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ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία







Obese derived cellular glucose Obese derived cellular glucose 
derangementderangement



Σ λ ή ίΣ λ ή ίΣπλαχνική παχυσαρκίαΣπλαχνική παχυσαρκία
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Number of metabolic risk factors Number of metabolic risk factors 
di  t  i t i fdi  t  i t i faccording to waist circumferenceaccording to waist circumference

(Vega et al (Vega et al JCEMJCEM 2006) 2006) 



Association of visceral fat volume Association of visceral fat volume 
with glucose and insulin levelswith glucose and insulin levels
(Nicklas et al (Nicklas et al Diab CareDiab Care 2003) 2003) 



Insulin and glucose levels according Insulin and glucose levels according 
to visceral fat in BMI matched female to visceral fat in BMI matched female 
subjectssubjects
(Ribeiro et al (Ribeiro et al Diab CareDiab Care 2003)2003)





Λ ώδ  όΛ ώδ  ό λ ύλ ύΛιπώδης ιστόςΛιπώδης ιστός--λιποκύτταρολιποκύτταρο





 Nutritional status, stress, physical activity, infection, 
trauma

 ↓
 Πρόδρομα μεσεγχυματικά κύτταρα  του μυελού 


 Hormonal signals induced by the needs of energy homeostasis Hormonal signals induced by the needs of energy homeostasis
 (insulin, IGF1, cortisol, sex steroids, PTHrP, BMP-2 etc)
 ↓


P eadipoc te  osteoc te  m oc te Preadipocyte, osteocyte, myocyte
 ↓


 Preadipocyte proliferation
 ↓


 PPARγ, RXR
 Adipocyte specific target genes involved in lipid storage Adipocyte specific target genes involved in lipid storage
 (fatty acid transport protein-1, lipoprotein lipase etc) 


 Vs
inhibitors of adipocyte differentiation inhibitors of adipocyte differentiation

 (TGFβ, TNFalpha, IL1 etc.)                             


 Terminal differentiation 
 ↓
 Adipocyte



 Ο λιπώδης ιστός αποτελείται από

 Α) τα μικρά (καλά) και πρόσφατα 
δημιουργηθέντα-διαφοροποιημενα λιποκύτταρα δημιουργηθέντα-διαφοροποιημενα λιποκύτταρα 
που εκκρίνουν παράγοντες ινσουλινοευαισθησίας 
οπως η αντιπονεκτίνη και καθαρίζουν την 

λ ί ό λ ά ξέ (f d )κυκλοφορία από τα λιπαρά οξέα (fatty acids).
 B) τα μεγάλα-ώριμα λιποκύτταρα με 
αποθηκευμένα λιπαρά τα οποία εκκρίνουν αποθηκευμένα λιπαρά τα οποία εκκρίνουν 
αυξητικούς παράγοντες και λιποκυττοκίνες 
συμμετέχοντας στη διεργασία της 

λ ή   θ λή   ινσουλινοαντοχής, της αθηροσκλήρυνσης, της 
αρτηριακής υπέρτασης και ορισμένων μορφών 
καρκίνου.αρ ου

 Γ) τα πρόγονα λιποκύτταρα-ινοβλάστες



 Η περιεκτικότητα του λιπώδους ιστού όσον ρ η ς
αφορά στην αναλογία  μικρών-μεγάλων 
λιποκυττάρων στηρίζεται με τα ως τώρα ρ ηρ ζ μ ς ρ
δεδομένα στην ισορροπία σύνθεσης 
μικρών και απόπτωσης μεγάλων μ ρ ης μ γ
λιποκυττάρων



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













Δ λ ί λ άΔυσλειτουργία του λιποκυττάρου

σεσε μιαμια χρόνιαχρόνια ενεργειακήενεργειακή ανισορροπίαανισορροπία μεμε
πλεόνασμαπλεόνασμα ενέργειαςενέργειας παρατηρούνταιπαρατηρούνταιπλεόνασμαπλεόνασμα ενέργειαςενέργειας παρατηρούνταιπαρατηρούνται
11)) υπερπλασίαυπερπλασία καικαι--ήή υπερτροφίαςυπερτροφίας τουτου
λιποκυττάρουλιποκυττάρου (ανάλογα(ανάλογα καικαι μεμε τηντην ηλικία)ηλικία)λιποκυττάρουλιποκυττάρου (ανάλογα(ανάλογα καικαι μεμε τηντην ηλικία),ηλικία),
22)) στρεςστρες στοστο ενδοπλασματικόενδοπλασματικό δίκτυοδίκτυο
33)) δ ήδ ή δ λ ίδ λ ί33)) μιτοχονδριακήμιτοχονδριακή δυσλειτουργίαδυσλειτουργία τουτου
κυττάρουκυττάρου







Σπλαχνικό λίπος και μέγεθοςΣπλαχνικό λίπος και μέγεθος λιποκυττάρουλιποκυττάρουΣπλαχνικό λίπος και μέγεθος Σπλαχνικό λίπος και μέγεθος λιποκυττάρουλιποκυττάρου



Μέ θ  Μέ θ  λ άλ ά   Μέγεθος Μέγεθος λιποκυττάρουλιποκυττάρου και και 
ινσουλινικήινσουλινική ευαισθησίαευαισθησία









ΛιποκυττοκίνεςΛιποκυττοκίνες και και ινσουλινικήινσουλινικήΛιποκυττοκίνεςΛιποκυττοκίνες και και ινσουλινικήινσουλινική
ευαισθησίαευαισθησία
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visfatinvisfatin



Maternal Maternal visfatinvisfatin in pregnancyin pregnancy

Lopez et al. Diabetes 2006Lopez et al. Diabetes 2006

KrzyzanowskaKrzyzanowska et al. Cl. Science et al. Cl. Science 
20062006





The longitudinal regression model 
taking in consideration all three g
trimesters revealed that visfatin
change was the best positive and 
negative predictor of insulin 
resistance (HOMAR) (p=0.0002, t-
value=4.48) and sensitivity (ISI) 
(p=0.002, t-value=-3.65) changes, 
respectively, during pregnancy 
among active ghrelin, active GLP-1, 
GIP, glucagon, PP, total PYY, active 

li  l ti d di ti l l

Best predictor of insulin resistance Best predictor of insulin resistance 
h lh l i f ii f i hh

amylin, leptin and adiponectin levels

change: maternal change: maternal visfatinvisfatin changechange



Maternal Serum Maternal Serum VisfatinVisfatin at 11at 11––13 Weeks of 13 Weeks of 
G i i G i l Di b M lliG i i G i l Di b M lliGestation in Gestational Diabetes MellitusGestation in Gestational Diabetes Mellitus

Ferreira AFA et al., Clinical Chemistry
20112011



Maternal and cord serum concentrations of AFABP, adiponectin, leptin, and RBP4 in control 
and GDM pregnant women and their neonates.

Ortega-Senovilla H et al. Dia Care 2011;34:2061-2066

Copyright © 2011 American Diabetes Association, Inc.





Λ ύΛ ύ  ό όΛιποκύτταροΛιποκύτταρο και φαινότυποςκαι φαινότυπος



 Χαρακτηριστικά παχύσαρκου με 
έ ό ίαυξημένο μεταβολικό κίνδυνο

 Αυξημένο ενδοκοιλιακό λίπος
 ∆ιαταραγμένη ισσοροπία λιποκυττοκινών (↑CRP, 

MCP 1  ί  λ )↑MCP-1, ↓αντιπονεκτίνη κλπ)
 Υπερτροφία στη μορφολογία του λιποκυττάρου 

Υπερτροφία στην κατανομή του λιπώδους ιστού Υπερτροφία στην κατανομή του λιπώδους ιστού
 Αυξημένος αριθμός μακροφάγων στο 

ενδοκοιλιακό λίπος   ενδοκοιλιακό λίπος   



 Χαρακτηριστικά παχύσαρκου με 
έ ό ίμειωμένο  μεταβολικό κίνδυνο 

(healthy obese)

 Μειωμένο ενδοκοιλιακό λίπος
 Φυσιολογική συγκέντρωση λιποκυττοκινών ορού

 Μικρό μέγεθος λιποκυττάρου
Μ ό  θ ό  ά  έ ξ   Μικρός αριθμός μακροφάγων πέριξ των 

λιποκυττάρων
 Υπερπλασία στην κατανομή του λιπώδους ιστού  Υπερπλασία στην κατανομή του λιπώδους ιστού 







Μεταβολικο συνδρομο, β ρ μ ,
καρδιαγγειακος κινδυνος και 

δ δ βσακχαρωδης διαβητης



Prevalence of CHD by the Metabolic Syndrome Prevalence of CHD by the Metabolic Syndrome 
and Diabetes in the NHANES Population Age and Diabetes in the NHANES Population Age 
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Conceptual Framework for the Conceptual Framework for the 
Metabolic SyndromeMetabolic SyndromeMetabolic SyndromeMetabolic Syndrome

Environmental causes are responsible for the epidemic of  Environmental causes are responsible for the epidemic of 
the metabolic syndrome (NCEP)

◦ Treatment: reduce obesity and increase activity◦ Treatment: reduce obesity and increase activity
 Insulin resistance is the underlying cause of the metabolic 

syndrome (WHO)

◦ Treatment: a) reduce obesity and increase activity
b) insulin sensitizers

 Inflammation is the underlying cause of the metabolic 
syndrome

T eatment ) ed e obe it  nd in e e ti it◦ Treatment: a) reduce obesity and increase activity
b) insulin sensitizers
c) statins, ACE Inhibitors, ARBs



Approaches to Therapy: Approaches to Therapy: Metabolic Metabolic 
SyndromeSyndromeSyndromeSyndrome
 Weight loss induced by behavioral therapy (weight loss and 

increased activity), selected pharmacotherapy, and bariatric 
surgerysurgery

 Treat existing risk factors

a) Should management be intensified over and above global a) Should management be intensified over and above global 
risk?

b) Yes, but probably not CHD risk equivalent

 Use of insulin sensitizing therapies in nondiabetic subjects with 
MS

a) No for metabolic syndrome alone (no clinical trials)a) No for metabolic syndrome alone (no clinical trials)

b) Do OGTT –three outcomes:  1) DM (treat)
2) IGT
) ( )3) NGT (no treatment)

c) Perhaps for IGT subjects (clinical trials available – DPP, 
STOP-NIDDM, TRIPOD), )



Summary:  Metabolic SyndromeSummary:  Metabolic Syndrome

 The metabolic syndrome predicts the development of both 
di b t  d CHD  diabetes and CHD  

 Insulin resistance and obesity characterize most 
individuals with the metabolic syndrome, although insulin y , g
resistance and obesity are not required features of the 
NCEP metabolic syndrome

 Initial therapy for the metabolic syndrome should consist  Initial therapy for the metabolic syndrome should consist 
of caloric restriction and increased physical activity

 Conventional cardiovascular risk factors such as lipids and 
bl d h ld b d d d l h hblood pressure should be treated in individuals with the 
metabolic syndrome, although no national 
recommendations have so far suggested intensification of 
risk factor management

 No consensus exists on whether insulin sensitizers should 
be used in nondiabetic individuals with the metabolic be used in nondiabetic individuals with the metabolic 
syndrome



Σακχαρώδης ∆ιαβήτηςΣακχαρώδης ∆ιαβήτης



Τ  ί   ώδ  δ βή  Τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης ;

H νόσος που χαρακτηρίζεται από χρόνια 
αύξηση του σακχάρου στο αίμα.



Σά ί Σά 2 ώ ά λή

∆ιαγνωστικά κριτήρια

Σάκχαρο νηστείας Σάκχαρο 2 ώρες μετά λήψη 
75 gr γλυκόζης

Φυσιολογικό <100 mg/dl <140 mg/dl

Σακχαρώδης διαβήτης ≥126 mg/dl ≥200 mg/dl

Παθολογική γλυκόζη 
νηστείας (προδιαβήτης)

100-125 mg/dl

Παθολογική ανοχή στη 140-199 mg/dl
γλυκόζη (προδιαβήτης)



Που οφείλεται ο σακχαρώδης διαβήτης ;Που οφείλεται ο σακχαρώδης διαβήτης ;

• στην πλήρη έλλειψη ινσουλίνης • στην πλήρη έλλειψη ινσουλίνης 
(σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 ή νεανικός ή 
ινσουλινοεξαρτώμενος) ινσουλινοεξαρτώμενος) 

• στη σχετική έλλειψη ινσουλίνης κυρίως στη σχετική έλλειψη ινσουλίνης κυρίως 
λόγω της παχυσαρκίας (σακχαρώδης 
διαβήτης τύπου 2 ή των ενηλίκων ή μη διαβήτης τύπου 2 ή των ενηλίκων ή μη 
ινσουλινοεξαρτώμενος)



Πόσο συχνός είναι ο σακχαρώδης διαβήτης

• Πολύ συχνός ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες

• Στην Ελλάδα οι διαβητικοί ασθενείς είναι περίπου 1.200.000 άτομα 
δηλαδή το 12% του πληθυσμού της χώρας.

• Τόση περίπου είναι η συχνότητα του διαβήτη και στην υπόλοιπη 
ΕυρώπηΕυρώπη. 

• Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι το 2030 χ
περισσότερα από 300 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν εκδηλώσει 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. 



Επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

∆ιαβητικό οξεωτικό κώμα Αγγειοπάθεια μεγάλων αγγείων (διαβητική βη ξ μ γγ μ γ γγ ( βη ή
μακροαγγειοπάθεια) 

Υ ό ώ Α άθ ώ ί (δ β ήΥπερωσμωτικό κώμα Αγγειοπάθεια μικρών αγγείων (διαβητική 
μικροαγγειοπάθεια, νεφροπάθεια, 
αμφιβληστροειδοπάθεια)

Υπογλυκαιμία ∆ιαβητική νευροπάθεια (περιφερική 
άθ άθ όνευροπάθεια, νευροπάθεια του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος)

Στυτική δυσλειτουργία

∆ αβη ό όδ∆ιαβητικό πόδι



Η θεραπεία στηρίζεται:
• στην απώλεια σωματικού βάρους εφ΄ όσον υπάρχει παχυσαρκία, η μ β ρ ς φ ρχ χ ρ ,
• στη σωματική άσκηση και
• στη σωστή διατροφή η οποία δεν διαφέρει από αυτό που σήμερα 
θ ύ ή δ φήθεωρούμε υγιεινή διατροφή.

απώλεια 10 κιλών μπορεί να ελαττώσει το σάκχαρο μέχρι και κατά τοαπώλεια 10 κιλών μπορεί να ελαττώσει το σάκχαρο μέχρι και κατά το 
50% 

• διακοπή του καπνίσματος ,το οποίο ειδικά στους διαβητικούς 
μπορεί να προκαλέσει απόφραξη των αγγείων των ποδιών με 
δ ή άλ ξ ά όδραματική κατάληξη σε γάγγραινα και ακρωτηριασμό.
• ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και μείωση των λιπιδίων
(χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων ) τα οποία είναι συχνά αυξημένα(χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων ) τα οποία είναι συχνά αυξημένα 
στους διαβητικούς ασθενείς είναι το ίδιο απαραίτητα με τη μείωση 
του σακχάρου για να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος που είναι η 
μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων. 



Κυριώτερα  αντιδιαβητικά φάρμακα

Μ ί Π λ ζό

Κυριώτερα  αντιδιαβητικά φάρμακα

Μετφορμίνη Πιογλιταζόνη

Σουλφονυλουρίες Ακαρβόζη

Αναστολείς DPP4 Ανάλογα GLP1(ενέσιμα)

Mεγλιτινίδες Ινσουλίνες


