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Περιληψη
Η συνύπαρξη παχυσαρκίας και αρτηριακής υπέρτασης συνιστά συχνό και σύνθετο κλινικό φαινόμενο, όπου
συμμετέχουν πολλαπλοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, όπως η δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού
συστήματος, η υπερδραστηριότητα του άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης σε ιστικό και συστηματικό
επίπεδο, η διαταραχή νεφρικής αποβολής νατρίου και η ύπαρξη φλεγμονώδους λιπώδους ιστού με ενδοκρινικές και
παρακρινικές δράσεις, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση όγκου και κατακράτηση νατρίου, αγγειοσύσπαση και
εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης. Η υπερέκκριση αλδοστερόνης από επινεφρίδια (συστηματική οδός) και από τα
λιποκύτταρα έχει προεξάρχουσα θέση στον παθοφυσιολογικό καταρράκτη. Η μελέτη μας στοχεύει να εκτιμήσει την
πιθανή υπεροχή της θεραπείας βασιζόμενη στους ανταγωνιστές υποδοχέων αλδοστερόνης έναντι της θεραπείας
βασιζόμενη στους ανταγωνιστές άξονα ΡΑΑ σε παχύσαρκους υπερτασικούς ασθενείς, όσον αφορά τη μείωση της
24ωρης περιπατητικής αρτηριακής πίεσης σε διάστημα 24 εβδομάδων.
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: OΡΙΣΜOΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙOΛOΓΙΚΑ ΔΕΔOΜΕΝΑ
Ως παχυσαρκία ορίζεται η κατάσταση που συνοδεύεται από υπέρμετρη εναπόθεση λιπώδους
ιστού, και για την αναγνώριση της παχυσαρκίας
χρησιμοποιείται ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ),
που ορίζεται ως το πηλίκο του σωματικού βάρους

σε χιλιόγραμμα διά του τετραγώνου του ύψους σε
μέτρα1. Από το 1975 η παγκόσμια παχυσαρκία έχει
σχεδόν τριπλασιαστεί. Το 2016, πάνω από 2 δισεκατομμύρια ενήλικες ήταν υπέρβαροι, ενώ τα 650
εκατομμύρια από αυτούς ήταν παχύσαρκοι. Όσον
αφορά τη γεωγραφική κατανομή της παχυσαρκίας,
είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο μέ-

* Η παρούσα μελέτη έλαβε οικονομική επιχορήγηση στα πλαίσια υποστήριξης υποτροφιών εσωτερικού 2017 από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης.
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