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ΕιΣΑΓωΓη

Η παχυσαρκία είναι μια νόσος με διαρκώς αυξα-

νόμενο επιπολασμό, η οποία σχετίζεται με την

ανάπτυξη σοβαρών επιπλοκών, όπως η αρτηριακή

υπέρταση (ΑΥ). Τα αποτελέσματα των μελετών

που αξιολογούν την επίδραση της παχυσαρκίας

στην ανάπτυξη ΑΥ είναι εντυπωσιακά, καθώς έχει

βρεθεί η συνύπαρξη των ανωτέρω καταστάσεων

σε ποσοστό μέχρι και 75%1. Επίσης έχει υπολογι-

στεί ότι ο κίνδυνος της εμφάνισης ΑΥ αυξάνεται

κατά 20-30% για κάθε αύξηση του σωματικού βά-

ρους κατά 5%2. Επιπροσθέτως, οι υπέρβαροι και

παχύσαρκοι υπερτασικοί παρουσιάζουν σε υψηλό-

τερο ποσοστό ανθεκτική υπέρταση σε σύγκριση με

τους νορμοβαρείς, ενώ μια μετα-ανάλυση με 4.874

συμμετέχοντες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η

απώλεια βάρους ενός κιλού κατά μέσο όρο συνε-

πάγεται μείωση της αρτηριακή πίεσης (ΑΠ) κατά

1,05/0,92 mmHg (συστολικής/διαστολικής) αντι-

στοίχως3.

Oι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που ενδεχο-

μένως οδηγούν στην εμφάνιση της σχετιζόμενης με

την παχυσαρκία υπέρτασης είναι πολύπλοκοι και

αφορούν την αλληλεπίδραση πολλών οργάνων και

συστημάτων, όπως του λιπώδους ιστού, των νε-

φρών, των αγγείων, του συμπαθητικού νευρικού

συστήματος (ΣΝΣ) και του συστήματος ρενίνης-

αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ).
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Περιληψη

Η παχυσαρκία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου εμφάνισης υπέρτασης. Η παθοφυσιολογία της

σχετιζόμενης με την παχυσαρκία υπέρτασης είναι σύνθετη και αφορά πολλά συστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ

τους με πολύπλοκους μηχανισμούς. Ως εναρκτήριο ερέθισμα θεωρείται η δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού των

παχύσαρκων ασθενών, η οποία οδηγεί στην τροποποίηση της εκκριτικής του λειτουργίας και στην εγκατάσταση μίας

χρόνιας φλεγμονής. Θεμελιώδης είναι η συμβολή της διέγερσης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, που είναι

απόρροια της αύξησης των επιπέδων της λεπτίνης και άλλων ουσιών. Ένας επιπρόσθετος αιτιολογικός παράγοντας

είναι η αυξημένη δραστηριότητα του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, η οποία καταλήγει στην

παραγωγή αγγειοτενσίνης ΙΙ και αλδοστερόνης, οδηγώντας σε περιφερική αγγειοσύσπαση με συνοδό κατακράτηση

νατρίου και ύδατος μέσω ενεργοποίησης του υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών. Η χρόνια φλεγμονή, η αντίσταση

στην ινσουλίνη και η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης προκαλούν ενδοθηλιακή

αγγειακή δυσλειτουργία και επιταχύνουν την εμφάνιση αρτηριακής σκληρίας και υπέρτασης. Άλλοι παράγοντες που

έχουν μελετηθεί σχετικά με τη συμβολή τους στη σχετιζόμενη με την παχυσαρκία υπέρταση είναι το μικροβίωμα του

εντέρου και η διαταραχή των επιπέδων της μελατονίνης.
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ΧΑρΑΚτηριΣτιΚΑ του λιπωδουΣ ιΣτου
ΚΑι η ΣυΜβολη του ΣτηΝ πΑθοφυΣιο-
λοΓιΑ τηΣ ΣΧΕτιζοΜΕΝηΣ ΜΕ τηΝ πΑΧυ-
ΣΑρΚιΑ υπΕρτΑΣηΣ

Η έρευνα των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τον

λιπώδη ιστό ως ένα από τα σημαντικότερα ενδο-

κρινή όργανα του οργανισμού, ενώ η δυσλειτουρ-

γία του συμβάλλει ενεργά στην παθοφυσιολογία

της παχυσαρκίας και των επιπλοκών της. H κατα-

νομή του λίπους, δηλαδή η διάκριση ανάμεσα στον

σπλαχνικό και τον υποδόριο λιπώδη ιστό, είναι ο

παράγοντας που καθορίζει τον καρδιαγγειακό κίν-

δυνο και όχι τόσο η συνολική ποσότητά του. Αυτά

τα διαμερίσματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ

τους ως προς τη μορφολογία, την εκκριτική λει-

τουργία, τη διήθηση του λιπώδους ιστού από κύτ-

ταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και τη

σύσταση της εξωκυττάριας ουσίας. Επίσης, διαφέ-

ρουν οι μηχανισμοί επέκτασης του λιπώδους ιστού,

καθώς ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός αυξάνεται κυ-

ρίως μέσω υπερτροφίας των κυττάρων του, ενώ ο

υποδόριος λιπώδης ιστός αυξάνεται κυρίως μέσω

υπερπλασίας, η οποία σχετίζεται με καλύτερο με-

ταβολικό προφίλ4.

φλεγμονή λιπώδους ιστού στην παχυσαρκία

Σε συνθήκες παχυσαρκίας η θερμιδική προσφορά

υπερβαίνει την ικανότητα αποθήκευσης του λιπώ-

δους ιστού, ο οποίος αρχίζει να εξαπλώνεται μέσω

υπερπλασίας και υπερτροφίας των λιποκυττάρων

του. Η υπερτροφία είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για

τη λειτουργικότητα του λιπώδους ιστού, καθώς

οδηγεί σε νέκρωση των λιποκυττάρων και διήθηση

του ιστού από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστή-

ματος5, όπως μακροφάγα, τα οποία σε συνθήκες

παχυσαρκίας μπορεί να αποτελούν το 50% των

κυττάρων του λιπώδους ιστού6. Ιδιαίτερα επιβλαβή

είναι τα κλασικά ενεργοποιημένα Μ1 μακροφάγα,

τα οποία εκκρίνουν προάγουσες τη φλεγμονή

(προφλεγμονώδεις) κυτταροκίνες, όπως παράγο-

ντα νέκρωσης όγκου-α (ΤNF-α), ιντερλευκίνη-6

(IL-6), ιντερλευκίνη-1β (ΙL-1β) και χημειοτακτική

πρωτεΐνη μονοκυττάρων-1 (ΜCP-1), οι οποίες σχε-

τίζονται με τη φλεγμονή και την ινσουλινοαντί-

σταση. Χαρακτηριστικό εύρημα του λιπώδους

ιστού στην παχυσαρκία είναι οι δομές «δίκην στέμ-

ματος» (crown-like structures), οι οποίες αναπαρι-

στούν μακροφάγα που περιβάλλουν τα νεκρά

λιποκύτταρα. O αριθμός τους σχετίζεται με τη

φλεγμονή και την αντίσταση στην ινσουλίνη σε

ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο5.

Αδιποκίνες

Τα κύτταρα του λιπώδους ιστού εκκρίνουν πλη-

θώρα αδιποκινών, οι οποίες έχουν πλειοτροπική

δράση και εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία των

επιπλοκών της παχυσαρκίας. Κάποιες από τις πιο

μελετημένες αδιποκίνες που κατέχουν καθορι-

στικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της σχετιζόμενης

με την παχυσαρκία υπέρτασης είναι η λεπτίνη, η

αδιπονεκτίνη, η ρεζιστίνη, ο TNF-α, η IL-6, η χεμε-

ρίνη, η απελίνη και η ομεντίνη.

Λεπτίνη

Η λεπτίνη ανακαλύφθηκε το 1994 από τους Zhang

και Friedman ως εκκριτικό προϊόν των λιποκυττά-

ρων μετά την κλωνοποίηση του γονιδίου ob7. Πα-

ράγεται σχεδόν αποκλειστικά από τα λιποκύτταρα

και κυρίως από τον υποδόριο λιπώδη ιστό, και

συμβάλλει στη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου,

στην έκκριση της ινσουλίνης από τα β-κύτταρα του

παγκρέατος, στην ηπατική γλυκονεογένεση, στον

μεταβολισμό των λιπαρών οξέων, στην ανοσιακή

απάντηση και στην αναπαραγωγή8,9. Τα επίπεδα

της λεπτίνης του ορού έχουν συσχετιστεί με την πο-

σότητα του σωματικού λίπους, υποδηλώνοντας ότι

οι περισσότεροι παχύσαρκοι παρουσιάζουν αντί-

σταση στη δράση της, γεγονός που συνδέεται με

αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου10,11. Τα επί-

πεδα της λεπτίνης, καθώς και η έκφραση του υπο-

δοχέα της, είναι υψηλότερα στις γυναίκες συγκρι-

τικά με τους άνδρες, πιθανώς λόγω της μεγαλύτε-

ρης ποσότητας υποδόριου λίπους των γυναικών12.

Η συμπαθητικοδιεγερτική δράση της λεπτίνης, η

συμβολή της στη ρύθμιση του ΣΡΑΑ, καθώς και η

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία που προκαλεί μελετώ-

νται ως βασικοί μηχανισμοί συσχέτισης της παχυ-

σαρκίας με την ΑΥ.

Αδιπονεκτίνη

Η αδιπονεκτίνη θεωρείται μια «ωφέλιμη» αδιπο-

κίνη, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι αυξάνει την ιν-

σουλινοευαισθησία, μειώνει τη φλεγμονή και

προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστημα μέσω της

αντιαθηρωματικής δράσης της και της ρύθμισης

της αγγειακής λειτουργίας9. Στο πλάσμα κυκλοφο-

ρεί σε πολυμερή, τα οποία κυμαίνονται από μικρού

μοριακού βάρους τριμερή (LMW) μέχρι μεγάλου
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μοριακού βάρους πολυμερή (HMW), με τα τελευ-

ταία να προτείνονται ως τα πιο ενεργά και υπεύ-

θυνα για τις μεταβολικές της δράσεις στην

περιφέρεια. Η αδιπονεκτίνη πλάσματος έχει συ-

σχετιστεί αρνητικά με την ποσότητα του σωματικού

λίπους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η παχυσαρκία

οδηγεί σε μείωση των επιπέδων της13. Επιπροσθέ-

τως, χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης έχουν βρεθεί

σε ασθενείς με ΑΥ, εύρημα το οποίο ήταν ανεξάρ-

τητο από τη συνύπαρξη παχυσαρκίας ή ινσουλινο-

αντίστασης, οδηγώντας στην αναγνώριση της

υποαδιπονεκτιναιμίας ως ενδεχόμενο παράγοντα

κινδύνου για την ανάπτυξη ΑΥ14. Τα επίπεδα στο

πλάσμα των πολυμερών ισομορφών φαίνεται να

διαφέρουν μεταξύ νορμοτασικών και υπερτασι-

κών, καθώς σε άλλη εργασία, όπου μελετήθηκε η

συσχέτιση ανάμεσα στη δομή της αδιπονεκτίνης

και στην ανάπτυξη ΑΥ, βρέθηκε ότι οι υπερτασι-

κοί χαρακτηρίζονταν από μείωση των HMW και

αύξηση των LMW ισομορφών15. Oι υγιεινοδιαιτη-

τικές και οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως η

απώλεια βάρους13, ο αποκλεισμός του ΣΡΑΑ και η

συγχορήγηση ανταγωνιστή του υποδοχέα της αγ-

γειοτενσίνης ΙΙ με αποκλειστή διαύλων ασβεστίου

αυξάνουν τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης. Ως πιθα-

νοί υποκείμενοι μηχανισμοί δράσης της αδιπονε-

κτίνης θεωρούνται η επαγωγή της ενδοθηλιακής

συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου (eNOS) και η

αύξηση της παραγωγής νιτρικού οξειδίου (ΝO), η

αναστολή της μετανάστευσης των αγγειακών λείων

μυϊκών κυττάρων (VSMC), καθώς και η αναστολή

του πυρηνικού παράγοντα-κάππα Β (NF-kB), η

οποία μειώνει τη δραστηριότητα του TNF-α, την

προσκόλληση των μονοκυττάρων και την έκφραση

του μορίου προσκόλλησης των αγγειακών κυττά-

ρων-1 (VCAM-1)16.

Ρεζιστίνη

Η ρεζιστίνη παράγεται κυρίως από τα μακροφάγα

και έχει συσχετιστεί με την ινσουλινοαντίσταση,

την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και τις καρδιαγ-

γειακές παθήσεις. Oι πιθανοί μηχανισμοί σύνδε-

σης της ρεζιστίνης με την ΑΥ δεν έχουν αποσαφη-

νιστεί. Έχει προταθεί η αύξηση της παραγωγής αγ-

γειοτενσινογόνου από το ήπαρ μέσω ενεργοποίη-

σης των τύπου Toll υποδοχέων-4 (TLR-4), η μείωση

της έκφρασης της eNOS, καθώς και η αύξηση της

ενδοθηλίνης-1 (ΕΤ-1). Τα αποτελέσματα των μελε-

τών σχετικά με τη συσχέτιση των επιπέδων της ρε-

ζιστίνης με την ΑΥ είναι αντικρουόμενα. Μία πρό-

σφατη μετα-ανάλυση ανέδειξε ότι τα επίπεδα ρεζι-

στίνης στους υπερτασικούς ασθενείς είναι ση-

μαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με την ομάδα

ελέγχου17. Όμως, σημαντικό μειονέκτημα της συ-

γκεκριμένης εργασίας είναι ότι δεν αξιολογήθηκαν

καθοριστικές παράμετροι, όπως η αντίσταση στην

ινσουλίνη και η κατανομή του σωματικού λίπους.

TNF-α

Τα επίπεδα του ΤΝF-α είναι αυξημένα στην παχυ-

σαρκία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη συσσώ-

ρευση των M1 μακροφάγων στο στρώμα του

λιπώδους ιστού, ενώ η απώλεια βάρους οδηγεί σε

μείωσή τους13. O ΤNF-α συμβάλλει στη δυσλει-

τουργία των αγγείων, καθώς προάγει τη μετανά-

στευση, τη διήθηση και την απόπτωση των VSMC.

Επίσης, αυξάνει την έκφραση μορίων προσκόλλη-

σης στα VSMC και στα ενδοθηλιακά κύτταρα,

όπως της E-σελεκτίνης, του VCAM, του διακυττα-

ρικού μορίου προσκόλλησης (ICAM) και του

MCP-1, ενώ παράλληλα καταστέλλει την εξαρτώ-

μενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή18.

IL-6

Η IL-6 είναι μια κυτταροκίνη που κατέχει κεντρικό

ρόλο στην ενορχήστρωση της φλεγμονής και στην

αποκατάσταση των ιστών, τα επίπεδα της οποίας

έχουν συσχετιστεί με το σπλαχνικό λίπος και την

αντίσταση στην ινσουλίνη. Η IL-6 εξασκεί κατα-

στροφική δράση στα αγγεία μέσω επίτασης του

κινδύνου σχηματισμού αγγειακού θρόμβου18, ενί-

σχυσης της δραστηριότητας του ΣΡΑΑ μέσω της

προς τα άνω ρύθμισης (upregulation) των τύπου 1

υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (AT1R)19 και της

διαταραχής της εξαρτώμενης και της μη εξαρτώμε-

νης από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολής, καθώς και

της ανταπόκρισης του ενδοθηλίου στην αγγειοδια-

σταλτική δράση της ινσουλίνης18.

Χεμερίνη, απελίνη, ομεντίνη

Τα επίπεδα της χεμερίνης του ορού, μιας αδιποκί-

νης με σημαντικές δράσεις στη λιπογένεση και την

έναρξη της ανοσιακής απάντησης, έχουν συσχετι-

στεί με το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), την πε-

ρίμετρο μέσης, την ΑΥ και τα επίπεδα της

γλυκόζης και των τριγλυκεριδίων. Επιπροσθέτως,

η απώλεια βάρους μέσω δίαιτας ή βαριατρικής χει-

ρουργικής αποκατέστησε τα επίπεδα της χεμερί-
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νης, γεγονός που πιθανώς συνέβαλε στη μείωση

της ινσουλινοαντίστασης20,21. Oι μηχανισμοί που

συνδέουν τη χεμερίνη με την αγγειοσύσπαση και

την ΑΥ δεν είναι σαφείς, αλλά έχουν μελετηθεί η

ενίσχυση της αγγειοσυσπαστικής δράσης της ΕΤ-1

μέσω ενεργοποίησης των εξωκυττάριων ρυθμιζό-

μενων κινασών 1/2 (ERK1/2)22, η μείωση της συ-

γκέντρωσης του ΝO (πιθανώς μέσω αποσύζευξης

της eNOS, αυξημένης παραγωγής υπεροξειδίου

και μείωσης της δραστηριότητας της διαλυτής γου-

ανυλικής κυκλάσης)23 και η ενεργοποίηση της

οδού ROCK2/P-MYPT122. Επίσης, δύο άλλες αδι-

ποκίνες των οποίων η συμβολή στην παθοφυσιολο-

γία της σχετιζόμενης με την παχυσαρκία υπέρτα-

σης μελετάται τα τελευταία έτη είναι η απελίνη24,25

και η ομεντίνη26.

Χαρακτηριστικά φαιού και μπεζ λιπώδους
ιστού και η συμβολή τους στη ρύθμιση της
Απ

Η ανίχνευση φαιού λιπώδους ιστού σε ενήλικες

μέσω ποζιτρονικής αξονικής τομογραφίας το

200927, καθώς και η αναγνώριση του μπεζ (beige)

λιπώδους ιστού, ενός ιστού που αποτελείται από

λευκά λιποκύτταρα που φέρουν χαρακτηριστικά

φαιών μέσω της διαδικασία της φαιοποίησης28, συ-

νιστούν ένα σημαντικό βήμα στη μελέτη και αντι-

μετώπιση της παθοφυσιολογίας της παχυσαρκίας

και των επιπλοκών της. Αναλυτικότερα, δεδομένα

από πειραματικές μελέτες υποστηρίζουν ότι το

φαιό λίπος παράγει διάφορα μόρια που συμβάλ-

λουν στη ρύθμιση της ΑΠ. Για παράδειγμα, ο αγ-

γειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας-α

(VEGF-α) παράγεται από τον φαιό λιπώδη ιστό

μέσω β3-αδρενεργικής διέγερσης και προάγει την

αγγειογένεση και την αγγειοδιαστολή μέσω παρα-

γωγής ΝO. Η έκφρασή του από τον λιπώδη ιστό

ποντικιών που λάμβαναν δίαιτα υψηλής περιεκτι-

κότητας σε λιπαρά τα προστάτεψε από την παχυ-

σαρκία αυξάνοντας την αγγειογένεση και τη

θερμογένεση. Επίσης, φάνηκε ότι αυξάνει με δο-

σοεξαρτώμενο τρόπο την έκφραση του mRNA της

eNOS σε ενδοθηλιακά κύτταρα ανθρώπων. Άλλα

μόρια που παράγονται από το φαιό λίπος και μελε-

τώνται ως πιθανά θεραπευτικά μέσα της παχυσαρ-

κίας και της σχετιζόμενης με αυτήν υπέρτασης

είναι ο αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών-21

(FGF21) και ο ινσουλινόμορφος αυξητικός παρά-

γοντας-1 (IGF-1)28. Επίσης, εντατική έρευνα διε-

νεργείται σχετικά με την επίδραση της σωματικής

άσκησης και της διαλείπουσας νηστείας στη φαιο-

ποίηση του λίπους και στη βελτίωση της καρδιομε-

ταβολικής υγείας29,30. Επιπλέον, ενθαρρυντικά

αποτελέσματα προκύπτουν από μελέτες που αξιο-

λογούν τη φαιοποίηση του θωρακικού περιαγγεια-

κού λίπους (ΠΛΙ), μιας ιδιαίτερης κατηγορίας

λιπώδους ιστού που έχει πολλά κοινά χαρακτηρι-

στικά με τον φαιό λιπώδη ιστό, και την επίδρασή

της στη ρύθμιση της ΑΠ31.

διΕΓΕρΣη ΣυΜπΑθητιΚου ΝΕυριΚου Συ-
ΣτηΜΑτοΣ (ΣΝΣ)

Η διέγερση του ΣΝΣ θεωρείται ως ένας βασικός

μηχανισμός πρόκλησης ΑΥ στην παχυσαρκία. Εν-

δεικτικά έχει διαπιστωθεί ότι δίαιτα πλούσια σε λί-

πος και υδατάνθρακες διέγειρε τους α1 και β

αδρενεργικούς υποδοχείς και οδήγησε σε ΑΥ, ενώ

ο φαρμακευτικός αποκλεισμός των υποδοχέων αυ-

τών ανέστειλε την επίδραση της δίαιτας στην ΑΠ32.

Επιπλέον, η απώλεια βάρους έχει συσχετιστεί με

μείωση της συμπαθητικής δραστηριότητας33. Επι-

προσθέτως, έχει αποδειχθεί ότι η δράση του ΣΝΣ

είναι αυξημένη στους νεφρούς και στους μυς αλλά

μειωμένη στην καρδιά των παχύσαρκων ασθε-

νών34. Διάφοροι παράγοντες έχουν μελετηθεί σχε-

τικά με τη συμβολή τους στη διέγερση του ΣΝΣ επί

παχυσαρκίας, όπως η δυσλειτουργία των τασεοϋ-

ποδοχέων35,36 και το σύνδρομο της αποφρακτικής

υπνικής άπνοιας34. Επιπροσθέτως, τα ελεύθερα λι-

παρά οξέα (ΕΛO) πιθανώς συμβάλλουν στην ανά-

πτυξη ΑΥ στους παχύσαρκους μέσω διάφορων

μηχανισμών, όπως η αύξηση του οξειδωτικού

στρες, η μείωση της παραγωγής ΝO από τα ενδο-

θηλιακά κύτταρα, η αναστολή της εξαρτώμενης

από την ινσουλίνη αγγειοδιαστολής, η επαγωγή

του πολλαπλασιασμού των VSMC, η αναστολή της

Na+/K+ ATPασης των VSMC και η αύξηση του

αδρενεργικού τόνου37. Αμφιλεγόμενος είναι ο ρό-

λος της ινσουλίνης, καθώς τα πειραματικά δεδο-

μένα είναι αντιφατικά. Αναλυτικότερα, η έγχυση

ινσουλίνης σε ανθρώπους οδήγησε σε αύξηση της

μυϊκής συμπαθητικής δραστηριότητας, εύρημα που

υποστηρίζει τη συμβολή της στη διέγερση του ΣΝΣ.

Όμως, η χρόνια έγχυση ινσουλίνης σε ανθρώπους

και σκύλους δεν προκάλεσε άνοδο της ΑΠ38. Αμφι-

λεγόμενη είναι, επίσης, η επίδραση στη συμπαθη-

τική δραστηριότητα του ΣΡΑΑ38,39, της υποαδιπο-

νεκτιναιμίας38 και της υπογκρελιναιμίας40.
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Συμπαθητικοδιεγερτική δράση της λεπτίνης

Η λεπτίνη συμβάλλει στην παθοφυσιολογία της

προκαλούμενης από την παχυσαρκία υπέρτασης με

διάφορους μηχανισμούς, ένας εκ των οποίων είναι

η διέγερση του ΣΝΣ. Η δράση αυτή επιτυγχάνεται

μέσω της διέγερσης της οδού της μελανινοκορτίνης

στον πυρήνα του υποθαλάμου. Αναλυτικότερα, η

λεπτίνη ενεργοποιεί τους νευρώνες της προοπιομε-

λανινοκορτίνης (POMC), οι οποίοι παράγουν το

ανορεξιογόνο πεπτίδιο διέγερσης των μελανινο-

κυττάρων ή α-Μελανινοτροπίνη (α-MSH), ενώ

συγχρόνως αναστέλλει τους νευρώνες που εκφρά-

ζουν την πρωτεΐνη η οποία σχετίζεται με το πεπτί-

διο Agouti (AgRP). To αποτέλεσμα αυτών των

επιδράσεων είναι η ενεργοποίηση του υποδοχέα

της μελανινοκορτίνης 4 (ΜC4R) και συνεπώς η

μείωση της πρόσληψης τροφής και η αύξηση της

κατανάλωσης ενέργειας μέσω ενίσχυσης της συ-

μπαθητικής δραστηριότητας.

Ένα χαρακτηριστικό της παχυσαρκίας είναι η

«εκλεκτική αντίσταση» στη λεπτίνη, δηλαδή η άμ-

βλυνση των επιδράσεών της στην καταστολή της

όρεξης με ταυτόχρονη διατήρηση της συμπαθητι-

κοδιεγερτικής της δράσης, η οποία οδηγεί στην

ανάπτυξη ΑΥ. Η εκλεκτικότητα αυτή μπορεί πιθα-

νώς να ερμηνευθεί μέσω της ιδιότητας της λεπτίνης

να ενεργοποιεί διάφορες ενδοκυττάριες σηματο-

δοτικές οδούς, όπως τη JAK2/STAT3 (Janus

Kinase 2 / Signal Transducers and Activators of

Transcriptions 3), την PI3K/mTOR (κινάση της 3-

φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης / σύμπλοκο μηχανιστικού

στόχου της ραπαμυκίνης 1) και την ΕRK1/2. Επί-

σης, οι αρνητικοί ρυθμιστές της δράσης της λεπτί-

νης, όπως ο αναστολέας της μεταγωγής σήματος

των κυτταροκινών 3 (SOCS3) και η φωσφατάση

των πρωτεϊνικών τυροσινών 1b (PTP1b), πιθανώς

να συμβάλλουν στην αντίσταση στη λεπτίνη41.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν πρόσφατα πειρα-

ματικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη διευκό-

λυνση της ικανότητας του συστήματος της μελανι-

νοκορτίνης να αυξάνει τη συμπαθητική δραστηριό-

τητα στην παχυσαρκία, πιθανώς μέσω της δράσης

του εγκεφαλικής προέλευσης νευροτροφικού πα-

ράγοντα (BDNF), καθώς και τη συμβολή διάφο-

ρων πυρήνων του υποθαλάμου εκτός του τοξοειδή,

όπως του μεσοκοιλιακού42. Είναι αξιοσημείωτο ότι

η συμπαθητικοδιεγερτική δράση της λεπτίνης και η

άνοδος της ΑΠ είναι ένα φαινόμενο που παρατη-

ρείται στους άνδρες. Αντιθέτως, στις γυναίκες η

λεπτίνη συμβάλλει στην παθοφυσιολογία της σχε-

τιζόμενης με την παχυσαρκία υπέρτασης με άλλους

μηχανισμούς43.

ΝΕφριΚοι ΜηΧΑΝιΣΜοι

O νεφρός είναι ένα όργανο με θεμελιώδη θέση στη

ρύθμιση της ΑΠ και με κεντρικό ρόλο στην παθο-

φυσιολογία της σχετιζόμενης με την παχυσαρκία

υπέρτασης.

διαταραχή της ομοιόστασης του νατρίου και
του φαινομένου της εκ πιέσεως νατριούρησης

Σύμφωνα με τη θεωρία του Guyton και τις αρχές

της νατριούρησης εκ πιέσεως (pressure natriure-

sis), οι δύο παράγοντες που καθορίζουν τη μακρο-

πρόθεσμη ρύθμιση της ΑΠ είναι η νεφρική απο-

βολή και η πρόσληψη ύδατος και νατρίου. Η παχυ-

σαρκία χαρακτηρίζεται από αυξημένη επαναρρό-

φηση νατρίου, η οποία οφείλεται στην ενεργο-

ποίηση του ΣΡΑΑ, στη διέγερση του ΣΝΣ, στη συ-

μπίεση των νεφρών, στην υπερινσουλιναιμία και

στα μειωμένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων.

Ως αποτέλεσμα της κατακράτησης νατρίου παρα-

τηρείται μετατόπιση της καμπύλης κατανομής της

ΑΠ προς υψηλότερες τιμές44,45.

περινεφρικό λίπος

Στη μελέτη του Framingham η αύξηση του περινε-

φρικού λίπους συσχετίστηκε με αύξηση του κινδύ-

νου εμφάνισης ΑΥ. H συσχέτιση αυτή παρέμεινε

και μετά την προσαρμογή των αποτελεσμάτων βά-

σει του ΔΜΣ και του σπλαχνικού λίπους46. Η συσ-

σώρευση του περινεφρικού λίπους προκαλεί

συμπίεση του λεπτού σκέλους της αγκύλης του

Henle και των ευθέων αγγείων, καθυστέρηση στη

ροή του διηθήματος, αύξηση της κλασματικής επα-

ναρρόφησης NaCl, διέλευση διηθήματος χαμηλής

περιεκτικότητας σε NaCl από την πυκνή κηλίδα της

παρασπειραματικής συσκευής και συνεπώς ενερ-

γοποίηση του ΣΡΑΑ. Επίσης, το λίπος στην πε-

ριοχή των νεφρών πιθανώς συμβάλλει στην πρό-

οδο της νεφρικής βλάβης μέσω της φλεγμονής και

της διαταραχής που προκαλεί στην εξωκυττάρια

ουσία44. Σε μία πρόσφατη μελέτη ασθενών με νο-

σογόνο παχυσαρκία προέκυψε θετική συσχέτιση

μεταξύ του πάχους του περινεφρικού λίπους προ-

εγχειρητικά και της μετεγχειρητικής μείωσης της

αντιυπερτασικής αγωγής, καθιστώντας πιθανή τη

χρήση του περινεφρικού λίπους ως εργαλείου ανα-
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γνώρισης των ασθενών με το μέγιστο δυνατό όφε-

λος από τη βαριατρική χειρουργική47.

Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστε-
ρόνης και υποδοχέας αλατοκορτικοειδών

Παρά την υπερφόρτωση όγκου και κατακράτηση

Na+ που χαρακτηρίζει την παχυσαρκία, το ΣΡΑΑ

είναι ενεργοποιημένο σε υπερβολικό βαθμό, συμ-

βάλλοντας στην ανάπτυξη ΑΥ. Oι μηχανισμοί που

συνδέουν την παχυσαρκία και την ενεργοποίηση

του ΣΡΑΑ δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Κεντρικό

ρόλο στη σύνδεση αυτή κατέχει ο λιπώδης ιστός, ο

οποίος συμμετέχει ενεργά στη σύνθεση αγγειοτεν-

σινογόνου, αγγειοτενσίνης ΙΙ και αλδοστερόνης.

Κάποιες από τις σηματοδοτικές οδούς που ενεργο-

ποιούνται στη διαδικασία αυτή είναι η εξαρτώμενη

από την καλσινευρίνη και η εξαρτώμενη από τις

δραστικές ρίζες οξυγόνου (ROS). H αγγειοτενσίνη

ΙΙ με τη σύνδεσή της στους AT1R ρυθμίζει την έκ-

φραση της συνθετάσης της αλδοστερόνης

(CYP11B2) και την έκκριση αλδοστερόνης από τα

λιποκύτταρα μέσω της οδού καλσινευρίνη / πυρη-

νικός παράγοντας ενεργοποιημένων Τ κυττάρων

(ΝFAT). Επίσης, θετική δράση στη στεροειδογέ-

νεση των λιποκυττάρων ασκούν οι αναστολείς της

πρωτεΐνης μεταφοράς εστέρων χοληστερόλης

(αναστολείς CETP), οι οποίοι είναι φάρμακα που

αυξάνουν τα επίπεδα της HDL. Κατά τη διάρκεια

των κλινικών δοκιμών αυτών των φαρμάκων πα-

ρουσιάστηκε υπεραλδοστερονισμός και ΑΥ ως

κλινικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Όταν

χορηγήθηκαν σε μοντέλα ανθρώπινων λιποκυττά-

ρων οι CETP αναστολείς διέγειραν την έκφραση

της οξείας ρυθμιστικής πρωτεΐνης της στεροειδο-

γένεσης (STAR) και της συνθετάσης CYP11B2 και

CYP11B1, μέσω αύξησης της παραγωγής των ROS.

Γενικώς, οι ROS θεωρούνται σημαντικοί ρυθμιστές

της παραγωγής αλδοστερόνης τόσο από τα λιποκύτ-

ταρα, όσο και από τα επινεφρίδια, παρόλο που οι

μηχανισμοί δεν είναι πλήρως κατανοητοί48.

Επιπροσθέτως, τα λιποκύτταρα διεγείρουν τη

σύνθεση αλδοστερόνης από τα επινεφρίδια μέσω

της απελευθέρωσης «παραγόντων διέγερσης της

έκκρισης αλατοκορτικοειδών». Ένας από τους πα-

ράγοντες που διεγείρουν την παραγωγή αλδοστε-

ρόνης από τα επινεφρίδια είναι η λεπτίνη, και έχει

αποδειχθεί η έκφραση υποδοχέων λεπτίνης σε αν-

θρώπινα φλοιοεπινεφριδιακά κύτταρα. Η αύξηση

της συγκέντρωσης λεπτίνης ενδογενώς ή εξωγενώς

οδήγησε σε δοσοεξαρτώμενη αύξηση της έκκρισης

της αλδοστερόνης, μέσω ρύθμισης της έκφρασης

της συνθετάσης CYP11B2 σε ποντίκια και ανθρώ-

πινα φλοιοεπινεφριδιακά κύτταρα. Η δράση αυτή

της λεπτίνης ήταν ασβεστιοεξαρτώμενη και ανε-

ξάρτητη από την αγγειοτενσίνη ΙΙ, τα επίπεδα κα-

λίου και τη διέγερση του ΣΝΣ. Η αύξηση της

αλδοστερόνης προκάλεσε ενδοθηλιακή δυσλει-

τουργία μέσω ενεργοποίησης του υποδοχέα των

αλατοκορτικοειδών (υποδοχέα MR)49. Ωστόσο,

ιδιαιτέρως σημαντική είναι η παρατήρηση ότι αυτά

τα πειράματα διεξήχθησαν σε τρωκτικά θηλυκού

γένους. Αντίθετα, στα αρσενικά η λεπτίνη φαίνεται

να ασκεί τις δράσεις της μέσω της διέγερσης του

ΣΝΣ43. Άλλοι παράγοντες που ενδεχομένως σχετί-

ζονται με τη διέγερση της παραγωγής αλδοστερό-

νης από τα επινεφρίδια είναι ο Com plement-C1q

TNF-Related Protein 1 (CTRP1), ο οποίος επάγει

την έκφραση της συνθετάσης CYP11B2 και τη σύν-

θεση της αλδοστερόνης μέσω αύξησης της ενδο-

κυττάριας συγκέντρωσης ασβεστίου48, καθώς και

οι VLDL, οι οποίες πιθανώς δρουν μέσω της διέ-

γερσης της έκφρασης της STAR και της CYP11B2

με μηχανισμούς εξαρτώμενους από το ασβέστιο43.

Σημαντική είναι και η δράση του υποδοχέα

MR, ο οποίος εκφράζεται σε επιθηλιακούς και άλ-

λους ιστούς, όπως είναι τα αγγεία και ο λιπώδης

ιστός, και ρυθμίζει πολλές λειτουργίες πέραν της

επαναρρόφησης Na+, όπως τη διαφοροποίηση των

λιποκυττάρων και την προώθηση της φλεγμονής. O

MR δρα ποικιλοτρόπως σε διάφορους ιστούς. Η

ενεργοποίηση του MR στον λευκό λιπώδη ιστό

προάγει τη διαδικασία της φλεγμονής, ενώ στον

φαιό λιπώδη ιστό μειώνει τη θερμογενετική ικανό-

τητα και αυξάνει την αποθήκευση λίπους50. Σημα-

ντική θέση στην παθοφυσιολογία της υπέρτασης

κατέχει ο υποδοχέας MR των ενδοθηλιακών κυτ-

τάρων, ο οποίος σε υγιείς πληθυσμούς φαίνεται να

ασκεί προστατευτική δράση στο ενδοθήλιο. Όμως,

σε συνθήκες παχυσαρκίας ο ΜR συμβάλλει στην

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία μέσω επίτασης του

οξειδωτικού στρες, αύξησης της έκφρασης επιθη-

λιακών διαύλων νατρίου και προαγωγής της φλεγ-

μονής51.

Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται εντατική

έρευνα σχετικά με τον «ωφέλιμο» άξονα του ΣΡΑΑ,

που αποτελείται από το μετατρεπτικό ένζυμο της

αγγειοτενσίνης 2 (ACE2), την αγγειοτενσίνη 1-7

(Ang1-7) και τους υποδοχείς Μas (MasR). O άξο-
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νας ACE2/Ang1-7/MasR φαίνεται ότι αντιρροπεί

τις δράσεις του κλασικού άξονα ACE/AngII/AT1R

και συμμετέχει ενεργά στη ρύθμιση της ΑΠ και του

μεταβολισμού52. Τα αποτελέσματα εργασιών που

μελετούν τη δράση της αγγειοτενσίνης 1-7 στην πα-

θοφυσιολογία της σχετιζόμενης με την παχυσαρκία

υπέρτασης είναι συχνά αντικρουόμενα, γεγονός που

πιθανώς οφείλεται σε διαφορές ανάμεσα στα ζωικά

μοντέλα, στις δόσεις και στον βαθμό ενεργοποίησης

του ΣΡΑΑ. Πάντως το πιθανότερο είναι ότι η αγγει-

οτενσίνη 1-7 ασκεί αντιυπερτασική δράση μέσω

πολλών μηχανισμών, όπως είναι η ρύθμιση των επι-

πέδων νατρίου του εξωκυττάριου χώρου και η

δράση της στο ΣΝΣ και στη μικροκυκλοφορία. Σε

μια πρόσφατη εργασία αποδείχθηκε ότι η εξωγενής

χορήγηση αγγειοτενσίνης 1-7 σε παχύσαρκους

ασθενείς προκάλεσε αγγειοδιαστολή, ενισχύοντας

την αγγειοδιασταλτική δράση της ινσουλίνης και κα-

ταστέλλοντας την προκαλούμενη από την ενδοθη-

λίνη αγγειοσύσπαση. Αυτό το εύρημα υποστηρίζει

την πιθανή χρήση της αγγειοτενσίνης 1-7 στην αντι-

μετώπιση των επιπλοκών της παχυσαρκίας53.

βλάβες του νεφρού

Η παχυσαρκία επιταχύνει την πρόοδο ήδη εγκατε-

στημένων νεφρικών νόσων, αλλά αποτελεί και

ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου εμφάνισης νε-

φρικής βλάβης, καθώς προκαλεί διάφορες δομι-

κές, αιμοδυναμικές και μεταβολικές βλάβες στον

νεφρό. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αύξηση του

περινεφρικού λίπους, η ενδονεφρική συσσώρευση

λιπιδίων, η αύξηση του ρυθμού διήθησης, η βλάβη

του φραγμού των σπειραμάτων και, τελικά, η ανά-

πτυξη σπειραματοπάθειας και εστιακής τμηματι-

κής σπειραματοσκλήρυνσης54. Η σπειραματοπά-

θεια της παχυσαρκίας έχει αναγνωριστεί ως δια-

κριτή κλινική οντότητα, η οποία σε συνδυασμό με

άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως ο σακ-

χαρώδης διαβήτης και η ΑΥ, δύναται να οδηγήσει

σε σημαντική νεφρική βλάβη55. O αυξημένος ΔΜΣ

έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση και την εξέλιξη

της πρωτεϊνουρίας, καθώς και με την επίπτωση

χρόνιας νεφρικής νόσου τελικού σταδίου

(ΧΝΝΤΣ). Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν μελέ-

τες που εξέτασαν την επίδραση της κοιλιακής πα-

χυσαρκίας στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου,

ανεξαρτήτως του ΔΜΣ54.

δυΣλΕιτουρΓιΑ τωΝ ΑΓΓΕιωΝ

Η παχυσαρκία έχει βλαπτικές συνέπειες στα αγ-

γεία, καθώς συνδέεται με την εμφάνιση ενδοθηλια-

κής δυσλειτουργίας και αρτηριακής σκληρίας, οι

οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη ΑΥ56. Αναλυτι-

κότερα, έχει διαπιστωθεί ότι η παχυσαρκία επιτα-

χύνει τις διαδικασίες φθοράς των αγγείων,

οδηγώντας σε εμφάνιση αρτηριακής σκληρίας σε

παχύσαρκα παιδιά, ενώ φαίνεται ότι η φυσική

δραστηριότητα και η δίαιτα έχουν προστατευτική

επίδραση57. Η βλαπτική επίδραση της παχυσαρ-

κίας στα αγγεία εκδηλώνεται μέσω ενδοθηλιακής

δυσλειτουργίας, διαταραχών του ανοσοποιητικού

συστήματος και δυσλειτουργίας του ΠΛΙ.

Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

Δράσεις της λεπτίνης, της αδιπονεκτίνης και

της γκρελίνης στη λειτουργία του ενδοθηλίου

Σε φυσιολογικές συνθήκες η λεπτίνη επάγει την

παραγωγή ΝO, η δράση αυτή όμως φαίνεται να

παραβλάπτεται στην παχυσαρκία, όπου η χρόνια

υπερλεπτιναιμία συνοδεύεται από αντίσταση των

αγγείων στη δράση της λεπτίνης και μείωση της

παραγωγής του ΝO. Ως πιθανοί υποκείμενοι μηχα-

νισμοί έχουν προταθεί η προς τα κάτω ρύθμιση

(down regulation) των υποδοχέων της λεπτίνης, το

οξειδωτικό στρες, η υπερέκφραση της πρωτεΐνης

SOCS3 και η αύξηση των επιπέδων της κυκλοφο-

ρούσας C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP)58. H λε-

πτίνη δεν είναι η μόνη αδιποκίνη που ρυθμίζει την

ενδοθηλιακή λειτουργία. Όπως αναφέρθηκε, η

αδιπονεκτίνη ασκεί προστατευτική δράση στο εν-

δοθήλιο μέσω αύξησης της δραστηριότητας της

eNOS και της παραγωγής ΝO. Κάποιοι από τους

υπεύθυνους μηχανισμούς είναι η αύξηση της στα-

θερότητας του mRNA της eNOS, η φωσφορυλίωση

σε θέση σερίνης (Ser1179) και η επαγωγή της σύ-

ζευξης της eNOS με την πρωτεΐνη θερμικού σοκ 90

(Ηsp90), η οποία πιθανώς διευκολύνει τη φωσφο-

ρυλίωσή της από διάφορες κινάσες16. Επιπροσθέ-

τως, μία άλλη ουσία που ενεργοποιεί την eNOS

είναι η γκρελίνη, τα επίπεδα της οποίας ανευρί-

σκονται χαμηλά σε διάφορες παθολογικές κατα-

στάσεις, όπως στην παχυσαρκία, στην υπερινσου-

λιναιμία και στην ΑΥ. Έχει αποδειχθεί ότι η γκρε-

λίνη επάγει τη φωσφορυλίωση της eNOS στη θέση

σερίνης Ser1179 με μηχανισμούς εξαρτώμενους

από την πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται
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από το ΑΜP (ΑΜPK) και την πρωτεϊνική κινάση

Β (Akt), αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συγκέ-

ντρωση του ΝO59.

Αντίσταση των αγγείων στις μεταβολικές δρά-

σεις της ινσουλίνης

Η αντίσταση στην ινσουλίνη προκαλεί μείωση της

εξαρτώμενης από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολής

σε ποσοστό μέχρι και 40-50%60, λόγω μείωσης του

βιοδιαθέσιμου ΝO. Η αγγειοτενσίνη ΙΙ και η αλδο-

στερόνη αναστέλλουν την οδό PI3K/Akt, η οποία

είναι υπεύθυνη για τις μεταβολικές δράσεις της ιν-

σουλίνης, ενώ η οδός MAPK/ET-1, που είναι υπεύ-

θυνη για τις αυξητικές δράσεις, παραμένει λει-

τουργική. Η ανισορροπία αυτή οδηγεί σε μείωση

του ΝO, αύξηση της ΕΤ-1 και επακόλουθη αγγειο-

σύσπαση61.

Επίδραση των διαύλων νατρίου στη βιοδιαθε-

σιμότητα του ΝO

Η αλδοστερόνη και η αυξημένη πρόσληψη άλατος

αυξάνουν την έκφραση των διαύλων νατρίου στην

επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η αυξη-

μένη έκφραση των διαύλων νατρίου έχει συσχετι-

στεί με μειωμένη απελευθέρωση ΝO και αύξηση

της ενδοθηλιακής σκληρίας, πιθανώς μέσω της αλ-

ληλεπίδρασής τους με την f-ακτίνη62, ενώ ο απο-

κλεισμός τους με χορήγηση αμιλορίδης οδήγησε σε

ενεργοποίηση της eNOS63. Επιπρόσθετα, πρόσφα-

τες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ενεργοποίηση

των αγγειακών υποδοχέων MR ύστερα από λήψη

δίαιτας δυτικού τύπου οδηγεί σε ενεργοποίηση των

διαύλων νατρίου, μείωση της απελευθέρωσης ΝO

και αύξηση της σκληρίας64.

διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος

Oι διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

που συνοδεύουν την παχυσαρκία, όπως είναι η

συσσώρευση των Μ1 μακροφάγων, η μείωση των

Τ-ρυθμιστικών κυττάρων και η αυξημένη έκκριση

της ιντερλευκίνης-17 (ΙL-17), συμβάλλουν στην

πρόοδο της αρτηριακής σκληρίας μέσω της αντί-

στασης στη μεταβολική δράση της ινσουλίνης61. H

αλδοστερόνη, μέσω διέγερσης του NF-kB και της

παραγωγής ROS, ενεργοποιεί το NLRP3 φλεγμο-

νόσωμα, το οποίο προάγει τη φλεγμονή και την αγ-

γειακή βλάβη με μηχανισμούς εξαρτώμενους από

την IL-1β. Συνεπώς, το συγκεκριμένο σύμπλεγμα

θα μπορούσε να αποτελέσει θεραπευτικό στόχο

έναντι των καρδιαγγειακών επιπλοκών της υπε-

ραλδοστεροναιμίας65.

περιαγγειακός λιπώδης ιστός

Την τελευταία δεκαετία η έρευνα εστιάζεται στη

συσχέτιση ανάμεσα στον ΠΛΙ, στην παχυσαρκία

και στην αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. O

ΠΛΙ συνιστά μια διακριτή αποθήκη λίπους, η οποία

εκκρίνει πληθώρα αγγειοσυσπαστικών ουσιών,

όπως τα στοιχεία του ΣΡΑΑ, ΤΝF-α, ΙL-6, θρομβο-

ξάνη Α2 (ΤΧΑ2) και προσταγλανδίνη Ε2 (PGE2),

καθώς και αγγειοδιασταλτικών παραγόντων, όπως

λεπτίνη, αδιπονεκτίνη, αγγειοτενσίνη 1-7 και ΝO.

Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι σε φυσιολογικές

συνθήκες υπερισχύει η αγγειοδιασταλτική δράση

του ΠΛΙ. Όμως, σε συνθήκες παχυσαρκίας, η το-

πική υποξία προκαλεί δυσλειτουργία του ΠΛΙ, με

αποτέλεσμα να υπερισχύει η συσπαστική και προ-

άγουσα τη φλεγμονή δράση του, η οποία συμβάλ-

λει στην αύξηση του αγγειακού τόνου και του

οξειδωτικού στρες, καθώς και στην επίταση της εν-

δοθηλιακής δυσλειτουργίας, της ινσουλινοαντίστα-

σης και του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Αντίθετα, η απώλεια βάρους μέσω περιορισμού

θερμίδων ή βαριατρικής χειρουργικής φαίνεται να

αναστρέφει τη φλεγμονή του ΠΛΙ και να αποκαθι-

στά τα επίπεδα της ΑΠ66.

Αλλοι πΑρΑΓοΝτΕΣ που ΕΧουΝ ΜΕλΕτη-
θΕι ΣΧΕτιΚΑ ΜΕ τηΝ ΕπιδρΑΣη τουΣ ΣτηΝ
προΚΑλουΜΕΝη  Απο  τηΝ  πΑΧυΣΑρΚιΑ
υπΕρτΑΣη

Μελατονίνη

Η συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και ανεπάρ-

κειας μελατονίνης δύναται να ερμηνευθεί βάσει

των βιολογικών λειτουργιών της τελευταίας, όπως

της αντιοξειδωτικής δράσης της, της προστασίας

από τη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και της επί-

δρασής της στον λιπώδη ιστό, όπου φαίνεται να ευ-

αισθητοποιεί τα λιποκύτταρα στις δράσεις της

ινσουλίνης και της λεπτίνης, να αυξάνει τη λιπό-

λυση και να προκαλεί φαιοποίηση του λίπους. Σχε-

τικά με το καρδιαγγειακό, έχει αποδειχθεί ότι η

μελατονίνη επιδρά στη ρύθμιση της ΑΠ, με πιθα-

νούς μηχανισμούς την ενίσχυση των αντιοξειδωτι-

κών συστημάτων, την προστασία των μιτοχονδρίων

και τη μείωση της παραγωγής ROS67,68. Από τα πα-

ραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι η μελατονίνη εί-

ναι ένα ασφαλές μόριο που θα μπορούσε να
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συμβάλει στην αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με

την παχυσαρκία υπέρτασης. Εντούτοις, δεν υπάρ-

χουν μεγάλες κλινικές μελέτες που να αξιολογούν

την αποτελεσματικότητά της ως θεραπείας, τη

φαρμακοκινητική της και την ασφάλεια της μακρο-

πρόθεσμης χορήγησης στους συγκεκριμένους

ασθενείς.

Εντερικό μικροβίωμα

Το μικροβίωμα του εντέρου και η εντερική δυ-

σβίωση, η οποία προκαλείται από ποσοτικές ή ποι-

οτικές τροποποιήσεις του μικροβιώματος έχει

συσχετιστεί με πολλές παθήσεις, όπως με την πα-

χυσαρκία, την ΑΥ και τον σακχαρώδη διαβήτη69.

Oι προτεινόμενοι υποκείμενοι μηχανισμοί είναι η

παραγωγή των λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου

(SCFA), ο μεταβολισμός των χολικών αλάτων, η

αύξηση της οξειδωμένης LDL (oxLDL) μέσω ανα-

στολής της παραγωγής ΝO και αύξησης της ΕΤ-

170, καθώς και η μεταβολική ενδοτοξιναιμία, μέσω

της αυξημένης συγκέντρωσης του βακτηριακού λι-

ποπολυσακχαρίτη (LPS) και της επακόλουθης διέ-

γερσης των ΤLR4 και της ενεργοποίησης του

NFkB69-71. Εντούτοις, τα αποτελέσματα των μελε-

τών που αξιολογούν την επίδραση της εντερικής

δυσβίωσης στο σωματικό βάρος και στην ΑΠ είναι

συχνά αντιφατικά. Μία πιθανή εξήγηση της ετερο-

γένειας των αποτελεσμάτων είναι ότι τα βακτήρια

του ίδιου φύλου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους

ως προς τις λειτουργίες που επιτελούν69. Συνεπώς,

απαιτείται πιο λεπτομερής ανάλυση, η οποία θα

διακρίνει τα γένη ή ακόμη και τα είδη των βακτη-

ρίων που συμβάλλουν σε διάφορες παθολογικές

καταστάσεις. Επίσης, δεν είναι σαφής η αιτιολο-

γική συσχέτιση μεταξύ της δυσβίωσης και της πρό-

σληψης βάρους, καθώς δεν είναι γνωστό αν η

δυσβίωση είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα της παχυ-

σαρκίας69.

διΑφορΕτιΚη  ΕπιδρΑΣη  τηΣ  πΑΧυΣΑρ-
ΚιΑΣ ΣτηΝ Απ ΚΑι ΣτοΝ ΣυΝολιΚο ΚΑρ-
διΑΓΓΕιΑΚο  ΚιΝδυΝο  ΣΕ  ΑΝδρΕΣ  ΚΑι
ΓυΝΑιΚΕΣ

Τα τελευταία έτη δημοσιεύονται αρκετές μελέτες

σχετικά με τη διαφορετική επίδραση της παχυσαρ-

κίας στα δύο φύλα και τους υποκείμενους μηχανι-

σμούς ανάπτυξης ΑΥ. Εξ αυτών, έχουν αναδυθεί

διαφορές στην παθοφυσιολογία της νόσου, με κυ-

ριότερες τη δράση της λεπτίνης, της αλδοστερόνης

και του υποδοχέα MR. Από δεδομένα πειραματι-

κών μελετών έχει προκύψει ότι η λεπτίνη συμβάλ-

λει στην παθοφυσιολογία της σχετιζόμενης με την

παχυσαρκία υπέρτασης με διαφορετικούς μηχανι-

σμούς στα δύο φύλα. Αναλυτικότερα, στους άνδρες

η λεπτίνη ενεργοποιεί τον υποδοχέα ΜC4R και

προκαλεί συμπαθητικοδιέγερση και άνοδο της

ΑΠ, ενώ στις γυναίκες θεωρείται ότι οι δράσεις

της λεπτίνης εκδηλώνονται μέσω της διέγερσης της

έκκρισης αλδοστερόνης από τα επινεφρίδια (μέσω

της επαγωγής της έκφρασης της CYP11B2) και της

ενεργοποίησης του υποδοχέα MR72.

Ένας άλλος τομέας που χαρακτηρίζεται από

διαφορετικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς

ανάμεσα στα δύο φύλα είναι η ενδοθηλιακή δυ-

σλειτουργία των αγγείων αντίστασης. Είναι γνω-

στό ότι ο αποκλεισμός της δράσης της αλδοστε-

ρόνης μέσω χορήγησης ανταγωνιστών του υποδο-

χέα MR στα πλαίσια μείωσης του καρδιαγγειακού

κινδύνου έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματικός

στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. Πρό-

σφατα προτάθηκε ένας μηχανισμός ο οποίος ερμη-

νεύει αυτή τη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα και

έχει ως κεντρικό άξονα τον υποδοχέα MR των εν-

δοθηλιακών κυττάρων. Στην αγγειοδιασταλτική

απάντηση του ενδοθηλίου συμβάλλουν δύο μηχανι-

σμοί, η αυξημένη παραγωγή ΝO και η προκαλού-

μενη από το ενδοθήλιο υπερπόλωση (EDH) μέσω

ενδοθηλιακών διαύλων καλίου. Σε αρσενικά ποντί-

κια η παχυσαρκία προκάλεσε μείωση της συγκέ-

ντρωσης του ΝO, η οποία αντισταθμίστηκε από

αύξηση της έκφρασης των διαύλων καλίου και

υπερπόλωση. Αντίθετα, σε θηλυκά ποντίκια η πα-

χυσαρκία οδήγησε στην ενδοθηλιακή δυσλειτουρ-

γία λόγω βλάβης και των δύο μηχανισμών. Όπως

αναφέρθηκε, κεντρικό ρόλο στη διαφορετική αυτή

ανταπόκριση των αγγείων αντίστασης των δύο φύ-

λων στην παχυσαρκία φαίνεται να κατέχει ο ενδο-

θηλιακός υποδοχέας ΜR, καθώς σε knockout για

τον ενδοθηλιακό MR ποντίκια διαπιστώθηκε βελ-

τίωση της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας μέσω αύ-

ξησης της συγκέντρωσης του ΝO, μόνο στα θηλυκά

ποντίκια. Αντιθέτως, αυτή η ευεργετική επίδραση

δεν παρατηρήθηκε στα αρσενικά knockout ποντί-

κια72. Άλλοι μηχανισμοί που πιθανώς ευθύνονται

για τη διαφορετική επίδραση της παχυσαρκίας στις

γυναίκες είναι η απώλεια της καρδιοπροστατευτι-

κής δράσης των οιστρογόνων και η ενεργοποίηση

του εναλλακτικού άξονα του ΣΡΑΑ12.
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ΣυΜπΕρΑΣΜΑτΑ

Η σχετιζόμενη με την παχυσαρκία υπέρταση είναι

μια νόσος με υψηλό επιπολασμό και δυσμενείς επι-

πτώσεις στην υγεία του ατόμου. Η θεραπεία της πα-

ρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, καθώς δεν έχουν

θεσπιστεί κατευθυντήριες οδηγίες εστιασμένες σε

αυτή την κατηγορία ασθενών. Η υπάρχουσα έρευνα

έχει αναδείξει τη θεμελιώδη συμβολή κάποιων πα-

ραγόντων στην παθοφυσιολογία της νόσου, όπως της

ενεργοποίησης του ΣΡΑΑ και της διέγερσης του

ΣΝΣ, κατευθύνοντας έμμεσα τους κλινικούς ιατρούς

ως προς την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας

για τους ασθενείς αυτούς. Εντούτοις, οι παθοφυσιο-

λογικοί μηχανισμοί της ΑΥ δεν είναι ίδιοι σε όλους

τους παχύσαρκους ασθενείς, καθώς διακρίνονται

διαφορές ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνοτή-

των, διαφορετικού φύλου και διαφορετικής κατανο-

μής του λίπους. Επίσης, συνεχώς αναδύονται νέοι

παράγοντες που δυνητικά συνδέονται με την παχυ-

σαρκία και τις επιπλοκές της, όπως είναι το φαιό λί-

πος, το εντερικό μικροβίωμα, η μελατονίνη και νέες

αδιποκίνες. Όμως, και σε αυτή την περίπτωση οι μη-

χανισμοί δεν είναι σαφείς και συχνά προκύπτουν

αντιφατικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτων, θεωρείται

αναγκαία η μελλοντική εντατική έρευνα σχετικά με

την παθοφυσιολογία της σχετιζόμενης με την παχυ-

σαρκία υπέρτασης, με σκοπό την αποσαφήνιση των

υποκείμενων μηχανισμών και την ανάδειξη νέων μο-

ρίων και τεχνικών που θα συμβάλουν στη στοχεύ-

ουσα θεραπεία αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας

ασθενών.
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