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Παχυσαρκία - Στατιστικά

• >35% παγκόσμιου πληθυσμού (2,1 δισεκατομμύρια)
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι

Ng et al, Lancet, 2014;384:766-781
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Παχυσαρκία  
Πολυπλοκότητα στην παθοφυσιολογία



Παχυσαρκία  
Πολυπλοκότητα στην εξέλιξη

Onset

Obesity: chronic disease with different stages of development



Παχυσαρκία  
Πολυπλοκότητα στην γενετική
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Moustafa & Froguel, Nat Rev Endocrinol, 2013;9:402-13

Μονογονιδιακή παχυσαρκία

•Συνδρομική & μη-συνδρομική
•Αναφέρεται σε σπάνιες μορφές πολύ 

σοβαρής παχυσαρκίας που οφείλεται σε μια 
καθοριστική μετάλλαξη σε ένα και μόνο 
γονίδιο ή μια χρωμοσωμική περιοχή

•Πρώιμη εμφάνιση
•~5% του πληθυσμού παχυσάρκων
•Αν και σπάνια, παρέχει σημαντικά στοιχεία για 

την κατανόηση μονοπατιών και μηχανισμών 
που εμπλέκονται στην ανάπτυξη 
πολυγονιδιακής παχυσαρκίας Early-onset severe 

childhood obesity due 
to a mutation in MC4R



Albuquerque et al, Brit Med Bull, 2017;123:159-173

Μονογονιδιακή παχυσαρκία

•Συνδρομική: περιπτώσεις παχυσαρκίας 
που συνυπάρχουν με άλλα κλινικά 
χαρακτηριστικά φαινοτύπων (διανοητική 
καθυστέρηση, δυσμορφίες, αναπτυξιακές 
ανωμαλίες συγκεκριμένων οργάνων). 
79 διαφορετικά σύνδρομα εντοπισμένα.

•Μη συνδρομική: Μεταλλάξεις που 
οδηγούν σε απώλεια λειτουργίας σε 
γονίδια που επηρεάζουν την πρόσληψη 
τροφής και την ενεργειακή ομοιόσταση



Venkatesan & Viswanathan M, Adv Genom Genet, 2016;6:11-23

Μονογονιδιακή παχυσαρκία



Rohde et al, Metabolism, 2018, doi: 10.1016/j.metabol.2018.10.007

Πολυγονιδιακή παχυσαρκία

•Η πλειοψηφία των περιστατικών παχυσαρκίας 
«κοινή (πολυπαραγοντική) παχυσαρκία»

•Αλληλεπίδραση μεταξύ πολλαπλών γενετικών τόπων, με 
μικρή επιμέρους επίδραση, και του «παχυσαρκιογόνου» 
περιβάλλοντος



Mutch & Clement, Plos Genet, 2006;2:e188

Πολυγονιδιακή παχυσαρκία



Rohde et al, Metabol Clin Exp, 2018;pii: S0026-0495(18)30225-7

Πολυγονιδιακή παχυσαρκία

•Large scale GWAS: 
> 870 SNPs με ισχυρή 
συσχέτιση με τον ΔΜΣ



Πολυγονιδιακή παχυσαρκία

• FTO (fat mass and obesity associated gene): Το 1ο γονίδιο που 
αδιαμφισβήτητα συσχετίστηκε με την παχυσαρκία από τις GWAS 
και επιβεβαιώθηκε σε διαφορετικούς πληθυσμούς

Moleres et l, Curr Obes Rep 2013;2:23–31
Loos, Best Pract Res Clin Endocrinol Metabol. 2012;26:211–26



Πολυγονιδιακή παχυσαρκία

• Ρύθμιση ενεργειακής πρόσληψης (π.χ. MC3R, MC4R, POMC, LEP, 

LEPR, FTO)

• Μεταβολισμός λίπους & λιπογένεση (π.χ. PLIN1, APOA5, LIPC, FABP2)

• Θερμογένεση (π.χ. ADBRs, UCPs)

• Μεταγραφικοί παράγοντες (π.χ. PPARG, TCF7L2, CLOCK)

• Σύνθεση αντιποκινών, κυτταροκινών (π.χ. ADIPOQ, IL-6)

• Δράση & σήμανση Ινσουλίνης (π.χ. IRS1, INSIG2, GIPR)

Solas et al, Trends Pharmacol Sci 2016;37:575-593
Martinez & Milagro, Trends Sci Tech, 2015;42:97-115

Rohde et al, Metabol Clin Exp, 2018;pii: S0026-0495(18)30225-7

Γονίδια που εμπλέκονται σε μονοπάτια που αφορούν: 



Πολυγονιδιακή παχυσαρκία

Chromosomal ideogram of human obesity susceptibility genes. The 
chromosomal loci for 127 obesity susceptibility genes are provided using a 
chromosomal ideogram and denoted by red arrows

Castillo et al, Genes & Nutr, 2017;12:29



Πολυγονιδιακή παχυσαρκία

Venn diagram of genes involved in monogenic, oligogenic and polygenic obesity
Monogenic, oligogenic obesity genes are depicted in blue, polygenic BMI-related genes in yellow, 

overweight or obesity-related genes in purple and fat distribution-related genes in green.

Pigeyre et al, Clin Sci, 2016;130:943-986



Yengo et al, bioRxiv, 2018:274654
Joffe & Houghton, Curr Oncol Rep, 2016:18:43

Fesinmeyer et al, Obes (Silver Spring), 2013;21:835-46
Moustafa & Froguel, Nat Rev Endocrinol, 2013;9:402-13

Πολυγονιδιακή παχυσαρκία

• Στοιχεία από μελέτες σε οικογένειες, 
δίδυμα και υιοθετημένα παιδιά  η 
κληρονομικότητα της παχυσαρκίας      
είναι υπεύθυνη για το 40-70% των 
διακυμανσεων του ΔΜΣ

• Γενετική ποικιλομορφία από τις γενετικές 
μελέτες σε μοριακό επίπεδο (έρευνα 
SNPs) εξήγηση μόλις του 5% της 
διακύμανσης του ΔΜΣ μεταξύ των 
ατόμων  αδιευκρίνιστη 
κληρονομικότητα missing heritability



• Η παραδοσιακή κλινική διαχείριση της παχυσαρκίας εστιάζει στο 
ενεργειακό ισοζύγιο

• Τις περισσότερες φορές αποδίδεται η αντίσταση στην απώλεια βάρους 
σε υπέρμετρη ενεργειακή πρόσληψη, στην περιορισμένη φυσική 
δραστηριότητα ή σε χαμηλό μεταβολικό ρυθμό  ξεκάθαρα 
υπεραπλουστευτική & ξεπερασμένη ερμηνεία

• Για την κατανόηση της ατομικής προδιάθεσης για παχυσαρκία & την 
ανταπόκριση στις παρεμβάσεις για τη μείωση του βάρους είναι 
απαραίτητο να φτάσουμε σε μοριακό & μεταβολικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων με τα γονίδια.

Joffe & Houghton, Curr Oncol Rep, 2016;18:43



Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γονιδίων
στην παχυσαρκία 

•Διατροφογενετικές

•Διατροφογενωμικές

•Επιγενετικές



Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γονιδίων
στην παχυσαρκία 

Η έρευνα και οι εξελίξεις στον τομέα των Nutritional Genomics
αναμένεται ότι θα συμβάλλουν στην πρόληψη και τη θεραπεία 
της παχυσαρκίας καθώς εν δυνάμει επιτρέπουν:

•Εξατομικευμένη πρόβλεψη των παραγόντων κινδύνου

•Επεξήγηση της αιτιολογίας

•Εξατομίκευση διατροφικού χειρισμού & συστάσεων

Ramos-Lopez et al, J Nutrigenet Nutrigenomics, 2017;10:43-62



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας

1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής 
– γενετικών πολυμορφισμών 
για την πρόληψη/πρόκληση 
παχυσαρκίας (cohort, cross-
sectional, case-control studies)

2. Επίδραση γενετικής ποικιλο-
μορφίας στις παρεμβάσεις 
ρύθμισης του βάρους 
(intervention studies, RCTs)



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

FTO gene – rs9939609

TT

AT

AA

Μελέτη παρατήρησης (n=4839)  σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
rs9939609 & διαιτητικής πρόσληψης λίπους/υδατανθράκων στον 
κίνδυνο παχυσαρκίας

Sonestedt et al, Am J Clin Nutr. 2009;90:1418-1425



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

FTO gene – rs9939609

Case control study (n=354)  το κορεσμένο λίπος διαφοροποίησε την 
επίδραση του rs9939609 στο BMI & τον κίνδυνο παχυσαρκίας σε παιδιά & 
εφήβους

Moleres et al, Br J Nutr 2012;107:533-8

TT

A carriers



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

Corella et al, Arch Intern Med. 2009;169:1897–906

•Εξετάστηκε ο ρόλος του λειτουργικού πολυμορφισμού στην 
πρόσληψη τροφής & το σωματικό βάρος

•Τρεις ανεξάρτητοι πληθυσμοί

– Framingham Offspring Study (n=1454 whites)

– GOLDN Study (n=1078 whites)

– Boston Puerto Rican Study (n=930 Hispanics of Carribean Origin)

APOA2 gene – rs5082 (-265Τ>C)



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

APOA2 gene – rs5082 (-265Τ>C)

Corella et al, Arch Intern Med. 2009;169:1897–906

Framingham

Αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις και σε 
Μεσογειακούς & Ασιατικούς πληθυσμούς
Corella et al, Int J Obes (Lond), 2011;35: 666–675



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

Corella et al, J Clin Endocrinol Metab. 2005

PLIN gene – 11482G>A (PLIN1)



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

•Εξετάστηκε αν τα μακροθρεπτικά συστατικά τροποποιούν τη 
συσχέτιση του πολυμορφισμού με την παχυσαρκία

PLIN gene – 11482G>A (PLIN1)

A allele:
• ↓ complex CHO: 

increased     
obesity risk

• ↑ complex CHO: 
protective 
against obesity

Smith et al, J Nutr 2008;138:1852-8



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

Genetic Risk Score - GRS 

•Συσσωρεύουν πληροφορίες από πολλαπλούς 
πολυμορφισμούς που έχουν ήδη δείξει μεμονωμένες 
συσχετίσεις με την παχυσαρκία

•Όσο πιο υψηλό το GRS, τόσο υψηλότερη η 
προδιάθεση για παχυσαρκία



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

Goni et al, Genes Nutr 2015;10:1-10

16 πολυμορφισμοί που έχουν συσχετιστεί με παχυσαρκία & 
διαταραχές λιπιδίων (FTO, MC4R, PPARG, MTHFR, PLIN1, GCKR, APOA5, LIPG, 
LIPC, LPL, CELSR2, APOE, NOS3, CETP, PPARA)

Genetic Risk Score - GRS 

Άτομα με γενετική 
προδιάθεση για 

παχυσαρκία 
(υψηλό GRS)

↑ Σωματικό λίπος (%)



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

Goni et al, Genes Nutr 2015;10:1-10

16 πολυμορφισμοί που έχουν συσχετιστεί με παχυσαρκία & 
διαταραχές λιπιδίων (FTO, MC4R, PPARG, MTHFR, PLIN1, GCKR, APOA5, LIPG, 
LIPC, LPL, CELSR2, APOE, NOS3, CETP, PPARA)

Genetic Risk Score - GRS 

↓ Σωματικό λίπος (%)

Άτομα χαμηλού 
γενετικού κινδύνου 

για παχυσαρκία 
(χαμηλό GRS)



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

Qi et al, N Engl J Med 2012;367:1387-96

GRS από 32 πολυμορφισμούς που έχουν συσχετιστεί με τον ΒΜΙ

Genetic Risk Score - GRS 

Πρόσληψη 
σακχαρούχων 

ροφημάτων & κίνδυνος 
παχυσαρκίας ανάλογα 

με το GRS

• Μελέτη σε δείγμα από τρεις μεγάλες μελέτες follow up
– Nurses’ Health Study (NHS): 18 χρ., 7000 άτομα
– Health Professionals Follow-up Study (HPFS): 12 χρ., 4500 άτομα
– Women’s Genome Health Study (WGHS) : 6 χρ., 22000 άτομα



Όσο μεγαλύτερος ο γενετικός κίνδυνος, τόσο πιο έντονη επίδραση στον 
κίνδυνο παχυσαρκίας έχει η αυξημένη κατανάλωση σακχ. ροφημάτων 

Qi et al, N Engl J Med 2012;367:1387-96



Όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση τηγανητών τροφίμων, τόσο εντονότερη 
η σχέση μεταξύ γενετικού παράγοντα και παχυσαρκίας.

Κατανάλωση 
τηγανητών τροφίμων & 
κίνδυνος παχυσαρκίας 

ανάλογα με το GRS

Qi et al, BMJ, 2014;348:g1610



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

Casas-Agustench et al, J Acad Nutr Diet, 2014;114:1954-1966

Υψηλότερη κατανάλωση  
κορεσμένου λίπους

Genetic Risk Score - GRS 

• Genetics of Lipid Lowering Drugs and Diet Network (GOLDN)
• Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) population

Συσχέτιση με  
μεγαλύτερο ΔΜΣ στα 
άτομα με αυξημένη 

γενετική προδιάθεση 
για παχυσαρκία (↑ GRS)



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

Hosseini-Efsahani et al, Br J Nutr, 2014;113:644-653
Ortega-Azorin et al, Cardiovasc Diabetol, 2012;11:137

Hosseini-Efsahani et al, J Nutrigenet Nutrigenomics, 2014;7:105-117

Σπάνια αλληλόμορφα:

• MC4R, rs12970134

• APOC3, rs5128

• APOA1, rs670, rs5069
+

Αυξημένος 
κίνδυνος 

μεταβολικού 
συνδρόμου

(OR=1.71)

↑ score



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
1. Αλληλεπιδράσεις διατροφής – γενετικών πολυμορφισμών 

Toro-Martin et al, Nutrients, 2017;9:913

Συνολικά, αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι 
η συσσώρευση κοινών πολυμορφισμών σε 

γενετικούς τόπους που είναι γνωστό ότι 
επηρεάζουν το σωματικό βάρος μπορεί να 

επηρεάσει την προδιάθεση κάποιου να πάρει βάρος 
όταν εκτίθεται σε συγκεκριμένους τύπους δίαιτας 

ή διατροφικό πρότυπο 



Διατροφογενετική της Παχυσαρκίας
2. Επίδραση γενετικής ποικιλομορφίας στη ρύθμιση του βάρους

Martinez et al, Trends Food Sci Tech, 2015;42:97-115



Zhang et al, Diabetes, 2012;61:3005-11

POUNDS LOST trial:
• 2 χρόνια RCT για τη σύγκριση 

των επιδράσεων στο σωματικό 
βάρος υποθερμιδικών διαιτών 
με διαφορετικές συστάσεις 
μακροθρεπτικών συστατικών

• 811 υπέρβαροι/παχύσαρκοι 
ενήλικες τοποθετήθηκαν τυχαία 
στις 4 ομάδες διαιτών με 
διαφορετική σύσταση

Γονίδια που ρυθμίζουν την πρόσληψη ενέργειας/τροφής

FTO gene – rs1558902



Γονίδια που ρυθμίζουν την πρόσληψη ενέργειας/τροφής

Zhang et al, Diabetes, 2012;61:3005-11

Φορείς του Α αλληλομόρφου
κινδύνου παρουσίαζαν 
μεγαλύτερη μείωση του 
σωματικού βάρους & λίπους 
όταν ακολουθούσαν δίαιτα 
υψηλή σε πρωτεΐνη. 

Μία δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνη 
μπορεί να βοηθά στην 
απώλεια βάρους σε άτομα 
που φέρουν αυτό το 
αλληλόμορφο κινδλυνου για 
παχυσαρκία.

FTO gene – rs1558902



Γονίδια που ρυθμίζουν την πρόσληψη ενέργειας/τροφής

Merrittet al, Genes & Nutr, 2018;13:4

FTO gene – rs1558902

• Εξετάστηκε εάν η διαιτητική πρωτεΐνη τροποποιεί τη σχέση μεταξύ του 
FTO rs1558902  με τον ΔΜΣ & την περιφέρεια μέσης σε νεαρούς 
ενήλικες Ασιάτες.

↓ πρόσληψη 
πρωτεϊνης 

(≤ 18%) + ΑΑ 
ομοζυγώτες

> ΔΜΣ

> Περιφέρεια μέσης

vs. φορείς του Τ

“These findings suggest that high dietary protein intake may 
protect against the effects of risk variants in the FTO gene on 

BMI and waist circumference”.



Γονίδια που ρυθμίζουν την πρόσληψη ενέργειας/τροφής

de Luis al, J Nutrigenet Nutrigenomics, 2015;8:128-36

FTO gene – rs9939609

• Weight loss trial
(δίαιτα υψηλής πρωτεϊνης/χαμηλής σε υδατάνθρακες συγκριτικά με 
μια συνήθη υποθερμιδική δίαιτα 1,000 kcal/day)

Δίαιτα 
πλούσια σε 
πρωτεΐνη + Φορείς του 

αλληλο-
μόρφου 

κινδύνου (Α)

• > απώλεια 
βάρους

• > βελτίωση 
μεταβολικών 
παραμέτρων



Γονίδια που ρυθμίζουν την πρόσληψη ενέργειας/τροφής

FTO gene

Δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη μπορεί να περιορίζουν σημαντικά 

τη γενετική προδιάθεση για παχυσαρκία 
που οφείλεται στο γονίδιο FTO,

βελτιώνοντας έτσι την καρδιαγγειακή υγεία



Γονίδια που ρυθμίζουν την πρόσληψη ενέργειας/τροφής

Xiang et al, Am J ClinNutr, 2016;103:1162–70

Οι ομοζυγώτες για το επικίνδυνο για παχυσαρκία FTO rs9939609
αλληλόμορφο ενδέχεται να χάσουν περισσότερο βάρος μέσω 
παρεμβάσεων διατροφής/τρόπου ζωής από ό,τι οι μη φορείς



Γονίδια που ρυθμίζουν την πρόσληψη ενέργειας/τροφής

Livingston et al, BMJ 2016;354:i4707

Οι φορείς του FTO
rs9939609 αλληλομόρφου
κινδύνου, δεν είχαν 
μεγαλύτερες βελτιώσεις σε
ΔΜΣ, σωματικό βάρος, 
περιφέρεια μέσης μετά από 
παρεμβάσεις μείωσης 
βάρους



Γονίδια που ρυθμίζουν την πρόσληψη ενέργειας/τροφής

Zacharova et al, Obes Res, 2005;13:501-6

LEPR gene
3′UTR pentanucleotide I/D 

polymorphism

Οι φορείς του 
αλληλομόρφου I 
είχαν μεγαλύτερες 
μειώσεις σε ΔΜΣ, 
σωματικό βάρος, 
περιφέρεια μέσης, 

συγκριτικά με τους DD
ομοζυγώτες, μετά από 
παρέμβαση 3 χρόνων 
για τη μείωση βάρους



Aller et al, J Nutrigenet Nutrigenomics, 2017;10:32-42

Γονίδια που ρυθμίζουν τη λειτουργία του λιποκυττάρου 
& μεταγραφικών παραγόντων

• Διεπιστημονικό πρόγραμμα 
διαχείρισης παχυσαρκίας: 
18 μήνες με στόχο την τροποποίηση 
του τρόπου ζωής. Περιλάμβανε 
πρόγραμμα φυσικής 
δραστηριότητας, ψυχολογική 
συμβουλευτική με βάση τη γνωστική 
συμπεριφορική θεραπεία (CBT) & 
διατροφική συμβουλευτική.

• 25 γονίδια, σύνολο 30 SNPs που 
εμπλέκονται στη δομή & λειτουργία 
του λιποκυττάρου (τα περισσότερα 
έχουν σχετιστεί με ΔΜΣ σε GWAS)



Aller et al, J Nutrigenet Nutrigenomics, 2017;10:32-42

Γονίδια που ρυθμίζουν τη λειτουργία του λιποκυττάρου 
& μεταγραφικών παραγόντων

Φορείς του G
αλλημορόφου 

σημαντικά 
μεγαλύτερη απώλεια 

βάρους από 
ομοζυγώτες CC κατά 

τη διάρκεια του 
προγράμματος

(p=0.027)

PPARγ gene
rs1801281



Aller et al, J Nutrigenet Nutrigenomics, 2017;10:32-42

Γονίδια που ρυθμίζουν τη λειτουργία του λιποκυττάρου 
& μεταγραφικών παραγόντων

Μόνο άτομα με συνδυασμό
PPARγ rs1801281

CG+GG 
& TIMP4 rs3755724  T/C

σημαντικά μεγαλύτερη 
απώλεια βάρους από άτομα 

με οποιονδήποτε άλλο 
συνδυασμό γονοτύπων

(p<0.001)

PPARγ gene +  TIMP4 gene
rs1801281 rs3755724



Συνδυασμός γονιδίων

Moleres et al, J Pediatr, 2012;166;466-470

Genetic Predisposition Score - GPS 

Υπέρβαροι/παχύσαρκοι 
με υψηλότερο GPS

Μετά από 3 μήνες:
• Μεγαλύτερη απώλεια 

βάρους 
• Βελτίωση μεταβολικού 

προφίλ



Διατροφογενωμική της Παχυσαρκίας

Διατροφικές παρεμβάσεις για 
την παχυσαρκία 

υποθερμιδικές 
δίαιτες

δίαιτες με διαφορετική 
σύσταση σε 

μακροθρεπτικά 
συστατικά

βιοδραστικά 
συστατικά της 

δίαιτας



Διατροφογενωμική της Παχυσαρκίας

Αλλαγές σύστασης μακροθρεπτικών συστατικών

Ramos-Lopez et al, J Nutrigenet Nutrigenomics, 2017;10:43-62



Διατροφογενωμική της Παχυσαρκίας

Αλλαγές σύστασης μακροθρεπτικών συστατικών

Ramos-Lopez et al, J Nutrigenet Nutrigenomics, 2017;10:43-62

Δίαιτες 
πλούσιες σε 

λίπος, κυρίως 
κορεσμένο

Συγκεκριμένο προφίλ έκφρασης 
γονιδίων που σχετίζεται με:
• Φλεγμονή
• Δυσανοχή στη γλυκόζη 
• Συσσώρευση ηπατικού λίπους
• Ρύθμιση της ενεργειακής 

ομοιόστασης



Διατροφογενωμική της Παχυσαρκίας

Υποθερμιδικές δίαιτες

VLCD
(short term 
weight loss) 

Αναστολή έκφρασης γονιδίων που 
εμπλέκονται στη γλυκολυτική οδό & 

στη σύνθεση λίπους σε 
υπέρβαρους/παχύσαρκους

Ong et al, Cancer Prev Res, 2009;2:720-31

Τροποποίηση έκφρασης γονιδίων που 
σχετίζονται με τη φλεγμονή

Clement et al, FASEB J, 2004;18:1657-69
de Mello et al, Diabetol, 2008;51:2060-7LCD

(-500 kcal/day 
long term 

weight loss) 

Αναστολή έκφρασης γονιδίων 
οξειδωτικού στρες & φλεγμονής μετά από 

δίαιτα 8 εβδομάδων σε παχύσαρκους
Crujeiras et al, OMICS, 2008;12:251-261



Διατροφογενωμική της Παχυσαρκίας

Αλλαγές σύστασης μακροθρεπτικών συστατικών – Λίπος

↑μονοακόρεστα 
λ.ο.

Καταστολή έκφρασης γονιδίων 
φλεγμονής & ανώμαλης 
αποθήκευσης λίπους

Camargo et al, Br J Nutr, 2012;108:500-8
Varela et al, Nutr Biochem, 2013;24:2031-9

↑πολυακόρεστα 
λ.ο.

Ευεργετική ρύθμιση γονιδίων 
νευροπεπτιδίων ενεργειακής 
ομοιόστασης
Dziedzic et al, J Neuoendocr, 2007;19:364-73

Υποθερμιδικές 
δίαιτες με EPA & 
α-λιποϊκό οξύ

Διέγερση έκφρασης γονιδίων 
οξείδωσης λ.ο. και αναστολή 
έκφρασης προφλεγμονωδών & 
λιπογενετικών γονιδίων

Huerta et al, J Nutr, 2016;pii:jn224105



Επιγενετική της Παχυσαρκίας

Σύνθετες αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ διατροφικών 
παραγόντων & γονιδίων 
μέσω επιγενετικών 
μηχανισμών εμπλέκονται 
στην παχυσαρκία & άλλες 
χρόνιες ασθένειες

Ramos-Lopez et al, J Nutrigenet Nutrigenomics, 2017;10:43-62

• Επιγενετική είναι η μελέτη των αλλαγών στο γενετικό υλικό, που συμβαίνουν 
χωρίς κάποια αλλαγή στην αλληλουχία των βάσεων του DNA και οδηγούν 
σε αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων (gene turn on/off).



• Η εξατομικευμένη διαχείριση του σωματικού βάρους 
λαμβάνοντας υπόψιν το γενετικό προφίλ του 
ατόμου & την ιδιαίτερη ανταπόκριση στις διαιτητικές 
παρεμβάσεις (μέσω των τεχνολογιών “omics”) 
αποτελεί μια αναδυόμενη προσέγγιση για την 
αποτελεσματικότερη πρόληψη & θεραπεία της 
παχυσαρκίας & των συνοδών νοσημάτων.

Συμπεράσματα – Προοπτικές
• Παχυσαρκία: δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για τη δημόσια υγεία λόγω 

έλλειψης αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης & θεραπείας.

• Η απουσία προόδου στη διαχείριση της παχυσαρκίας οφείλεται εν 
μέρει στο γεγονός ότι οι τρέχουσες στρατηγικές στηρίζονται σε 
διατροφικές συστάσεις για τον γενικό πληθυσμό.



Προοπτικές

Για να γίνει πραγματικότητα η εξατομικευμένη δίαιτα για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας:
• Εκπαίδευση & απόκτηση ευρύτερων γνώσεων των επιστημόνων 

υγείας (διαιτολόγων, ιατρών κλπ).
• Περαιτέρω εξέλιξη των τεχνολογιών “omics” για την καλύτερη 

κατανόηση των πολυπαραγοντικών νόσων, την ανάπτυξη νέων 
βιοδεικτών και νέων κλινικών εφαρμογών.

• Πραγματοποίηση μελετών μεγάλης κλίμακας με ευρύτερες 
επιστημονικές συνεργασίες και καλά σχεδιασμένες διαιτητικές 
παρεμβάσεις για την παροχή ισχυρότερων δεδομένων.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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