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Έρεη ηελ νλνκαζία Mounjaro
Σα θάξκαθα απηήο ηεο “νκάδαο” μεθίλεζαλ σο ζεξαπεία ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε. Δίλαη πεπηίδηανξκόλεο πνπ εθθξίλνληαη από ην έληεξν καο όηαλ ηξώκε (κόλν όηαλ ηξώκε) ξπζκίδνληαο ηελ κεηαγεπκαηηθή
ππεξγιπθαηκία, επλνώληαο ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο από ηα β-θύηηαξα ηνπ παγθξέαηνο (ηαηξηθά ην
νλνκάδνπκε θαηλόκελν ηλθξεηίλεο). Παξάιιεια κε απηή ηε δξάζε ηα ελ ιόγσ πεπηίδηα έρνπλ πνιιέο αθόκε
επεξγεηηθέο ηδηόηεηεο π.ρ. θαξδηνπξνζηαζία ( κείσζε ησλ θαξδηαθώλ θαη ησλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ ζε
κειέηεο ζε ζρέζε κε ην εηθνληθό θάξκαθν), λεθξνπξνζηαζία, κείσζε ηνπ θαθνύ ζπιαρληθνύ ιίπνπο,
κείσζε ηεο παξαγσγήο επαηηθήο γιπθόδεο, αιιά θαη θάπνηεο αθόκα :
- πξνθαινύλ ΑΝΟΡΔΞΙΑ κε άκεζε δξάζε ζην θέληξν όξεμεο ηνπ εγθεθάινπ (ζηνλ ππνζάιακν)
- δεκηνπξγνύλ από ηελ έλαξμε ηνπ γεύκαηνο ην αίζζεκα ΓΡΗΓΟΡΟΤ θαη ΠΑΡΑΣΔΣΑΜΔΝΟΤ
ΚΟΡΔΜΟΤ. Οη δπν ηειεπηαίεο ηδηόηεηεο νδεγνύλ ζηε κείσζε ηεο ζπλνιηθά πξνζιακβαλόκελεο ηξνθήο κε
απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ εκεξήζησλ ζεξκίδσλ θαη ηειηθά ηελ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ. Έηζη βειηηώλνληαη
όια ηα θαθά επαθόινπζα ηνπ Μεηαβνιηθνύ πλδξόκνπ ζην νπνίν έρνπκε ήδε αλαθεξζεί.
Δδώ θαη κεξηθά ρξόληα ρξεζηκνπνηνύκε θάξκαθα αλάινγα ηνπ πεπηηδίνπ GLP-1 κε εμαηξεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ απώιεηα βάξνπο όπσο: Ληξαγινπηηδε (VICTOZA, SAXENDA), Νηνπιαγινπηηδε
(TRULICITY) θαη εκαγινπηίδε OZEMPIC).
Όια ρνξεγνύληαη ζε ελέζηκε κνξθή, ελώ ην Trulicity θαη Ozempic κε ζπρλόηεηα κόλν κηα θνξά ηελ
εβδνκάδα, θάηη πνπ βνεζάεη ζηελ εύθνιε απνδνρή από ηελ πιεπξά ησλ αζζελώλ.
Σν Ozempic (εκαγινπηίδε) θαηάθεξε λα δείμεη ζηηο κειέηεο απώιεηα βάξνπο αθόκα θαη πάλσ από ην
15% ζηνλ παρύζαξθν αζζελή (ζηε USA κάιηζηα αιιά πξόζθαηα θαη ζηελ ΔΔ, θπθινθόξεζε θαη ζε κνξθή
ραπηνύ από ην ζηόκα κε ηελ νλνκαζία Rybelsus). Η κνλαδηθή ίζσο ζε θάπνην κηθξό πνζνζηό (10%)
πξαγκαηηθή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα είλαη ην αίζζεκα λαπηίαο, ε δηάξξνηα ή/θαη ε δπζθνηιηόηεηα. ε θάπνηεο
πεξηπηώζεηο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ θαη έκεηνη εάλ ν αζζελήο παξαζπξζεί θαη θάεη πεξηζζόηεξν, θπξίσο
ιηπαξέο ηξνθέο, ηηο παξελέξγεηεο έρεη αλαθεξζεί ε επηδείλσζε ηεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο (από ηελ
ζεκαγινπηίδε) ζε κηθξό πνζνζηό αηόκσλ κε γλσζηή πξνϋπάξρνπζα λόζν (ειέγρεηαη αλ όλησο απηό είλαη
αιήζεηα) ΚΑΙ πνιύ ζπαληόηεξα ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο παγθξεαηίηηδνο (αο ην έρνπκε ππ’ όςε καο).
Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξακε: πεξηνξηζκόο / κείσζε ηεο όξεμεο, παξνπζία αηζζήκαηνο
θνξεζκνύ (ιηγόηεξε εκεξήζηα ζεξκηδηθή πξόζιεςε θαη απώιεηα βάξνπο) ε θαξκαθεπηηθή απηή θαηεγνξία
έιαβε έγθξηζε σο ΑΓΩΓΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ θαη ζε κε δηαβεηηθνύο αζζελείο !!!
Δκθαλίδεηαη βεβαίσο ηώξα θαη ε θαηλνύξγηα θαηεγνξία, κε παξόκνην κεραληζκό δξάζεο, ζηελ νπνία
εθηόο ηνπ πεπηηδηνπ GLP-1 ζπλδπάδεηαη θαη έλα δεύηεξν πεπηίδην-νξκόλε, ην GIP, πνπ εληζρύεη όιεο ηηο
δξάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, κε θνξπθαία δξάζε: ηελ ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΒΗΣΗ αιιά θαη ηελ
ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ (κπνξεί λα θηάζεη αθόκε θαη ην 20%).
Ο ζπλδπαζκόο GIP+GLP1 κε ηελ νλνκαζία TIRZEPATIDE (θαη εκπνξηθό όλνκα MOUNJARO), πήξε
πξόζθαηα έγθξηζε ζηηο USA από ηνλ FDA. Αλακέλεηαη ζύληνκα έγθξηζε θαη γηα κε δηαβεηηθνύο αζζελείο
σο θάξκαθν θαηά ηεο παρπζαξθίαο. Η ηηξδεπαηίδε ζηηο κειέηεο έδεημε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα θαη
ζίγνπξα ζα απνηειέζεη έλα ηζρπξόηαην όπιν ζηε θαξέηξα ηνπ ηαηξνύ (έπνληαη θαη άιια όπσο πρ έλαο
ηξηπιόο αγσληζηήο ππνδνρέσλ GLP-1, GIP θαη Γινπθαγόλεο αθόκα θαη γηα θεραπεία τοσ Alzheimer ποσ
θεωρείται ως ο ΄΄ΓΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΥΠΟΥ 3΄΄ ιόγσ ηεο αληίζηαζεο ηεο ηλζνπιίλεο ζην επίπεδν ηνπ εγθεθάινπ
ε νπνία νδεγεί ζηελ ελαπόζεζε ηνπ ιεγόκελνπ ακπινεηδνύο ζηα εγθεθαιηθά θύηηαξα κε απνηέιεζκα ηελ
εθθύιηζε ηνπ λεπξηθνύ ηζηνύ).
Σα λέα θάξκαθα είλαη δπζηπρώο αξθεηά αθξηβά γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα ηα αγνξάδεη ρσξίο ηελ
θξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηακείσλ. Δπνκέλσο πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό θαη απνδεθηό, από όιεο ηηο
θπβεξλήζεηο παγθνζκίσο, πσο Η ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΔΙΝΑΙ ΝΟΟ θαη σο λόζνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη Σα
θάξκαθα απηά δελ πξέπεη λα ζεσξνύληαη πιένλ σο αγσγέο lifestyle, ελώ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πξέπεη λα
ην δνπλ πνιύ ζνβαξά. Δάλ απηό δελ ζπκβεί, ζα αλαγθάδνληαη λα πιεξώλνπλ κειινληηθά πνιιαπιάζηα
πνζά γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπινθώλ πνπ επηθέξεη κε βεβαηόηεηα ε παρπζαθία. Η έληαμε απηώλ ησλ
αγσγώλ ζηα απνδεκηνύκελα θάξκαθα ηειηθά θαίλεηαη πσο ζα είλαη πξνο όθεινο όισλ.
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