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ΣΚΟΠΟΣ
Να καθοριστεί εάν τα συµπτώµατα κατάθλιψησ, ή η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων προβλέπουν την ανάκτηση του σωµατικού βάρουσ για υπέρβαρα άτοµα µε διαταραγµένη ανοχή στη γλυκόζη (IGT), τα οποία κατάφεραν επιτυχώσ να χάσουν το αρχικό τουσ βάροσ.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Στη µελέτη συµµετείχαν 1.442 άτοµα που κατάφεραν να χάσουν τουλάχιστον το 3% του αρχικού σωµατικού βάρουσ
τουσ µετά από 12 µήνεσ συµµετοχήσ στο τυχαιοποιηµένο ελεγχόµενο Πρόγραµµα Πρόληψησ ∆ιαβήτη (DPP) συνέχισαν σε ειδική οµάδα θεραπείασ (µετφορµίνη, εντατικόσ τρόποσ ζωήσ ή εικονικό φάρµακο) και παρακολουθούνταν σύµφωνα µε τη Μελέτη Έκβασησ Αποτελεσµάτων του Προγράµµατοσ Πρόληψησ ∆ιαβήτη (DPPOS). Ωσ ανάκτηση βάρουσ ορίσθηκε η επιστροφή στο σωµατικό βάροσ αναφοράσ του DPP. Το σωµατικό βάροσ των συµµετεχόντων
και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων αξιολογούνταν κάθε 6 µήνεσ. Τα συµπτώµατα κατάθλιψησ (βαθµολογία στην Κλίµακα Κατάθλιψησ Beck [BDI] ≥11) αξιολογούνταν κάθε 12 µήνεσ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μόνο το 2,7% τησ συνολικήσ κοόρτησ είχε στην αρχή µέτρια έωσ σοβαρά συµπτώµατα κατάθλιψησ, ενώ οι
περισσότεροι από τουσ συµµετέχοντεσ µε BDI βαθµολογία ≥11 παρουσίασαν ήπια συµπτώµατα κατά τη διάρκεια τησ περιόδου παρατήρησησ. Σε µη προσαρµοσµένεσ αναλύσεισ, τόσο τα συµπτώµατα τησ κατάθλιψησ
(αναλογία κινδύνου 1,31 [95% CI 1.03-1.67], P=0,03) όσο και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων, είτε κατά
την προηγούµενη επίσκεψη (1,72 [1,37-2,15], Ρ=0,0001) ή αθροιστικά ωσ ποσοστό των επισκέψεων (1,005
[1,002-1,008], Ρ=0,0003) αποτέλεσαν παράγοντα πρόβλεψησ τησ µετέπειτα επαναπρόσληψησ βάρουσ. Μετά
την προσαρµογή πολλαπλέσ συµµεταβλητέσ, η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων παρέµεινε σηµαντικόσ
παράγοντασ πρόβλεψησ τησ επαναπρόσληψησ βάρουσ (Ρ<0,0001 για την προηγούµενη επίσκεψη µελέτησ,
Ρ=0,0005 για την αθροιστική µέτρηση), αντίθετα µε τα συµπτώµατα κατάθλιψησ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για τα άτοµα µε IGT που δεν πάσχουν από σοβαρή κατάθλιψη και τα οποία αρχικά χάνουν βάροσ, η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο επαναπρόσληψησ βάρουσ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
κατάθλιψη είναι κοινή σε παχύσαρκα άτοµα (1-4)
και είναι 50-100% πιο διαδεδοµένη σε άτοµα µε
σακχαρώδη διαβήτη συγκριτικά µε το γενικό πληθυσµό (3,4). Τα συµπτώµατα τησ κατάθλιψησ σχετίζονται µε τον αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισησ διαβήτη τύπου
2 (5,6) και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων µπορεί επίσησ να συνδέεται µε την ανάπτυξη του διαβήτη
σε άτοµα υψηλού κινδύνου (7-9). Τα συµπτώµατα κατάθλιψησ και τα αντικαταθλιπτικά φάρµακα έχουν συσχετιστεί µε το υπερβολικό βάροσ/παχυσαρκία των ατόµων
µε ή σε αυξηµένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 (7,10).
Η κατάθλιψη είναι γνωστό ότι µειώνει την τήρηση των
συστάσεων θεραπείασ σε διάφορεσ χρόνιεσ ασθένειεσ,
συµπεριλαµβανοµένου του διαβήτη (11,12). Το γεγονόσ
αυτό αυξάνει τισ πιθανότητεσ για τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα κίνητρα και τη συγκέντρωση, δύο από τα πιο
κύρια συµπτώµατα τησ κατάθλιψησ, να επηρεάσουν τελικά αρνητικά τισ προσπάθειεσ απώλειασ βάρουσ, όπωσ
εκείνεσ που πιθανόν να µειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξησ
διαβήτη τύπου 2 στο DPP (13) και στη Φινλανδική Μελέτη Πρόληψησ ∆ιαβήτη (14). Σύµφωνα µε την ανάλυση ενόσ
υποσυνόλου των συµµετεχόντων στο DPP, τα υψηλότερα
επίπεδα των συµπτωµάτων κατάθλιψησ κατά την έναρξη,
συσχετίστηκαν µε τα ηπιότερα επίπεδα φυσικήσ δραστηριότητασ κατά την έναρξη (15). Σύµφωνα µε άλλη ανάλυση από την αρχική κοόρτη του DPP, τα συµπτώµατα κατάθλιψησ κατά την έναρξη δεν επηρέασαν αρνητικά τισ
πιθανότητεσ επιτυχούσ αρχικά απώλειασ βάρουσ µεταξύ
των συµµετεχόντων που τυχαιοποιήθηκαν ανάλογα µε την
εντατικότητα του τρόπου ζωήσ τουσ (16). ∆εν έχει εξακριβωθεί εάν τα συµπτώµατα τησ κατάθλιψησ κατά την έναρξη, επηρέασαν το βάροσ σε σχέση µε τη µετφορµίνη, ή το
εικονικό φάρµακο τησ κλινικήσ δοκιµήσ του DPP.
Η επαναπρόσληψη βάρουσ είναι κοινή µετά την επιτυχή απώλεια βάρουσ. Σύµφωνα µε όσα είναι γνωστά
ωσ σήµερα, καµιά µελέτη δεν έχει εξετάσει τη διάθεση, ή τη χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων ωσ παράγοντεσ πρόβλεψησ τησ ανάκτησησ βάρουσ σε άτοµα µε
προδιαβήτη ή διαβήτη, τα οποία είχαν προηγουµένωσ
καταφέρει να χάσουν βάροσ. Σε αυτή τη µελέτη, διερευνήσαµε τη σχέση µεταξύ σωµατικού βάρουσ και συµπτωµάτων κατάθλιψησ ή χρήσησ αντικαταθλιπτικών σε συµµετέχοντεσ που έχασαν επιτυχώσ τουλάχιστον το 3% του
αρχικού σωµατικού βάρουσ τουσ µετά από 1 χρόνο στο
DPP. Εξετάσαµε τη σχέση µεταξύ των συµπτωµάτων τησ
κατάθλιψησ ή τησ χρήσησ αντικαταθλιπτικών και την
ανάκτηση βάρουσ για το χρονικό διάστηµα των 6 µηνών.
Επίσησ, µελετήσαµε τη σχέση µεταξύ των συµπτωµάτων κατάθλιψησ αθροιστικά ή τησ χρήσησ αντικαταθλιπτικών κατά τη διάρκεια τησ DPPOS και τησ επαναπρόσληψησ βάρουσ. Υποθέσαµε ότι τα συµπτώµατα κατάθλιψησ
θα προέβλεπαν την επαναπρόσληψη βάρουσ και ότι η
χρήση αντικαταθλιπτικών θα προέβλεπε οµοίωσ την
επαναπρόσληψη βάρουσ. Οι συσχετισµοί αυτοί θα επι-

H

δείκνυαν τη σηµασία τησ τακτικήσ παρακολούθησησ για
κατάθλιψη στουσ συµµετέχοντεσ που κατάφεραν να
χάσουν βάροσ, προκειµένου να παρέµβουµε νωρίσ για
να µειωθεί ο κίνδυνοσ τησ επαναπρόσληψησ βάρουσ,
καθώσ και τη στενή παρακολούθηση για την ανάκτηση
βάρουσ σε άτοµα που λαµβάνουν αντικαταθλιπτικά.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Το πρόγραµµα DPP είναι µια τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη κλινική µελέτη που σχεδιάστηκε για να συγκρίνει
τα αποτελέσµατα τησ αλλαγήσ του τρόπου ζωήσ (επίτευξη ≥150 λεπτών άσκησησ ανά εβδοµάδα και 7% απώλειασ βάρουσ) ή µετφορµίνη στην καθυστέρηση τησ
εκδήλωσησ του διαβήτη τύπου 2 σε υπέρβαρουσ, ή παχύσαρκουσ ενήλικεσ που είχαν διαταραγµένη ανοχή στη
γλυκόζη και διαταραγµένη γλυκόζη νηστείασ (IFG) (17,18).
Οι συµµετέχοντεσ µε σοβαρέσ ψυχιατρικέσ διαταραχέσ,
καθώσ και εκείνοι που λάµβαναν δοσολογία αντικαταθλιπτικών άνω τησ µετρίασ αποκλείστηκαν (19). Η πρώτη φάση τησ µελέτησ DPP, µετά από µια µέση παρακολούθηση 2,8 ετών, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τόσο
ο τρόποσ ζωήσ όσο και η θεραπεία µε µετφορµίνη είχε
ωσ αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του κινδύνου εξέλιξησ σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση µε
το εικονικό φάρµακο (13). Στη συνέχεια, η µελέτη εξακολούθησε κατά το 2001 ωσ Μελέτη Έκβασησ Αποτελεσµάτων τησ DPP (DPPOS), µε σκοπό την αξιολόγηση
των επιδράσεων του τρόπου ζωήσ ή τησ µετφορµίνησ
στην πρόληψη των µακροπρόθεσµων µακρο– και µικροαγγειακών επιπλοκών στο διαβήτη. Στη DPPOS, οι συµµετέχοντεσ συνέχισαν στη θεραπευτική οµάδα του DPP
που είχαν περιληφθεί: µετφορµίνησ, προσαρµογήσ εντατικού τρόπου ζωήσ ή εικονικού φαρµάκου. Παρά το γεγονόσ ότι δεν ήταν ο στόχοσ η ίδια η απώλεια βάρουσ για
τουσ συµµετέχοντεσ στην οµάδα µετφορµίνησ ή στην
οµάδα του εικονικού φαρµάκου, και οι τρεισ θεραπευτικέσ οµάδεσ στην DPPOS έλαβαν συµβουλέσ για σωµατική άσκηση και απώλεια βάρουσ και είχαν το δικαίωµα να συµµετάσχουν σε τριµηνιαίεσ συνεδρίεσ εκπαίδευσησ
για τον τρόπο ζωήσ που ακολουθούσαν. Στουσ συµµετέχοντεσ που παρέβησαν στον τρόπο ζωήσ τουσ προσφέρθηκαν επίσησ πρόσθετεσ εξαµηνιαίεσ παρεµβάσεισ για απώλεια βάρουσ. Ενώ ο µηχανισµόσ απώλειασ
βάρουσ στην οµάδα µετφορµίνησ µπορεί να διέφερε από
τισ υπόλοιπεσ οµάδεσ, περιλαµβάνονται και οι τρεισ
θεραπευτικέσ οµάδεσ στην παρούσα ανάλυση επειδή
στόχοσ ήταν να δούµε ποιεσ είναι οι επιδράσεισ των
συµπτωµάτων κατάθλιψησ στον κίνδυνο επαναπρόσληψησ βάρουσ µεταξύ εκείνων που κατάφεραν να χάσουν
βάροσ, ανεξάρτητα από την παρέµβαση ή το µηχανισµό.
Τα στοιχεία συλλέχθηκαν σε όλη τη διάρκεια του DPP/
DPPOS. Η µέτρηση του βάρουσ των συµµετεχόντων
γινόταν κάθε 6 µήνεσ, τόσο στο DPP, όσο και στη DPPOS
µέχρι τον Οκτώβριο του 2008. ∆εδοµένου ότι η επαναπρόσληψη βάρουσ συνέβη σε όλη τη διάρκεια τησ µελέ-
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τησ, το αποτέλεσµα τησ επαναπρόσληψησ βάρουσ ορίστηκε ωσ µεταβλητή χρόνου-γεγονότοσ στο επίπεδο του
υποκειµένου. Στο DPP/ DPPOS τα δεδοµένα των φαρµάκων ταυτόχρονησ χορήγησησ συλλέγονταν κάθε 6
µήνεσ. Τα δεδοµένα διατροφήσ συλλέχθηκαν στο DPP
κατά την έναρξη και το έτοσ 1, ενώ στη DPPOS στα έτη
1, 2 και 5. Ψυχολογικά και συµπεριφορικά ερωτηµατολόγια παρέχονταν ετησίωσ τόσο στο DPP όσο και στη
DPPOS (17, 18). Οι αναλύσεισ σε αυτή τη δηµοσίευση
περιορίζονται σε αυτούσ που κατάφεραν να χάσουν βάροσ,
οι οποίοι ορίσθηκαν ωσ οι συµµετέχοντεσ που τυχαιοποιήθηκαν στο κοµµάτι του τρόπου ζωήσ, τησ µετφορµίνησ ή του εικονικού φαρµάκου που πέτυχαν τουλάχιστον τη µέση ή µεγαλύτερη απώλεια βάρουσ (3% του
αρχικού σωµατικού βάρουσ) κατά την 12µηνη επίσκεψη µετά την τυχαιοποίηση. Το κύριο αποτέλεσµα αυτήσ
τησ ανάλυσησ ήταν η επαναπρόσληψη βάρουσ (δηλαδή,
η αποτυχία να διατηρήσει την απώλεια βάρουσ), που
ορίστηκε ωσ ο χρόνοσ τησ πρώτησ µέτρησησ από την
εµφάνιση την ανάκτηση του αρχικού σωµατικού βάρουσ
στο DPP. Χρησιµοποιήσαµε µια προοπτική µε επίκεντρο τον συµµετέχοντα στην επιλογή επιστροφήσ στο
αρχικό βάροσ και όχι το σύνολο των χιλιόγραµµων, για
την ανάκτηση του βάρουσ, καθώσ πιστεύουµε ότι οι
παλαιότερεσ προσεγγίσεισ αφορούσαν περισσότερο τισ
αντανακλώµενεσ ανησυχίεσ για το πώσ τα άτοµα που
προσπαθούν να χάσουν βάροσ και οι θεραπευτέσ εκτιµούσαν την επιτυχία των προσπαθειών τουσ στο περιβάλλον τησ καθηµερινότητασ.
Η συλλογή δεδοµένων σε αυτή την ανάλυση που καλύπτει το DPP και την DPPOS, συνεχίστηκε κατά µέσο όρο
για 10 έτη. Τα δεδοµένα των συµµετεχόντων ελέγχθηκαν στο σηµείο τησ επαναπρόσληψησ βάρουσ. Το µοντέλο αναλογικού κινδύνου του Cox χρησιµοποιήθηκε για
την εξέταση τησ συσχέτισησ µεταξύ των βασικών παραγόντων πρόβλεψησ (συµπτώµατα κατάθλιψησ και χρήση αντικαταθλιπτικών) και του κύριου αποτελέσµατοσ
τησ επαναπρόσληψησ βάρουσ. Πραγµατοποιήθηκε η
υπόθεση ότι και οι δύο µεταβλητέσ προβλέπουν την επαναπρόσληψη βάρουσ. Τα «συµπτώµατα κατάθλιψησ»
ορίστηκαν κατηγορηµατικά σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο κατάθλιψησ του Beck (BDI) για βαθµολογία ≥11.
Το BDI είναι ένα ερωτηµατολόγιο 21 σηµείων, το οποίο
χρησιµοποιείται ευρέωσ κλινικά και στον τοµέα τησ έρευνασ, ενώ έχει αποδειχθεί αξιόπιστο για τον προσδιορισµό ήπιου ή σοβαρού επιπέδου κατάθλιψησα το σηµείο
τοµήσ τησ βαθµολογίασ ≥11 δηλώνει τουλάχιστον ήπια
συµπτώµατα κατάθλιψησ (19). Η παρουσία ή η απουσία
χρήσησ αντικαταθλιπτικών (εκλεκτικοί αναστολείσ επαναπρόσληψησ σεροτονίνησ, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, σεροτονίνη/ αναστολείσ επαναπρόσληψησ νορεπινεφρίνησ και αγωνιστέσ τησ ντοπαµίνησ) προήλθε από
τα δεδοµένα τησ ταυτόχρονησ φαρµακευτικήσ αγωγήσ.
Λόγω του ότι τα συµπτώµατα τησ κατάθλιψησ και η
χρήση αντικαταθλιπτικών ελέγχονταν κατ’ επανάληψη
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σε όλη τη διάρκεια τησ µελέτησ, χρησιµοποιήσαµε χρονικά εξαρτώµενη συµµεταβλητή ανάλυσησ για να δηµιουργήσουµε το µοντέλο σχέσησ µεταξύ κατάθλιψησ και
επαναπρόσληψησ βάρουσ. Οι παράγοντεσ πρόβλεψησ
περιελάµβαναν τα συµπτώµατα κατάθλιψησ 6 µήνεσ πριν
από την αξιολόγηση τησ ανάκτησησ βάρουσ, ποσοστό
του χρόνου ύπαρξησ των συµπτωµάτων κατάθλιψησ σε
προηγούµενεσ DPP/ DPPOS επισκέψεισ, λαµβάνοντασ
ένα αντικαταθλιπτικό φάρµακο 6 µήνεσ νωρίτερα, καθώσ
και το ποσοστό του χρόνου λήψησ ενόσ αντικαταθλιπτικού σε προηγούµενεσ DPP/ DPPOS επισκέψεισ. Για τισ
µεταβλητέσ που ελέγχονταν µόνο κατά τισ ετήσιεσ επισκέψεισ, όπωσ η βαθµολόγηση για την κατάθλιψη, οι
τιµέσ που απουσίαζαν κατά τισ εξαµηνιαίεσ επισκέψεισ
καταλογίστηκαν χρησιµοποιώντασ τα στοιχεία των προηγούµενων ετήσιων επισκέψεων. Οι µη δοµηµένεσ τιµέσ
που έλλειπαν ήταν σποραδικέσ και καταλογίστηκαν χρησιµοποιώντασ την προσέγγιση τησ τελευταίασ τιµήσ (lastvalue-carried-forward). Για ακόµη µια φορά, χρησιµοποιώντασ την ανάλυση χρόνου-γεγονότοσ αξιολογήσαµε
ακολούθωσ διαδοχικά την επίδραση των διαφόρων συµµεταβλητών που πιθανώσ σχετίζονταν µε την επαναπρόσληψη βάρουσ συµπεριλαµβανοµένων 1) η θεραπευτική οµάδα αναφοράσ (τρόποσ ζωήσ, µετφορµίνη και
εικονικό φάρµακο), 2) τησ ηλικίασ του φύλλου και τησ
εθνικότητασ, 3) τησ οικογενειακήσ κατάστασησ, του επιπέδου εισοδήµατοσ και του επιπέδου εκπαίδευσησ, 4)
του ∆ΜΣ κατά την τυχαιοποίηση και του ποσοστού απώλειασ βάρουσ κατά την 12µηνη DPP επίσκεψη, 5) τησ
δραστηριότητασ κατά την έναρξη και τησ πρόσληψησ
θρεπτικών ουσιών κατά την είσοδο στο DPP και την
είσοδο στην ανάλυση και την εξαρτώµενη από το χρόνο ψυχαγωγική δραστηριότητα, 6) τησ ιατρικήσ συννοσηρότητασ (εκτιµάται από τον αριθµό τησ πρόσληψησ
χρόνιων φαρµάκων κατά την επίσκεψη πριν από την επαναπρόσληψη βάρουσ), του συνολικού αριθµού των σοβαρών ανεπιθύµητων γεγονότων πριν την ανάκτηση βάρουσ,
τησ διάγνωσησ διαβήτη και τησ έναρξησ άλλων διαβητικών φαρµάκων, πλην τησ µετφορµίνησ, κατά τη διάρκεια τησ παρακολούθησησ, 7) τησ κατάστασησ του διαβήτη και τησ χρήσησ αντιγλυκαιµικών φαρµάκων, 8) τησ
µέτριασ ψυχαγωγικήσ δραστηριότητασ καθ’ όλη τη διάρκεια τησ µελέτησ και 9) τησ αυτοαξιολόγησησ τησ γενικήσ υγείασ του συµµετέχοντα κατά την έναρξη του DPP,
χρησιµοποιώντασ τισ ερωτήσεισ τησ Γενικήσ και Σωµατικήσ Λειτουργικότητασ του SF-36 και τα ήπια ή σοβαρότερα επίπεδα άγχουσ. Τα σοβαρά ανεπιθύµητα ιατρικά περιστατικά περιλαµβάνουν συνθήκεσ που καταλήγουν
σε νοσηλεία για >24 ώρεσ, παράταση τησ τρέχουσασ
νοσηλείασ, µόνιµη ή σοβαρή αναπηρία, θάνατο ή συγγενή ανωµαλία κατά την εγκυµοσύνη, απειλή για τη ζωή
ή σε µια τυχαία ή σκόπιµη υπερδοσολογία φαρµάκων.
Το άγχοσ αξιολογήθηκε σύµφωνα µε την Κλίµακα Κατάθλιψησ Beck, ένα ερωτηµατολόγιο 21 σηµείων, το οποίο
φαίνεται να ανιχνεύει αξιόπιστα τα ήπια επίπεδα άγχουσ
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σε µια βαθµολογία ≥8 (20). Οι συµµετέχοντεσ δεν ρωτήθηκαν για την ένδειξη χρήσησ αντικαταθλιπτικών (κατάθλιψη έναντι άγχουσ) κατά τισ επισκέψεισ στην DPPOSα
ωστόσο, µόνο το 16% των συµµετεχόντων είχαν ήπια ή
υψηλότερα επίπεδα άγχουσ, ενώ τα συµπτώµατα κατάθλιψησ και άγχουσ αποτελούν συχνά συνυπάρχουσα διαταραχή (21). Για να εξεταστεί η δυνατότητα συσχέτισησ των

συµπτωµάτων κατάθλιψησ ή τησ χρήσησ αντικαταθλιπτικών και τησ επαναπρόσληψησ βάρουσ ανάλογα µε την
αρχική απώλεια βάρουσ, εξετάσαµε την αλληλεπίδραση
µεταξύ του ποσοστού τησ αρχικήσ απώλειασ (3-7%, ή περίπου 3-7 κιλά, έναντι ≥7%) και των µεταβλητών κατάθλιψησ. Χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό SAS για όλεσ τισ αναλύσεισ (version 9.3, Institute SAS, Cary, NC).

Πίνακασ 1 - Σύγκριση µεταξύ των συµµετεχόντων που έχασαν
έναντι αυτών που δεν έχασαν το ≥3% του σωµατικού βάρουσ αναφοράσ
Απώλεια βάρουσ στο DPP κατά την επίσκεψη 1 του έτουσ
Χαρακτηριστικά αναφοράσ στο DPP

<3% (n=1.782)

≥3% (n=1.452)

Εντατικόσ τρόποσ ζωήσ

312 (28,9)

767 (71,1)

Μετφορµίνη

618 (57,6)

455 (42,4)

Εικονικό φάρµακο

852 (78,7)

230 (21,3)

Ηλικία κατά την τυχαιοποίηση (έτη)*

49,1 (42,5-56,7)

50,9 (43,8-59,0)

Γυναίκα

1.219 (55,6)

972 (44,4)

Άνδρασ

563 (54,0)

480 (46,0)

Καυκάσιοσ

930 (52,6)

838 (47,4)

Αφροαµερικανικόσ

392 (60,8)

253 (39,2)

Ισπανόφωνοσ

282 (55,5)

226 (44,5)

Ινδιάνοσ/Αυτόχθον

98 (57,3)

73 (42,7)

Ασιάτησ

80 (56,3)

62 (43,7)

Ναι

1.138 (53,6)

986 (46,4)

Όχι

644 (58,0)

466 (42,0)

≤12

468 (56,1)

366 (43,9)

13-16

833 (53,5)

723 (46,5)

Θεραπευτικέσ Οµάδεσ*

Φύλο

Φυλή/ Εθνικότητα

Έγγαµοσ #

Εκπαίδευση (έτη)

≥17

481 (57,0)

363 (43,0)

∆ΜΣ (kg/ m2)&

33,2 (29,1-37,9)

32,4 (28,8-36,7)

Ψυχαγωγική δραστηριότητα (ΜΕΤ ώρα/ εβδοµάδα)

10,0 (4,1-20,5)

9,6 (3,7-20,7)

Πρόσληψη θερµίδων (kcal)

1.904 (1.470-2.576)

1.886 (1.436-2.522)

Ναι

186 (56,7)

142 (43,3)

Όχι

1.563 (54,7)

1.296 (45,3)

Συµπτώµατα κατάθλιψησ (BDI≥8)

Συµπτώµατα άγχουσ (ΒΑΙ≥8)
Ναι

286 (55,2)

232 (44,8)

Όχι

1.463 (54,8)

1.206 (45,2)

Ναι

92 (56,8)

70 (43,2)

Όχι

1.690 (55,0)

1.382 (45,0)

Χρήση αντικαταθλιπτικών

Τα δεδοµένα είναι n (%) ή µέσεσ τιµέσ (διατεταρτηµοριακό εύροσ). BAI Κλίµακα Άγχουσ του Beck (Beck Anxiety Inventory). *P < 0,0001.
& P < 0,01. #P < 0,05.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα DPP κατά την αναφορά που
έχασαν ≥3% του αρχικού σωµατικού βάρουσ τουσ κατά την
12µηνη επίσκεψη στο DPP και αυτών που δεν το έχασαν.
Από τον αρχικό αριθµό των 3.234 συµµετεχόντων, οι 1.452
(44,9%) είχαν χάσει τουλάχιστον το 3% του αρχικού σωµατικού βάρουσ τουσ κατά την 12µηνη επίσκεψη στο DPP,
που αποτελούσε το µέγιστο σηµείο απώλειασ βάρουσ για
τουσ περισσότερουσ συµµετέχοντεσ. Το 71% των συµµετεχόντων στον τρόπο ζωήσ του προγράµµατοσ DPP κατάφεραν να χάσουν ≥3% βάροσ, συγκριτικά µε το 42% των
συµµετεχόντων που τυχαιοποιήθηκαν στη µετφορµίνη και
το 21% των συµµετεχόντων που τυχαιοποιήθηκαν στο εικονικό φάρµακο (Ρ<0,001). Οι συµµετέχοντεσ που έχασαν
≥3% του βάρουσ τουσ ήταν µεγαλύτεροι σε ηλικία κατά την
αναφορά (50,9 σε σύγκριση µε 49,1 ετών, Ρ < 0,0001) και
είχαν µικρότερο ∆ΜΣ κατά την αναφορά (32,4 έναντι 33,2
kg/m2, Ρ = 0,0028). Οι µη Ισπανόφωνοι λευκοί συµµετέχοντεσ κατάφεραν µε µεγαλύτερη, κατά κάποιο τρόπο, επιτυχία να χάσουν το 3% του αρχικού τουσ βάρουσ συγκριτικά µε τουσ συµµετέχοντεσ άλλων εθνικοτήτων (Ρ < 0,01),
ενώ οι έγγαµοι συµµετέχοντεσ το κατάφεραν µε µικρή διαφορά συγκριτικά µε τουσ µη έγγαµουσ (Ρ<0,005). Η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων κατά την έναρξη, τα
συµπτώµατα κατάθλιψησ, τα συµπτώµατα άγχουσ, η πρόσληψη θερµίδων και η ψυχαγωγική δραστηριότητα δεν διέφεραν µεταξύ των συµµετεχόντων που έχασαν βάροσ και
αυτών που δεν έχασαν. ∆έκα από τουσ συµµετέχοντεσ δεν
πραγµατοποίησαν επόµενεσ επισκέψεισ και εξαιρέθηκαν
από περαιτέρω ανάλυση. Ωσ εκ τούτου, 1.442 συµµετέχοντεσ συµπεριλήφθηκαν σε αυτή την ανάλυση: 762 (52,8%)
από αυτούσ που έχασαν επιτυχώσ βάροσ ήταν οι συµµετέχοντεσ στην οµάδα αλλαγήσ του τρόπου ζωήσ, 452 (31,4%)
ήταν οι συµµετέχοντεσ στη µετφορµίνη και 228 (15,8%)
συµµετείχαν στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου. Η µέση
απώλεια βάρουσ στισ τρεισ οµάδεσ ήταν 8,5% (25ο – 75ο
εκατοστηµόριο 6,1-12,0), 6,0% (4,3-8,9) και 5,7% (4,1-8,1)
αντιστοίχωσ. Ανάµεσα στουσ 1.442 συµµετέχοντεσ τησ µελέτησ που έχασαν ≥3% του αρχικού σωµατικού βάρουσ τουσ
κατά τη 12µηνη επίσκεψη του DPP, οι 826 (57%) ανέκτησαν το αρχικό βάροσ τουσ, γεγονόσ που συνέβη, κατά µέσο
όρο, µετά από 5,1 έτη παρακολούθησησ. Η ανάκτηση βάρουσ
συνέβη σε 124 (55,6%) συµµετέχοντεσ στον τρόπο ζωήσ,
σε 245 (54,2%) συµµετέχοντεσ στη µετφορµίνη και σε 157
(68,9%) συµµετέχοντεσ στο εικονικό φάρµακο. Το γενικό
ποσοστό επίπτωσησ τησ επαναπρόσληψησ βάρουσ στην
έναρξη και στισ τρεισ οµάδεσ ήταν 10,3 ανά 100 ανθρωποέτη για την οµάδα αλλαγήσ τρόπου ζωήσ, 10,3 για τη
µετφορµίνη και 17,9 για την οµάδα του εικονικού φαρµάκου (Ρ < 0,0001). Όπωσ παρουσιάζεται και στον Πίνακα 1,
η διαφορά ανάµεσα στο εικονικό φάρµακο και τισ άλλεσ
δύο οµάδεσ ήταν σηµαντική (Ρ < 0,0001), ξεκινώντασ κατά
την 6η µηνιαία επίσκεψη µετά από την έναρξη τησ µελέτησ. Η θεραπευτική οµάδα και η απώλεια βάρουσ κατά τον
πρώτο χρόνο ήταν ανεξάρτητεσ από την επαναπρόσληψη
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βάρουσ (τα δεδοµένα δεν παρουσιάζονται).
Συνολικά, το 25,6% τησ κοόρτησ σε αυτή την ανάλυση
εµφάνισαν αυξηµένα συµπτώµατα κατάθλιψησ και το 23,4%
ανέφερε χρήση αντικαταθλιπτικών τουλάχιστον µια φορά
κατά τη διάρκεια τησ περιόδου αξιολόγησησ. Η πλειονότητα των συµµετεχόντων µε κατάθλιψη είχαν ήπια συµπτώµατα (BDI 11-15)α µόνο το 36% των συµµετεχόντων µε
συµπτώµατα κατάθλιψησ (2,7% τησ συνολικήσ κοόρτησ)
είχαν πιο σοβαρά συµπτώµατα κατάθλιψησ (βαθµολόγηση στο BDI ≥16) περιορίζοντασ τισ δυνατότητέσ µασ για τη
διεξαγωγή υποανάλυσησ σχετικά µε τουσ συµµετέχοντεσ
µε οξεία κατάθλιψη. Το ποσοστό των συµµετεχόντων µε
συµπτώµατα κατάθλιψησ που ορίστηκαν κατηγορηµατικά
σε ένα συγκεκριµένο σηµείο αξιολόγησησ στη µελέτη
σηµείωσε διακυµάνσεισ σε όλη τη διάρκεια τησ µελέτησ,
ενώ το ποσοστό των συµµετεχόντων που λάµβαναν αντικαταθλιπτική αγωγή σε ένα συγκεκριµένο σηµείο αξιολόγησησ στη µελέτη κινήθηκε ανοδικά, στο 11-12% (Σχήµα 2) – αποτέλεσµα το οποίο συνάδει µε τον κοινωνικό
επιπολασµό και τισ τάσεισ (22). Λιγότερο από το 7,4% των
συµµετεχόντων ανέφερε ταυτόχρονα συµπτώµατα κατάθλιψησ και χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων σε κάποια
επίσκεψη κατά τη διάρκεια τησ περιόδου αξιολόγησησ.
Στα µη προσαρµοσµένα µοντέλα, τόσο τα συµπτώµατα
κατάθλιψησ (αναλογία κινδύνου 1,31 [95% CI 1,03-1,67],
Ρ=0,03) όσο και η χρήση αντικαταθλιπτικών που σηµειώθηκε κατά την επίσκεψη τησ µελέτησ 6 µήνεσ νωρίτερα
(1,72 [1,37-2,15], Ρ < 0,0001) αποτέλεσαν παράγοντεσ πρόβλεψησ για την επαναπρόσληψη βάρουσ. Η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων αθροιστικά που υπολογίστηκε
ωσ ποσοστό όλων των προηγούµενων επισκέψεων διαπιστώθηκε οµοίωσ ότι αποτελεί παράγοντα πρόβλεψησ τησ
επαναπρόσληψησ βάρουσ (1,005 [1,002-1,008], Ρ=0,0003),
ενώ τα συµπτώµατα κατάθλιψησ αθροιστικά που υπολογίστηκαν ωσ ποσοστό όλων των προηγούµενων επισκέψεων τησ µελέτησ δεν αποτέλεσαν παράγοντα πρόβλεψησ
(1,003 [1,000-1,006], Ρ=0,09). ∆εν σηµειώθηκαν σηµαντικέσ αλληλεπιδράσεισ µεταξύ των συµπτωµάτων κατάθλιψησ και τησ θεραπευτικήσ οµάδασ. Μετά την προσαρµογή όλων των συµµεταβλητών, τα συµπτώµατα κατάθλιψησ
κατά την προηγούµενη επίσκεψη δεν αποτελούσαν πια
παράγοντα πρόβλεψησ για την επαναπρόσληψη βάρουσ.
Ωστόσο, η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων είτε κατά
την προηγούµενη επίσκεψη (1,735 [1,338-2,250], Ρ<0,0001)
ή σε οποιαδήποτε προηγούµενη επίσκεψη τησ µελέτησ
ωσ ένα ποσοστό (1,006 [1,002-1,009], Ρ=0,0005) παρέµεινε σηµαντικόσ παράγοντασ πρόβλεψησ για την επαναπρόσληψη βάρουσ. Ο συσχετισµόσ τησ χρήσησ αντικαταθλιπτικών και τησ επακόλουθησ επαναπρόσληψησ βάρουσ
σηµειώθηκε επίσησ στην υποοµάδα των συµµετεχόντων
µε εκλεκτικό αναστολέα επαναπρόσληψησ σεροτονίνησ
(SSRI) (1,92 [1,43-2,58], Ρ<0,0001 για την προηγούµενη
επίσκεψη, 1,006 [1,003-1,01] για οποιαδήποτε προηγούµενη επίσκεψη τησ µελέτησ, προσαρµοσµένα για τισ ίδιεσ
συµµεταβλητέσ όπωσ και στο αντικαταθλιπτικό µοντέλο).
Στην πραγµατικότητα, η αντικαταθλιπτική επίδραση απο-
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κειµένου να αναζητηθεί µια σηµαντική αλληλεπίδραση
µεταξύ τησ κατηγορικήσ µεταβλητήσ τησ απώλειασ βάρουσ
(3-7 έναντι ≥7% απώλεια βάρουσ) και των τεσσάρων µετρήσεων κατάθλιψησ. ∆εν διαπιστώθηκε καµιά αλληλεπίδραση, γι’ αυτό και δεν διεξήχθη περαιτέρω ανάλυση τησ υποοµάδασ.

Αθροιστικός κίνδυνος

δίδεται κυρίωσ στουσ χρήστεσ µε SSRI. Για τον καθορισµό τησ σχέσησ ανάµεσα στα συµπτώµατα κατάθλιψησ ή
στη χρήση αντικαταθλιπτικών και στην επαναπρόσληψη
βάρουσ και αν η σχέση αυτή διαφέρει ανάλογα µε τα άτοµα που έχασαν µέτριο ή πολύ µεγάλο σωµατικό βάροσ
αναφοράσ, πραγµατοποιήσαµε ανάλυση ευαισθησίασ προ-

Έτοσ από την επιτυχή απώλεια βάρουσ στο έτοσ 1 του DPP
Θεραπευτική οµάδα

Τρόποσ ζωήσ

Μετφορµίνη

Εικονικό φάρµακο

Ποσοστό

Σχήµα 1 - Αθροιστική επίπτωση επαναπρόσληψησ βάρουσ κατά θεραπευτική οµάδα DPP

Έτος από την επιτυχή απώλεια βάρους στο έτος 1 του DPP
Σύµπτωµα κατάθλιψησ (BDI>=11)

Λήψη ADM

Σχήµα 2 - Τα συµπτώµατα κατάθλιψησ και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων (ADM) για µεγάλο χρονικό διάστηµα από τουσ συµµετέχοντεσ που κατάφεραν να χάσουν τουλάχιστον το 3% του σωµατικού βάρουσ τουσ

Τόµος 6 - Τεύχος 3
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το 55% των ατόµων που έχασαν επιτυχώσ σωµατικό βάροσ
(≥3% από την έναρξη και 1 έτοσ µετά από το DPP) ανέκτησαν το βάροσ που είχαν αρχικά χάσει µετά από κατά
µέσο όρο 5,1 έτη. Το 43% των ατόµων που έχασαν επιτυχώσ σωµατικό βάροσ κατάφεραν να διατηρήσουν ένα ποσοστό του βάρουσ που έχασαν. Τα ευρήµατα αυτά δεν αποτελούν έκπληξη, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα άλλων
µελετών που τεκµηριώνουν τισ δυσκολίεσ διατήρησησ τησ
αρχικήσ απώλειασ βάρουσ µακροπρόθεσµα (23). Οι συµµετέχοντεσ στισ ενεργέσ θεραπευτικέσ οµάδεσ του DPP
(τρόποσ ζωήσ και µετφορµίνη) κατάφεραν κατά κάποιον
τρόπο να διατηρήσουν µε µεγαλύτερη επιτυχία το βάροσ
που έχασαν σε σύγκριση µε τουσ συµµετέχοντεσ στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου (µε τισ διαφορέσ να γίνονται
εµφανείσ στισ αρχέσ τησ περιόδου παρακολούθησησ),
παρότι αρκετοί συµµετέχοντεσ των ενεργών οµάδων ανέκτησαν οµοίωσ βάροσ. Οι οµοιότητεσ ανάκτησησ βάρουσ
µεταξύ των οµάδων µετφορµίνησ και τρόπου ζωήσ σε αυτή
την ανάλυση παραλληλίζονται µε αυτέσ που διαπιστώνονται σε ολόκληρη την κοόρτη του DPP και εν µέρει αντανακλούν το γεγονόσ ότι ορισµένα στοιχεία του τρόπου ζωήσ
προσφέρθηκαν στουσ συµµετέχοντεσ στην οµάδα µετφορµίνησ και η παρέµβαση τησ οµάδασ του τρόπου ζωήσ έγινε κάπωσ λιγότερο έντονη µετά την ολοκλήρωση τησ αρχικήσ µελέτησ του DPP (24).
Στα µη προσαρµοσµένα µοντέλα, τόσο τα συµπτώµατα
κατάθλιψησ όσο και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων - είτε κατά την προηγούµενη επίσκεψη του DPP είτε
στισ αθροιστικέσ µετρήσεισ - συνδέονταν µε την επαναπρόσληψη βάρουσ. Μετά από την προσαρµογή πολλαπλών
παραγόντων που συνδέονταν δυνητικά µε την επαναπρόσληψη βάρουσ, τη χρήση αντικαταθλιπτικών, χωρίσ όµωσ
συµπτώµατα κατάθλιψησ, εξακολούθησε η σύνδεση µε τον
κίνδυνο ανάκτησησ βάρουσ από τουσ συγκεκριµένουσ συµµετέχοντεσ. Ο κίνδυνοσ επαναπρόσληψησ βάρουσ ήταν
72% µεγαλύτεροσ για τουσ συµµετέχοντεσ που έκαναν χρήση αντικαταθλιπτικών στην επίσκεψη 6 µήνεσ πριν συγκριτικά µε τα άτοµα που δεν έκαναν χρήση αντικαταθλιπτικών. Η σχέση αυτή διατηρήθηκε όταν η ανάλυση περιορίστηκε
από τουσ χρήστεσ αντικαταθλιπτικών µε SSRI.
Οι εκλεκτικοί αναστολείσ επαναπρόσληψησ σεροτονίνησ αποτελούν το πιο διαδεδοµένο (78%) αντικαταθλιπτικό µεταξύ των συµµετεχόντων του DPP (25). Παρά το γεγονόσ ότι οι SSRI σχετίζονται παραδοσιακά µε τη λιγότερη
επαναπρόσληψη βάρουσ σε σύγκριση µε άλλα παλαιότερα αντικαταθλιπτικά, πρόσφατοι έλεγχοι (26) υποδεικνύουν την τάση κάποιοι χρήστεσ SSRI να ανακτούν βάροσ
µακροπρόθεσµα – ένα εύρηµα το οποίο συνάδει και µε
άλλεσ αναλύσεισ DPP (7). Είναι, λοιπόν, πιθανό η επαναπρόσληψη βάρουσ που διαπιστώνεται στουσ δικούσ µασ
συµµετέχοντεσ να οφείλεται σε παρενέργειεσ του αντικαταθλιπτικού. Ο µικρόσ αριθµόσ των συµµετεχόντων που
λαµβάνουν µη SSRI αντικαταθλιπτικά απέκλεισε τη σύγκριση του κινδύνου επαναπρόσληψησ βάρουσ από την τάξη
των αντικαταθλιπτικών.

[30]

Υπάρχουν αρκετέσ πιθανέσ εξηγήσεισ για το γεγονόσ ότι
τα συµπτώµατα κατάθλιψησ αποτυγχάνουν να προβλέψουν
την αύξηση βάρουσ στην κοόρτη. Παρότι η αύξηση του
σωµατικού βάρουσ αποτελεί χαρακτηριστικό ορισµένων
µορφών κατάθλιψησ, δεν είναι τόσο διαδεδοµένη όσο η
απώλεια βάρουσ (27). Άλλοι ερευνητέσ έχουν διαπιστώσει ότι ο επιπολασµόσ τησ παχυσαρκίασ σχετίζεται µε τη
σοβαρότητα τησ κατάθλιψησ (1,2). Τα άτοµα που πάσχουν
από πιο σοβαρή µορφή κατάθλιψησ αποκλείστηκαν από
το DPP - µόνο το 2,7% έπασχε από µέτρια ή σοβαρότερη
κατάθλιψη κατά το χρόνο τησ αρχικήσ εγγραφήσ (18) - και
οι περισσότεροι από τουσ συµµετέχοντεσ που συγκέντρωναν βαθµολογία στο BDI ≥11 κατά την περίοδο τησ παρατήρησησ είχαν µόνο ήπια συµπτώµατα. Ωσ εκ τούτου, είναι
πιθανό ότι τα πιο σοβαρά, αλλά όχι τα πιο ήπια, συµπτώµατα κατάθλιψησ συνδέονται µε την ανάκτηση βάρουσ, αν
και δεν είχαµε τη δυνατότητα να εντοπίσουµε τη σύνδεση. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη σύνδεση µεταξύ τησ
χρήσησ αντικαταθλιπτικού φαρµάκου και τησ επαναπρόσληψησ βάρουσ.
Τα συµπτώµατα κατάθλιψησ αξιολογούνταν ετησίωσ
κατά τη διάρκεια τησ παρατήρησησ, ενώ για τη χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων γινόταν εκτίµηση κάθε 6 µήνεσ.
Έτσι, είναι πιθανό ότι, οµοίωσ µε την αρχική κοόρτη του
DPP, τα συµπτώµατα κατάθλιψησ των συµµετεχόντων µασ
ήταν µικρήσ διάρκειασ και µπορεί να έχουν αναλυθεί µέχρι
τη στιγµή τησ αξιολόγησησ τησ παρακολούθησησ (25). Η
τακτική προσοχή που έλαβαν οι συµµετέχοντεσ στο DPP
στη διάρκεια τησ µελέτησ πιθανόν να συνέβαλε στην ανάλυση των συµπτωµάτων σε κάποιουσ συµµετέχοντεσ µε
ηπιότερα συµπτώµατα κατάθλιψησ. Επίσησ, ενδέχεται τα
αντικαταθλιπτικά να είναι αποτελεσµατικά στη θεραπεία
των ήπιων συµπτωµάτων κατάθλιψησ του πληθυσµού µασ
που οδηγούν σε υποχώρηση των συµπτωµάτων, ενώ διατηρήθηκε η χρήση αντικαταθλιπτικών. Παρόλο που το DPP
και η DPPOS δεν σχεδιάστηκαν για να διαπιστωθεί κάτι
τέτοιο, σύµφωνα µε µια πρόσφατη ανάλυση (26) διαπιστώνεται ότι οι οριακέσ διαφορέσ µεταξύ των αντικαταθλιπτικών και του εικονικού φαρµάκου για τουσ συµµετέχοντεσ µε ήπια συµπτώµατα κατάθλιψησ µειώνουν αυτή
τη δυνατότητα. Εποµένωσ, δεν µπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση στην αυτόµατη ανάλυση των συµπτωµάτων κατάθλιψησ τησ κοόρτησ, η οποία ενισχύεται από τα αντικαταθλιπτικά και είναι υποβοηθούµενη από την ψυχοκοινωνική
στήριξη. Όλεσ αυτέσ οι δυνατότητεσ θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε µια αποτυχία τησ διαπίστωσησ εάν υπάρχει σύνδεση µεταξύ των συµπτωµάτων κατάθλιψησ ωσ προγνωστικόσ παράγοντασ για την επαναπρόσληψη βάρουσ.
Η δική µασ ανάλυση ήταν επίσησ περιορισµένη από τον
µικρό αριθµό συµµετεχόντων (7,4%) που δήλωναν ταυτόχρονα συµπτώµατα κατάθλιψησ και χρήση αντικαταθλιπτικών. Ο χαµηλότεροσ από τον αναµενόµενο επιπολασµό
τησ κατάθλιψησ στο δείγµα µασ ενδέχεται να είναι το αποτέλεσµα των κριτηρίων επιλογήσ τησ µελέτησ DPP (εξαιρέθηκαν τα άτοµα που λάµβαναν παραπάνω δοσολογία
αντικαταθλιπτικών από την αρχική φυσιολογική) και των
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σφαλµάτων συµµετοχήσ (τα άτοµα που πάσχουν από κατάθλιψη είναι λιγότερο πιθανό να προσφερθούν εθελοντικά
σε µια µακρόχρονη και εντατική µελέτη). Η συντριπτική
πλειονότητα των συµµετεχόντων τησ κοόρτησ είχαν τόσο
ήπια συµπτώµατα κατάθλιψησ που δεν φαίνεται να άγγιζαν το όριο για µείζονα καταθλιπτική διαταραχή, γεγονόσ
που πιθανόν εξηγεί γιατί πολλοί από τουσ συµµετέχοντεσ
µε συµπτώµατα κατάθλιψησ δεν ανέφεραν χρήση αντικαταθλιπτικών. Για το λόγο αυτό, δεν ήταν δυνατή η µελέτη
των διαφορών µεταξύ των συµµετεχόντων µε συµπτώµατα κατάθλιψησ και χρήση αντικαταθλιπτικών και των συµµετεχόντων που είχαν µόνο συµπτώµατα κατάθλιψησ ή
έκαναν µόνο χρήση αντικαταθλιπτικών. Επιπλέον, η ήπια
φύση των συµπτωµάτων κατάθλιψησ στην κοόρτη µασ
ενδέχεται να περιορίζει τη γενίκευση των ευρηµάτων µασ
σε άλλουσ πληθυσµούσ ατόµων που κινδυνεύουν από διαβήτη µε πιο σοβαρή κατάθλιψη.
Στη δική µασ µελέτη των ατόµων που έχασαν αρχικά
βάροσ, µετά την προσαρµογή πολλαπλών σχετικών συµµεταβλητών, η χρήση αντικαταθλιπτικών στην προηγούµενη (6µηνη) επίσκεψη του DPP αποτέλεσε παράγοντα
πρόβλεψησ για την επαναπρόσληψη βάρουσ κατά την παρακολούθηση. Αυτό αποδεικνύει ότι τα υπέρβαρα άτοµα µε
διαταραχή ανοχήσ στη γλυκόζη, τα οποία καταφέρνουν να
χάσουν βάροσ και είναι πρόσφατοι χρήστεσ αντικαταθλιπτικών φαρµάκων, ενδεχοµένωσ να διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο για επαναπρόσληψη βάρουσ σε σχέση µε τα
άτοµα που έχουν διαταραχή ανοχήσ στη γλυκόζη αλλά δεν
είναι χρήστεσ αντικαταθλιπτικών. Η διατήρηση τησ στρατηγικήσ τησ αρχικήσ απώλειασ βάρουσ µακροπρόθεσµα
µπορεί να είναι δύσκολη (23). Τα άτοµα αυτά που διατρέχουν κίνδυνο ίσωσ ωφεληθούν από τη διαρκή υποστήριξη µέσω µιασ τακτικά δοµηµένησ κατεύθυνσησ και ενίσχυσησ για να µπορέσουν να διατηρήσουν την επιτυχηµένη
στρατηγική απώλειασ βάρουσ και να εξειδικευθούν στισ
νέεσ ή απροσδόκητεσ αλλαγέσ για τη διατήρηση των αλλαγών στη συµπεριφορά. Η έγκαιρη διαπίστωση επαναπρόσληψησ βάρουσ θα µπορούσε να οδηγήσει στην εντατικοποίηση τησ στρατηγικήσ απώλειασ βάρουσ ή και στην
προσθήκη νέων στρατηγικών για την ελαχιστοποίηση του
ανακτηµένου βάρουσ. Οι µελλοντικέσ µελέτεσ πιθανόν να
σχεδιάσουν και να αποσαφηνίσουν πρακτικέσ και αποτελεσµατικέσ στρατηγικέσ για την καθηµερινή ζωή που θα
βοηθήσουν τα άτοµα αυτά που διατρέχουν κίνδυνο να διατηρήσουν την επιτυχή απώλεια βάρουσ.
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