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Ανασκόπηση

Η διατροφή χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε λιπαρά (<30% των συ-
νολικών θερμίδων) θεωρείται 

μία σωστή επιλογή τόσο για την πρω-
τοβάθμια, όσο και για τη δευτεροβάθ-
μια πρόληψη της καρδιαγγειακής νό-
σου (Cardiovascular Disease, CVD)1. 
Ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα αυτού 
του είδους της διατροφής είναι η ανε-
ξέλεγκτη πρόσληψη υδατανθράκων, η 
οποία μειώνει τα επίπεδα της υψηλής 
συγκέντρωσης σε λιποπρωτεΐνη χο-
ληστερόλης (HDL-C) και αυξάνει τα ε-
πίπεδα των τριγλυκεριδίων, επιδεινώ-
νοντας τις εκδηλώσεις του συνδρόμου 
αντίστασης στην ινσουλίνη (insulin 
resistance syndrome), γνωστό και ως 
μεταβολικό σύνδρομο2,3.

Τρεις διατροφικές στρατηγικές μπορούν 
να συμβάλλουν στην πρόληψη της στε-
φανιαίας νόσου (Coronary Heart Disease, 
CHD)4: 

1. Αυξημένη κατανάλωση ωμέγα-3 (Ω-3) 
λιπαρών οξέων από φυτικές πηγές και ψά-
ρια.

2. Αντικατάσταση των κορεσμένων λι-
παρών με μη υδρογονωμένα ακόρεστα 
λιπαρά.

3. Δίαιτα πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, 
καρύδια, ολικά δημητριακά και φτωχή σε 
κατεργασμένα δημητριακά (εικόνα 1).

Τα αποτελέσματα αυτού του είδους της 
διατροφής στην CHD, εκτός από την επί-
πτωση της στα επίπεδα των λιπιδίων του 
ορού, φαίνονται και σε άλλες καταστάσεις 
όπως στο οξειδωτικό stress, στην υποκλι-
νική φλεγμονή, στις διαταραχές του ενδο-
θηλίου, στην ευαισθησία στην ινσουλίνη, 
στην αρτηριακή πίεση και στη θρομβωτι-
κή προδιάθεση5.

Πρόσφατα στοιχεία αποδεικνύουν τον 
κεντρικό ρόλο της φλεγμονής σε όλες τις 
φάσεις της αθηρωματικής διαδικασίας6. 
Οι κυκλοφορούντες στο αίμα δείκτες της 
φλεγμονής, όπως η C-αντιδρώσα πρωτε-

ΐνη (CRP), ο παράγοντας νέκρωσης όγκων 
(TNF-α) και μερικές ιντερλευκίνες (IL-6, IL-
18) συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 
αγγειακών επεισοδίων7-9. Επιπλέον, τα κυ-
κλοφορούντα αντιδραστήρια φάσης που 
προκαλούνται από τη φλεγμονή όχι μόνο 
υποδεικνύουν τον αυξημένο κίνδυνο για 
αγγειακά συμβάματα, αλλά σε μερικές πε-
ριπτώσεις συμβάλλουν και στην παθογέ-
νειά τους10. Αυξημένη προσοχή πρέπει να 
δοθεί επίσης στις άμεσες επιδράσεις των 
πρωτεϊνών (που προέρχονται από το λιπώ-
δη ιστό) στα αγγεία, ειδικά της αδιπονεκτί-
νης που παρουσιάζει ισχυρή αντιφλεγμο-
νώδη και αντιθηρωματική δράση11. Τα χα-
μηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα 
αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύ-
νου για ανάπτυξη διαβήτη τύπου 212, ενώ 
οι υψηλές συγκεντρώσεις της συνδέονται 
με χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος του 
μυοκαρδίου13. Επιπλέον, μελέτες σε ασθε-
νείς με μεταβολικό σύνδρομο καθιστούν 
σαφές ότι η φλεγμονή σχετίζεται αυστηρά 
με την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και την 
αντίσταση στην ινσουλίνη14.

Αυξημένη κατανάλωση ωμέγα-3 
λιπαρών οξέων

Πολλές επιδημιολογικές και μεταβολι-
κές κλινικές μελέτες που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί σε ζώα έχουν αποδείξει τα οφέ-
λη των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στη μεί-
ωση του κινδύνου του αιφνίδιου θανάτου 

καρδιολογικής αιτιολογίας15. Έχει αποδει-
χτεί ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν α-
ντιφλεγμονώδη δράση και η χρήση τους 
σε φλεγμονώδεις νόσους όπως η ρευμα-
τοειδής αρθρίτιδα και η νόσος του Crohn 
συνέχεια αυξάνεται16. Τα ωμέγα-3 μειώ-
νουν την περιεκτικότητα των κυτταρικών 
μεμβρανών σε αραχιδονικό οξύ με απο-
τέλεσμα τη σύνθεση εικοσανοϊδών που 
έχουν λιγότερες φλεγμονώδεις ιδιότητες 
από εκείνα που προέρχονται από τα ωμέ-
γα-6 λιπαρά οξέα. Ωστόσο, αν και τα ω-
μέγα-3 λιπαρά οξέα εμποδίζουν τη σύν-
θεση προφλεγμονωδών κυτταροκινών ό-
πως ο TNF-α, η IL-1 και η IL-217 και μει-
ώνουν την έκφραση μορίων προσκόλ-
λησης στο ενδοθήλιο18, τα αποτελέσμα-
τα προηγούμενων in vivo μελετών σε ότι 
αφορά στην επίπτωση αυξημένης κατα-
νάλωσης ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στους 
φλεγμονώδεις δείκτες δεν είναι ικανοποι-
ητικά και επαρκή19. 

Μελέτες παρατήρησης
Σε 405 υγιείς άνδρες και 454 υγιείς γυ-

ναίκες, παρατηρήθηκε ότι η εισαγωγή ω-
μέγα-3 λιπαρών οξέων, εικοσανοπεντανο-
ϊκού οξέος (EPA) και δεκαεξανοϊκού οξέος 
(DHA) στη διατροφή τους είχε αντιστρόφως 
ανάλογα αποτελέσματα στα επίπεδα του 
TNF-a και των διαλυτών δεικτών TNF-1 και 
TNF-2 στο πλάσμα. Επιπλέον, η αυξημένη 
κατανάλωση ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπα-
ρών οξέων συνδέθηκε με χαμηλότερα ε-
πίπεδα φλεγμονής20. Επομένως, ο συνδυ-
ασμός ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών ο-
ξέων φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέ-
σματα στη μείωση του κινδύνου στεφανιαί-
ας νόσου απ` ότι η κατανάλωση του καθε-
νός οξέος χωριστά21. Μία διασταυρούμενη 
μελέτη22 σε 727 γυναίκες απέδειξε ότι ό-
σες κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες ωμέ-
γα-3 λιπαρών οξέων παρουσίαζαν μικρές 
συγκεντρώσεις δεικτών φλεγμονής, όπως 
CRP, IL-6, E-σελεκτίνη και μικρότερου βαθ-
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μού βλάβη του ενδοθηλίου σε σύγκριση 
με όσες κατανάλωναν πολύ μικρές ποσό-
τητες. Στη μελέτη ATTICA, τα άτομα που 
κατανάλωναν τουλάχιστον 300 γραμμά-
ρια ψαριών την εβδομάδα είχαν 33% χα-
μηλότερα επίπεδα CRP σε σχέση με τα ά-
τομα που δε κατανάλωναν καθόλου ψά-
ρια24. Τέλος, σε ασθενείς με στεφανιαία νό-
σο, το αυξημένο DHA συνδέθηκε με χα-
μηλότερα επίπεδα CRP25.

Μελέτες παρέμβασης
Η αλλαγή του ποσοστού ωμέγα-3 λιπα-

ρών οξέων στη διατροφή μπορεί να επη-
ρεάσει τους κυκλοφορούντες δείκτες φλεγ-
μονής και τη βλάβη του ενδοθηλίου σε κα-
ταστάσεις υπερχοληστεριναιμίας, όπως α-
ποδεικνύεται σε μελέτες που συγκρίνουν 
δίαιτες με χαμηλό ποσοστό κορεσμένων 
λιπαρών οξέων και υψηλό ποσοστό πο-
λυακόρεστων λιπαρών (PUFA) με τη μέ-
ση Αμερικανική Δίαιτα26. Δίαιτες πλούσι-
ες σε α-λινολενικό οξύ (ALA) (6,5% της ε-
νέργειας από το ALA) μειώνουν την CRP, 
την αγγειακή προσκόλληση του μορίου-1 
και την Ε-σελεκτίνη περισσότερο από τις 
δίαιτες με λινελαϊκό οξύ (LA) (12,6% της 
ενέργειας από το LA). Σε άλλη μελέτη με 
50 περιπτώσεις δυσλιπιδαιμίας, η διαι-
τητική προσθήκη ALA (15ml ελαίου λι-
νόσπορου την ημέρα) για 3 μήνες μείω-
σε σημαντικά τα επίπεδα της CRP (38%), 
του Α-αμυλοειδούς στον ορό (23%) και 
της IL-6 (10%) ανεξάρτητα από τις αλλα-
γές των λιπιδίων27. Επίσης, η κατανάλωση 
μαργαρίνης εμπλουτισμένης με ALA συ-
σχετίστηκε με μείωση των επιπέδων της 
CRP σε άτομα με υπερχολιστεριναιμία28. 
Εντούτοις, οι περισσότερες μελέτες στις ο-
ποίες χρησιμοποιήθηκαν ιχθυέλαια ή κα-
θαρό συμπλήρωμα ωμέγα-3 λιπαρών ο-

ξέων απέτυχαν να παρουσιάσουν οποια-
δήποτε επίδραση στα επίπεδα CRP29-33, ε-
κτός από τις περιπτώσεις που το συμπλή-
ρωμα ιχθυελαίου χορηγήθηκε σε υψηλή 
δοσολογία (14g/ημέρα)34.

Αν και μερικές επιδημιολογικές μελέ-
τες έχουν καταδείξει αντίστροφη συσχέτι-
ση μεταξύ της διατροφής πλούσιας σε ψά-
ρια ή ιχθυέλαια και κυκλοφορούντων δει-
κτών φλεγμονής, οι κλινικές μελέτες δεν έ-
χουν επιβεβαιώσει ακόμη αυτά τα αποτε-
λέσματα. Ωστόσο, το ALA φαίνεται να έ-
χει αντιφλεγμονώδη δράση και οι μελλο-
ντικές μελέτες θα είχε ενδιαφέρον να εστι-
άσουν σε αυτό. 

 
Αντικατάσταση των κορεσμένων 
λιπαρών οξέων και των trans-
λιπαρών με μη υδρογονωμένα 
ακόρεστα λιπαρά οξέα

 Μείωση trans-λιπαρών
Σύμφωνα με τη μελέτη Nurses` Health 

σε 80.082 γυναίκες, υψηλές δόσεις trans-
λιπαρών στη διατροφή συνδέονται με αυ-
ξημένο κίνδυνο για CHD, ενώ η αυξημένη 
κατανάλωση πολύ-ακόρεστων μη υδρο-
γονωμένων και μονο-ακόρεστων λιπαρών 
με μείωση του κινδύνου CHD35. Εντούτοις, 
δεν είναι εξ'ολοκλήρου σαφές, εάν τα α-
ποτελέσματα αυτά οφείλονται πρωτίστως 
στα ευεργετικά αποτελέσματα της εισαγω-
γής των ακόρεστων λιπαρών ή στην απο-
μάκρυνση των κορεσμένων λιπαρών και 
trans-λιπαρών ή και στα δύο. Επιπλέον, 
η σχέση μεταξύ trans-λιπαρών οξέων και 
κινδύνου για CHD εξηγείται μόνο μερικώς 
από τα αρνητικά αποτελέσματα της επίδρα-
σής τους στο λιπιδαιμικό προφίλ36, διότι η 
θετική συσχέτιση μεταξύ trans-λιπαρών και 
καρδιαγγειακού κινδύνου είναι μεγαλύτερη 

από την προβλεπόμενη βάση των αρνητι-
κών τους αποτελεσμάτων στα λιπίδια.

Μελέτες παρατήρησης
Σε μία διασταυρούμενη μελέτη 730 γυ-

ναικών, την Nurses` Health Study, βρέθηκε 
ότι η μεγάλη κατανάλωση trans-λιπαρών 
συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα CRP37 
και αυξημένους δείκτες ενδοθηλιακής ενερ-
γοποίησης όπως Ε-σελεκτίνη, διαλυτό με-
σοκυττάριο μόριο προσκόλλησης (sICAM)-1 
και διαλυτό αγγειακό μόριο προσκόλλησης 
(sVCAM)-1. Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγη-
σαν στο συμπέρασμα πως η μεγάλη εισα-
γωγή trans-λιπαρών στη διατροφή πιθανό-
τατα ευνοεί τη φλεγμονή και έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στην ενδοθηλιακή λειτουργία. 
Επιπλέον, στην ομάδα αυξημένης κατανά-
λωσης trans-λιπαρών παρατηρήθηκε ότι 
η κατανάλωση αυτή συσχετίστηκε θετικά 
με την αύξηση της IL-6 και της CRP μόνο 
στις γυναίκες με υψηλό δείκτη μάζας σώ-
ματος (BMI)38. Μία μακροπρόθεσμη δίαι-
τα βασισμένη σε λαχανικά, φτωχή σε κο-
ρεσμένα λιπαρά και trans-λιπαρά συνδέ-
εται με καλύτερο αντιοξειδωτικό προφίλ, 
μειωμένο κίνδυνο για CHD και μικρότερη 
συγκέντρωση CRP σε σύγκριση με μία δί-
αιτα πολύ φτωχή σε κατανάλωση λιπα-
ρών οξέων39.

Μελέτες παρέμβασης
Οι Baer και συνεργάτες40 συγκέντρω-

σαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα δι-
ατροφικά λιπαρά οξέα επηρεάζουν τους 
δείκτες φλεγμονής σε υγιείς ανθρώπους. 
Συγκεκριμένα, οι συγκεντρώσεις της CRP 
και της E-σελεκτίνης βρέθηκαν υψηλότερες 
μετά από δίαιτα πλούσια σε trans-λιπαρά 
παρά μετά από δίαιτα πλούσια σε υδα-
τάνθρακες, αν και η IL-6 ήταν υψηλότερη 
σε διατροφή πλούσια σε ελαϊκό οξύ πα-
ρά σε διατροφή με μεγάλο ποσοστό κορε-
σμένων λιπαρών οξέων και trans-λιπαρά. 
Εντούτοις, σε μία άλλη μελέτη δεν απο-
δείχτηκε καμία διαφορά στα επίπεδα της 
CRP σε σχέση με τον τύπο των λιπαρών 
οξέων41.

Μείωση των κορεσμένων λιπα-
ρών και της χοληστερόλης 

Μελέτες παρατήρησης
Έχει βρεθεί θετική συσχέτιση μεταξύ κα-

τανάλωσης κορεσμένων λιπαρών και πα-
ραγόντων φλεγμονής στο πλάσμα42,43.

Μελέτες παρέμβασης
Η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε 

χοληστερόλη αυξάνει τα επίπεδα της CRP 
σε υγιή άτομα, αλλά όχι σε παχύσαρκα ά-

Εικόνα 1. Μηχανισμοί μέσω των οποίων τα ανθυγιεινά διατροφικά πρότυπα οδηγούν σε στεφανιαία 
νόσο.
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τομα με αντοχή στην ινσουλίνη, των οποί-
ων τα επίπεδα της CRP είναι ήδη υψηλά44. 
Σε 35 ασθενείς με υπερχοληστεριναιμία αρ-
χικού σταδίου, μετά από δίαιτα 8 εβδομά-
δων με χαμηλό ποσοστό χοληστερόλης 
και κορεσμένων λιπαρών (30% συνολι-
κό λίπος, 5% κορεσμένο λίπος, χοληστε-
ρόλη < 200mg/ημέρα), φάνηκε να μειώ-
νεται ο βαθμός αθηρωμάτωσης (από 8,9 
±2,0 m/s σε 8,1±1,9 m/s, 11%), γεγονός 
που συσχετίστηκε με μείωση των επιπέδων 
της CRP στο πλάσμα (r=0,59)45. Συγχυτικό 
παράγοντα σε τέτοιου είδους μελέτες μπο-
ρεί να αποτελέσει η απώλεια βάρους, η 
οποία μπορεί να μειώσει το βαθμό φλεγ-
μονής και να βελτιώσει την ενδοθηλιακή 
λειτουργία46. Επιπλέον, οι ολιγοθερμιδικές 
δίαιτες, φτωχές σε λιπαρά και υδατάνθρα-
κες, μειώνουν σημαντικά πολλούς δείκτες 
φλεγμονής όπως την CRP, TNF-α, IL-6 και 
ICAM-1, υποδεικνύοντας ότι η βραχυπρό-
θεσμη απώλεια βάρους είναι η κατευθυ-
ντήριος δύναμη που κρύβεται πίσω από 
τη μείωση των επιπέδων των περισσοτέ-
ρων δεικτών φλεγμονής47. 

Υιοθέτηση μιας διατροφής πλού-
σιας σε φρούτα, λαχανικά, καρύ-
δια και δημητριακά και φτωχή σε 
επεξεργασμένα δημητριακά, φρού-
τα και λαχανικά

Επανειλημμένως έχει αναφερθεί μία θετική 
συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης φρούτων 
και λαχανικών και προστασίας από καρδι-

αγγειακές παθήσεις4,48. Εντούτοις, μόνο λί-
γες μελέτες έχουν ερευνήσει την επίπτωση 
της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 
στο επίπεδο της φλεγμονής.

Μελέτες παρατήρησης
Στοιχεία από τη μελέτη Massachusetts 

Hispanic Elders49, σε 445 Ισπανούς και 154 
μη-Ισπανούς λευκούς υπερήλικες, έδειξαν 
ότι η συχνή κατανάλωση φρούτων και λα-
χανικών συνδέεται με χαμηλότερες συγκε-
ντρώσεις CRP και ομοκυστεΐνης.

Τα αντιοξειδωτικά συστατικά των φρού-
των και των λαχανικών, συμπεριλαμβα-
νομένων των βιταμινών και φλαβονοϊδών 
θεωρείται ότι συμβάλλουν στην αντιφλεγ-
μονώδη δράση τους50. Οι μελέτες παρατή-
ρησης παρουσιάζουν αντίστροφη συσχέτι-
ση μεταξύ της αντιοξειδωτικής δράσης των 
καροτινοειδών και βιταμινών στον ορό και 
των δεικτών φλεγμονής51,52. Παρόμοιο ρό-
λο διαδραματίζουν και οι διατροφικές ί-
νες. Στο National Health and Nutrition 
Examination Survey από το 1999 έως το 
2000, οι Ajani και συνεργάτες53 ερεύνησαν 
την επίδραση των διατροφικών ινών στα 
επίπεδα της CRP σε 3920 άτομα. Βρέθηκε 
πώς η διαιτητική λήψη ινών συνδέεται α-
ντιστρόφως ανάλογα με την αυξημένη συ-
γκέντρωση της CRP στον ορό. Η προσαρ-
μοσμένη αναλογία πιθανοτήτων για τα υ-
ψηλά επίπεδα της CRP σε όσους κατανά-
λωναν μεγάλες ποσότητες διατροφικών ι-
νών σε σχέση με όσους κατανάλωναν μι-

κρές ποσότητες ινών ήταν 0,59 (p=0,006). 
Τα αποτελέσματα αυτά δεν άλλαξαν ούτε 
όταν από τη μελέτη αποκλείστηκαν ασθε-
νείς με διαβήτη, καρκίνο, καρδιαγγειακή 
νόσο ή άτομα με επίπεδα CRP>10mg/dl. 
Τα αποτελέσματα των Ajani και συνεργα-
τών53 επιβεβαίωσαν τα προηγούμενα ευ-
ρήματα των King και συνεργατών43.

Μελέτες παρέμβασης
Η κατανάλωση 500ml φυσικού χυμού 

πορτοκαλιού την ημέρα ελάττωσε τα επί-
πεδα της CRP στο πλάσμα κατά 40% και 
56% στους άνδρες και στις γυναίκες αντί-
στοιχα54. Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 
μελέτη, τεσσάρων εβδομάδων, σε μη κα-
πνιστές, έδειξε ότι η μεγάλη κατανάλωση 
(8 μερίδες την ημέρα) φρούτων και λαχα-
νικών πλούσιων σε καροτινοειδή μείωσε 
σημαντικά τα επίπεδα της CRP έναντι εκεί-
νων που κατανάλωναν μικρότερες ποσό-
τητες (2 μερίδες την ημέρα)55. Αντίθετα, 
μία άλλη τυχαιοποιημένη μελέτη παρέμ-
βασης παράλληλων ομάδων, απέτυχε να 
αποδείξει οποιαδήποτε αλλαγή των επι-
πέδων της CRP56 σε ομάδες υγιών εθελο-
ντών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε δίαιτες δι-
αφορετικών ποσοτήτων λαχανικών, μού-
ρων και μήλου. Από την άλλη, έχει απο-
δειχθεί ότι η προσθήκη αντιοξειδωτικών 
συμπληρωμάτων57 ή λαχανικών58 αντιστρέ-
φει την αύξηση των μορίων προσκόλλη-
σης (sICAM-1 και sVCAM-1) στην κυκλο-
φορία, των προφλεγμονωδών κυτταροκι-

Εικόνα 2. Μηχανισμοί μέσω των οποίων 
η υπεργλυκαιμία προάγει τη φλεγμονώδη 
απάντηση.

Εικόνα 3. Αποτελέσματα δύο ετών διαιτητικής προσέγγισης σε χρήση του μεσογειακού προτύπου 
διατροφής σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο. Ο αριθμός των ατόμων που συνέχισαν να πάσχουν 
από μεταβολικό σύνδρομο μειώθηκε περίπου στο μισό στην ομάδα παρέμβασης.

Υπεργλυκαιμία
• Νηστείας
• Προγευματική

•  Μη ενζυματική γλυκοζυλίωση
• Μονοπάτι πολυολεξοζαμίνης
• Αυτοοξείδωση της γλυκόζης

Ελεύθερες ρίζες υπεροξειδίου

Φλεγμονώδεις απαντήσεις
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Αριθμός στοιχείων του συνδρόμου

Αρχικά

Δίαιτα παρέμβασης      Δίαιτα ελέγχου

2 χρόνια

Νιτρικό υπεροξείδιοPKC NF-kB
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νών και της ενδοθηλιακής δυσλειτουργί-
ας που προκαλείται από μία πλούσια σε 
κορεσμένα λιπαρά διατροφή. 

Καρύδια
Έχει βρεθεί ότι η κατανάλωση καρυδιών 

συσχετίζεται με μείωση του κινδύνου για 
CHD. Τα καρύδια είναι πλούσια σε μονο-
ακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, γε-
γονός που τα καθιστά μία εύγεστη επιλο-
γή λήψης «υγιεινών λιπαρών». Τα μονο-
ακόρεστα λίπη προστατεύουν τα άτομα με 
υπερχοληστεριναιμία από CHD βελτιώνο-
ντας το λιπιδαιμικό τους προφίλ59, μειώ-
νοντας τη συγκέντρωση των τριγλυκερι-
δίων60 και ελαττώνοντας τα φλεγμονώδη 
μόρια προσκόλλησης61. Επιπλέον, η σχε-
τικά υψηλή περιεκτικότητα των καρυδιών 
σε αργινίνη έχει προταθεί ως ένας από 
τους πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς 
της καρδιοπροστατευτικής τους δράσης, 
επειδή η κατανάλωση τροφών πλούσιων 
σε αργινίνη συνδέεται με χαμηλότερα ε-
πίπεδα CRP62. 

Μείωση των επεξεργασμένων δη-
μητριακών

Ο τύπος των υδατανθράκων έχει επι-
πτώσεις στον κίνδυνο για CHD. Οι επε-
ξεργασμένοι υδατάνθρακες υποβάλλο-
νται σε υψηλού επιπέδου επεξεργασία με 
συνέπεια την αφαίρεση των ινών, βιταμι-
νών, ανόργανων αλάτων και βασικών λι-
παρών οξέων. Η μεγάλη λήψη επεξεργα-
σμένων αμύλων και σακχάρων προκαλεί 
άμεση αύξηση των επιπέδων γλυκόζης και 
ινσουλίνης στο αίμα και μπορεί να αυξή-
σει το αίσθημα της πείνας και να οδηγή-
σει σε αύξηση των επιπέδων των ελεύθε-
ρων λιπαρών οξέων63. Η οξεία υπεργλυ-
καιμία σε υγιή άτομα εξασθενεί την εξαρ-
τώμενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστο-
λή64 και μειώνει τη διαθεσιμότητα του νι-
τρικού οξειδίου65. Η μεταγευματική υπερ-
γλυκαιμία αυξάνει την ιστική λήψη και το 
μεταβολισμό της γλυκόζης μέσω συνήθων 
παθοφυσιολογικών μηχανισμών (εικόνα 
2). Βασική συνέπεια αυτής της ενεργοποί-
ησης είναι η ανεξέλεγκτη παραγωγή ελεύ-
θερων ριζών που προάγουν την αθηρω-
μάτωση με διάφορους μηχανισμούς66, 67. 
Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι αυτού 
του τύπου η υπεργλυκαιμία συσχετίζεται 
περισσότερο με κίνδυνο για CHD απ` ότι 
η υπεργλυκαιμία νηστείας68. Αν και οι μη-
χανισμοί που κρύβονται πίσω από αυτές 
τις συσχετίσεις δεν είναι πλήρως σαφείς, 
πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η βραχυ-
πρόθεσμη οξεία υπεργλυκαιμία μπορεί να 
αυξήσει τα κυκλοφορούντα επίπεδα ελεύ-
θερων ριζών και προφλεγμονώδων κυττα-

ροκινών όπως η IL-6, IL-8, TNF-α69, παρέ-
χοντας μία σαφή εξήγηση για τα επιβλα-
βή αποτελέσματα των γρήγορων γλυκαι-
μικών κυμάτων στα αγγεία. 

Μελέτες παρατήρησης
Οι Festa και συνεργάτες70 αξιολόγησαν τη 

συσχέτιση των επιπέδων CRP και των επι-
πέδων γλυκόζης νηστείας και μεταγευματι-
κής γλυκόζης, σε μη διαβητικά άτομα στη 
μελέτη Insulin Resistance Atherosclerotic. 
Μετά την προσαρμογή των εξεταζόμενων 
σύμφωνα με δημογραφικές και ανθρωπο-
μετρικές μεταβλητές, βρέθηκε μία σημαντι-
κή συσχέτιση των επιπέδων της CRP μό-
νο με τη μεταγευματική (έπειτα από 2 ώ-
ρες) γλυκόζη. Επιπλέον, η πρόσφατη με-
λέτη Health Professionals` Follow-Up71 σε 
780 διαβητικούς έδειξε ότι δίαιτες φτωχές 
σε γλυκαιμικό φορτίο και πλούσιες σε δι-
ατροφικές ίνες μπορούν να αυξήσουν τις 
συγκεντρώσεις αδιπονεκτίνης στο πλάσμα 
διαβητικών ασθενών.

Μελέτες παρέμβασης
Η κυκλοφορία φλεγμονωδών και αντι-

φλεγμονωδών κυτταροκινών ανάλογα με 
το περιεχόμενο του γεύματος μπορεί να 
διαδραματίζει ρόλο στα καταστρεπτικά και 
ευεργετικά αποτελέσματα των διάφορων 
τύπων υδατανθράκων. Για παράδειγμα, η 
περιεκτικότητα σε ίνες ενός πλούσιου σε 
υδατάνθρακες γεύματος επηρεάζει τα επί-
πεδα της IL-18 και της αδιπονεκτίνης στο 

πλάσμα: όσο μεγαλύτερη η περιεκτικό-
τητα σε ίνες, τόσο ελαττωμένα τα επίπε-
δα της IL-18 στο πλάσμα και τόσο ελατ-
τωμένη η ενεργοποίηση της αδιπονεκτί-
νης72. Από την άλλη, η μεγάλη κατανά-
λωση πλούσιων σε σάκχαρο φαγητών και 
ποτών φάνηκε να αυξάνει την απτοσφαι-
ρίνη και την τρανφερίνη σε υπέρβαρα ά-
τομα έχοντας όμως περιορισμένη επιρροή 
στα επίπεδα της CRP73. 

Αλκοόλ
Το αλκοόλ, ιδιαίτερα το κρασί, αποτελεί 

σημαντικό συστατικό της μεσογειακής δια-
τροφής. Επιπλέον, η ελεγχόμενη κατανά-
λωση αλκοόλ συσχετίζεται με μικρότερο 
κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου74.

 Μελέτες παρατήρησης
Αρκετοί δείκτες φλεγμονής, συμπεριλαμ-

βανομένου και της CRP, βρέθηκαν χαμη-
λότεροι σε άτομα, με ή χωρίς καρδιαγγεια-
κή νόσο, που κατανάλωναν μικρές-μέτριες 
ποσότητες αλκοόλ75-77. Η συσχέτιση αυτή 
έχει πρόσφατα επιβεβαιωθεί από εκτετα-
μένες μελέτες τόσο στην Ευρώπη78 όσο και 
στις Η.Π.Α.79, υποδεικνύοντας ότι η αιθα-
νόλη πιθανώς είναι υπεύθυνη για τις δυ-
νητικές αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις της 
μπύρας, του κρασιού ή άλλων οινοπνευ-
ματωδών ποτών.

Μελέτες παρέμβασης
Οι Sierksma και συνεργάτες80 κατέδειξαν 

Εικόνα 4. Τα υγιεινά διαιτητικά πρότυπα συμβάλλουν στη μικρότερη δημιουργία προφλεγμονώδους 
περιβάλλοντος μειώνοντας έτσι την επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου, του διαβήτη τύπου-2 
και της στεφανιαίας νόσου.

Υγειινά διαιτητικά πρότυπα

Αδιπονεκτίνη

Προφλεγμονώδης χώρος

Μεταβολικό σύνδρομο 
διαβήτης τύπου 2, CHD

Ευαισθησία στην ινσουλίνη

CRP, IL-6, TNF-α, IL-18

Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία



5353

μία σημαντική μείωση των επιπέδων της 
CRP και του ινοδωγόνου μετά από δίαιτα 
3 εβδομάδων με ελεγχόμενη κατανάλω-
ση 4 ποτηριών μπύρας για τους άνδρες και 
3 ποτηριών για τις γυναίκες. Επίσης, η κα-
τανάλωση 30 γραμμαρίων κόκκινου κρα-
σιού την ημέρα για 4 εβδομάδες οδήγη-
σε σε σημαντική μείωση της CRP (21%) σε 
υγιείς άνδρες81.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της διατροφής 

Ο ρόλος των γενικών διαιτητικών προ-
τύπων στην πρόβλεψη του μακροπρόθε-
σμου κινδύνου για CHD είναι πλέον ευρέ-
ως αποδεκτός82. Στην πραγματικότητα, ένα 
σωστό διατροφικό πρότυπο χαρακτηρίζε-
ται από την επιλογή τροφίμων που ικανο-
ποιούν όλες τις στρατηγικές που συζητού-
νται μέχρι τώρα για τη μείωση του κινδύ-
νου για CHD, δηλαδή αυξημένη κατανά-
λωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, δη-
μητριακών, πουλερικών και ψαριών. Αυτός 
ο τρόπος διατροφής, ο οποίος πράγματι 
σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για CHD, 
βρίσκεται εντελώς σε αντίθεση με το δυ-
τικό πρότυπο διατροφής (μεγάλη κατανά-
λωση κόκκινου κρέατος, γλυκών, επιδορ-
πίων, πατατών, τηγανιτών πατατών, επε-
ξεργασμένων δημητριακών) που αυξάνει 
τον κίνδυνο για CHD. 

Μελέτες παρατήρησης
Σε μία μελέτη διασταυρούμενων ομάδων 

από την Nurses` Health Study I83, σε 732 
γυναίκες βρέθηκε ότι ένα συνετό πρότυπο 
διατροφής συνδέεται με μειωμένες συγκε-
ντρώσεις στο πλάσμα CRP και E-σελεκτίνης, 
ενώ το δυτικό πρότυπο παρουσιάζει θετι-
κή συσχέτιση με την αύξηση των CRP, E-
σελεκτίνης, sICAM-1 και sVCAM-1. Θετική 
συσχέτιση δυτικού τρόπου διατροφής και 
αυξημένης CRP βρέθηκε και στους άν-
δρες42. Επιπλέον, το δυτικό πρότυπο δια-
τροφής που προάγει τη χρόνια φλεγμονή, 
αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση διαβή-
τη τύπου 284. Αντίθετα, σε άλλη μελέτη σε 
760 άνδρες και γυναίκες βρέθηκε ότι τα ε-
πίπεδα CRP συνδέονται ελάχιστα με το εί-
δος διατροφής και τον τρόπο ζωής85.

Μελέτες παρέμβασης
Οι Jenkins και συνεργάτες86 κατέγραψαν 

μείωση των επιπέδων της CRP (28%) στους 
υπερλιπιδαιμικούς ασθενείς μετά από μία 
τέτοια προσέγγιση της διατροφής συγκρί-
σιμη με τα αποτελέσματα της θεραπείας 
με στατίνες (μείωση 33% των επιπέδων 
της CRP) και ανεξάρτητη από την αλλαγή 
του σωματικού βάρους. Δίαιτα χαμηλή σε 
κορεσμένα λιπαρά με φυτικές ίνες, αμύ-

γδαλα, πρωτεΐνη σόγιας και φυτικές στε-
ρόλες αποδείχτηκε ότι προκαλεί μείωση 
των λιπιδίων συγκρίσιμη με αυτή της θε-
ραπείας με λοβοστατίνη. Αν και δεν είναι 
ακόμη ξεκάθαρο εάν το όφελος μιας τέ-
τοιας διατροφικής προσέγγισης οφείλεται 
στην προσθήκη κάποιας θρεπτικής ουσί-
ας ή στην αφαίρεση κάποιας άλλης ή και 
στα δύο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι διαι-
τητικές αλλαγές συμβάλλουν στη μείωση 
του κινδύνου χρόνιων παθήσεων. 

Η μεσογειακή διατροφή 
Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται κλα-

σικό παράδειγμα ενός αποδεκτού διαιτη-
τικού προτύπου.

Μελέτες παρατήρησης
Σε μία μεγάλη προοπτική μελέτη σε 22.000 

Έλληνες [από την ελληνική ομάδα της EPIC 
(European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition)], βρέθηκε αντίστρο-
φη σχέση μεταξύ μεσογειακής διατροφής 
και θανάτου87. Συγκεκριμένα, αύξηση κατά 
2/9 στην υιοθέτηση του μεσογειακού προ-
τύπου διατροφής οδήγησε σε 25% μείωση 
της συνολικής θνησιμότητας και 33% της 
θνησιμότητας από CHD. Οι Chrysohoou 
και συνεργάτες 88 αξιολόγησαν 1.514 άν-
δρες και 1.528 γυναίκες στη μελέτη ATTICA 
και παρατήρησαν ότι η μεγαλύτερη υπα-
κοή σε ένα μεσογειακό τρόπο διατροφής 
συσχετίστηκε με 20% χαμηλότερη CRP και 
17% χαμηλότερα επίπεδα IL-6, έναντι εκεί-
νων με μικρότερη υπακοή στον ίδιο τρό-
πο διατροφής. Στη μελέτη Nurses` Health, 
η μεσογειακή δίαιτα συσχετίστηκε με χα-
μηλότερη συγκέντρωση βιολογικών δει-
κτών φλεγμονής και μικρότερη ενδοθηλι-
ακή δυσλειτουργία89. 

Μελέτες παρέμβασης
Οι μόνες δύο τυχαιοποιημένες μελέτες 

που εξέτασαν το ρόλο της διατροφικής 
προσέγγισης στη δευτεροβάθμια πρόλη-
ψη της CHD με αυστηρά κλινικά κριτήρια 
αξιολόγησης χρησιμοποίησαν μεσογεια-
κού τύπου δίαιτες. Στη μελέτη Lyon Diet 
Heart90, τα συνηθέστερα μη θανατηφόρα 
συμβάντα αφορούσαν νέα οξέα εμφράγ-
ματα του μυοκαρδίου και επεισόδια αστα-
θούς στηθάγχης που συνήθως οφείλονταν 
στη ρήξη μιας αθηρωματικής πλάκας. Ο 
κίνδυνος για αυτά τα δύο συμβάματα μει-
ώθηκε κατά 70% περίπου μετά από την 
υιοθέτηση μεσογειακού τρόπου διατρο-
φής, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι 
οι βιολογικές αλλαγές που συσχετίστηκαν 
με τη μεσογειακή διατροφή οδήγησαν σε 
μία σημαντική τοπική αντιφλεγμονώδη ε-
πίδραση. Οι Singh και συνεργάτες 91 εξέ-

τασαν μία «ινδικό-μεσογειακή» δίαιτα σε 
1.000 άτομα με CHD ή υψηλού κινδύνου 
για CHD στην Ινδία. Συγκριτικά με τη δια-
τροφή ελέγχου, η παρεμβατική δίαιτα, η 
οποία χαρακτηριζόταν από αύξηση ελαί-
ων μουστάρδας ή σόγιας, καρυδιών, λα-
χανικών, φρούτων και ολόκληρων δημη-
τριακών, μείωσε το ποσοστό των θανατη-
φόρων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου στο 
1/3 και τη συχνότητα αιφνίδιου θανάτου 
από καρδιολογικά αίτια στα 2/3. Επειδή 
μία «έκφραση ανησυχίας»92 εκδηλώθηκε 
πρόσφατα για αυτό το εύρημα, πρέπει να 
ξεκαθαριστεί ότι η μελέτη Lyon Heart πα-
ραμένει η μόνη που μελέτησε μία ολοκλη-
ρωμένη διαιτητική προσέγγιση με τη χρή-
ση του μεσογειακού προτύπου. Πρέπει 
επίσης να επισημανθεί ότι υπάρχει ακό-
μη μεγάλη σύγχυση για το νόημα της με-
σογειακής διατροφής: Μία πρόσφατη α-
ναθεώρηση1 περιέλαβε τη μελέτη DART 
(Diet And Reinfarction Trial)93 και τη με-
λέτη GISSI (Gruppo Italiano per lo Studio 
della Sopravvivenza nel`Infarto miocardio 
acuto) Prevenzione94 μεταξύ των ελεγχό-
μενων μελετών που χρησιμοποίησαν μία 
μεσογειακού τύπου διαιτητική προσέγγιση. 
Προφανώς, η μελέτη DART μελέτησε την 
επίδραση της κατανάλωσης ψαριών, ενώ 
η GISSI-Prevenzione τη χρήση συμπληρω-
μάτων ω-3 λιπαρών οξέων. 

Μεταβολικό σύνδρομο: ένας νέ-
ος στόχος της διατροφικής προ-
σέγγισης

Το μεταβολικό σύνδρομο αντιπροσω-
πεύει μία πλειάδα παραγόντων κινδύνου 
αρτηριοσκλήρυνσης, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της σπλαχνικής παχυσαρκίας, ό-
πως αθηρογενετική δυσλιπιδαιμία, υπερ-
γλυκαιμία και υπέρταση και συνδέεται αυ-
στηρά με την υποκλινική φλεγμονή14,95. 
Επειδή το μεταβολικό σύνδρομο είναι ι-
διαίτερα συχνό στις Η.Π.Α.96 και αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου για CHD14,95, οι πα-
ρεμβάσεις που στοχεύουν στην εξάλειψή 
του συμβάλλουν στη θεραπεία των συνο-
δών παθήσεων.

Μελέτες παρατήρησης
Οι Willians και συνεργάτες97 κατέδειξαν 

ότι διαιτητικά πρότυπα μεσογειακής διατρο-
φής πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και μο-
νοακόρεστα λιπαρά δρουν προστατευτικά 
έναντι των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 
του μεταβολικού συνδρόμου. Πιο πρόσφα-
τα, η μελέτη Framingham Offspring98 κα-
τέδειξε ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσο-
τήτων δημητριακών ινών συσχετίστηκε με 
μείωση του ποσοστού του μεταβολικού 
συνδρόμου (38% χαμηλότερο) σε σχέση 
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με τη μικρότερη κατανάλωση. Σύμφωνα 
με τη μελέτη ATTICA99, η προσήλωση στο 
μεσογειακό πρότυπο διατροφής συνδέθη-
κε με χαμηλότερο κίνδυνο (κατά 20%) για 
μεταβολικό σύνδρομο.

Μελέτες παρέμβασης
Οι Eposito και συνεργάτες10 ερεύνησαν 

τους πιθανούς μηχανισμούς που κρύβονται 
πίσω από μία διαιτητική παρέμβαση και τυ-
χαιοποίησαν 180 ασθενείς (99 άνδρες, 81 
γυναίκες) με μεταβολικό σύνδρομο, σε μία 
μεσογειακού τύπου δίαιτα (οδηγίες για αυ-
ξημένη καθημερινή κατανάλωση ολόκλη-
ρων σιτηρών, λαχανικών, φρούτων, καρυ-
διών και ελαιόλαδου) έναντι ατόμων που 
ακολουθούσαν δίαιτα με κατανάλωση λί-
πους λιγότερη από 30%. Δύο έτη αργό-
τερα, το βάρος σώματος μειώθηκε περισ-
σότερο στην ομάδα παρέμβασης απ` ότι 
στην ομάδα ελέγχου και οι δείκτες φλεγ-
μονής όπως η IL-6, IL-7, IL-8 και CRP, κα-
θώς επίσης και η αντίσταση στην ινσουλίνη 
μειώθηκαν περισσότερο στην τυχαιοποιη-
μένη ομάδα απ` ότι στην ομάδα ελέγχου. 
Επίσης, η ενδοθηλιακή λειτουργία βελτι-
ώθηκε περισσότερο στην ομάδα παρέμ-
βασης. Μόνο 40 ασθενείς από την ομάδα 
παρέμβασης συνέχισαν να πάσχουν από 
μεταβολικό σύνδρομο μετά από δύο χρό-
νια έναντι 78 ασθενών της ομάδας ελέγ-
χου. Κατά συνέπεια, η επίπτωση του με-
ταβολικού συνδρόμου μειώθηκε περίπου 
στο μισό (εικόνα 3). Καθώς η ίδια μείωση 
στην επίπτωση του μεταβολικού συνδρό-
μου παρατηρήθηκε και με έναν αποκλει-
στή των υποδοχέων των κανναβινοϊδών, 
σε μία ομάδα παχύσαρκων ασθενών μετά 
από θεραπεία ενός έτους, με ένα ποσοστό 
30% διακοπής της θεραπείας λόγω ανεπι-
θύμητων ενεργειών101,102, η όλη διαιτητι-
κή προσέγγιση φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστι-
κή και ελπιδοφόρος στη μείωση του καρ-
διαγγειακού φορτίου που συνδέεται με το 
μεταβολικό σύνδρομο.

Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι μία 
πρόσφατη ελεγχόμενη μελέτη που διερεύ-
νησε την επίδραση της μεσογειακής δια-
τροφής σε 101 ασθενείς με εγκατεστημένη 
και υπό θεραπεία CHD απέτυχε μετά από 
ένα έτος να παρουσιάσει οποιαδήποτε ε-
πίδραση στους δείκτες φλεγμονής, συμπε-
ριλαμβανομένης και της CRP103.

Συμπεράσματα
Τα διατροφικά πρότυπα πλούσια σε επε-

ξεργασμένα άμυλα, σάκχαρα, κορεσμένα 
και trans λιπαρά οξέα και φτωχά σε φυ-
σικούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες, ί-
νες φρούτων, λαχανικά και ολόκληρα σι-
τηρά μπορούν να ενεργοποιήσουν το α-

νοσοποιητικό σύστημα, πιθανότατα μέσω 
της αυξημένης παραγωγής προφλεγμονώ-
δων κυτταροκινών που συνδέεται με μει-
ωμένη παραγωγή αντιφλεγμονώδων κυτ-
ταροκινών. Αυτή η δυσαναλογία ευνοεί τη 
δημιουργία ενός προφλεγμονώδους περι-
βάλλοντος το οποίο στη συνέχεια προάγει 
την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σε αγγει-
ακό επίπεδο και προδιαθέτει τελικά τα ευ-
αίσθητα άτομα σε αυξανόμενη επίπτωση 
μεταβολικού συνδρόμου και στεφανιαίας 
νόσου (CHD). Όλες οι διαιτητικές στρατη-
γικές που καταδεικνύονται έως τώρα προς 
μείωση του κινδύνου για CHD συνδέονται 
με μειωμένη φλεγμονή, γεγονός το οποίο 
μπορεί να εξηγήσει, τουλάχιστον εν μέρει, 
το όφελος τους στο αγγειακό επίπεδο (ει-
κόνα 4). Επιπλέον, μία φλεγμονώδης κα-
τάσταση μπορεί να αποτρέψει την ευνοϊ-
κή ανταπόκριση των λιπιδίων του ορού σε 
μία δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά και χοληστε-
ρόλη104. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, τέτοιου εί-
δους συμπεράσματα οδηγούν στη θλιβε-
ρή προοπτική κατά την οποία το φλεγμο-
νώδες περιβάλλον που προκαλείται από 
τα «δυτικά» πρότυπα διατροφής μπορεί 
να εξασθενίσει τη μείωση των λιπιδίων 
μετά από δίαιτες χαμηλής περιεκτικότη-
τας σε λιπαρά.

Η μικρή κατανάλωση φρούτων και λα-
χανικών σε συνδυασμό με τη μειωμένη 
φυσική δραστηριότητα βρίσκεται σήμε-
ρα μεταξύ των δέκα πρώτων αιτιών θα-
νάτου στις ανεπτυγμένες χώρες105. Επειδή 
το 70% των θανάτων στις Η.Π.Α. οφείλο-
νται σε καρδιαγγειακές παθήσεις, διάφο-
ρες μορφές καρκίνου και διαβήτη106 και 
η «επιδημία» της παχυσαρκίας107,108 και 
του μεταβολικού συνδρόμου88 εδραιώνε-
ται ολοένα και περισσότερο, είναι πιθανό 
να αυξηθεί η επικράτηση των περισσότε-
ρων από αυτές τις ασθένειες στο μέλλον. 
Για αυτό το λόγο, η υιοθέτηση ενός υγι-
ούς τρόπου ζωής θεωρείται βασική για τη 
μείωση του χρόνιου κινδύνου τέτοιων α-
σθενειών. Επομένως, η επιλογή υγιεινών 
πηγών υδατανθράκων, λίπους και πρωτεϊ-
νών σε συνδυασμό με την κανονική σωμα-
τική άσκηση και την αποφυγή του καπνί-
σματος είναι κρίσιμα «όπλα» στον αγώνα 
ενάντια στις χρόνιες παθήσεις. Αυτό φαίνε-
ται ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα που 
παρουσιάζουν επιπρόσθετους παράγοντες 
κινδύνου όπως ο διαβήτης τύπου 2, η πα-
χυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο και α-
ποτυγχάνουν να επιτύχουν μια συνεπή και 
μακροχρόνια απώλεια βάρους. 
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