ΣΟ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ
πλερεηα ζην θεηκελν ηνπ ληειι
Prevalence=επηθξαηεζε
πκθσλα κε ηα θξηηεξηα ΑΣΡ ΙΙΙ ζε 8814 αζζελείο ζηηο ΗΠΑ ε ζπλνιηθή
επηθξάηεζε ηνπ ζπλδξόκνπ ήηαλ 22%....

Clinical implications
Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απν κεηαβνιηθό ζύλδξνκν έρνπλ ζεκαληηθά απμεκέλν
θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ,όπσο έρεη θαηαδεηρζή ζε δύν ηνπιάρηζηνλ
εξγαζίεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία ( επηδεκηνινγηθή ) πεξηειάκβαλε αζζελείο ρσξίο
ζηεθαληαία λόζν πνπ παξαθνινπζνύλην γηα 22 εηε ! Η ύπαξμε ππεξηλζνπιηλαηκίαο
ζρεηηδόηαλ κε κεγάιν θίλδπλν ζαλάηνπ ε κε ζαλαηεθόξνπ εκθξάγκαηνο ηνπ
κπνθαξδίνπ αιιά θαη κε απμεκέλε ζλεηόηεηα απν κε θαξδηαγγεηαθά αίηηα .Η
αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε (IR) απνηειεί πξνγλσζηηθό παξάγνληα γηα θαξδηαγγεηαθή
λόζν ( CVD )ζε αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ ( πςειή LDL) , όηαλ απηή νθείιεηαη ζε
νηθνγελή ππεξρνιεζηεξηλαηκία .3
ηε δεύηεξε κειέηε έρνπκε ηζρπξόηεξε ηεθκεξίσζε ιόγσ ρξήζεο ηόζν ησλ
θξηηεξίσλ ATP III όζν θαη ηεο WHO γηα ην κεηαβνιηθό ζύλδξνκν (ms) , απν ηελ
απνθιεηζηηθή ρξήζε κόλν ηνπ θξηηεξίνπ ηεο IR, ζε πεξίπνπ 4000 αζζελείο ρσξίο
CVD , DM (ζαθραξσδε δηαβήηε ) ε θαξθίλν , πνπ παξαθνινπζήζεθαλ γηα 12
πεξίπνπ ρξόληα .4Σα επξήκαηα είλαη άθξσο ελδηαθέξνληα :
 ε αζζελείο ρσξίο ms είρακε ζπλνιηθό πνζνζηό επηβίσζεο 90 % ,ζεκαληηθά
πςειόηεξν απν όζνπο ραξαθηήξηδαλ ηα κεκνλνκέλα θξηηήξηα σο πάζρνληεο
απν απηό.
 Η ζλεηόηεηα (ζπλνιηθή & cvd) απμεζεθαλ θαηά 1.9 ε πξώηε θαη θαηά 2.6 ε
δεύηεξε ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο WHO ελώ δελ ζπλέβε ην ίδην κε απηόλ
ηεο ATP III.
Σν κεηαβνιηθό ζύλδξνκν έρεη επίζεο ζπλδεζή κε δηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο : ιηπώδε
δηήζεζε , ίλσζε θαη θίξξσζε ζε άηνκα κε ζεκαληηθή παρπζαξθία , ρσξίο λα έρεη
πιήξσο δηεπθξηληζζή ν ζρεηηθόο κεραληζκόο .5
Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξόθιεζε ηνπ ζπλδξόκνπ .
Φιεγκνλή .
Δρεη βξεζή όηη νη γπλαίθεο πνπ αλαπηύζνπλ δηαβήηε ηύπνπ 2 έρνπλ πςειά
επίπεδα IL-6 & CRP κε ηελ ηειεπηαία λα ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ παξνπζία
κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ , ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ,ην BMI θαη ηελ
πεξίκεηξν κέζεο .6,7,8
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Δηλαη γλσζηή βέβαηα ε ζρέζε ησλ δεηθηώλ θιεγκνλήο κε ηηο παζήζεηο ηνπ
θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο .
θαηαλνκή ιίπνπο
Η θνηιηαθή παρπζαξθία ( πνπ αλαθέξεηαη επίζεο σο αλδξηθνύ ηύπνπ ,ζπιαρληθή
,upper body θιπ) έρεη ζπζρεηηζζή κε ηελ ππέξηαζε πνιύ ζπρλόηεξα απν νηη κε ηελ
γπλαηθείνπ ηύπνπ ,όπνπ ε πεξίζζεηα ηνπ ιίπνπο ελαπνηίζεηαη ζηνπο κεξνύο θαη ηνπο
γινπηνύο . Οηαλ δηαγλώζνπκε θνηιηαθή παρπζαξθία κε ηνλ δείθηε waist to hip ratio >
ε ηζν κε 0.95 ζηνπο αλδξεο θαη 0.85 ζηηο γπλαίθεο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνύκε
θαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ππέξηαζεο .Σν ιίπνο πνπ έρεη ζεκαζία εδώ δελ είλαη ην
ελδνπεξηηνλατθό αιιά ην ππνδόξεην ,ελώ ζε ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο ε αύμεζε ηνπ
TNF-a , ζπζρεηίδεηαη κε IR ζε παρπζάξθνπο ,όπσο θαη ε κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ ηνπ
13 αδξελεξγηθνύ ππνδνρέσο .9,10,11,12
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