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Gelesis 100
Ένα νέο φάρμακο
ένα

smart

Μια νέα λύση που οδηγεί σε μείωση του βάρους
όσων πάσχουν από παχυσαρκία ή είναι υπέρβαροι,
ενώ είναι χρήσιμη σε όσους πάσχουν από προδιαβήτη

E

ίναι μεγάλο το ενδιαφέρον
του κόσμου κάθε φορά
που παρουσιάζεται ένα
νέο φάρμακο κατά της
παχυσαρκίας ή ένας παράγοντας
που μειώνει την επιθυμία για φαγητό,
ενώ είναι γνωστή η τεράστια έκτασή
της στις μέρες μας, τόση ώστε να
χαρακτηρίζεται μαζί με το μεταβολικό
σύνδρομο και τον διαβήτη ως επιδημία.
Η έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση
αποδίδει καρπούς, με την επιστημονική
αγωνία για παραγωγή ασφαλών φαρμάκων να είναι έντονη.
Υπάρχει βεβαίως και η λύση της
μείωσης βάρους μέσω της λεγόμενης
βαριατρικής χειρουργικής με την εξής
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εκπληκτική διαπίστωση προ ολίγων
ημερών (σε σχετική βρετανική μελέτη ):
στο 65% των ασθενών που έκαναν αυτή
την επέμβαση και είχαν διαβήτη τύπου
ΙΙ, ο διαβήτης τους εξαφανίστηκε μέσα
σε δύο χρόνια και δεν είχαν ανάγκη να
παίρνουν φάρμακα!
Εξάλλου πάλι προ ημερών με μια νέα
επέμβαση (εμβολισμός της αριστεράς
γαστρικής αρτηρίας) προέκυψε θεαματική μείωση του σωματικού βάρους,
ενώ η ολοκλήρωση της μελέτης θα
παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο του επόμενου χρόνου.
Τα τελευταία νέα στον τομέα των
φαρμάκων για τη μείωση του βάρους
είναι καλά. Αφορούν έναν παράγοντα

drug
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που υπόσχεται μείωση του βάρους
χωρίς παρενέργειες .
Πρόκειται για το Gelesis 100, που
οδηγεί σε μείωση του βάρους όσων
πάσχουν από παχυσαρκία ή είναι
υπέρβαροι, ενώ είναι χρήσιμο σε

YΓΕΙΑ
όσους πάσχουν από προδιαβήτη.
Ο τελευταίος ορίζεται ως σάκχαρο
νηστείας 100 -125, γλυκοζυλιωμένη
αιμοσφαιρίνη (HbA1C) 5.7-6.4 και
γλυκόζη από 140-199 στην καμπύλη
γλυκόζης. Αφορά δε 79 εκατομμύρια
ανθρώπους μόνο στην Αμερική.
Στο πρόσφατο συνέδριο της
ESODiMESO (European Society of
Diabetes Metabolic Syndrome &
Obesity ) που έγινε στην Αθήνα (Οκτώβριος 2014) παρουσιάστηκαν όλες οι
εξελίξεις στον τομέα αυτό.
Σήμερα αναφερόμαστε στο Gelesis,
ένα νέο φάρμακο, ένα smart drug, μια
κάψουλα που περιέχει χιλιάδες σωματίδια τα οποία διογκώνονται στο στομάχι και αναμειγνύονται με την τροφή,
οδηγώντας σε αίσθημα κορεσμού και
μείωση των προσλαμβανόμενων θερμίδων. Τα σωματίδια αυτά έχουν την
ίδια ελαστικότητα όπως η τροφή που
πέπτεται, χωρίς βεβαίως τις θερμίδες
των τροφών.
Στη μελέτη FLOW (First Loss Of
Weight) που παρουσιάστηκε στο
Chicago στο πλαίσιο του συνεδρίου της
International Society Of Endocrinology
και της Endocrine Society (22 Ιουνίου
14), αναφέρθηκε μείωση κατά 6,15%
του βάρους σε 12 εβδομάδες, λαμβάνοντας δύο κάψουλες ημερησίως προ του

6,15%

μείωση βάρους
σε 12 εβδομάδες με
2 κάψουλες ημερησίως

11%

έχασαν όσοι είχαν
υψηλό ζάχαρο 100-125
φαγητού, σε σύγκριση με όσους έπαιρναν placebo, ενώ προτεινόταν μείωση
των θερμίδων και στις δύο ομάδες κατά
600 θερμίδες .
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα άτομα
με προδιαβήτη που συμμετείχαν στη
μελέτη έχασαν ακόμα περισσότερο
βάρος (8,2%), κάτι ιδιαίτερα σημαντικό
γιατί αυτόματα μεταφράζεται σε υποχώρηση του διαβητικού profile. Όσοι
π.χ. είχαν ζάχαρο 100 - 125 έχασαν μέχρι και σχεδόν 11%!
Είναι ενδιαφέρον ότι δεν σημειώθηκαν ιδιαίτερες παρενέργειες εκτός από

μετεωρισμό και κάποιες ενοχλήσεις
κοιλιακές.
Αναμένοντας την έγκριση του FDA, να
πούμε ότι η ιδέα αυτή είχε χρησιμοποιηθεί και παλαιότερα στην αντιμετώπιση
του ελέγχου του σωματικού βάρους, χωρίς όμως αυτά τα πολύ σημαντικά κατά
τη γνώμη μας αποτελέσματα.
Υπενθυμίζουμε ότι έχουν εγκριθεί και
κυκλοφορούν στην Αμερική άλλοι δύο
φαρμακευτικοί παράγοντες για μείωση
του σωματικού βάρους.Τα Qsymia και
Belviq, τα οποία δρουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και οδηγούν και αυτά σε
έλεγχο της παχυσαρκίας. Όπως είναι φυσικό, το προφίλ ασφάλειάς τους μας ενδιαφέρει να προκύψει μέσα από την ευρεία
χρήση τους, στην κλινική πράξη, για να
επιβεβαιωθεί η ασφάλειά τους, την οποία
υποστήριξαν στο τελευταίο συνέδριο του
ADA στο San Francisco, στο οποίο συμμετείχαμε με αρκετούς Έλληνες συναδέλφους και όπου ο εξαιρετικός συνάδελφος
και φίλος Farad Zengeneh τα παρουσίασε με πολύ εντυπωσιακό τρόπο.
Σε όλες τις ομιλίες μου πάντως τονίζω το αυτονόητο: τη σταθερή αξία της
άσκησης και της δίαιτας, όποια οδό κι αν
διαλέξει κανείς στην προσπάθειά του να
ελέγξει είτε το σωματικό βάρος, είτε το
μεταβολικό σύνδρομο ή τον σακχαρώδη διαβήτη.
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