλασματικό δίκτυο καθώς και
μιτοχονδριακή δυσλειτουργία του
κυττάρου στους ιστούς που ενέχονται στο
μεταβολισμό.



Λιπώδης ιστός και ινσουλινική αντοχή

• Αυτές οι διαδικασίες οδηγούν σε
αυξημένη, ενδοκυττάρια αλλά και στη
συστηματική κυκλοφορία, έκκριση
λιποκυττοκινών, ελεύθερων λιπαρών
οξέων και προφλεγμονωδών κυττοκινών
που προκαλούν δυσλειτουργία στο
λιποκύτταρο, στο ήπαρ, στα παγκρεατικά
β-κύτταρα, στους μύες, στον καρδιακό
ιστό αλλά και στο αγγειακό ενδοθήλιο



Obese derived cellular glucose 
derangement





• Χαρακτηριστικά παχύσαρκου με αυξημένο 
μεταβολικό κίνδυνο

• Αυξημένο ενδοκοιλιακό λίπος
• Διαταραγμένη ισσοροπία λιποκυττοκινών (↑CRP, 

↑MCP-1, ↓αντιπονεκτίνη κλπ)
• Υπερτροφία στη μορφολογία του λιποκυττάρου 
• Υπερτροφία στην κατανομή του λιπώδους ιστού

• Αυξημένος αριθμός μακροφάγων στο ενδοκοιλιακό 
λίπος   



• Χαρακτηριστικά παχύσαρκου με μειωμένο  
μεταβολικό κίνδυνο (healthy obese)

• Μειωμένο ενδοκοιλιακό λίπος
• Φυσιολογική συγκέντρωση λιποκυττοκινών ορού

• Μικρό μέγεθος λιποκυττάρου
• Μικρός αριθμός μακροφάγων πέριξ των λιποκυττάρων

• Υπερπλασία στην κατανομή του λιπώδους ιστού 



















Nicklas et al Diab Care 2003





Okauchi et al Diab Care 2007



McTernan PG et al JCEM 2003
“Increased resistin levels in diabetic 

subjects”

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Non-diabetic subjects Diabetic subjects



O ρόλος του 11βHSD
(11 oxo-reductase)

Cortisone                           →                      cortisol
(E)                             ←                          (F)
↓ (11β-dehydrogenase)         ↓  

Tetrahydrocortisone                               5α&β tetrahydrocortisol
(THE)                                                         (5α &5βTHF)

Υπαρχουν 2 ισοενζυμα του 11β HSD, το 11βHSD1 & 11βHSD 2 

11βHSD1, εκφραζεται στο λιπωδη ιστο και  μετατρέπει την μη ενεργη κορτιζονη 
στην ενεργη κορτιζολη αυξανοντας την ενεργοποιηση των τοπικων υποδοχεων 
γλυκοκορτικοειδων.

H reductase δραση είναι μεγαλυτερη στο σπλαχνικο λιπος από ότι στο 
υποδοριο.

.



• Μελέτες έχουν δείξει ότι έχει σημασία η 
τοπική παραγωγή κορτιζόλης μέσω του 
11β HSD1 (στο επίπεδο του 
λιποκυττάρου)  στην ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του λιποκυττάρου και 
στη μείωση του πολλαπλασιασμού του 
προ-λιποκυττάρου



Valsamakis G et al JCEM 2004

http://www.endo.gr/proxy/index.php?url=uggc%2Swprz.raqbwbheanyf.bet%2Spbagrag%2Siby89%2Svffhr9%2Svzntrf%2Synetr%2Smrt0090407550002.wcrt�


http://www.endo.gr/proxy/index.php?url=uggc%2Swprz.raqbwbheanyf.bet%2Spbagrag%2Siby89%2Svffhr9%2Svzntrf%2Synetr%2Smrt0090407550001.wcrt�


Σας ευχαριστώ
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