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υγεία

Τι είναι το καφέ λίπος και πόσο επηρεάζει το 
βασικό μεταβολισμό μας; Σήμερα, με τη βοήθεια 
καινοτόμων μη επεμβατικών τεχνικών μπορεί να 
γίνει εκτίμηση της σπουδαίας δραστηριότητάς του 
με το πρόγραμμα ICI–THROUGH.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Οι σχετικές μελέτες μέχρι σήμερα 
δείχνουν ότι η αξιολόγηση της δραστη-
ριότητας του καφέ λίπους έχει μεγάλη 
σημασία για τη ρύθμιση του σωματικού 
βάρους και κατά συνέπεια για την προ-
διάθεση ενός ατόμου για καρδιομετα-
βολικά νοσήματα. Ο ρόλος του καφέ 
λίπους είναι επίσης σημαντικός για την 
αντιμετώπιση ασθενειών που σχετίζονται 
με τον θυρεοειδή και άλλες μεταβολικές 
και θερμορυθμιστικές νόσους. Έτσι, οι 
καινοτομίες του έργου ICI-THROUGH 
σε νέα προϊόντα, διαδικασίες και εφαρ-
μογές βιοϊατρικής είναι πολύ σημαντι-
κές. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη και 
η εμπορευματοποίηση μιας μη επεμ-
βατικής τεχνολογίας για να υπολογιστεί 
με ακρίβεια η δραστηριότητα του καφέ 
λίπους, θα φέρει την επανάσταση στην 

παγκόσμια αγορά προϊόντων για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας, που 
σήμερα εκτιμάται σε 50 δις ευρώ. Επι-
πλέον, εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στην αγορά των συμπληρωμάτων δια-
τροφής ή στη φαρμακοβιομηχανία θα 
είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αυτή 
την τεχνολογία για τον έλεγχο των επι-
δράσεων των διαφόρων προϊόντων στο 
μεταβολισμό, το ενεργειακό ισοζύγιο 
και την απώλεια βάρους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Το διεθνές πρόγραμμα ICI-THROUGH 
έχει σκοπό να δημιουργήσει μια βιώσι-
μη πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας 
μεταξύ των δύο πανεπιστημίων (Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιου 
του Πόρτο) και δύο εταιριών (Imedica 
S.A. από τη Ρουμανία και Centre for 

Technology, Research and Innovation 
από την Κύπρο) για την ανταλλαγή 
γνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη μη-
επεμβατικών τεχνικών για την εκτίμηση 
της δραστηριότητας του καφέ λίπους. 
Συντονιστής του έργου είναι το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα 
η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού με επικεφαλής της 
επιστημονικής ομάδας τον επίκουρο 
καθηγητή Γιώργο Σακκά και τον δρα 
Ανδρέα Φλουρή. Οι τέσσερις φορείς 
του έργου ICI-THROUGH είναι ειδικοί 
στη βιολογία του καφέ λίπους, στην 
ιατρική απεικόνιση, την ανθρώπινη 
φυσιολογία, καθώς και την ανάπτυξη 
λογισμικού. Τέλος, έχουν συμμετάσχει 
σε προηγούμενα προγράμματα μετα-
φοράς γνώσης χρηματοδοτούμενα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

M
εταβολισμό ονομάζουμε 
το σύνολο της ενέργειας 
που καταναλώνει ένας 
άνθρωπος κατά τη διάρ-
κεια μιας ημέρας για τις 

λειτουργίες του σώματός του. Αυτό διαφέ-
ρει από τον όρο «βασικός μεταβολισμός» 
που αφορά το ποσό της ενέργειας που 
χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός για 
να παραμείνει στη ζωή- να επιτελέσει, δη-
λαδή, τις βασικές λειτουργίες του, όπως 
η αναπνοή, λειτουργία της καρδιάς, κ.α. 
Ο βασικός μεταβολισμός είναι ξεχωριστός 
για κάθε άνθρωπο και αποτελεί το 45% 
- 75% της συνολικής ενέργειας που δα-
πανάμε σε μια ημέρα. Μεταβάλλεται ανά-
λογα με το μέγεθος σώματος, το βάρος, 
το ύψος, τη σύσταση σώματος, το φύλο, 
την ηλικία, τη μυϊκή μάζα, τα γονίδια, τις 
ορμόνες, τη διατροφή μας και άλλους 
παράγοντες όπως η θερμοκρασία περι-
βάλλοντος κ.α. Άλλος ένας παράγοντας ο 
οποίος επηρεάζει το βασικό μεταβολισμό 
μας είναι η δραστηριότητα του φαιού 
λιπώδους ιστού (γνωστό και ως «καφέ 
λίπος») που έχουμε στο σώμα μας.

ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το καφέ λίπος επιβεβαιώθηκε ότι υπάρ-
χει στους ενήλικες ανθρώπους μόλις το 
2009. Βρίσκεται κυρίως δεξιά και αρι-
στερά από το λαιμό μας, πάνω από την 
κλείδα και κατά μήκος της σπονδυλικής 
στήλης και έχει την ιδιότητα να παράγει 

θερμότητα όταν πέφτει η θερμοκρασία 
του σώματος. Η διαδικασία αυτή φαί-
νεται ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες για 
την υγεία μας γιατί προκαλεί σημαντική 
αύξηση του βασικού μεταβολισμού και, 
συνεπώς, κατανάλωση θερμίδων από 
τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, όταν το 
καφέ λίπος ενεργοποιείται μπορεί να 
αποτελέσει έως και το 20% της συνολι-
κής ενεργειακής δαπάνης του σώματος. 
Για το λόγο αυτό, πολλοί επιστήμονες 
ψάχνουν να βρουν τρόπους να αυξήσουν 
τη δραστηριότητα του καφέ λίπους έτσι 
ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν το 
μεταβολισμό ανθρώπων με υπερβολικό 
σωματικό βάρος. Για παράδειγμα, πρό-
σφατα προτάθηκε από ομάδα ερευνητών 
του Πανεπιστημίου Harvard αλλά και 
από την ερευνητική ομάδα FAME Lab 
(www.famelab.gr) του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ότι η άσκηση ίσως μπορεί να 
μετατρέψει το λευκό λίπος σε καφέ λί-
πος. Όμως, για να μπορέσουμε να φτιά-
ξουμε μεθόδους μετατροπής του λευκού 
σε καφέ λίπος, πρέπει πρώτα να μπορέ-
σουμε να το μετρήσουμε. Δυστυχώς, μέ-
χρι σήμερα η μόνη διαθέσιμη τεχνική για 
την αξιολόγηση της δραστηριότητας του 
καφέ λίπους είναι η τομογραφία εκπο-
μπής ποζιτρονίων σε συνδυασμό με την 
αξονική τομογραφία (PET/CT) με χρήση 
της φθοριοδεοξυγλυκόζης (18 F-FDG). 
Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα επεμβα-
τική με συχνές παρενέργειες για τον 

εξεταζόμενο λόγω υψηλής ακτινοβολίας, 
μεγάλο κόστος ανά εξέταση, ενώ απαιτεί 
εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα ICI-
THROUGH έχει στόχο να αναπτύξει τε-
χνολογίες για τη μη-επεμβατική και ανέ-
ξοδη εκτίμηση της δραστηριότητας του 
καφέ λίπους. Μέσω της ανάπτυξης και 
της στάθμισης των μη-επεμβατικών τεχνι-
κών για την ακριβή εκτίμηση της δραστη-
ριότητας του καφέ λίπους, το πρόγραμμα 
ICI-THROUGH αναμένεται να συμβάλει 
στην καταπολέμηση της πανδημίας των 
μεταβολικών παθήσεων όπως η παχυσαρ-
κία και ο σακχαρώδης διαβήτης, καθώς 
επίσης και στην ενίσχυση των διαφόρων 
βιομηχανιών/εταιριών που σχετίζονται με 
την παραγωγή φαρμάκων και τροφίμων.

Ο μεταβολισμός 
και το καφέ λίπος
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