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Πρόλογος 

 
Η παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή  απνηειεί έλα κέξνο κίαο ζεκαληηθήο 

έξεπλαο πνπ επηηειείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα από ηε Mνλάδα Τερλεηήο Γηαηξνθήο 

θαη Ννζνγόλνπ Παρπζαξθίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Παηξώλ.  Η 

κνλάδα, ηδξύζεθε ην 1991 από ηνλ θαζεγεηή Φώηε Καιθαξέληδν, κε ζθνπό ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε λνζνγόλν παρπζαξθία. Έσο ζήκεξα, 

πεξηζζόηεξεο από 1500 επεκβάζεηο γηα θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν ηεο Πάηξαο θαη πεξηζζόηεξεο 

από 150 γίλνληαη εηεζίσο, θαζηζηώληαο ηελ Παλεπηζηεκηαθή Χεηξνπξγηθή Κιηληθή 

θέληξν αλαθνξάο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο ηόζν ζηνλ 

Διιαδηθό όζν θαη  ζην δηεζλή ρώξν.  

Θέισ ζεξκά λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θαη δάζθαιν κνπ  Φώηε 

Καιθαξέληδν γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηά ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο 

δηαηξηβήο, γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζή κνπ ζηε ρεηξνπξγηθή θαζώο θαη γηα 

ηε ζηήξημε ηνπ ζηα πξώηα κνπ βήκαηα σο εηδηθεπκέλνπ ρεηξνπξγνύ. 

Δπραξηζηώ ηα κέιε ηεο ηξηκεινύο κνπ επηηξνπήο, ηνλ θαζεγεηή παζνινγίαο 

Θεόδσξν Αιεμαλδξίδε θαη ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή ρεηξνπξγηθήο Κσλζηαληίλν 

Βαγελά γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπο ζε θάζε θάζε πξαγκάησζεο ηεο παξνύζαο 

δηαηξηβήο. 

Δπραξηζηώ ηα κέιε ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηε ζπκβνιή 

ηνπο ζηε δηόξζσζε θαη ηειηθή δηακόξθσζε ηεο κειέηεο. 

Δπραξηζηώ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηε βνήζεηα ηνπο ζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο κνπ. 

Τέινο, επραξηζηώ ηε ζύληξνθν ηεο δσήο κνπ Μαξία γηα ηελ ππνκνλή ηεο θαη 

γηα ηε ζπλερή θαη αδηάθνπε βνήζεηα ηεο ζε όιεο ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο καο. 

Η παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αθηεξώλεηαη ζην γην κνπ Νηθόια ν νπνίνο 

δελ έπαςε από ηελ ώξα ηεο γέλλεζεο ηνπ λα κνπ ραξίδεη επηπρία.  

    

 

Καξακαλάθνο Σηαύξνο 

 

Πάηξα 2010 
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1. Εηζαγσγή 

 
Η παρπζαξθία είλαη κία πνιππαξαγνληηθή, ρξφληα λφζνο κε 

πεξηβαιινληνινγηθά, γελεηηθά, κεηαβνιηθά θαη ςπρνινγηθά αίηηα. Καηά ηηο 

ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ν επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο έρεη απμεζεί παγθνζκίσο 

ζε επίπεδα ζπλαγεξκνχ θαη ζήκεξα ζεσξείηαη κία παλδεκία πνπ πξνζβάιιεη 

εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν, ελψ ζηηο ΗΠΑ είλαη ην δεχηεξν αίηην 

πξνιακβαλφκελνπ ζαλάηνπ. Ο παγθφζκηνο νξγαληζκφο γηα ηελ πγεία (WHO) 

αλαθέξεη φηη πεξηζζφηεξνη απφ 300 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη είλαη παρχζαξθνη 

παγθνζκίσο 
1
. 

Χο παρπζαξθία νξίδεηαη ε αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ ηνπ ζψκαηνο θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ πνιιέο απεηιεηηθέο γηα ηε δσή παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο
2
. Η 

βαξχηεηα ηεο παρπζαξθίαο εθηηκάηαη κε ην δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο ( Βody Μass 

Ιndex, BMI, kg/m
2
 ). Όηαλ ν δείθηεο ζσκαηηθήο κάδαο είλαη ≥ 35 kg/m

2 
 ε 

παρπζαξθία νλνκάδεηαη θιηληθά ζνβαξή θαη απμάλεηαη ζεκαληηθά ν θίλδπλνο 

εκθάληζεο ησλ ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο λνζεκάησλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο.  

Η εκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία 20-30 ρξφληα 

θαη νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαζηζηηθή 

δσή θαη δίαηηα πςειήο ελέξγεηαο θαη πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιίπε. Καζψο ηα θησρά 

θξάηε βειηίσλαλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, απνθηνχζαλ θάπνηα νθέιε αιιά 

θαη θάπνηα πξνβιήκαηα ησλ πξνεγκέλσλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παρπζαξθίαο
3
 (ζρήκα 1). 

Σν θφζηνο ηεο παρπζαξθίαο ζε αλζξψπηλεο δσέο αιιά θαη ζε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθέο δαπάλεο είλαη πςειφ
4
. ηηο ΗΠΑ νη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο 

δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία θαη ηα ζπλνδά απηήο λνζήκαηα 

αλέξρνληαη ζε 117 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ελψ γηα ην έηνο 2000 ε παρπζαξθία ήηαλ 

ππεχζπλε γηα 300.000 ζαλάηνπο. Δπηπιένλ έρεη δεηρζεί φηη έλαο αζζελήο κε πξψηνπ 

βαζκνχ παρπζαξθία (ΒΜΙ 30-34,9) ζηνηρίδεη 25% πεξηζζφηεξν ζην ζχζηεκα πγείαο 

απφ έλαλ αζζελή κε θπζηνινγηθφ ζσκαηηθφ βάξνο (ΒΜΙ 20-24,9)
5
. Όηαλ ην ΒΜΙ 

είλαη ≥35 kg/m
2
 ην εηήζην θφζηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απμάλεη θαηά 44% 

ζπγθξηηηθά κε θπζηνινγηθνχ βάξνπο αζζελείο.  
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Σελ ηειεπηαία δεθαεηία θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο, απφ ηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο πγείαο ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο ππνζεξκηδηθήο 

δίαηηαο θαη άζθεζεο. Χζηφζν, ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο κε 

ζπληεξεηηθά κέζα θαίλεηαη φηη είλαη αλεπαξθήο γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ 

ρεηξνπξγηθή ηε κφλε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία επί ηνπ παξφληνο
6
. 

 

Ποςοςτό πλθκυςμοφ

Λιποβαρείσ

Τπζρβαροι

Παγκοςμίωσ Ελάχιςτα 
αναπτυγμζνα 

κράτθ

Αναπτυςςόμενα 
κράτθ

Μεταβατικζσ 
οικονομίεσ

Αναπτυγμζνα 
κοινωνικό-
οικονομικά 

κράτθ

 

 

 

 

Πιενλεθηήκαηα ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο, είλαη ε ζεκαληηθή απψιεηα 

βάξνπο θαη ε δηαηήξεζε απηήο ζε βάζνο ρξφλνπ, ε βειηίσζε ησλ ζπλνδψλ ηεο 

παρπζαξθίαο λφζσλ, ε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο
7
. Λφγσ ηεο απμεκέλεο επίπησζεο ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο 

ζε ΗΠΑ θαη Δπξψπε έρεη θαηαγξαθεί κία ξαγδαία αχμεζε ζηηο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 1998-

2004 ζηηο ΗΠΑ έρεη θαηαγξαθεί αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 800%
8
. 

 

 

 

 

ρήκα 1: Απφ ηηο ιηγφηεξν ζηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε παρπζαξθία 

απμάλεη. (FAO, The Developing World’s New Burden: Obesity, Food and 

Agriculture Organization, United Nations, Geneva, Switzerland, 2002) 



13 
 

1.2 Οξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε παρπζαξθίαο 

 
Χο παρπζαξθία νξίδεηαη ε λφζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμεζε ηνπ 

ιηπψδνπο ηζηνχ ηνπ ζψκαηνο. Χζηφζν ν νξηζκφο απηφο δελ είλαη μεθάζαξνο αθελφο 

δηφηη δελ ππάξρεη ζαθέο φξην αλάκεζα ζηε θπζηνινγηθή θαη παζνινγηθή 

ζπγθέληξσζε ζσκαηηθνχ ιίπνπο θαη αθεηέξνπ δηφηη ε άκεζε κέηξεζε ηνπ ζσκαηηθνχ 

ιίπνπο δελ είλαη εχθνιε. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε παρπζαξθία λα νξίδεηαη 

σο ππεξβάιινλ ζσκαηηθφ βάξνο παξά σο ππεξβάιινλ ζσκαηηθφ ιίπνο. 

 

 

1.2.1  Οξηζκφο ηεο παρπζαξθίαο κε βάζε ην ΒΜΙ 

 

Ο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε ζηαηηζηηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ 

ην ζσκαηηθφ βάξνο είλαη ν δείθηεο ζσκαηηθήο κάδαο (body mass index, BMI), ν 

νπνίνο είλαη ν ιφγνο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε ρηιηφγξακκα πξνο ην χςνο ζε κέηξα 

ζην ηεηξάγσλν (Kg/m
2
). Η ρξήζε ηνπ ΒΜΙ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηα πξνβιήκαηα 

δεδνκέλνπ φηη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία φπσο ε ζσκαηηθή 

ζχζηαζε ζε ιίπνο ή ε ειηθία.  Χζηφζν, ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο ( WHO ) ην 

1997
9
 θαη ην Δζληθφ Ίδξπκα Τγείαο ησλ ΗΠΑ ( Νational Institutes of Health, NIH ) 

ην 1998
10

 πξφηεηλαλ ην ΒΜΙ γηα κέηξεζε ηεο παρπζαξθίαο. ηνλ πίλαθα 1 θαίλεηαη 

απηή ε ηαμηλφκεζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ ζε θάζε επίπεδν. 

 

 Βαθμός 

Πατσζαρκίας 

ΒΜΙ Κίνδσνος για 

ζσνοδά νοζήμαηα 

Φςσιολογικό 

Υπέπβαποι 

Πασςσαπκία 

− 

− 

 

 

τύπος Ι 

τύπος ΙΙ 

τύπος ΙΙΙ 

18,5-24,9 

25-29,9 

30-34,9 

35-39,9 

≥40 

Μέσορ όπορ 

Αςξημένορ 

Μέτπιορ 

Σημαντικόρ 

Πολύ σημαντικόρ 

 

Πίλαθαο 1. πζρέηηζε ηνπ θηλδχλνπ λνζεξφηεηαο κε ην δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο ΒΜΙ. 

National Health and Nutrition Examination Survey: Centers for Disease Control and Prevention 

Growth Charts for the United States, 2000. 
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Όηαλ ην  ΒΜΙ είλαη ≥35 kg/m
2 
ε παρπζαξθία νλνκάδεηαη θιηληθά ζνβαξή δηφηη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εκθάληζε λνζεκάησλ ζε ζπρλφηεηα πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη ζε 

άηνκα κε θπζηνινγηθφ βάξνο.  Μηα μερσξηζηή θαηεγνξία θιηληθά ζνβαξήο 

παρπζαξθίαο πεξηιακβάλεη  αζζελείο κε BMI ≥ 50 kg/m
2
 (superobesity). Απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε έγηλε γηα λα ηνληζζεί ν εμαηξεηηθά απεηιεηηθφο θίλδπλνο πνπ 

δηαηξέρνπλ απηνί νη αζζελείο γηα ηε δσή ηνπο. 

 

 

1.2.2  Οξηζκφο ηεο παρπζαξθίαο κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηνπ ιίπνπο 

 

Παξφηη ην ΒΜΙ είλαη έλαο απιφο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο παρπζαξθίαο, 

έλαο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε ησλ λνζεκάησλ πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ είλαη ε θαηαλνκή ηνπ ππεξβάιινληνο ζσκαηηθνχ ιίπνπο. Η ζπιαρληθή ή 

ελδνθνηιηαθή ελαπφζεζε ιίπνπο ζε αληίζεζε κε ηελ ππνδφξην παρπζαξθία 

ζπλνδεχεηαη απφ πςειφ θίλδπλν αλάπηπμεο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Η ζεκαζία ηεο 

θεληξηθήο παρπζαξθίαο είλαη μεθάζαξε ζε πιεζπζκνχο φπνπ παξαηεξνχληαη ρακειέο 

ηηκέο ΒΜΙ αιιά πςειά επίπεδα θνηιηαθνχ ιίπνπο θαη πξνδηάζεζε γηα αλάπηπμε 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, ππέξηαζεο θαη κε ηλζνπιηλν-εμαξηψκελνπ δηαβήηε 

(NIDDM).  Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θνηιηαθνχ ιίπνπο 

είλαη ε κέηξεζε ηεο πεξηκέηξνπ κέζεο. Μεηαβνιέο ζηελ πεξίκεηξν κέζεο 

ζπλνδεχνληαη απφ αλάινγν θίλδπλν γηα αλάπηπμε λνζεκάησλ. Όπσο θαη  κε ην ΒΜΙ 

έρνπλ νξηζηεί ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκάηαη ν θίλδπλνο
1
 (Πίλαθαο 

2). 

 

 

 Κίλδπλνο αλάπηπμεο ζρεηηδόκελσλ 

κε ηελ παρπζαξθία λνζεκάησλ 

Απμεκέλνο εκαληηθά απμεκέλνο 

Άληξεο ≥94 εθ ≥102 εθ 

Γπλαίθεο ≥80 εθ ≥88 εθ 

 

Πίλαθαο 2: Πεξίκεηξνο κέζεο κε βάζε ην θχιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ αλάπηπμεο 

ζρεηηδφκελσλ κε ηελ παρπζαξθία κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ. 

WHO, Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, Report of a WHO Consultation, World 

Health Organization, Geneva,Switzerland, 2000. 
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1.3  Ο επηπνιαζκόο ηεο παρπζαξθίαο 

 
Με βάζε ππάξρνληα δεδνκέλα ν παγθφζκηνο επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο 

θπκαίλεηαη απφ 5% ζηελ Κίλα, ηελ Ιαπσλία θαη νξηζκέλεο αθξηθαληθέο ρψξεο ζε 

επίπεδα έσο θαη 75% ζηε ακφα.  

 

1.3.1  Η.Π.Α 

 

Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξεπλεηέο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ έξεπλα γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζξέςεο 

(National Health and Nutrition Examination Survey-NHANES)
10

 θαζψο θαη απφ 

δεδνκέλα ησλ Flegal  θαη Mokdad
11,12

. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1960 έσο 1994 ν 

επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο ζηηο Η.Π.Α απμήζεθε γεσκεηξηθά θαη απφ 12,8% ην 

1962 έθζαζε ην 22,5% ην 1994 ζε κία πιεζπζκηαθή νκάδα ειηθίαο 20 έσο 74 εηψλ 

(10) ελψ ζηελ πην πξφζθαηε αλαθνξά ηνπ NHANES  ην πνζνζηφ πνπ θαηαγξάθεηαη 

γηα ην 1999 αλέξρεηαη ζε 27%
13

. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ν πιεζπζκφο ησλ 

παρχζαξθσλ έρεη δηπιαζηαζηεί θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία. Παξάιιεια, θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1963 έσο 2000 παξαηεξείηαη κία αχμεζε ζηα ππέξβαξα παηδηά 

ειηθίαο 6 έσο 11 εηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 400% (απφ 4% ζε 15%) ελψ ζηνπο έθεβνπο 

ειηθίαο 12 έσο 19 εηψλ ε αληίζηνηρε αχμεζε αλέξρεηαη ζε 300% (απφ 5% ζε 15%) 
14

. 

 

1.3.2  ΔΤΡΧΠΗ 

 

Μία ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ επίπησζε ηεο παρπζαξθίαο θαηαγξάθεηαη ζε 

φιε ηελ Δπξψπε, σζηφζν ν επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο παξνπζηάδεη επξεία 

δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ. Πξφζθαηα δεδνκέλα απφ ηελ δηεζλή 

νκάδα κειέηεο ηεο παρπζαξθίαο (International Obesity Task Force-IOTF) 

αλαδεηθλχνπλ φηη ν επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο θπκαίλεηαη 

απφ 10% ζε 27% γηα ηνπο άληξεο θαη θζάλεη ην 38% ζηηο γπλαίθεο
15

. Η Φηλιαλδία, ε 

Διιάδα, ε Κχπξνο, ε Σζερία, ε ινβαθία θαη ε Μάιηα θαηαγξάθνπλ πνζνζηά ζε 

ππέξβαξνπο ελήιηθεο πνπ μεπεξλνχλ ηα αληίζηνηρα ησλ ΗΠΑ, ελψ σο αλαθνξά ηελ 

παρπζαξθία ζε ηνπιάρηζην ελλέα επξσπατθέο ρψξεο θαηαγξάθεηαη πνζνζηφ 

παρχζαξθσλ αλδξψλ πνπ μεπεξλά ην 20% κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν λα 

πξνζεγγίδνπλ ην 27%.  
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1.3.3  ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ο Καπάληαεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ
16

 ζηελ πξψηε εζληθή επηδεκηνινγηθή 

κειέηε γηα ηελ παρπζαξθία θαη ην θνηιηαθφ ιίπνο ζε έλα δείγκα 17341 αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ έδεημε φηη ν ζπλνιηθφο επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο είλαη 22,5% (26% γηα 

ηνπο άληξεο θαη 18,2% γηα ηηο γπλαίθεο). Αληίζηνηρα, ν ζπλνιηθφο επηπνιαζκφο ησλ 

ππέξβαξσλ αλέξρνληαλ ζε 35,2% ( 41,1% ζηνπο άληξεο θαη 29,9% ζηηο γπλαίθεο). 

ηελ ίδηα κειέηε, θαίλεηαη φηη ν δείθηεο ζσκαηηθήο κάδαο απμάλεη ζεκαληηθά ζηνπο 

άληξεο θαηά ηελ 3
ε
-4

ε
 δεθαεηία ηεο δσήο (απφ 24,7 ζε 27,6 Kg/m

2
) θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξακέλεη ζηαζεξφο έσο ηελ 7
ε
 δεθαεηία ελψ αληίζεηα ζηηο γπλαίθεο ε αχμεζε ηνπ 

δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο είλαη ζηαζεξή κε ηελ ειηθία θαη θζάλεη ηηο αλψηεξεο ηηκέο 

ζηελ 7
ε
 δεθαεηία (29,5 Kg/m

2
). 

πγθξηηηθά κε πξφζθαηεο επξσπατθέο κειέηεο, ν επηπνιαζκφο ηεο 

παρπζαξθίαο ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ πςειφηεξνο. Δλψ ηα πνζνζηά ηεο παρπζαξθίαο 

ζηε Γαιιία θαη ηε νπεδία θπκαίλνληαη ζην 10%
17

 θαη 9,5%
18

 αληίζηνηρα, ν 

επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο ζηελ Διιάδα είλαη δχν θνξέο κεγαιχηεξνο
19

. 
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1.4  Η αηηηνινγία ηεο παρπζαξθίαο 

 

Η παρπζαξθία αλαπηχζζεηαη φηαλ ππάξρεη καθξνρξφληα δηαηαξαρή ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζεηηθή ελεξγεηαθή ηζνξξνπία. Η παρπζαξθία είλαη ζχλζεηε θαη 

πνιππαξαγνληηθή λφζνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη κε βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία.  

 

 

1.4.1  Γελεηηθνί παξάγνληεο 

 

Η παρπζαξθία νθείιεηαη ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ακηγψο ζε 

γελεηηθέο κεηαιιάμεηο. Με βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα νη γελεηηθέο αιιαγέο είλαη 

ππεχζπλεο γηα κφλν 5% ησλ πεξηπηψζεσλ παρπζαξθίαο θαη γηα έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ζνβαξψλ πεξηπηψζεσλ θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο
20

. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ αλαγλσξίδνληαη 4 γελεηηθέο κνξθέο αζζελψλ . Οη αζζελείο κε γελεηηθφ 

αίηην παρπζαξθίαο, νη αζζελείο κε ηζρπξή γελεηηθή πξνδηάζεζε γηα παρπζαξθία, νη 

αζζελείο κε κηθξή γελεηηθή πξνδηάζεζε γηα παρπζαξθία θαη ηέινο νη γελεηηθά 

αλζεθηηθνί ζηελ παρπζαξθία (γξαθηθή παξάζηαζε 1). Οη αζζελείο κε ηζρπξή γελεηηθή 

πξνδηάζεζε ζε αληίζεζε κε ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ γελεηηθή παρπζαξθία δελ 

παξνπζηάδνπλ βηνινγηθή παζνινγία πνπ λα νθείιεηαη ζε θάπνην γνλίδην ή ζε θάπνηα 

κεηάιιαμε. Απηνί νη αζζελείο ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ δελ επλνείηαη ε αλάπηπμε 

παρπζαξθίαο ζα ήηαλ πηζαλψο ππέξβαξνη. Αληίζεηα ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ 

επλνείηαη ε αλάπηπμε παρπζαξθίαο ζα ήηαλ παρχζαξθνη. Οη αζζελείο κε κηθξή 

γελεηηθή πξνδηάζεζε γηα παρπζαξθία ζε έλα πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ ζα είραλ 

θπζηνινγηθφ βάξνο ή ζα ήηαλ ειαθξψο ππέξβαξνη, ελψ ζε πεξηβάιινλ φπνπ επλνείηαη 

ε αλάπηπμε παρπζαξθίαο ζα ήηαλ παρχζαξθνη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ. Σέινο, νη 

γελεηηθά αλζεθηηθνί ζηελ παρπζαξθία ζα δηαηεξνχζαλ θπζηνινγηθφ βάξνο ζε 

νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ. 

 

 

1.4.2  Δηαηηεηηθνί παξάγνληεο θαη θπζηθή δξαζηεξηόηεηα 
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1.4.2.1 Γηαηηεηηθνί παξάγνληεο 

 

Σν ζεξκηδηθφ θνξηίν θαη ε ζχζηαζε ηεο ηξνθήο ζε καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία. Η 

θαηαλάισζε ηξνθψλ πςειήο ελέξγεηαο θαη ρακειήο ζξεπηηθήο αμίαο πξνθαινχλ 

ζεηηθή ελεξγεηαθή ηζνξξνπία θαη παρπζαξθία. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε πνζφηεηα 

θαη ε πνηφηεηα ηεο ηξνθήο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζσκαηηθή 

άζθεζε, είλαη νη θχξηνη ξπζκηζηέο ζε θαηαζηάζεηο δηαηαξαρήο ηεο ζξέςεο φπσο ε 

παρπζαξθία
21

.  

Καηαλάισζε γεπκάησλ κεγάινπ κεγέζνπο, πινχζησλ ζε πεξηεθηηθφηεηα 

ιίπνπο, θαζψο θαη αλαςπθηηθψλ κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα δάραξεο, ζπλνδεχνληαη 

απφ αλάπηπμε παρπζαξθίαο
22,23

. Αληίζεηα δίαηηεο πινχζηεο ζε θπηηθέο ίλεο 

ζπλνδεχνληαη απφ απψιεηα βάξνπο θαη έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

παρπζαξθίαο
24,25

.  

 

 

Περιβάλλον που επάγει τθν παχυςαρκία

Γενετικι παχυςαρκία

Ιςχυρι προδιάκεςθ

Μικρι προδιάκεςθ

Γενετικϊσ ανκεκτικοί     

 

 

 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 1: Σα 4 επίπεδα ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο γηα παρπζαξθία 

ζε πεξηβάιινλ πνπ επάγεη ηελ παρπζαξθία. 

(Kumanyika S et al.Public Health Approaches to the Prevention of Obesity 

[PHAPO] Working Group of the International Obesity Task Force [IOTF]: Obesity 

prevention: the case for action. Int J Obes Relat Metab Disord 2002; 26: 425-436.) 
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1.4.2.2  Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

 

Η θπζηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν  ζηελ θαζεκεξηλή θαηαλάισζε 

ηεο ελέξγεηαο. Η κείσζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρεη αλαγλσξηζηεί σο θχξηνο 

πξνδηαζεζηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζεκεξηλή έμαξζε ηεο παρπζαξθίαο.  

 

1.4.2.3  Κνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο 

 

Η θνπιηνχξα θάζε αλζξψπνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν δσήο θαη ζθέςεο ηνπ 

θαζψο θαη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο αιιά θαη ηε θπζηθή άζθεζε. ε πνιιέο 

θνηλσλίεο ε παρπζαξθία ζεσξείηαη ζηνπο κελ άλδξεο σο δείγκα θνηλσληθήο 

θαηαμίσζεο ζηηο δε γπλαίθεο σο δείγκα γνληκφηεηαο, πγείαο θαη επκάξεηαο. Δπηπιένλ, 

ζε ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ ε παρπζαξθία είλαη πην ζπρλή ζηα πςειά 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θιηκάθηα ελψ αληίζεηα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο παξαηεξείηαη 

κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε νκάδεο ρακεινχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ.  

 

1.4.2.4  Λνηπνί παξάγνληεο 

 

Μηα νκάδα παξαγφλησλ πνπ δξνπλ εμαηνκηθεπκέλα θαη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν 

αλάπηπμεο παρπζαξθίαο είλαη: 

 Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο 

 Η ππεξθαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο (>30g εκεξεζίσο)  

 Η ρξήζε θαξκάθσλ φπσο ηα αληη-ςπρσηηθά, ηα αληη-θαηαζιηπηηθά, ηα 

θνξηηθνζηεξνεηδή, θ.α. 

 Η παξνπζία ζπλνδψλ λνζεκάησλ φπσο ν ππνζπξενεηδηζκφο, ε λφζνο 

Cushing’s, φγθνη ηνπ ππνζάιακνπ, θ.α. 

 

 

1.4.3  Τπεξβάιινλ ζσκαηηθό ιίπνο θαη λνζεξόηεηα 

 

Η θαηαλνκή ηνπ ιίπνπο ζηνπο παρχζαξθνπο αζζελείο έρεη κεγάιε ζεκαζία. Η 

ελαπφζεζε ιίπνπο ζηελ θνηιηαθή ρψξα ζπλνδεχεηαη απφ κεγαιχηεξν θίλδπλν 

λνζεξφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ηε ζπγθέληξσζε ιίπνπο ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο. 
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Σν θνηιηαθφ ιίπνο απνηειείηαη απφ ην ππνδφξην ιίπνο θαη ην ελδνθνηιηαθφ ιίπνο. Σν 

ελδνθνηιηαθφ ιίπνο κε ηε ζεηξά ηνπ δηαθξίλεηαη ζε ζπιαρληθφ ιίπνο ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ην ιίπνο ηνπ επηπιφνπ θαη ηνπ κεζεληεξίνπ θαη ζε 

νπηζζνπεξηηνλατθφ ιίπνο. 

Έρεη δεηρζεί φηη ην θνηιηαθφ ιίπνο επηδξά αξλεηηθά ζην κεηαβνιηζκφ ησλ 

πδαηαλζξάθσλ θαη ησλ ιηπψλ κέζσ ηεο απμεκέλεο ιηπνιπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ιηπνθπηηάξσλ ηνπ επηπιφνπ. Η απειεπζέξσζε ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ ζηελ 

ππιαία θιέβα πξνθαιεί αιιαγέο ζηελ επαηηθή ιεηηνπξγία φπσο ζηελ θάζαξζε ηεο 

ηλζνπιίλεο, ζηελ επαηηθή παξαγσγή γιπθφδεο θαη ησλ πνιχ ρακειήο ππθλφηεηαο 

ιηπνπξσηετλψλ. Οη αιιαγέο απηέο νδεγνχλ ζε αλάπηπμε αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε 

ζην ήπαξ θαη ηνπο κπο, πνπ ζπλνδεχεηαη πην ζηελά κε ηελ εκθάληζε κεηαβνιηθνχ 

ζπλδξφκνπ
26

.  

 

 

1.4.4  Ελαπόζεζε ιίπνπο ζε έθηνπεο ζέζεηο 

 

Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, ε ελαπφζεζε ιίπνπο ζηνπο 

ζθειεηηθνχο κχεο ην ήπαξ θαη ζε άιια φξγαλα ηνπ ζψκαηνο έρεη δεηρζεί φηη είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε
27,28

. Καζψο ε 

δπλαηφηεηα ησλ ιηπνθπηηάξσλ λα απνζεθεχνπλ ιίπνο εμαληιείηαη, αλαπηχζζεηαη  

αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε ιηπφιπζε θαη απειεπζέξσζε 

ιηπαξψλ νμέσλ ζηελ θπθινθνξία κε απνηέιεζκα ηελ απνζήθεπζε ιίπνπο ζην ήπαξ, 

ηνπο ζθειεηηθνχο κπο, ην πάγθξεαο, ηελ θαξδηά θαη πηζαλά θαη ζε άιια φξγαλα
29

.   

 

 

1.4.5  Ο ιηπώδεο ηζηόο σο ελδνθξηληθό όξγαλν 

 

 Ο ιηπψδεο ηζηφο ζεσξείηαη πιένλ ελδνθξηληθά ελεξγφο θαη εθθξίλεη έλα 

κεγάιν αξηζκφ νξκνλψλ θαη άιισλ κεηαβνιηθά ελεξγψλ πεπηηδίσλ (ζρήκα 2). Καζψο 

ν ιηπψδεο ηζηφο απμάλεη ζε κέγεζνο παξαηεξείηαη κεηαβνιή ζηηο ζπγθεληξψζεηο 

κεγάινπ αξηζκνχ νξκνλψλ, θπηηαξνθηλψλ θαη πνιππεπηηδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάπηπμε κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ.   
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Ζκκριςθ Ινςουλίνθσ

Αρτθριακι πίεςθ

Αντίςταςθ ςτθν Ινςουλίνθ

Αντίςταςθ ςτθν Ινςουλίνθ

Ενεργειακι ομοιόςταςθ

Φλεγμονι 

Ομοιόςταςθ γλυκόηθσ
Καταβολιςμόσ λιπαρϊν οξζων

 

 

 

1.4.6  Ρπζκηζηέο ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο 

 

ηνλ άλζξσπν ε καθξνρξφληα ξχζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξφζιεςε θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηε δηάζπαζε ησλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ηε ιηπνγέλεζε. Θεηηθή ελεξγεηαθή ηζνξξνπία 

παξαηεξείηαη φηαλ ε ζεξκηδηθή πξφζιεςε μεπεξλά ηελ θαηαλάισζε. Πνιινί 

θπζηνινγηθνί κεραληζκνί δξνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε ελεξγεηαθή 

ηζνξξνπία θαη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ην ζσκαηηθφ βάξνο. Γηα ην ιφγν απηφ  

παρπζαξθία αλαπηχζζεηαη φηαλ ππάξρεη ζεηηθή ελεξγεηαθή ηζνξξνπία γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 

1.4.7  Ελεξγεηαθή πξόζιεςε  

 

Η νιηθή ζεξκηδηθή πξφζιεςε αλαθέξεηαη ζε φιε ηελ ελέξγεηα πνπ 

πξνζιακβάλεηαη ζε ζηεξεά θαη πγξή ηξνθή θαη κεηαβνιίδεηαη ζην ζψκα. Σν ιίπνο 

παξέρεη ηελ πςειφηεξε ελέξγεηα αλά κνλάδα βάξνπο (9 Kcal/g) ελψ νη πδαηάλζξαθεο 

(4 Kcal/g) θαη νη πξσηεΐλεο (4 Kcal/g) παξέρνπλ ιηγφηεξε. Οη θπηηθέο ίλεο ππφθεηληαη 

ρήκα 2: Ο ιηπψδεο ηζηφο σο ελδνθξηληθφ φξγαλν. 

White Adipose Tissue as Endocrine Organ and Its Role in Obesity 

Maria Eugenia Frigolet Va´zquez-Vela, Nimbe Torres, and Armando R. Tovar. 

Archives of Medical Research 39 (2008) 715-728 
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ζε δηάζπαζε απφ ηα βαθηεξίδηα ηνπ παρένο εληέξνπ απειεπζεξψλνληαο ιηπαξά νμέα 

βξαρείαο αιχζνπ πνπ απνδίδνπλ ελέξγεηα (1,5 Kcal/g). Η ιήςε νηλνπλεχκαηνο 

κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφο ξπζκηζηήο ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο θαζφηη 1 g  

απνδίδεη 7 Kcal. 

 

 

1.4.8  Ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

 

Η θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη απφ 3 παξάγνληεο: ην βαζηθφ 

κεηαβνιηζκφ, ηε ζεξκνγέλεζε πνπ επάγεη ε ηξνθή θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ηνλ πγηή ελήιηθα ν βαζηθφο κεηαβνιηζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 60%-70% ηεο 

νιηθήο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο, ε ζεξκηθή επίδξαζε ηεο ηξνθήο γηα ην 10% θαη ε 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ην 20%-30%. 

 

 

1.4.9  Φπζηνινγηθή ξύζκηζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο 

 

Σν θχξην φξγαλν ξχζκηζεο ηεο ελεξγεηαθήο νκνηφζηαζεο είλαη ν εγθέθαινο 

παξφηη θαη άιια φξγαλα ηνπ ζψκαηνο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
30,31

. Μνξηαθά 

ζήκαηα πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηθέξεηα κεηαθέξνπλ κέζσ ηεο θπθινθνξίαο 

κελχκαηα ζηνλ εγθέθαιν. Οξκφλεο φπσο ε ιεπηίλε, ε ηλζνπιίλε θαη ε γθξειίλε 

επεξεάδνπλ ηελ έθθξηζε  λεπξνπεπηηδίσλ απφ λεπξψλεο ηνπ ππνζάιακνπ (ζρήκα 3). 

 

1.4.10  Κεληξηθά θαη πεξηθεξηθά ζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή 

νκνηόζηαζε. 

 

1.4.10.1  Νεπξνπεπηίδηα 

 

Σα θχξηα νξεμηνγφλα λεπξνπεπηίδηα είλαη ην NPY, ε MCH 

(melaninconcentrating hormone), ε νξεμίλε A θαη B, ε β-ελδνξθίλε, ε γαιαλίλε θαη 

ην AgRP (agouti-related peptide). Αληίζηνηρα ηα αλνξεμηνγφλα λεπξνπεπηίδηα είλαη ε 

α-MSH, ε CRH(corticotropin releasing hormone) ε CCK, ε θνθαΐλε, ε λεπξνηαζίλε, 

ην GLP-1, ε θαιζηηνλίλε, ε εληεξνζηαηίλε, ε νπξνθνξηίλε θαη ε βνκβεζίλε
32,33

. 
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Αναβολιςμόσ

Επαγωγοί 
νευρϊνεσ       

Σοξοειδισ 
πυρινασ

Καταβολιςμόσ

Ενεργειακι 
ιςορροπία

Ινςουλίνθ
Λεπτίνθ

Λιπϊδθ 
κφτταρα

 

 

 

1.4.10.2  Λεπηίλε 

 

Δίλαη κία νξκφλε πνπ εθθξίλεηαη απφ ηα ιηπνθχηηαξα θαη ηα επίπεδα ηεο ζην 

πιάζκα είλαη αλάινγα κε ηε κάδα ηνπ ιηπψδε ηζηνχ. Η ιεπηίλε κεηψλεη ηελ 

πξφζιεςε ηξνθήο θαζψο επάγεη ηελ δξάζε αλνξεμηνγφλσλ λεπξνπεπηηδίσλ φπσο ε α-

MSH θαη αλαζηέιιεη ηε δξάζε νξεμηνγφλσλ παξαγφλησλ φπσο ην λεπξνπεπηίδην Τ
34

. 

 

 

1.4.10.3  Ιλζνπιίλε 

 

Η ηλζνπιίλε εθθξίλεηαη απφ ηα β παγθξεαηηθά θχηηαξα θαη είλαη ν θχξηνο 

ξπζκηζηήο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο θαζψο επάγεη ηελ πξφζιεςε γιπθφδεο 

απφ ηα θχηηαξα, ηε γιπθνζχλζεζε θαζψο θαη άιια κνλνπάηηα ελεξγεηαθήο 

απνζήθεπζεο ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο. Η ηλζνπιίλε θαηαζηέιιεη ηελ πξφζιεςε 

ηξνθήο κέζσ ηεο δξάζεο ηεο ζην ΚΝ θαη ηελ απμάλεη κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα
34

. 

ρήκα 3: Ο ξφινο ηνπ ΚΝ ζηελ ξχζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο νκνηφζηαζεο 
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1.4.10.4  Υνινθπζηνθηλίλε (CCK) 

 

Η ρνινθπζηνθηλίλε παξάγεηαη απφ ελδνθξηληθά θχηηαξα ζην ιεπηφ έληεξν θαη 

απειεπζεξψλεηαη ζηελ θπθινθνξία κεηά απφ ιήςε ηξνθήο. πλδέεηαη κε ππνδνρείο 

ζε απαγσγνχο λεπξψλεο ζην πλεπκνλνγαζηξηθφ λεχξν θαη κεηαθέξεη εληνιή ζην 

ΚΝ γηα δηαθνπή ηεο ζίηηζεο. Η ρνινθπζηνθηλίλε παξάγεηαη επηπιένλ ζηνλ εγθέθαιν 

φπνπ δξα ζαλ λεπξνπεπηίδην θαη έρεη ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
34

.   

 

1.4.10.5  Γθξειίλε 

 

Η γθξειίλε είλαη έλα πνιππεπηίδην 28 ακηλνμέσλ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην 

πξφδξνκν κφξην ηεο πξν- γθξειίλεο
35

. Η γθξειίλε είλαη ε κφλε γλσζηή νξεμηνγφλνο 

νξκφλε ζηελ θπθινθνξία. Παξάγεηαη θπξίσο ζηα ελδνθξηληθά θχηηαξα ηνπ 

ζηνκάρνπ, γλσζηά θαη σο θχηηαξα Υ/Α ή θχηηαξα ηεο γθξειίλεο ηα νπνία 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζην ζφιν 
35,36

. Πεξίπνπ 2/3 κε 3/4 ησλ επηπέδσλ ηεο γθξειίλεο 

ζηελ θπθινθνξία πξνέξρνληαη απφ ην ζηφκαρν. Μηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

παξάγνληαη ζε άιιεο ζέζεηο φπσο ζην ιεπηφ έληεξν κε ην δσδεθαδάθηπιν λα παξάγεη 

10 θνξέο κηθξφηεξε πνζφηεηα γθξειίλεο ζπγθξηηηθά κε ην ζηφκαρν
36,37

.  

H γθξειίλε είλαη ν ελδνγελήο ζχλδεζκνο ηνπ ππνδνρέα πνπ επάγεη ηελ 

έθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκφλεο (GHSR1a)
35

. Χζηφζν, έρεη δεηρζεί φηη ην πεπηίδην 

απηφ πξνθαιεί ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο κε κεραληζκφ αλεμάξηεην 

ηεο απμεηηθήο νξκφλεο
38-41

. Ο GHS-R1a αλεπξίζθεηαη ζε πνιιέο ζέζεηο. ην ΚΝ, 

βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο φξεμεο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ 

ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππξήλσλ ηνπ ππνζαιάκνπ, ηνπ νπίζζηνπ 

πλεπκνλνγαζηξηθνχ ζπκπιέγκαηνο θαη ηνπ κέζν-κεηαηρκηαθνχ ληνπακηλεξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο 
42-44

.  Η έθθξαζε ηνπ ππνδνρέα GHS-R1a έρεη πεξηγξαθεί θαη ζε άιιεο 

πεξηθεξηθέο ζέζεηο φπσο ην κπνθάξδην, ν ζηφκαρνο, ην ιεπηφ θαη παρχ έληεξν, ην 

πάγθξεαο, ην ήπαξ, ηνπο λεθξνχο, ηνλ ιηπψδε ηζηφ, ηνλ πιαθνχληα θαη ηα Σ 

θχηηαξα
42,43,45

. Μία  δηαθνξεηηθή ζεηξά βηνινγηθψλ δξάζεσλ ηεο γθξειίλεο έρνπλ 

ηεθκεξησζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επίδξαζεο ζηελ νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο, 

ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εληέξνπ, ζηελ εμσθξηλή έθθξηζε ηνπ παγθξέαηνο, ζηελ 

θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία, ζην αλνζνπνηεηηθφ θαη ζε θιεγκνλψδεηο θαηαζηάζεηο
46

. Η 

θπζηνινγηθή ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ παξακέλεη άγλσζηε θαη ν θχξηα 

απνδεθηφο ξφινο ηεο γθξειίλεο είλαη ζηε ξχζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο.  
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 Όηαλ ρνξεγείηαη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ΚΝ) ε γθξειίλε πξνθαιεί 

ηε ιήςε ηξνθήο κε ηξφπν αλάινγν κε ην λεπξνπεπηίδην Τ (ΝΡΤ)
38-40 

. Η  γθξειίλε 

δηεγείξεη επίζεο ηελ φξεμε θαη ηελ πξφζιεςε ηξνθήο, φηαλ ρνξεγείηαη ζπζηεκαηηθά 

ζε ηξσθηηθά
38,41

 θαη ζε αλζξψπνπο
47

. Η ηδηφηεηα απηή είλαη κνλαδηθή γηα ηελ 

γθξειίλε θαη δελ εκθαλίδεηαη ζε θαλέλα άιιν γλσζηφ λεπξνπεπηίδην ή νξκφλε. Η 

δηάξθεηα δηέγεξζεο ηεο ζίηηζεο σο απάληεζε ζηελ θεληξηθή ή πεξηθεξηθή ρνξήγεζε 

γθξειίλεο είλαη ζχληνκε, παξφκνηα κε απηή πνπ παξαηεξείηαη κε ηελ θεληξηθή δξάζε 

ηνπ NPY. Η γθξειίλε δξα ζηνλ ηνμνεηδή ππξήλα κέζσ λεπξψλσλ  NPY / AgRP πνπ 

ζρεδφλ φινη εθθξάδνπλ ηνλ GHS-R1a
48

. Η γθξειίλε δηεγείξεη πην ηζρπξά ηελ ζίηηζε 

φηαλ ρνξεγείηαη άκεζα ζηνλ ηνμνεηδή ππξήλα γηαηί δηεγείξεη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

ΝΡΤ απφ ηνλ ππνζάιακν
41

.  

Σα επίπεδα πιάζκαηνο ηεο γθξειίλεο, απμάλνληαη ζηε λεζηεία θαη 

παξνπζηάδνπλ  πηψζε κεηά απφ ζίηηζε ζε ηξσθηηθά θαη αλζξψπνπο
49-51

. 

Μεηαγεπκαηηθά, νη ηηκέο γθξειίλεο ηνπ πιάζκαηνο θαηαζηέιινληαη αλάινγα κε ην 

πξνζιακβαλφκελν ζεξκηδηθφ θνξηίν
52

. Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη ην ιίπνο 

θαηαζηέιιεη πεξηζζφηεξν ηελ γθξειίλε ζπγθξηηηθά κε ηνπο πδαηάλζξαθεο θαη ηηο 

πξσηεΐλεο
53,54

. Απηφ έσο έλα βαζκφ κπνξεί λα εμεγήζεη ηε κεησκέλε φξεμε θαη ηε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο πνπ ζπλνδεχεη ηηο δίαηηεο πνπ είλαη 

πινχζηεο ζε ιίπνο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνλίδεη ηε δξάζε ηεο 

γθξειίλεο σο παξάγνληα πνπ πξνθαιεί έλαξμε ηεο ζίηηζεο. Σν θαηά πφζν ε γθξειίλε 

είλαη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο ζίηηζεο δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί επαξθψο. 

ηνλ άλζξσπν ηα επίπεδα ηεο γθξειίλεο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηε 

ζπγθέληξσζε ιίπνπο θαη νη ηηκέο ηεο είλαη ρακειέο ζηνπο παρχζαξθνπο, πςειφηεξεο 

ζε αζζελείο θπζηνινγηθνχ βάξνπο θαη πνιχ πςειέο ζε θαρεθηηθνχο αζζελείο ιφγσ 

ππνθείκελεο λφζνπ φπσο λεπξνγελή αλνξεμία, θαξθίλν θαη ρξφληα θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα
55,56,57,58-60

.  Σν γεγνλφο απηφ έρεη εξκελεπηεί σο αληηξξνπεζηηθφο 

κεραληζκφο πξνθεηκέλνπ λα αλαζηαιεί ε ππεξζίηηζε ζηνπο παρχζαξθνπο θαη λα 

απμεζεί ε ζίηηζε ζηνπο ιηπνβαξείο. Οη ηηκέο ηεο γθξειίλεο απμάλνληαη κεηά απφ 

απψιεηα βάξνπο κε δίαηηα θαη άζθεζε θαη θαηαζηέιινληαη κε ππεξζίηηζε
61-63

. Σα 

επίπεδα ηεο γθξειίλεο κεηαβάιινληαη κε ηξφπν αληίζηξνθν απφ απηά ηεο ιεπηίλεο 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ γεληθή θαηάζηαζε ζξέςεο θαη εληζρχνληαο ηελ άπνςε πεξί 

εκπινθήο ηεο γθξειίλεο ζηε καθξνρξφληα ξχζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο. Μία 

εμαίξεζε ζηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε είλαη ην ζχλδξνκν  Prader-Willi (PWS), φπνπ 
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νη αζζελείο έρνπλ πςειέο ηηκέο γθξειίλεο ηφζν ζηε λεζηεία αιιά θαη κεηαγεπκαηηθά 

γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα ζπκβάιεη ζηελ παρπζαξθία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ
64,65

. 

 

 

1.4.10.6  Πεπηίδην YY (PYY) 

 

Σν πεπηίδην ΤΤ (PYY), ην παγθξεαηηθφ πνιππεπηίδην (PP) θαη ην 

λεπξνπεπηίδην Τ (ΝΡΤ) αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ παγθξεαηηθψλ πνιππεπηηδίσλ 

(PP fold). Δθηφο απφ ηελ θνηλή ηξηηνηαγή δνκή ππάξρεη θαη ζεκαληηθή αληηζηνηρία 

ζηηο αθνινπζίεο ησλ πεπηηδίσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ πεπηηδίσλ. Σα πεπηίδηα απηά 

αζθνχλ ηε δξάζε ηνπο κέζσ κίαο νηθνγέλεηαο Τ ππνδνρέσλ νη νπνίνη ζπλδένληαη κε 

πξσηεΐλε G. Σέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο ππνδνρέσλ έρνπλ αλεπξεζεί- Τ1,Τ2,Τ4 θαηΤ5- 

θαη φινη ηνπο εθθξάδνληαη ζηνλ ππνζάιακν
66

. Οη Τ1 θαη Τ5 έρνπλ ζεσξεζεί νη 

ππνδνρείο κέζσ ησλ νπνίσλ ην ΝΡΤ επάγεη ηελ φξεμε. Ο Τ2 ππνδνρέαο αληίζηνηρα 

ζεσξείηαη ν ππνδνρέαο ηνπ PYY κέζσ ηνπ νπνίνπ επάγεη ηελ αλνξεμία θαη ηέινο ν 

Τ4 είλαη ν ππνδνρέαο κέζσ ηνπ νπνίνπ ην PP πξνθαιεί αλνξεμία.  

Σν PYY ππάξρεη ζε δχν κνξθέο ην PYY1–36 θαη ην PYY3–36 πνπ είλαη ε θχξηα 

κνξθή ζηελ θπθινθνξία θαη είλαη έλα πεπηίδην 34 ακηλνμέσλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ αθαίξεζε δχν ακηλνμέσλ (Tyr-Pro) απφ ην Ν άθξν ηνπ αξρηθνχ κνξίνπ ηεο PYY 

απφ ηε δηπεπηηδηθή πεπηηδάζε IV (DPPIV)
67

. Παξφηη ην PYY ζπλδέεηαη κε ηελ ίδηα 

επθνιία ζε φινπο ηνπο Τ ππνδνρείο, ην PYY3–36 ζπλδέεηαη εθιεθηηθά κε ηνπο Τ2 

ππνδνρείο
66

.  

Σν PYY εθθξίλεηαη απφ ηα εληεξν-ελδνθξηληθά L θχηηαξα. Σα θχηηαξα απηά 

βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε φιν ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα αιιά κε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε αλεπξίζθνληαη ζηελ πεξηθεξηθή ηνπ κνίξα. Αλνζν-ρεκηθέο κειέηεο 

έρνπλ δείμεη φηη ε παξαγσγή PYY είλαη κεδεληθή ζην ζηφκαρν, πνιχ κηθξή ζην 

δσδεθαδάθηπιν θαη ηε λήζηηδα, πςειή ζηνλ εηιεφ θαη ην παρχ έληεξν θαη πνιχ 

πςειή ζην νξζφ. To PYY, απειεπζεξψλεηαη ζηελ θπθινθνξία κεηά απφ ιήςε 

γεχκαηνο θαη ε έθθξηζε ηνπ θαηαζηέιιεηαη ζηε λεζηεία
68

. 

Σν PYY έρεη πνιιέο επηδξάζεηο ζην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα. Η ρνξήγεζε 

PYY απμάλεη ηελ απνξξφθεζε πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ απφ ηνλ εηιεφ κεηά απφ 

γεχκα, θαηαζηέιιεη ηηο εθθξίζεηο ηνπ παγθξέαηνο θαη ηνπ ζηνκάρνπ, κεηψλεη ηε 

ζχζπαζε ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο θαη αλαζηέιιεη ηε γαζηξηθή θέλσζε
69

. Η ρνξήγεζε 

PYY πεξηθεξηθά, φπσο θαη ε γθξειίλε επηδξά ζε δηάθνξα νξγαληθά ζπζηήκαηα. Έηζη, 
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έρεη δεηρζεί φηη κεηψλεη ηελ θαξδηαθή παξνρή, πξνθαιεί αγγεηνζχζπαζε, κεηψλεη ην 

ξπζκφ ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο θαζψο θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο ξελίλεο θαη 

αιδνζηεξφλεο ζηνλ νξφ
69

.  

Η αχμεζε ηνπ PYY κεηά απφ ζίηηζε ιεηηνπξγεί σο ζήκα θνξεζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπεί ε ζίηηζε θαη λα αξρίζνπλ δηαδηθαζίεο ζην γαζηξεληεξηθφ γηα 

ηελ πέςε θαη ηελ απνξξφθεζε ηεο ηξνθήο. Σα επίπεδα ηνπ PYY επεξεάδνληαη απφ ην 

ζεξκηδηθφ θνξηίν θαη ηε ζχλζεζε ηεο ηξνθήο πνπ θαηαλαιψλεηαη θαη θζάλνπλ ζην 

πςειφηεξν επίπεδν κία κε δχν ψξεο κεηαγεπκαηηθά 
68,70

. Η έλαξμε ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ PYY παξαηεξείηαη πξνηνχ ε ηξνθή θζάζεη ζηηο πεξηνρέο φπνπ 

παξάγεηαη ην PYY ζην πεξηθεξηθφ γαζηξεληεξηθφ γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ην 

πεπηίδην απειεπζεξψλεηαη κέζσ λεπξηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ πηζαλφλ δηα ηνπ 

πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ.  

Η ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε PYY3–36 αλαζηέιιεη ηε ιήςε ηξνθήο ζηα ηξσθηηθά 

θαη ηνλ άλζξσπν
71-75

. Ο αθξηβήο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν ην PYY3-36 αλαζηέιιεη ηελ 

φξεμε θαη ηελ πξφζιεςε ηξνθήο είλαη ακθηιεγφκελνο. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ζε 

αληίζεζε κε ηελ πεξηθεξεηαθή ρνξήγεζε ε  απεπζείαο ρνξήγεζε ζην ΚΝ δηεγείξεη 

ηελ πξφζιεςε ηξνθήο. Απηφ πηζηεχεηαη φηη επηηπγράλεηαη κέζσ δξάζεο ζηνπο Y1 θαη 

Y5 ππνδνρείο ζηνπο παξαθνηιηαθνχο  ππξήλεο. Πνιιά εξεπλεηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ 

φηη ππάξρεη άκεζε αλνξεθηηθή δξάζε ηνπ  PYY3-36 ζηνλ ηνμνεηδή ππξήλα. Η δξάζε 

απηή θαίλεηαη φηη επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ Τ2 ππνδνρέα ζηνπο νξεμηνγφλνπο ΝΡΤ 

λεπξψλεο
71,76

.  

Πξφζθαηεο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζπζρέηηζε ηεο γθξειίλεο θαη ηνπ PYY 

ζηνλ έιεγρν ηεο φξεμεο. ε αζζελείο λνζειεπφκελνπο ζε κνλάδεο εληαηηθήο 

ζεξαπείαο έρνπλ βξεζεί πςειά επίπεδα PYY θαη αληίζηνηρα ρακειά γθξειίλεο
77

. 

Δπηπιένλ, κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα έρνπλ δείμεη φηη ε γθξειίλε επάγεη ηελ φξεμε 

αλαζηέιινληαο ηε δξάζε ηνπ PYY θαη ηνπ GLP-1 ζηε γαζηξηθή θέλσζε θαη ζηε 

ιήςε ηξνθήο
78

.  

Σα επίπεδα ηνπ PYY είλαη ρακειά ζε αζζελείο κε θιηληθά ζνβαξή 

παρπζαξθία
72

. Έρεη δεηρζεί φηη νη παρχζαξθνη έρνπλ κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο PYY 

ζηε λεζηεία θαη κεηαγεπκαηηθά ζπγθξηηηθά κε αζζελείο κηθξφηεξνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο
70,79

. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί αλάινγε έθθξηζε PYY θαη αλάινγε 

αλνξεμία νη παρχζαξθνη αζζελείο ζα πξέπεη λα θαηαλαιψζνπλ πνιχ κεγαιχηεξν 

ζεξκηδηθφ θνξηίν
70

.  
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1.4.10.7  GLP-1 

 

Οη ηλθξεηίλεο (incretins) είλαη νξκφλεο πνπ εθθξίλνληαη απφ ην επηζήιην ηνπ 

εληέξνπ κεηά απφ ιήςε ηξνθήο θαη πξνθαινχλ κείσζε ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο 

κέζσ δηέγεξζεο ηεο ελδνθξηλνχο κνίξαο ηνπ παγθξέαηνο
80,81,82

. Η πξψηε ηλθξεηίλε 

πνπ αλαθαιχθζεθε ήηαλ ην πνιππεπηίδην πνπ αλαζηέιιεη ηε γαζηξηθή έθθξηζε 

(GIP)
83

. Η δεχηεξε ζε ζεηξά ηλθξεηίλε πνπ αλαθαιχθζεθε ήηαλ ην GLP-1. Σν GLP-1 

πξνέξρεηαη απφ ην γνλίδην ηνπ πξν-γινπθαγφλνπ, ε κεηάθξαζε ηνπ νπνίνπ παξάγεη 

επίζεο ην γινπθαγφλν, ην GLP-2 θαη ηελ νμπκνληνπιίλε
84

. Σν GLP-1 είλαη νκφινγν 

ηνπ γινπθαγφλνπ θαηά 50% σο πξνο ηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ θαη ζηε βάζε 

απηή νθείιεηαη ε νλνκαζία ηνπ (glucagon like peptide). 

Σν GLP-1 εθθξίλεηαη απφ ηα ελδνθξηληθά θχηηαξα L ηνπ εληέξνπ, πνπ 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ ηειηθφ εηιεφ θαη ην παρχ έληεξν θαη ζε κηθξφηεξε 

ζπγθέληξσζε ζηνλ ππφινηπν γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα
85,86

. Η έθθξηζε ηνπ GLP-1 απφ 

ηα θχηηαξα L επεξεάδεηαη απφ ηελ ηξνθή θαζψο θαη απφ ελδνθξηληθά θαη λεπξηθά 

εξεζίζκαηα. 

Η ιήςε ηξνθήο ζηνλ άλζξσπν ζπλνδεχεηαη απφ ηαρεία έθθξηζε GLP-1
87,88

. Η 

έθθξηζε ηνπ GLP-1 έρεη δηθαζηθή κνξθή, κε κία πξψηκε θάζε έθθξηζεο (10-15 ιεπηά 

κεηαγεπκαηηθά) θαη κία δεχηεξε, φςηκε θάζε έθθξηζεο (30-60 ιεπηά 

κεηαγεπκαηηθά)
88

. Η πιεηνλφηεηα ησλ L θπηηάξσλ πνπ εθθξίλνπλ ηελ GLP-1 

βξίζθνληαη ζηνλ ηειηθφ εηιεφ θαη είλαη ακθίβνιν αλ ε πξψηκε θάζε έθθξηζεο 

νθείιεηαη ζηελ επαθή ηεο ηξνθήο κε ηα θχηηαξα απηά. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην 

απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα, ν λεπξνδηαβηβαζηήο GRP, ε αθεηπινρνιίλε θαη ην GIP 

ζπκβάινπλ ζηελ ηαρεία έθθξηζε GLP-1 κεηά απφ ιήςε γεχκαηνο. Ο ξφινο ηνπ 

πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ σο δηαβηβαζηή ζηελ έθθξηζε GLP-1 κεηαγεπκαηηθά, έρεη 

δεηρζεί ζε πεηξακαηφδσα φπνπ κεηά απφ ακθνηεξφπιεπξε ππνδηαθξαγκαηηθή 

βαγνηνκή ε επαγσγή ηεο έθθξηζεο ηνπ GLP-1 κεηά απφ ρνξήγεζε ιίπνπο ράλνληαλ, 

ελψ αληίζεηα φ άκεζνο ειεθηξηθφο εξεζηζκφο ησλ θνηιηαθψλ θιάδσλ ηνπ 

πλεπκνλνγαζηξηθνχ ζπλνδεχνληαλ απφ αχμεζε ηεο έθθξηζεο ηνπ GLP-1
89

. 

ε αληίζεζε κε ηελ πξψηκε θάζε, ε φςηκε θάζε έθθξηζεο ηνπ GLP-1 

πξνθαιείηαη σο επί ην πιείζην απφ ηελ επαθή ηεο ηξνθήο κε ηα L θχηηαξα ζηελ 

πεξηθεξηθή κνίξα ηνπ εηιενχ
90

. πλεπψο, ε ηξνθή πξνθαιεί εξεζίζκαηα ηα νπνία 

κεηαθέξνληαη ζηα L θχηηαξα είηε άκεζα κε ηελ επαθή ηεο ηξνθήο κε ηα L θχηηαξα, 

είηε έκκεζα κέζσ λεπξηθψλ θαη ελδνθξηληθψλ κεραληζκψλ.  
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ηνλ άλζξσπν ε θχξηα κνξθή GLP-1 ζηελ θπθινθνξία είλαη ην GLP-1(7-

36)NH2
91

. Η εκίζεηα δσή ηεο βηνινγηθά ελεξγνχ κνξθήο ηνπ GLP-1 ζηελ 

θπθινθνξία είλαη ιηγφηεξν απφ 2 ιεπηά ιφγσ ηεο ηαρείαο απελεξγνπνίεζεο ηνπ απφ 

ην πξσηενιπηηθφ έλδπκν δηπεπηηδηθή δηπεπηηδάζε-4 (DPPIV)
92

.   

ηα ηξσθηηθά θαη ηνλ άλζξσπν ν ππνδνρέαο ηνπ GLP-1 (GLP-1R) εληνπίδεηαη ζε 

πνιινχο ηζηνχο φπσο ηα θχηηαξα α-,β- θαη δ- ηνπ παγθξέαηνο, ζηνπο πλεχκνλεο, ηελ 

θαξδηά, ηνπο λεθξνχο, ην ζηφκαρν, ην ιεπηφ έληεξν, ηελ ππφθπζε, ην δέξκα, ζηα 

γάγγιηα ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ θαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ ΚΝ φπσο ηνλ 

ππνζάιακν θαη ην ζηέιερνο (ζρήκα 4). 

ΚΑΡΔΙΑ

↑ καρδιακι λειτουργία

ΕΓΚΕΦΑΛΟ

↑ νευροπροςταςία
↓ όρεξθ

ΣΟΜΑΧΟ

↓ γαςτρικι κζνωςθ

↑ Ευαιςκθςία 
ςτθν ινςουλίνθ

ΗΠΑΡ

↓ παραγωγι γλυκόηθσ

ΠΑΓΚΡΕΑ

↑ ζκκριςθ ινςουλίνθσ
↓ ζκκριςθ γλουκαγόνου
↑ ςφνκεςθ ινςουλίνθσ
↑ πολλαπλαςιαςμό β κυττάρων
↓ απόπτωςθ β κυττάρων

ΛΙΠΩΔΗ
ΙΣΟ ΜΤΕ 

↑ πρόςλθψθ και 
αποκικευςθ γλυκόηθσ

ΕΝΣΕΡΟ

 

 

 

 

 

ην πάγθξεαο ην GLP-1 πξνθαιεί πνηθίιεο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγσγήο ηεο εμαξηψκελεο απφ ηε γιπθφδε έθθξηζεο ηεο 

ηλζνπιίλεο
93

. Δπηπιένλ, ην GLP-1 απμάλεη ηελ επαηζζεζία ησλ β θπηηάξσλ ζηε 

γιπθφδε θαη βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα απαληνχλ ζε απηή
94

.  

Σν GLP-1 αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηνπ γινπθαγφλνπ θαη επάγεη ηελ έθθξηζε 

ηεο ζσκαηνζηαηίλεο. Ο κεραληζκφο αλαζηνιήο ηεο έθθξηζεο ηνπ γινπθαγφλνπ δελ 

ρήκα 4: Η δξάζε ηνπ GLP-1 ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο. 

 (Baggio et al. Biology of Incretins: GLP-1 and GIP. GASTROENTEROLOGY 

2007;132:2131–2157) 
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είλαη πιήξσο θαηαλνεηφο, σζηφζν ε επαγσγή ηεο έθθξηζεο ηεο ζσκαηνζηαηίλεο 

επηηπγράλεηαη άκεζα κέζσ ηεο δέζκεπζεο ζηνλ GLP-1R ζηα δ θχηηαξα
95

.  

Σν GLP-1 επάγεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε λέν-γέλεζε ησλ β θπηηάξσλ θαη 

αλαζηέιιεη ηελ απφπησζε κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο κάδαο ησλ β θπηηάξσλ. 

Πεηξακαηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρνξήγεζε GLP-1 ζε θχηηαξα ηεο εμσθξηλνχο 

κνίξαο ηνπ παγθξέαηνο θαη ζε θχηηαξα ησλ παγθξεαηηθψλ πφξσλ επάγεη ηελ 

εμαιιαγή ηνπο ζε β θχηηαξα πνπ παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ ηλζνπιίλε αλάινγα κε ηα 

επίπεδα ηεο γιπθφδεο
96

. Δπηπιένλ, ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ηνπ GLP-1R exedin 

ηφζν ζε πεηξακαηφδσα φζν θαη ζηνλ άλζξσπν πξνθαιεί παζνινγηθή αλνρή γιπθφδεο 

θαη κεησκέλε απάληεζε ηλζνπιίλεο ζηε γιπθφδε
97

. 

Ο GLP-1R εληνπίδεηαη ζε πεξηνρέο ηνπ ΚΝ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηθίιεο 

ιεηηνπξγίεο φπσο ε ιήςε ηξνθήο, ε γαζηξηθή θηλεηηθφηεηα, ε ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ 

θαη ε θαξδηναγγεηαθή ιεηηνπξγία. Μειέηεο ζε ηξσθηηθά έδεημαλ φηη ε θεληξηθή ή ε 

πεξηθεξηθή ρνξήγεζε GLP-1 κεηψλεη βξαρππξφζεζκα ηε ιήςε ηξνθήο θαη πγξψλ θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο
98-101

. Οκνίσο ε ρνξήγεζε αγσληζηψλ 

ηνπ GLP-1R πεξηθεξηθά επάγεη ηνλ θνξεζκφ, κεηψλεη ηε ζεξκηδηθή πξφζιεςε θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ απψιεηα βάξνπο ηφζν ζε πγηείο φζν θαη ζε παρχζαξθνπο ή αζζελείο 

κε δηαβήηε. Σν GLP-1 είλαη ζρεηηθψο κηθξφ κφξην θαη πεξλά εχθνια ηνλ αηκαην-

εγθεθαιηθφ θξαγκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην GLP-1 επηηπγράλεη άκεζε θαηαζηνιή ηεο 

ζίηηζεο κέζσ άκεζεο επίδξαζεο ζηνλ GLP-1R πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ ππνζάιακν, 

ζηελ πεξηνρή πνπ ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζίηηζεο. Δπηπιένλ, ην GLP-1 επηδξά 

θαη έκκεζα ζηελ θαηαζηνιή ηεο ζίηηζεο κέζσ αλαζηνιήο ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε γαζηξηθή δηάηαζε θαη αίζζεκα θνξεζκνχ. 

Η δξάζε ηνπ GLP-1 ζηε ξχζκηζε ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο επεξεάδεηαη ελ 

κέξεη απφ λεπξηθνχο κεραληζκνχο. Τπνινγίδεηαη φηη πεξηζζφηεξν ηνπ 50% ηνπ GLP-

1 απελεξγνπνηείηαη απφ ηελ DPPIV άκεζα κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ απφ ηα L 

θχηηαξα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, ελψ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ απελεξγνπνηείηαη θαηά ηε 

δηέιεπζε ηνπ απφ ην ήπαξ κε απνηέιεζκα κφλν κία κηθξή πνζφηεηα βηνινγηθά 

ελεξγνχ GLP-1 λα θζάλεη ζην πάγθξεαο
102,103

. Σα παξαπάλσ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

ππφζεζε φηη ην GLP-1 θαηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζην ιεπηφ έληεξν επάγεη έλα 

ηνπηθφ λεπξηθφ εξέζηζκα πνπ κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία ζην πάγθξεαο
104

. Η ππφζεζε 

απηή εληζρχεηαη απφ παξαηεξήζεηο φηη o GLP-1R εθθξάδεηαη ζηα νδψδε γάγγιηα ησλ 

απαγσγψλ πλεπκνλνγαζηξηθψλ λεχξσλ θαη ε ρνξήγεζε GLP-1 ζηελ ππιαία θιέβα ζε 

πεηξακαηφδσα ελεξγνπνηεί επαηηθνχο απαγσγνχο θιάδνπο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ, 
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νη νπνίνη αληαλαθιαζηηθά απμάλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηνπο παγθξεαηηθνχο θιάδνπο 

ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ
104

. 

Σν GLP-1 έρεη ηζρπξή αλαζηαιηηθή δξάζε ζηελ πεληαγαζηξίλε θαη ζηε 

κεηαγεπκαηηθή γαζηξηθή έθθξηζε θαη θέλσζε. Η επηβξάδπλζε ηεο γαζηξηθήο 

θέλσζεο κεηψλεη ηε κεηαγεπκαηηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζηνλ νξφ 

κέζσ κείσζεο ηνπ ξπζκνχ δηέιεπζεο ηεο ηξνθήο απφ ην ζηφκαρν ζην ιεπηφ έληεξν. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο εμηζνξξνπνχληαη ζε αζζελείο κε 

ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 κεηά απφ εμσγελή ρνξήγεζε GLP-1
105,106

. Η αλαζηνιή 

ηεο γαζηξηθήο έθθξηζεο, κεηά απφ ρνξήγεζε GLP-1, ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ 

παξαηεξνχκελε κείσζε ησλ κεηαγεπκαηηθψλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζε αζζελείο κε 

ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 1
107

. 

 

 

1.4.10.8 Ομπληνκνληνπιίλε 

 

 Η νμπληνκνληνπιίλε είλαη φπσο θαη ην GLP-1, ηειηθφ πξντφλ ηνπ γνληδίνπ ηεο 

πξνπξνγιπθαγφλεο θαη εθθξίλεηαη κεηαγεπκαηηθά απφ ηα L θχηηαξα ηνπ εληέξνπ, 

θαη’αλαινγία πξνο ηε ζεξκηδηθή πξφζιεςε
108

. Η νμπκνληνπιίλε δξα αλνξεμηνγφλα 

ζηνλ ππνζάιακν θαη έρεη επίζεο ήπηα δξάζε ηλθξεηίλεο. Η ππνδφξηα ρνξήγεζε ηεο ζε 

αλζξψπνπο νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο, αιιά θαη ζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δαπάλεο κέζσ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο
109

. Έηζη, 

ε νμπληνκνληνπιίλε κπνξεί λα έρεη δηηηφ φθεινο ζηελ απψιεηα βάξνπο, αζθψληαο 

απμεκέλε επίδξαζε ζηα δχν ζθέιε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ, ηελ πξφζιεςε ηξνθήο 

αιιά θαη ηε δαπάλε ελέξγεηαο. 
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1.5  Σα ζπλνδά λνζήκαηα ηεο παρπζαξθίαο 

 

Η θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία ζπλνδεχεηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ζπλνδψλ 

λνζεκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε λνζεξφηεηα θαη ηελ πξψηκε ζλεηφηεηα. 

 

1.5.1  Αξηεξηαθή ππέξηαζε 

 

  Η παρπζαξθία είλαη ν ηζρπξφηεξνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ππέξηαζεο
110

. Ο Framinghan θαη νη ζπλεξγάηεο αλαθέξνπλ φηη γηα θάζε 

10% αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ε ζπζηνιηθή πίεζε απμάλεη θαηά 6,5 mm Hg
111

. 

Αλάινγα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνληαη ζε κία ζνπεδηθή κειέηε φπνπ γηα θάζε 10 

Kg αχμεζε ζσκαηηθνχ βάξνπο θαηαγξάθνληαλ αχμεζε 3 mm Hg ζηε ζπζηνιηθή 

πίεζε θαη 2 mm Ηg ζηε δηαζηνιηθή
112

. 

Σα αίηηα αλάπηπμεο ππέξηαζεο ζηνπο παρχζαξθνπο είλαη πνιιά. χκθσλα κε 

ελδείμεηο  ε γελεηηθή πξνδηάζεζε, ε ππεξηλζνπιηλαηκία, ε ππεξδηέγεξζε ηνπ 

ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα ξελίλεο-αγγεηνηελζίλεο-αιδνζηεξφλεο, ε 

θαηαθξάηεζε άιαηνο θαη ε ιεπηίλε, είλαη κεηαμχ άιισλ νη πην ζεκαληηθνί 

αηηηνινγηθνί παξάγνληεο αλάπηπμεο ππέξηαζεο ζηνπο παρχζαξθνπο.  

Τπέξηαζε παξαηεξείηαη ζε 70% ησλ παρχζαξθσλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε 

ηχπνπ 2 ελψ 50% ησλ ππεξηαζηθψλ παρχζαξθσλ παξνπζηάδεη αληίζηαζε ζηελ 

ηλζνπιίλε. Η ππεξηλζνπιηλαηκία ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλε επαλαξξφθεζε λαηξίνπ 

ζηνπο λεθξνχο, ππεξνγθαηκία θαη απμεκέλεο πεξηθεξηθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο
113

 

(ζρήκα 5). Παξάιιεια, ε ππεξγιπθαηκία ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

ξελίλεο ζηνλ νξφ, αχμεζε ησλ αληηζηάζεσλ ζηα λεθξηθά αγγεία θαη αχμεζε ζηε κέζε 

ηηκή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο
114

. 

χκθσλα κε ην Sugerman θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ε αχμεζε ηεο 

ελδνθνηιηαθήο πίεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο αξηεξηαθήο 

ππέξηαζεο ζε παρχζαξθνπο κε θνηιηαθή παρπζαξθία
115

. Η απμεκέλε ελδνθνηιηαθή 

πίεζε ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα ξελίλεο-αγγεηνηελζίλεο-αιδνζηεξφλεο κέζσ ηξηψλ 

κεραληζκψλ: α) κε άκεζε πίεζε ζηηο λεθξηθέο θιέβεο πνπ πξνθαιεί αχμεζε ηεο 

πίεζεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο
116,117

, β) κε άκεζε πίεζε ζηε λεθξηθή θάςα πνπ 

πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε ζπλδξφκνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ λεθξνχ θαη ηέινο
116

, γ) 

αλχςσζε ηνπ δηαθξάγκαηνο πνπ πξνθαιεί αχμεζε ηεο ελδνζσξαθηθήο πίεζεο 
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κεηψλνληαο ηε θιεβηθή επαλαθνξά ζηελ θαξδηά, νδεγψληαο ζε κείσζε ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο κε κείσζε ηεο πίεζεο δηήζεζεο ηνπ λεθξνχ
118,119

. Καη νη ηξεηο 

απηνί κεραληζκνί νδεγνχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ άμνλα ξελίλε-αγγεηνηαζίλε-

αιδνζηεξφλε πνπ πξνθαιεί αγγεηνζχζπαζε
118,119

.  

Πξφζθαηεο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζπζρέηηζε ηεο απμεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνπο παρχζαξθνπο κε ηελ αλάπηπμε 

αξηεξηαθήο ππέξηαζεο
120,121

. Οη πηζαλνί κεραληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζηνπο παρχζαξθνπο είλαη ε άκεζε δηέγεξζε απφ 

ηελ ηλζνπιίλε θαη ηε ιεπηίλε, ε έκκεζε δηέγεξζε κέζσ αγγεηνηελζίλεο 2 θαη 

ηαζενυπνδνρέσλ θαη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζε
122

. 

 

Τπερινςουλιναιμία

Αυξθμζνθ δραςτθριότθτα 
ςυμπακθτικοφ ςυςτιματοσ

Αυξθμζνα επίπεδα αλδοςτερόνθσ
Μεταβολζσ ςτθν 

κατανομι Κ+ και Να+

Αφξθςθ 
επαναρρόφθςθσ Να+

Αφξθςθ 
ενδοαγγειακοφ όγκου

Αφξθςθ καρδιακισ 
παροχισ

Αφξθςθ περιφερικϊν 
αντιςτάςεων

Αφξθςθ αρτθριακισ πίεςθσ

ρήκα 5: Η δξάζε ηεο ππεξηλζνπιηλαηκίαο ζηελ αλάπηπμε αξηεξηαθήο ππέξηαζεο ζηνπο παρχζαξθνπο 

(Maxwell M, Herber D, Waks AV, et al: Role of insulin and norepinephrine in the hypertension of 

obesity. Am J Hypertens 1995;7:402-408). 

  

 

Η απψιεηα βάξνπο απνηειεί ηελ θαιχηεξε κε θαξκαθεπηηθή κέζνδν κείσζεο 

ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Έρεη δεηρζεί φηη ε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο είλαη 

πνζνηηθά αλάινγε ηεο κείσζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη αθφκα φηη ε κείσζε ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο θαηά 5% ή 10% ζπλνδεχεηαη θιηληθά απφ ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο
123,124

.  
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1.5.2 Καξδηαθή δπζιεηηνπξγία 

 

Η θαξδηά ηνπ παρχζαξθνπ αζζελή επηβαξχλεηαη ζεκαληηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ κεγάινπ ζψκαηνο. πρλά ππάξρεη κεγαινθαξδία θαη 

δπζιεηηνπξγία ησλ αξηζηεξψλ, ησλ δεμηψλ ή θαη ησλ δχν θαξδηαθψλ θνηινηήησλ
125

. 

Η παρπζαξθία ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε θαξδηαθή παξνρή, πςειέο αληηζηάζεηο ζηε 

ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία θαη ππέξηαζε πνπ πξνθαινχλ ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα
126

. Οη ρξφληεο 

δηαηαξαρέο ηνπ αεξηζκνχ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππνμαηκηθή αγγεηνζχζπαζε ηεο 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο κε επαθφινπζν ηελ πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη ηε ρξφληα 

επηβάξπλζε ηεο δεμηάο θνηιίαο πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε δεμηά θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα
127

.  

 

1.5.3 Μεηαβνιηθό ύλδξνκν 

 

Σν 2001 ε εζληθή επηηξνπή γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ζεξαπεία ηεο 

ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο ησλ ΗΠΑ (U.S. National Cholesterol Education Program 

Treatment Panel) εμέδσζε ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κία παζνινγηθή 

νληφηεηα πνπ ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα απφ ην 

θαξδηαγγεηαθφ, ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Κνηλφο παξαλνκαζηήο ηεο θιηληθήο 

εθδήισζεο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζεσξείηαη ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε. 

Αζζελείο κε ηξία ε πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα 4 έρνπλ κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν
128

. 

 

Παξάκεηξνο Μεηξήζηκε ηηκή 

Κνηιηαθή παρπζαξθία  

(πεξίκεηξνο κέζεο) 

>102 cm άληξεο, >88 cm γπλαίθεο 

Τπεξηξηγιπθεξηδαηκία  >150 mg/dL 

HDL ρνιεζηεξφιε <40 mg/dL άληξεο, <50 γπλαίθεο 

Τπέξηαζε ≥130/≥85mmHg 

Σηκέο γιπθφδεο λεζηείαο >110 mg/dL 

 

 

 

Πίλαθαο 3: Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Σξνπνπνηεζέλ απφ ην 

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in 

Adults. JAMA 2001; 285:2486–2497. 
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1.5.4 Φιεβηθή αλεπάξθεηα 

 

 Η απμεκέλε ελδνθνηιηαθή πίεζε απμάλεη ηελ πίεζε ζηελ θάησ θνίιε θιέβα, 

κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο θιεβηθήο επαλαθνξάο, ηε θιεβηθή ζηάζε, ηε δεκηνπξγία 

θηξζψλ, νηδήκαηνο θαη άηνλσλ θιεβηθψλ ειθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ρξφληα 

θιεβηθή αλεπάξθεηα. Δπίζεο, ε θιεβηθή ζηάζε θαη ηα ρακειφηεξα επίπεδα 

αληηζξνκβίλεο ΙΙΙ, πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο παρχζαξθνπο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ πςειή επίπησζε ζξνκβψζεσλ κε επαθφινπζν πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο 

πλεπκνληθήο εκβνιήο
129

. Με παξφκνην κεραληζκφ απμάλεη ν θίλδπλνο πλεπκνληθήο 

εκβνιήο ζε αζζελείο κε δεμηά θαξδηαθή δπζιεηηνπξγία ιφγσ αγγεηνζχζπαζεο ζηελ 

πλεπκνληθή θπθινθνξία.  

 

 

1.5.5 Ννζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

 

1.5.5.1 χλδξνκν ππναεξηζκνχ ηεο παρπζαξθίαο  

 

Σν ζχλδξνκν ππναεξηζκνχ ηεο παρπζαξθίαο είλαη κηα πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ 

δηαηαξαρή ηνπ αεξηζκνχ πνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ελδνθνηιηαθή πίεζε πνπ 

πξνθαιεί αλχςσζε ηνπ δηαθξάγκαηνο αιιά θαη ζηε κεησκέλε επελδνηφηεηα ηνπ 

ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο
130,131

. Πξνθαιείηαη ζχκπησζε ησλ θπςειίδσλ θαη 

ελδνπλεπκνληθφ shunt, πνπ εθδειψλνληαη κε ππνμαηκία, ππεξθαπλία θαη αχμεζε ηνπ 

νπδνχ απάληεζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θέληξνπ ζην CO2. Η ρξφληα ππνμαηκία 

πξνθαιεί αγγεηνζχζπαζε ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο θαη πλεπκνληθή 

ππέξηαζε
132,133

. Οη παρχζαξθνη κε ζχλδξνκν ππναεξηζκνχ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν 

καδηθήο πλεπκνληθήο εκβνιήο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πηέζεσλ ζηελ θάησ θνίιε θιέβα 

θαη ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία
134

.   

 

1.5.5.2 χλδξνκν άπλνηαο-χπλνπ 

 

Η απνθξαθηηθή άπλνηα ζηνλ χπλν νθείιεηαη ηφζν ζηελ θαηαζηνιή ηνπ γελεην-

γισζζηθνχ αληαλαθιαζηηθνχ εμαηηίαο κίαο νγθψδνπο γιψζζαο, φζν θαη ζηε 

ζπζζψξεπζε ιίπνπο ζηνλ ππνθάξπγγα κε πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ηνπ αλψηεξνπ 
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αεξαγσγνχ
135

. Η ζπλχπαξμε ππναεξηζκνχ θαη άπλνηαο ζηνλ χπλν ραξαθηεξίδεη ην 

ζχλδξνκν Pickwick. 

 

 

1.5.6 Μεηαβνιηθά Ννζήκαηα 

 

1.5.6.1 αθραξψδεο Γηαβήηεο 

 

Η επίπησζε ηνπ Γ ηχπνπ 2 ζηνπο παρχζαξθνπο αζζελείο αλέξρεηαη ζε 

30%
136

. χκθσλα κε ηε κειέηε NHNES III (National Health and Nutrition 

Examination Survey III) ν θίλδπλνο αλάπηπμεο δηαβήηε ζε αζζελείο κε δείθηε 

ζσκαηηθήο κάδαο ≥ 30 Kg/m
2 
θπκαίλεηαη ζην 50% ελψ γηα δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο ≥ 

40 Kg/m
2 
μεπεξλά ην 90%

137
. ε γεληθέο γξακκέο φινη νη παρχζαξθνη αζζελείο έρνπλ 

παζνινγηθή αλνρή γιπθφδεο θαη 36% ησλ αζζελψλ απηψλ ζα αλαπηχμεη δηαβήηε 

ηχπνπ 2 ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 10 εηψλ
138,139

. 

  

1.5.6.2 Γπζιηπηδαηκία 

 

Γπζιηπηδαηκία παξαηεξείηαη ζε 40-50% ησλ αζζελψλ κε δείθηε ζσκαηηθήο 

κάδαο ≥30 kg/m
2 140 

. Έρεη δεηρζεί γηα θάζε 10% αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο νη 

ηηκέο ηεο ρνιεζηεξφιεο ζηνλ νξφ απμάλνπλ θαηά 12 mg/dl
141

. Η δπζιηπηδαηκία ηεο 

παρπζαξθίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξρνιεζηεξνιαηκία, απμεκέλεο ηηκέο LDL, 

ρακειέο ηηκέο HDL θαη ππεξηξπγιπθεξηδαηκία. Ο ιφγνο ηεο HDL πξνο LDL 

κεηψλεηαη ελψ ν ιφγνο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξφιεο πξνο ηελ HDL απμάλεηαη. Η 

δπζιηπηδαηκία ηεο παρπζαξθίαο ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλν θίλδπλν αζεξσκάησζεο  

θαη πξνδηαζέηεη ζηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ
142,143

. 

 

1.5.7 Μπνζθειεηηθά λνζήκαηα 

 

1.5.7.1 Δθθπιηζηηθή νζηεναξζξίηηδα  

 

Σν ππεξβάιινλ βάξνο ζηνπο αζζελείο κε λνζνγφλν παρπζαξθία νδεγεί ζε 

πξψηκεο εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο ησλ αξζξψζεσλ θπξίσο ησλ γνλάησλ, ησλ ηζρίσλ 

θαη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.  
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1.5.7.2 Βιάβεο ιφγσ θαηάθιηζεο 

 

Η ππεξβνιηθή πίεζε ησλ καιαθψλ κνξίσλ, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ βάξνπο, κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη δεξκαηηθέο βιάβεο ( παξάηξηκκα, έιθε, θαηαθιίζεηο ). 

 

 

1.5.8 Ννζήκαηα ηνπ Γαζηξεληεξηθνύ 

 

1.5.8.1 Με-αιθννιηθή ζηεαηνεπαηίηηδα 

 

Η κε-αιθννιηθή επαηηθή λφζνο ή ιηπψδεο δηήζεζε ηνπ ήπαηνο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε. Θεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζηελ ελαπφζεζε γιπθαγφλνπ 

ζην ήπαξ, ην νπνίν κεηαβνιίδεηαη ζε ιίπνο. Σν ιίπνο πνπ ζπζζσξεχεηαη ζην ήπαξ 

κεηαβνιίδεηαη ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα πνπ είλαη εμαηξεηηθά ηνμηθά πξνθαιψληαο 

θιεγκνλψδε δηήζεζε θαη ίλσζε, ραξαθηεξίδνληαο ηε κε αιθννιηθή ζηεαηνεπαηίηηδα 

πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε θίξξσζε
144

. 

 

 

1.5.8.2 Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε (ΓΟΠ) 

 

Η απμεκέλε ελδνθνηιηαθή πίεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απμεκέλε επίπησζε 

γαζηξν-νηζνθαγηθήο παιηλδξφκεζεο
145,146

. Ο θαηψηεξνο νηζνθαγηθφο ζθηγθηήξαο, αλ 

θαη θπζηνινγηθφο, αλεπαξθεί ιφγσ ηεο απμεκέλεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο. Η 

πξνθαινχκελε νηζνθαγίηηδα ζεσξείηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε νηζνθάγνπ 

Barrett θαη ηελ απμεκέλε επίπησζε θαξθίλνπ ηνπ νηζνθάγνπ
147

. 

 

 

1.5.8.3 Υνινιηζίαζε 

 

Η παρπζαξθία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπζιηπηδαηκία πνπ ηε ζπλνδεχεη απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα αλάπηπμε ρνινιηζίαζεο. Έρεη δεηρζεί φηη νη παρχζαξθνη 

αζζελείο εκθαλίδνπλ ηξείο θνξέο πην ζπρλά ρνινιηζίαζε ζπγθξηηηθά κε ηνλ ππφινηπν 

πιεζπζκφ
110,142

.  
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1.5.8.4 Ομεία Παγθξεαηίηηδα 

 

Λφγσ ηεο δπζιηπηδαηκίαο θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηε ζχζηαζε ηεο ρνιήο νη 

παρχζαξθνη αζζελείο έρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν ιηζηαζηθήο νμείαο παγθξεαηίηηδαο
148

.  

 

 

1.5.9 Καξθηλνγέλεζε 

 

ηηο ΗΠΑ ην 2002,ζχκθσλα κε ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα θαθνήζε λνζήκαηα 

θαη ηνλ επηπνιαζκφ ηεο παρπζαξθίαο ζηε ρψξα, 41383 (3,2%) πεξηπηψζεηο θαξθίλσλ 

ζεσξήζεθε φηη ζρεηίδνληαλ κε ηελ παρπζαξθία
149

. Πην πξφζθαηα δεδνκέλα 

αλαδεηθλχνπλ φηη ε παρπζαξθία ζηηο ΗΠΑ είλαη ππεχζπλε γηα ην 20% ησλ ζαλάησλ 

απφ θαξθίλν ζηηο γπλαίθεο θαη γηα ην 14% ζηνπο άληξεο
150

. Αληίζηνηρα ζε κία 

ζνπεδηθή κειέηε, αλαδεηθλχεηαη ζπλνιηθά απμεκέλνο θίλδπλνο αλάπηπμεο θαξθίλνπ 

θαηά 33% ζηνπο παρχζαξθνπο αζζελείο, 37% ζηηο γπλαίθεο θαη 25% ζηνπο άληξεο
151

. 

Πνιιαπιά φξγαλα-ηζηνί πξνζβάιινληαη φπσο ην ελδνκήηξην, νη καζηνί, ν πξνζηάηεο, 

ην παρχ έληεξν θαη ην νξζφ, ε ρνιεδφρνο θχζηε, ν νηζνθάγνο, ην ήπαξ, ην πάγθξεαο, 

νη λεθξνί θαη ν κπειφο ησλ νζηψλ
152-155

. 

 

 

1.5.10 Γελεηήζηα δπζιεηηνπξγία  

 

Οη  παρχζαξθεο γπλαίθεο πάζρνπλ απφ  γελεηήζηα δπζιεηηνπξγία ιφγσ ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε θαη ησλ πςειψλ επηπέδσλ αλδξνζηελδηφλεο θαη 

νηζηξαδηφιεο, σο πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ ηνπ ιίπνπο. Πξνθαιείηαη ζχλδξνκν 

πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ, ππεξηξίρσζε, ζηεηξφηεηα θαη αχμεζε ηεο επίπησζεο 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ησλ σνζεθψλ θαη ηνπ ελδνκεηξίνπ
156,157

163,164. ηνπο άλδξεο 

πξνθαιείηαη ππνγνλαδηζκφο θαη αχμεζε ηεο επίπησζεο θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε
158

.  

 

 

1.5.11. Ιδηνπαζήο ελδνθξάληα ππέξηαζε 

 

πλήζσο αθνξά απνθιεηζηηθά γπλαίθεο θαη είλαη επίζεο γλσζηή σο 

ςεπδνφγθνο εγθεθάινπ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξφ πνλνθέθαιν, πην έληνλν ην 
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πξσί, ακθνηεξφπιεπξεο εκβνέο θαη ειιείκκαηα νπηηθψλ πεδίσλ. Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πιήξε ηχθισζε, νπφηε απαηηείηαη επείγνπζα απνζπκπίεζε ηνπ νπηηθνχ 

λεχξνπ
159

. Η απμεκέλε ελδνθξάληα πίεζε ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε 

ελδνζσξαθηθή πίεζε ιφγσ αλχςσζεο ηνπ δηαθξάγκαηνο απφ ηελ απμεκέλε 

ελδνθνηιηαθή πίεζε. Απηφ πξνθαιεί αχμεζε ηεο πίεζεο ζηελ άλσ θνίιε θιέβα θαη 

παξεκπφδηζε ηεο θιεβηθήο απνξξνήο ηνπ εγθεθάινπ, νδεγψληαο ζε απμεκέλε 

ελδνθξάληα πίεζε.  
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1.6 πληεξεηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θιηληθά ζνβαξήο 

παρπζαξθίαο 

 
Πξνθεηκέλνπ ε  ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παρχζαξθσλ αζζελψλ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή απαηηείηαη ζπλδπαζκφο άζθεζεο, ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξψλ 

κε ή ρσξίο θαξκαθνζεξαπεία
160

.  

 

 

1.6.1 Σξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο 

 

Η ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ 

δηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε 

παρπζαξθία
161

. Η ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη : 

 ηελ θαηαγξαθή απφ ηνλ ίδην ηνλ άξξσζην ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο 

θαη ηεο θπζηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

 ηελ απνθπγή ησλ εξεζηζκάησλ πνπ απμάλνπλ ηελ πξφζιεςε ηξνθήο. 

 ηελ νξηνζέηεζε ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ απψιεηαο βάξνπο. 

 ηε ζπκπαξάζηαζε απφ νηθεία άηνκα. 

  ηε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο ζε πξνγξάκκαηα επίιπζεο ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ 

 ηελ αληηκεηψπηζε επεηζνδίσλ ππεξθαγίαο ή επαλάθηεζεο βάξνπο. 

 ηνλ έιεγρν ηνπ άγρνπο. 

 

Η ρξήζε ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ ζηα πιαίζηα ηξνπνπνίεζεο ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ έρεη δεηρζεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθή γηα κία ζηαδηαθή θαη κεηξίνπ 

βαζκνχ απψιεηα βάξνπο (0,5-1 kg αλά εβδνκάδα). Σα πξνγξάκκαηα ηξνπνπνίεζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηππηθά δηαξθνχλ 18 εβδνκάδεο θαη θαηά ην δηάζηεκα απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζε απψιεηα βάξνπο πεξίπνπ 8 Kg. Η βειηίσζε ησλ ζπλνδψλ ηεο 

παρπζαξθίαο λνζεκάησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί αθφκα θαη κε πεξηνξηζκέλε απψιεηα 

βάξνπο ηεο ηάμεο ηνπ 5-10%
160

. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί απηή ε απψιεηα 

απαηηείηαη δηαηήξεζε ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο θαζφηη ην 50% ησλ αζζελψλ 

ππνηξνπηάδνπλ θαη επαλαθηνχλ φιν ην βάξνο ζε δηάζηεκα 3-5 εηψλ
162

. 
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1.6.2 Δίαηηα 

 

1.6.2.1 πλεδξίεο κε δηαηηνιφγν 

 

Οη ζπρλέο ζπλεδξίεο κε δηαηηνιφγν απνηεινχλ ην πξσηαξρηθφ ζηνηρείν γηα 

θαιή απψιεηα βάξνπο
163

. Οη δηαηηεηηθέο νδεγίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε 

ησλ αζζελψλ γηα πγηεηλή δηαηξνθή θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο πξφζιεςεο 

πξσηετλψλ, ζχλζεησλ πδαηαλζξάθσλ θαη θπηηθψλ ηλψλ θαη ζηε κείσζε ηεο 

πξφζιεςεο θαζαξψλ πδαηαλζξάθσλ θαη ιίπνπο.  

 

 

1.6.2.2 Γίαηηεο ρακεινχ ζεξκηδηθνχ θνξηίνπ 

 

χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ NHLBI (National Heart, Lung, 

and Blood Institute) ην ζπλνιηθφ ζεξκηδηθφ θνξηίν ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη θαηά 500-

1000 Kcal αλά εκέξα ψζηε λα επηηπγράλεηαη πξννδεπηηθή κείσζε ηνπ βάξνπο ζην 

ρξφλν αλάινγα κε ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν
124

. Η ζεξκηδηθή απηή κείσζε ζπλνδεχεηαη 

απφ απψιεηα βάξνπο 0,5-1 Kg ηελ εβδνκάδα
164

. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη εθφζνλ ε 

δίαηηα δηαηεξείηαη ζην ρξφλν δίδεηαη δπλαηφηεηα κε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

 

 

1.6.2.3 Γίαηηεο πνιχ ρακεινχ ζεξκηδηθνχ θνξηίνπ 

 

Οη δίαηηεο πνιχ ρακεινχ ζεξκηδηθνχ θνξηίνπ αθνξνχλ ζεξκηδηθή εκεξήζηα 

θαηαλάισζε κηθξφηεξε ησλ 800 Kcal. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα πξνπαξαζθεπαζκέλα 

γεχκαηα ε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ φηαλ γίλεηαη ππφ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε έρεη 

δεηρζεί φηη είλαη αζθαιήο
165

. Μειέηεο ζε δίαηηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ δείμεη αξρηθή 

απψιεηα βάξνπο πνπ θπκαίλεηαη ζηα 9 Kg γηα δηάζηεκα 12 εβδνκάδσλ
166-168

. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη δίαηηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ παχνπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη 

επαλαθηάηαη ην απσιεζζέλ βάξνο. 
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1.6.3 Άζθεζε 

 

H αχμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί νπζηαζηηθφ κέηξν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο
168,169

. ηνηρεία απφ κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε 

θαζεκεξηλή θπζηθή άζθεζε πξνζηαηεχεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ελψ 

αληίζεηα ε θαζηζηηθή δσή ζπλνδεχεηαη απφ αλάπηπμε παρπζαξθίαο
170

. 

Με βάζε ηηο ζχγρξνλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ε κεηξίνπ βαζκνχ ζσκαηηθή 

άζθεζε, δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ ζε εκεξήζηα βάζε ζπλνδεχεηαη απφ κείσζε ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ αλάπηπμεο ρξφλησλ λνζεκάησλ φπσο ν 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ε ζηεθαληαία λφζνο
171

.  

 

 

1.6.4 Φαξκαθεπηηθή αγσγή 

 

Η θαξκαθνζεξαπεία είλαη κία παξέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πάληα κε 

δίαηηα θαη ζπλεδξίεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε αζζελείο κε θιηληθά ζνβαξή 

παρπζαξθία. χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελδείμεηο γηα 

ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο έρνπλ αζζελείο κε δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο ≥30 

Kg/m
2
 ή ≥27 Kg/m

2 
κε ζπλνδά λνζήκαηα ηεο παρπζαξθίαο

124
. 

Σα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο 

επηηπγράλνπλ απψιεηα βάξνπο κέζσ κείσζεο ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο ιφγσ 

αλνξεμίαο, δπζαπνξξφθεζεο ιηπψλ ή πδαηαλζξάθσλ θαη κε αχμεζε ηεο 

ζεξκνγέλεζεο.  

 

1.6.4.1 πκπαζνκηκεηηθά θάξκαθα πνπ πξνθαινχλ αλνξεμία θαη κείσζε ηεο 

πξφζιεςεο ηξνθήο 

 

Σα θάξκαθα απηά δξνπλ κε πνηθίινπο κεραληζκνχο φπσο κε απειεπζέξσζε 

λνξεπηλεθξίλεο ζηηο ζπλάςεηο (βελδθεληακίλε, θεληηκεηξαδίλε, θεληεξκίλε), 

απνθιεηζκφ ηεο επαλαπξφζιεςεο λνξεπηλεθξίλεο (καδηληφιε). Η αλνξεμία 

επηηπγράλεηαη κέζσ θαζπζηεξεκέλεο ζίηηζεο ή κε πξψηκν θνξεζκφ. Δπηπιένλ 

νξηζκέλα θάξκαθα φπσο ε καδηληφιε πξνθαινχλ αχμεζε ηεο ζεξκνγέλεζεο
172-174

. 

Η ρνξήγεζε απηψλ ησλ θαξκάθσλ ζπγθξηηηθά κε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ 

κφλν αλάινγε δίαηηα ζπλνδεχεηαη απφ κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο θαηά 8-10 Kg  ην 
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ρξφλν
175-177

. Χζηφζν ε δηαθνπή ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζπλνδεχεηαη απφ 

κεησκέλε απψιεηα ή επαλάθηεζε ηνπ βάξνπο. 

Η ρξήζε ησλ θαξκάθσλ απηψλ ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ αξθεηά 

δηαδεδνκέλε. Με ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο παξνπζηάζηεθαλ ζνβαξέο 

επηπινθέο ζηηο βαιβίδεο ηεο θαξδηάο θαζψο θαη πλεπκνληθή ππέξηαζε. αλ 

απνηέιεζκα ππήξμαλ ζάλαηνη θαη ηα θάξκαθα απηά έρνπλ πιένλ απνζπξζεί απφ ηελ 

θπθινθνξία
178,179

. 

Έλα λεφηεξν ζπκπαζνκηκεηηθφ θάξκαθν είλαη ε ζηβνπηξακίλε ε νπνία 

πξνθαιεί αλνξεμία κέζσ  απνθιεηζκνχ ηεο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο θαη κε 

αχμεζε ηεο ζεξκνγέλεζεο.  Η ζηβνπηξακίλε έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζε πνιιέο 

πνιπθεληξηθέο κειέηεο θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο 

ζπγθξηηηθά κε ηεο πξψηεο γελεάο ζπκπαζνκηκεηηθά θάξκαθα
180-183

. ηηο κειέηεο 

απηέο έρεη δεηρζεί φηη ε ζηβνπηξακίλε επηηπγράλεη ηθαλνπνηεηηθή απψιεηα βάξνπο ε 

νπνία σζηφζν αλαζηέιιεηαη κε ηελ δηαθνπή ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ. 

Η ρνξήγεζε ζηβνπηξακίλεο ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 

θαη ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ
184

 ζε παρχζαξθνπο αζζελείο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ζνβαξά ππφςε ε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηεο. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 ν παγθφζκηνο 

νξγαληζκφο θαξκάθσλ απαγφξεπζε ηελ θπθινθνξία θαη ηεο ζηβνπηξακίλεο ιφγσ 

ζνβαξψλ θαξδηαγγεηαθψλ παξελεξγεηψλ ζε κεγάιν αξηζκφ αζζελψλ θαζψο αχμαλε ν 

ρξφλνο ρνξήγεζεο ηεο. Παξφια απηά ζπλερίδνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία 

θαξκάθσλ απηήο ηεο νκάδαο πνπ ζα επηηπγράλνπλ ζεκαληηθή απψιεηα βάξνπο ρσξίο 

παξελέξγεηεο.  

 

1.6.4.2  Φάξκαθα πνπ πξνθαινχλ δπζαπνξξφθεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ 

 

 Η αθαξβφδε είλαη έλαο αλαζηνιέαο ηεο α-γιπθνζηδάζεο, ε νπνία αλαζηέιιεη 

ηε δηάζπαζε θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ ζην ιεπηφ έληεξν κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ κεηαγεπκαηηθψλ επηπέδσλ γιπθφδεο. Η θαζπζηεξεκέλε 

απνξξφθεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ παξαηεηακέλν θνξεζκφ 

κεηαγεπκαηηθά γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απψιεηα βάξνπο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε 

απψιεηα βάξνπο πνπ επηηπγράλεη ε αθαξβφδε είλαη δνζνεμαξηψκελε θαη κηθξνχ 

βαζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ ρνξεγείηαη σο επί ην πιείζην ζε δηαβεηηθνχο 

παρχζαξθνπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηαβήηε
185,186

. 
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1.6.4.3 Φάξκαθα πνπ πξνθαινχλ δπζαπνξξφθεζε ιίπνπο 

 

Η νξιηζηάηε είλαη έλαο αλαζηνιέαο ηεο παγθξεαηηθήο ιηπάζεο πνπ κεηψλεη 

ηελ απνξξφθεζε ιίπνπο ζην ιεπηφ έληεξν θαη απμάλεη ηελ απνβνιή ιίπνπο ζηα 

θφπξαλα. ε αζζελείο πνπ θαηαλαιψλνπλ γεχκαηα κε ελεξγεηαθφ θνξηίν πνπ 

πξνέξρεηαη θαηά 30% απφ ιίπνο ε νξιηζηάηε πξνθαιεί απνβνιή 30% ηνπ 

πξνζιακβαλφκελνπ ιίπνπο ζηα θφπξαλα
187

.  

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξιηζηάηεο έρεη απνδεηρζεί ζε ηπραηνπνηεκέλεο 

ειεγρφκελεο κειέηεο
188,189

. ε κηα απ’ απηέο, 20-40% ησλ αζζελψλ (έλαληη 10-25% 

ζηελ νκάδα πνπ ιάκβαλε κφλν αλάινγε δίαηηα), έραζαλ >10% ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπο 

βάξνπο, κεηά έλα ρξφλν ζεξαπείαο
188

. 

Δπηπιένλ, ζε κία κειέηε αζζελψλ κε παρπζαξθία φπνπ ζε κία νκάδα 

ρνξεγήζεθε νξιηζηάηε θαη ζε κία άιιε κφλν αλάινγε δίαηηα, ε απψιεηα βάξνπο ζηνλ 

πξψην ρξφλν ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηελ νκάδα πνπ έιαβε νξιηζηάηε (8,8 kg 

έλαληη 4,3 kg). Καηά ην δεχηεξν ζθέινο ηεο κειέηεο νη αζζελείο πέξαζαλ ζε 

ειεχζεξε δίαηηα θαη κε ην πέξαο ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ αλεδείρζε φηη νη αζζελείο πνπ 

ζπλέρηζαλ λα παίξλνπλ νξιηζηάηε είραλ αλαθηήζεη ζεκαληηθά ιηγφηεξν βάξνο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ
190

 (γξαθηθή παξάζηαζε 2). 

 

 

 

 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 2:  Η κεηαβνιή ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε δηάζηεκα 2 εηψλ κεηά 

απφ ρνξήγεζε νξιηζηάηεο ζε δφζεηο 60 mg θαη 120 mg. 

( Hauptmann J for the Orlistat Primary Care Study Group: Orlistat in the long-term 

treatment of obesity in primary care settings. Arch Fam Med 2000;9:160-167.) 
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Η νξιηζηάηε έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηε κείσζε ηεο LDL- ρνιεζηεξφιεο,  

αλεμάξηεηα απφ ηελ απψιεηα βάξνπο
188

, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε κεησκέλε 

απνξξφθεζε ρνιεζηεξφιεο απφ ηελ ηξνθή
191

. Λφγσ ηνπ κεραληζκνχ δξάζεο ηεο 

είλαη απαξαίηεην νη αζζελείο λα ιακβάλνπλ δίαηηα πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

πξσηεΐλεο θαη ζχκπινθνπο πδαηάλζξαθεο θαη ρακειή ζε ιίπνο. Αλ ε δίαηηα πεξηέρεη 

κεγάιε πνζφηεηα ιίπνπο ζεκαληηθφ κέξνο απηνχ δελ απνξξνθάηαη θαη πξνθαιεί 

ζνβαξέο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο (κεηεσξηζκφ,  απνβνιή δχζνζκσλ αεξίσλ θαη 

δηάξξνηεο) πνπ νδεγνχλ ζε αλάπηπμε ξαγάδσλ, αηκνξξνΐδσλ θαη πεξηπξσθηηθψλ 

απνζηεκάησλ. 

ήκεξα ε νξιηζηάηε απνηειεί ην κνλαδηθφ εγθεθξηκέλν θάξκαθν γηα ηελ 

παρπζαξθία θαη ε καθξνρξφληα ρνξήγεζε ηεο θαίλεηαη φηη είλαη αξθεηά αζθαιήο.   
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1.7  Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ηεο θιηληθά ζνβαξήο 

παρπζαξθίαο 

 
 

1.7.1  Ελδείμεηο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο 

 

Οη ελδείμεηο γηα ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο θιηληθά ζνβαξήο 

παρπζαξθίαο πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα 4 θαη έρνπλ θαζνξηζζεί ην 1991 απφ ην 

National Institute of Health (NIH) ησλ Η.Π.Α
192

. 

Σα θξηηήξηα απηά θαζηζηνχλ ζαθή ηελ αλάγθε πνιπηνκεαθήο πξνζέγγηζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη παζνινγηθή, ρεηξνπξγηθή, ςπρνινγηθή εθηίκεζε θαζψο θαη εθηίκεζε 

ζξέςεο. 

 

Ελδείμεηο γηα ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο: 

 BMI (Kg/m
2
) ≥40 ή 

 BMI (Kg/m
2
)≥35 ζε αζζελείο κε ζπλνδά λνζήκαηα ηεο παρπζαξθίαο, φπσο 

ζνβαξή απνθξαθηηθή άπλνηα ζηνλ χπλν, ζαθραξψδε δηαβήηε ή 

κπνθαξδηνπάζεηα απφηνθν ηεο παρπζαξθίαο, θ.α. 

Επηπξόζζεηα θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ:  

 Απνηπρία ζπληεξεηηθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ ηνπ βάξνπο 

 Απνπζία παζνινγηθψλ ή ςπρηαηξηθψλ αληελδείμεσλ 

 Πιήξεο θαηαλφεζε ηεο ηερληθήο θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο επέκβαζεο απφ ηνλ 

αζζελή, θαζψο θαη δέζκεπζε απηνχ γηα καθξνρξφληα κεηεγρεηξεηηθή 

παξαθνινχζεζε 

 

 

 

Ο πξνεγρεηξεηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε θαηαζηάζεσλ πνπ 

ζπρλά ζπλνδεχνπλ ηελ παρπζαξθία θαη αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Η 

εθηίκεζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ γηα επέκβαζε απνηειεί έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη ελδερνκέλσο δπζθνιφηεξα ζεκεία ηεο πξνεγρεηξεηηθήο 

εθηίκεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έλα πςειφ πνζνζηφ ησλ παρχζαξθσλ αζζελψλ 

παξνπζηάδεη θάπνηαο κνξθήο ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή
193

. Δπηπιένλ, κηα θαιή 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη νη επαξθείο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αζζελνχο είλαη 

απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επέκβαζεο
194

. 

Πίνακασ 4: Ενδείξεισ και κριτιρια χειρουργικισ αντιμετώπιςθσ κλινικά 

ςοβαρισ παχυςαρκίασ 
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Λίγεο είλαη νη αληελδείμεηο γηα ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο. 

ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα απμήζνπλ ηνλ πεξηεγρεηξεηηθφ θίλδπλν ζε κε απνδεθηά επίπεδα, 

φπσο αζηαζήο ζηεζάγρε, βαξηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ηειηθνχ ζηαδίνπ ρξφληα 

αλαπλεπζηηθή λφζνο, θαθνήζεηα, επαηηθή αλεπάξθεηα, ππιαία ππέξηαζε θαζψο θαη 

δηαηαξαρέο λνεηηθψλ θαη ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο κείδνλα ςπρνπαζνινγία, 

εμάξηεζε απφ αιθνφι θαη ςπρνηξφπεο νπζίεο, λνεηηθή δηαηαξαρή θαη επεξεαζκέλε 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα
195

. 

Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

καθξνπξφζεζκε κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζε πξνθεηκέλνπ ε ρεηξνπξγηθή ηεο 

παρπζαξθίαο λα παξέρεη αζθαιή θαη επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα, κε ηε κηθξφηεξε 

δπλαηή λνζεξφηεηα. Η κεηεγρεηξεηηθή δηαρείξηζε πξνυπνζέηεη κία ζπληνληζκέλε 

πξνζέγγηζε πνιιψλ εηδηθνηήησλ, φπσο ε ρεηξνπξγηθή, ε ελδνθξηλνινγία, ε 

ςπρηαηξηθή, ε παζνινγία, ε θιηληθή δηαηηνινγία θαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο ζξέςεο
196

. 

 

 

1.7.2 Ιζηνξηθέο επεκβάζεηο 

 

1.7.2.1 Νεζηηδν-εηιετθή παξάθακςε ( jejuno-ileal bypass ) 

 

Η πξψηε επέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 ήηαλ ε λεζηηδν-εηιετθή παξάθακςε. Σν 90-95% ηνπ ιεπηνχ 

εληέξνπ απνθιεηφηαλ απφ ηε δηέιεπζε ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαζψο γίλνληαλ 

αλαζηφκσζε ηεο λήζηηδαο κε ηνλ ηειηθφ εηιεφ
197

. Η επέκβαζε είρε ζεακαηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ απψιεηα βάξνπο, αιιά ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ζπλδξφκνπ βξαρένο 

εληέξνπ ζνβαξήο κνξθήο θαη ηεο παξακνλήο κεγάινπ κήθνπο ηπθιήο έιηθαο 

ζπλνδεπφηαλ απφ κεγάιν αξηζκφ πξψηκσλ θαη απψηεξσλ ζνβαξψλ επηπινθψλ. Η 

εγρείξεζε εγθαηαιείθηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζήκεξα έρεη ηζηνξηθή 

κφλν ζεκαζία. Οη καθξνπξφζεζκεο κεηαβνιηθέο επηπινθέο πεξηειάκβαλαλ 

ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο, φπσο ππνθαιηαηκία, ππαζβεζηηαηκία, ππνκαγλεζηαηκία, 

επαηηθή αλεπάξθεηα, λεθξνιηζίαζε θαη απηνάλνζεο δηαηαξαρέο φπσο αξζξίηηδα θαη 

ππνδφξηεο βιάβεο ηνπ ηχπνπ νδψδνπο εξπζήκαηνο
198,199

.   
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1.7.2.2 Γαζηξνπιαζηηθέο 

 

Οη ηερληθέο απηέο αλαπηχρζεθαλ βαζηδφκελεο ζηελ ππφζεζε φηη ε 

δηακεξηζκαηνπνίεζε ηνπ ζηνκάρνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ φγθν ηεο 

πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο ιφγσ πξψηκνπ θνξεζκνχ. ηελ πξψηε γαζηξνπιαζηηθή 

ησλ Mason θαη Printen ν ζηφκαρνο δηαηέκλνληαλ νξηδφληηα απφ ην έιαζζνλ πξνο ην 

κείδνλ ηφμν κε δεκηνπξγία ζηνκίνπ δηακέηξνπ πεξίπνπ 1 cm πνπ νδεγνχζε ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπ ζηνκάρνπ, ρσξεηηθφηεηαο 30-50 ml, κε ην 

θαηψηεξν ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ. Η επέκβαζε απηή γξήγνξα εγθαηαιείθηεθε ιφγσ 

απνηπρίαο δηαηήξεζεο ζεκαληηθήο απψιεηαο βάξνπο ζην ρξφλν
200,201

.  

Η εληζρπκέλε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή (Vertical Banded Gastroplasty- VBG) 

πεξηειάκβαλε ηελ εθαξκνγή ελφο απηφκαηνπ ζπξξαπηηθνχ 4 ζεηξψλ clips παξάιιεια 

πξνο ην έιαζζνλ ηφμν ηνπ ζηνκάρνπ 4 cm απφ ηελ θαξδηννηζνθαγηθή ζπκβνιή, κε 

ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο κηθξφο γαζηξηθφο ζχιαθνο ρσξεηηθφηεηαο 15 ml. 

Η δηακφξθσζε ηεο δηακεξηζκαηνπνίεζεο επέηξεπε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ζπλζεηηθνχ 

δαθηπιίνπ ζην ζηφκην εμφδνπ ηνπ ζπιάθνπ πξνο ην ζψκα ηνπ ζηνκάρνπ. Απηφ 

γίλνληαλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάηαζε ηνπ ζηνκίνπ κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ. Οη Laws θαη Pitadosi ήηαλ νη πξψηνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ δαθηχιην 

ζηιηθφλεο ζην ζηφκην εμφδνπ
202

, ελψ ν Mason ελίζρπε ην ζηφκην εμφδνπ κε ηαηλία 

Marlex. 

Οη γαζηξνπιαζηηθέο παξφηη θπξηάξρεζαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έρνπλ 

πιένλ εγθαηαιεηθηεί ιφγσ απνηπρίαο δηαηήξεζεο ηεο απψιεηαο βάξνπο 

καθξνπξφζεζκα.  

 

 

1.7.3  ύγρξνλεο επεκβάζεηο  

 

1.7.3.1 Ρπζκηδφκελνο γαζηξηθφο ηκάληαο 

 

O γαζηξηθφο ηκάληαο είλαη ηερληθά ε πην απιή επέκβαζε γηα ηελ θιηληθά 

ζνβαξή παρπζαξθία. Οη πξψηνη πνπ εηζήγαγαλ απηή ηελ ηερληθή ήηαλ νη Wilkinson 

θαη Peloso ην 1978 θαη ελ ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηξνπνπνηήζεηο απφ ηνπο Kolle, 

Molina θαη Oria
203,204

. Ο Kuzmak ( 1986 ) εηζήγαγε ην ξπζκηδφκελν δαθηχιην 

ζηιηθφλεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε κηα ππνδφξηα αληιία ζην θνηιηαθφ ηνίρσκα
205

. Καηά 
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ηελ ηερληθή απηή ηνπνζεηείηαη κία ζπζθεπή πνπ απνηειείηαη απφ έλα δαθηχιην 

ζηιηθφλεο γχξσ απφ ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ, 1-2 cm θάησ απφ ηε 

γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα γαζηξηθφ ζχιαθν 

ρσξεηηθφηεηαο 15ml. ην εζσηεξηθφ ηνπ δαθηπιίνπ ππάξρεη έλα θπθιηθφ κπαιφλη 

ζπλδεφκελν κε έλα ζσιελάθη πνπ θαηαιήγεη ζε κία βαιβίδα πνπ ηνπνζεηείηαη 

ππνδφξηα ζην άλσ ηκήκα ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο. Σν εχξνο ηνπ ζηνκίνπ, ζπλήζσο 

δηακέηξνπ 1 cm, κπνξεί λα απμνκεησζεί κε ηελ έγρπζε ή ηελ αθαίξεζε θπζηνινγηθνχ 

νξνχ απφ ην κπαιφλη κε κία βειφλα απφ ηελ ππνδφξηα βαιβίδα έγρπζεο (ζρήκα 6).  

 

 

 

 

 

 

1.7.3.2  Γαζηξηθή παξάθακςε 

 

Η πξψηε γαζηξηθή παξάθακςε έγηλε απφ ην Mason ην 1966
206

. Η γαζηξηθή 

παξάθακςε ηνπ  Mason  ζπλίζηαην ζε νξηδφληηα δηακεξηζκαηνπνίεζε ηνπ αλψηεξνπ 

ηκήκαηνο ηνπ ζηνκάρνπ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο κηθξφο γαζηξηθφο ζχιαθνο 

ρσξεηηθφηεηαο 100-150 ml. Η ζπλέρεηα ηνπ ΓΔ απνθαζίζηαην κε κία γαζηξν-

λεζηηδηθή αλαζηφκσζε αγθχιεο δηακέηξνπ 12 mm. Αξγφηεξα ν Mason ηξνπνπνίεζε 

ηελ επέκβαζε κεηψλνληαο πεξαηηέξσ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ γαζηξηθνχ ζπιάθνπ ζε 50 

ml πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ απψιεηα βάξνπο, ελψ εμαηξψληαο πεξαηηέξσ ηελ 

χιμα 6: Ρυκμιηόμενοσ γαςτρικόσ ιμάντασ 
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νμενεθθξηηηθή  κνίξα ηνπ ζηνκάρνπ απφ ηελ παξνπζία ηξνθήο κείσζε θαη ηνλ 

θίλδπλν αλάπηπμεο έιθνπο
207

. 

Σν 1977 ν Griffen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ηξνπνπνίεζαλ ηε γαζηξηθή 

παξάθακςε, πηνζεηψληαο ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ΓΔ κε απνκνλσκέλε έιηθα 

Roux
208

. Απηή ε ηερληθή, έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο κηθξφηεξεο ηάζεο ζηελ γαζηξν-

λεζηηδηθή αλαζηφκσζε θαη ηελ εμάιεηςε ηεο παιηλδξφκεζεο ρνιήο ζην γαζηξηθφ 

θνιφβσκα κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο αιθαιηθήο γαζηξίηηδαο
209

.  

Η γαζηξηθή παξάθακςε εμειίρζεθε ζηα 30 ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ 

αξρηθή πεξηγξαθή ηεο θαη ζήκεξα πεξηιακβάλεη πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο. Σν κέγεζνο 

ηνπ γαζηξηθνχ ζπιάθνπ πξννδεπηηθά κεηψζεθε ζηελ ηξέρνπζα ρσξεηηθφηεηα ησλ 15-

20  

 

 

ml κε επηκήθε θαηαζθεπή. Ο γαζηξηθφο ζχιαθνο ζπλήζσο θαηαζθεπάδεηαη 

δηαηέκλνληαο παξά δηακεξηζκαηνπνηψληαο ην ζηνκάρη, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 

πηζαλή δεκηνπξγία γαζηξν-γαζηξηθνχ ζπξηγγίνπ εμαηηίαο κεξηθήο ή νιηθήο δηάζπαζεο 

ηεο ζπξξαθήο
210

. Η γαζηξνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε νθείιεη λα θαηαζθεπάδεηαη κε 

ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα ζηφκην εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 1-1,2 cm.  

 

ρήκα 7: Γαζηξηθή παξάθακςε 
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Σα ηκήκαηα ηνπ εληέξνπ πνπ πξνθχπηνπλ είλαη:  

 Η ρνινπαγθξεαηηθή έιηθα πνπ νξίδεηαη σο ην ηκήκα ηεο λήζηηδαο πνπ 

εθηείλεηαη απφ ην ζχλδεζκν ηνπ Treitz κέρξη ηε λεζηηδνλεζηηδηθή 

αλαζηφκσζε,  πνπ απνηειεί ην ζεκείν φπνπ ζπλαληψληαη ε ηξνθή, ε ρνιή θαη 

νη παγθξεαηηθέο εθθξίζεηο. Σν κήθνο ηεο είλαη 60-80 cm. 

 Η δηαηξνθηθή έιηθα είλαη ε έιηθα Roux πνπ εθηείλεηαη απφ ηε 

γαζηξνλεζηηδηθή κέρξη ηε λεζηηδνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε. Καηά κήθνο απηνχ 

ηνπ ηκήκαηνο κεηαθέξεηαη ε πξνζιακβαλφκελε ηξνθή απνπζία ρνιήο θαη 

παγθξεαηηθψλ πγξψλ. Σν κήθνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη 75-150 cm, αλ θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεγαιχηεξα κήθε. Μηα δηαηξνθηθή έιηθα 150 cm 

αλαθέξεηαη σο γαζηξηθή παξάθακςε κε καθξχ ζθέινο (long limb). Δάλ ε 

ρνινπαγθξεαηηθή έιηθα αλαζηνκσζεί 75-100 εθ απφ ηελ εηιενηπθιηθή 

βαιβίδα ε γαζηξηθή παξάθακςε νλνκάδεηαη πεξηθεξηθνχ ηχπνπ (distal 

bypass) θαη πξνζζέηεη βαζκφ δπζαπνξξφθεζεο ιίπνπο θαη ζπκπιφθσλ 

πδαηαλζξάθσλ. 

 Η θνηλή έιηθα είλαη ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ απφ ηε 

λεζηηδνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε κέρξη ηελ εηιενηπθιηθή βαιβίδα. Σν κήθνο 

απηνχ ηνπ ηκήκαηνο δελ κεηξάηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην 

ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ εληέξνπ. Η θνηλή έιηθα ζπλήζσο απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ.  

 

 

1.7.3.3 Υνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή  

 

Παξφηη νη λεζηηδν-εηιετθέο παξαθάκςεηο εγθαηαιείθηεθαλ, ε ηδέα ηεο 

αλάπηπμεο βαζκνχ δπζαπνξξφθεζεο γηα ηε ζεξαπεία ηεο θιηληθά ζνβαξήο 

παρπζαξθίαο ζπλέρηδε λα πθίζηαηαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη απψιεηα βάξνπο θαη λα 

δηαηεξείηαη ζην ρξφλν. Η θχξηα αηηία απνηπρίαο ηεο λεζηηδν-εηιετθήο παξάθακςεο 

ήηαλ ε παξνπζία ηπθιήο έιηθαο ιεπηνχ εληέξνπ. Η ηπθιή απηή έιηθα είρε σο 

απνηέιεζκα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ βαθηεξίσλ θαη ηηο επηπινθέο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη επηπινθέο θαη λα δηαηεξεζεί 

ηθαλνπνηεηηθή απψιεηα βάξνπο ην 1979 ν Nicola Scopinaro αλέπηπμε κία λέα ηερληθή 

πνπ πξνθαινχζε κεξηθή δπζαπνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, θπξίσο ησλ 

ιηπψλ θαη ησλ ζπκπιφθσλ πδαηαλζξάθσλ ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη ηπθιή έιηθα, 
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γλσζηή σο ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή
211

. Η ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη κε κείσζε ηεο γαζηξηθήο νμχηεηαο γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο 

αλαζηνκσηηθνχ έιθνπο, πνπ επηηπγράλεηαη κε πθνιηθή ή επηκήθε γαζηξεθηνκή ή κε 

θαηάξγεζε ηεο γαζηξηθήο θαη εληεξηθήο θάζεο ηεο έθθξηζεο νμένο πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε γαζηξηθή παξάθακςε. 

Η ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή θαηά Scopinaro απνηειείηαη απφ κία νξηδφληηα 

κεξηθή γαζηξεθηνκή, πνπ θαηαιείπεη γαζηξηθφ ζχιαθν ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 

200-350 ml κε ζχγθιεηζε ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, κία γαζηξν-λεζηηδηθή αλαζηφκσζε 

κε έιηθα Roux κήθνπο 250 εθ  θαη θνηλή έιηθα κε αλαζηφκσζε ηεο 

ρνινπαγθξεαηηθήο έιηθαο ζηα 50 εθ απφ ηελ εηιεν-ηπθιηθή βαιβίδα (ζρήκα 8)
212

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 8: Υνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή θαηά Scopinaro 
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1.7.3.4  Υνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή κε δσδεθαδαθηπιηθφ δηαθφπηε (Duodenal switch) 

 

Πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε ηεο επέκβαζεο ηνπ Scopinaro, πνπ νδεγεί επίζεο ζε 

δπζαπνξξφθεζε κέζσ ρνινπαγθξεαηηθήο εθηξνπήο. Αλ θαη πεξηγξάθεθε αξρηθά απφ 

ηνλ Hess (ζρήκα 9), εθαξκφζζεθε επξέσο απφ ηνλ Marceau θαη ηελ νκάδα ηνπ θαη 

πνιχ γξήγνξα έγηλε δεκνθηιήο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ Καλαδά
213

.  

ε ζχγθξηζε κε ηελ ηερληθή ηνπ Scopinaro ε εγρείξεζε απηή πεξηιακβάλεη: 

 Δπηκήθε γαζηξεθηνκή πνπ μεθηλά ζε απφζηαζε 6 εθ απφ ηνλ ππισξφ, αθαηξεί 

ην 90% ηνπ ζηνκάρνπ θαηαιείπνληαο ην 10% κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 60-

80 ml.   

 Γηαηήξεζε ηνπ ππισξνχ. 

 Η δηαηξνθηθή έιηθα κήθνπο 250 εθ αλαζηνκψλεηαη 3 εθ απφ ηνλ ππισξφ κεηά 

απφ δηαηνκή ηνπ δσδεθαδαθηχινπ θαη ζχγθιεηζε ηνπ πεξηθεξηθνχ ηνπ 

ηκήκαηνο θαη ε ρνινπαγθξεαηηθή έιηθα αλαζηνκψλεηαη 100 εθ απφ ηελ 

εηιενηπθιηθή βαιβίδα. 

 

 

 

 

 

ρήκα 9: Υνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή κε δσδεθαδαθηπιηθφ δηαθφπηε 
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1.7.3.5  Υνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή καθξψλ ειίθσλ (BPD-LL) 

 

Μία παξαιιαγή ηεο ρνινπαγθξεαηηθήο εθηξνπήο, ε ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή 

καθξψλ ειίθσλ, επηηπγράλεη κείσζε ηεο γαζηξηθήο νμχηεηαο κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

κηθξνχ γαζηξηθνχ ζπιάθνπ ρσξεηηθφηεηαο 40-60 ml, αθήλνληαο ην ππφινηπν ηκήκα 

ηνπ ζηνκάρνπ ζηελ αλαηνκηθή ηνπ ζέζε. 

 

 

 

 

 

 

 

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο δηαηξνθηθήο, ρνινπαγθξεαηηθήο θαη θνηλήο έιηθαο κε 

ηξφπν ψζηε λα πξνθαιείηαη κεξηθή δπζαπνξξφθεζε ιηπψλ θαη ζπκπιφθσλ 

πδαηαλζξάθσλ αλάινγα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξηγξαθείζα ηερληθή (εηθφλα 9). Η 

επέκβαζε απηή έρεη κηθξφηεξνπο εγρεηξεηηθνχο θηλδχλνπο απνθεχγνληαο ηελ 

αθαίξεζε ηνπ πεξηθεξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ζηνκάρνπ
214

.  

 

 

 

ρήκα 10: Υνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή καθξψλ 

ειίθσλ (BPD-LL) 
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1.7.3.6  Δπηκήθεο γαζηξεθηνκή 

 

ε αζζελείο πνιχ πςεινχ θηλδχλνπ, είηε ιφγσ κεγάινπ δείθηε ζσκαηηθήο 

κάδαο είηε ιφγσ ζνβαξψλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ, πξνηείλεηαη λα δηελεξγείηαη αξρηθά 

επηκήθεο θάζεηε γαζηξεθηνκή, σο πξψηε θάζε ηεο ρνινπαγθξεαηηθήο εθηξνπήο κε 

εθηξνπή ηεο δηέιεπζεο ηξνθήο απφ ην δσδεθαδάθηπιν
215,216

. Η επέκβαζε απηή κπνξεί 

λα απνηειέζεη ηελ νξηζηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, αλ νδεγήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθή απψιεηα 

βάξνπο πνπ δηαηεξείηαη ζην ρξφλν ή λα ζπλδπαζηεί ζε δεχηεξν ρξφλν, κε ηε δεκηνπξγία 

δσδεθαδαθηπινεηιετθήο αλαζηφκσζεο, πνπ ζα δψζεη επηπξφζζεηε απψιεηα βάξνπο 

ιφγσ ηεο κεξηθήο δπζαπνξξφθεζεο ιίπνπο θαη ζπκπιφθσλ πδαηαλζξάθσλ πνπ ζα 

πξνζηεζεί ζηελ επέκβαζε (ζρήκα 11). 

Η επηκήθεο γαζηξεθηνκή πξφζθαηα έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ηειηθή 

επέκβαζε ζε αζζελείο κε δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο ≤50 Kg/m2 ή ≤45 Kg/m2 κε 

ζρεηηθψο ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
217,218

. 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 11: Δπηκήθεο γαζηξεθηνκή 
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1.7.3.7  Λαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο 

 

Oη επεκβάζεηο γηα θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ιαπαξνζθνπηθά. ήκεξα ην 85% ησλ επεκβάζεσλ γηα θιηληθά 

ζνβαξή παρπζαξθία γίλνληαη ιαπαξνζθνπηθά θαη ην πνζνζηφ απηφ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί ηα εξρφκελα ρξφληα
219

.  

Η ιαπαξνζθνπηθή πξνζπέιαζε έρεη αλάινγα απνηειέζκαηα κε ηελ αλνηθηή 

ρεηξνπξγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο θαη ζπλνδεχεηαη 

απφ κηθξφηεξν κεηεγρεηξεηηθφ πφλν, κηθξφηεξν αξηζκφ αλάπηπμεο κεηεγρεηξεηηθψλ 

θειψλ, ιηγφηεξεο δηαππήζεηο ηξαπκάησλ, ιηγφηεξεο αλαπλεπζηηθέο επηπινθέο, 

ηαρχηεξε αλάξξσζε θαη έμνδν απφ ην λνζνθνκείν
220-222

. 

 

 

1.7.4 Μεραληζκνί πνπ νδεγνύλ ζηελ απώιεηα βάξνπο κεηεγρεηξεηηθά 

 

Οη κεραληζκνί πνπ πξνθαινχλ απψιεηα βάξνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζην 

ρξφλν γηα θάζε κία απφ ηηο ζχγρξνλεο επεκβάζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 12.  

Ο γαζηξηθφο πεξηνξηζκφο επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ κηθξνχ 

γαζηξηθνχ ζπιάθνπ πνπ πξνθαιεί πξψηκν αίζζεκα θνξεζκνχ, κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ε πνζφηεηα ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο. Δπηπιένλ ην αίζζεκα 

θνξεζκνχ παξαηείλεηαη ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο θέλσζεο ηνπ ζπιάθνπ σο 

απνηέιεζκα ηνπ κηθξνχ εχξνπο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπιάθνπ κε ηνλ ππφινηπν 

ζηφκαρν
223-225

. 

Οξκφλεο πνπ εθθξίλνληαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο πξφζιεςεο ηξνθήο. Η νξεμηνγφλνο νξκφλε 

γθξειίλε εθθξίλεηαη απφ ην ζφιν ηνπ ζηνκάρνπ κε ηελ πξφζιεςε ηξνθήο. Μεηά απφ 

γαζηξηθή παξάθακςε θαη ζε νξηζκέλεο ηερληθέο ρνινπαγθξεαηηθήο εθηξνπήο πνπ ε 

ηξνθή δελ πεξλά απφ ην ζφιν θαη ην ππφινηπν ζηνκάρη, ε γθξειίλε παξακέλεη 

ρακειή ζην αίκα πεξηνξίδνληαο ηελ φξεμε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηαλάισζε 

ηξνθήο
64

. Η κε έθθξηζε γθξειίλεο κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή ιφγσ αθαίξεζεο 

ηνπ ζφινπ ηνπ ζηνκάρνπ έρεη ην ίδην απνηέιεζκα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φπσο έρνπλ 

δείμεη πξφζθαηεο κειέηεο 
226-228

. Οξκφλεο φπσο ην GLP-1, ην PYY 33-36 θαη ε 

νμπκνληνπιίλε πνπ παξάγνληαη ζηνλ εηιεφ απφ ηα L θχηηαξα ηνπ εληεξηθνχ 
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βιελλνγφλνπ παξνπζία ζεκαληηθήο πνζφηεηαο απέπηνπ ηξνθήο πξνθαινχλ 

ζεκαληηθή αλνξεμία κεηψλνληαο ηελ πξφζιεςε ηξνθήο
227,228

. 

 Η είζνδνο γιπθφδεο ζηε λήζηηδα, κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε θαη 

νξηζκέλνπο ηχπνπο ρνινπαγθξεαηηθήο εθηξνπήο, ιφγσ ηεο πςειήο σζκσηηθφηεηαο 

πξνθαιεί κεηαθίλεζε πγξψλ απφ ηελ θπθινθνξία ζηνλ απιφ ηνπ εληέξνπ γηα λα 

επηηεπρζεί αξαίσζε. Πξνθαινχληαη, γηα ην ιφγν απηφ, ηαρπθαξδία, εθίδξσζε θαη 

ηάζε γηα ιηπνζπκία. Δπηπιένλ, ε δηάηαζε ηνπ εληέξνπ πξνθαιεί ηελ έθθξηζε απφ ηα 

θχηηαξα ηνπ βιελλνγφλνπ αγγεηνδξαζηηθψλ πεπηηδίσλ πνπ πξνθαινχλ εξπζξφηεηα 

θαη αίζζεκα ηάζεο ζην πξφζσπν. Σα ζπκπηψκαηα απηά, γλσζηά σο ζχλδξνκν 

Dumping, νδεγνχλ ζηελ απνθπγή ιήςεο θαζαξψλ πδαηαλζξάθσλ κε απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ησλ πξνζιακβαλφκελσλ ζεξκίδσλ
229-231

. 

Η κεξηθή δπζαπνξξφθεζε ιίπνπο θαη ζπκπιφθσλ πδαηαλζξάθσλ ζηηο 

ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλάληεζε ηεο ρνιήο θαη ησλ 

παγθξεαηηθψλ πγξψλ κε ηελ πξνζιακβαλφκελε ηξνθή ζην ηειηθφ ηκήκα ηνπ εηιενχ, 

κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε απνξξφθεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ζε πνζνζηφ 70-80% ησλ πξνζιακβαλφκελσλ
232,233

. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εγρείξεζε αλαγθάδεη ηνλ αζζελή λα ηξνπνπνηήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλεη 

ην ρεηξνπξγείν. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αζζελήο πνπ θαηαλαιψλεη έλα γεχκα πνπ 

ππεξβαίλεη ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ γαζηξηθνχ ζπιάθνπ κπνξεί λα λνηψζεη 

επηγαζηξαιγία, λαπηία, έκεην ή αλάξξνηα. Η ζεκαληηθή κείσζε ηεο πξφζιεςεο 

γιπθφδεο θαη ιίπνπο απνηειεί αλαγθαία πξνζαξκνγή γηα ηνπο αζζελείο κε γαζηξηθή 

παξάθακςε ή ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην ζχλδξνκν 

Dumping θαη ηηο εμεζεκαζκέλεο δηάξξνηεο. Οη δηάξξνηεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

ξαγάδεο δαθηπιίνπ, πεξηεδξηθά απνζηήκαηα, ζπξίγγηα, αηκνξξνΐδεο, θαη ζηε ζνβαξή 

κεηαβνιηθή επηπινθή ηεο ππνιεπθσκαηηλαηκίαο. Η εκπεηξία δείρλεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηξνπνπνηνχλ ηε δηαηηεηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη παξαπάλσ αλεπηζχκεηεο δξάζεηο. 
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• Μειωμζνθ κερμιδικι πρόςλθψθ λόγω πρϊιμου κορεςμοφ

• Μειωμζνθ κερμιδικι πρόςλθψθ λόγω πρϊιμου κορεςμοφ, μείωςθσ τθσ 
όρεξθσ και ανορεξίασ

• Αλλαγζσ ςτθν ζκκριςθ γαςτρεντερικϊν ορμονϊν, λόγω εκτομισ του 
κόλου του ςτομάχου και προϊκθςθσ απζπτου τροφισ ςτον τελικό ειλεό

• Μειωμζνθ κερμιδικι πρόςλθψθ λόγω πρϊιμου κορεςμοφ, μείωςθσ τθσ 
όρεξθσ και ανορεξίασ

• Αλλαγζσ ςτθν ζκκριςθ γαςτρεντερικϊν ορμονϊν, λόγω παράκαμψθσ του 
περιφερικοφ ςτομάχου και τθσ αρχικισ μοίρασ τθσ νιςτιδασ

• φνδρομο Dumping

• Ενεργοποίθςθ ενδογενϊν μθχανιςμϊν ςτο ζντερο που προκαλοφν 
ανορεξία:

 Αφξθςθ εντερικισ νεογλυκογζνεςθσ

 Ελαττωμζνθ ςφηευξθ χολικϊν αλάτων με ελεφκερα λιπαρά οξζα

 Αλλαγζσ ςτθ μικροβιακι χλωρίδα του εντζρου

• Μειωμζνθ κερμιδικι πρόςλθψθ λόγω μείωςθσ τθσ όρεξθσ και 
ανορεξίασ

• Αλλαγζσ ςτθν ζκκριςθ γαςτρεντερικϊν ορμονϊν, λόγω εκτομισ ι 
παράκαμψθσ του περιφερικοφ ςτομάχου και τθσ νιςτιδασ

• Ενεργοποίθςθ ενδογενϊν μθχανιςμϊν ςτο ζντερο που 
προκαλοφν ανορεξία:

 Αφξθςθ εντερικισ νεογλυκογζνεςθσ

 Ελαττωμζνθ ςφηευξθ χολικϊν αλάτων με ελεφκερα λιπαρά 
οξζα

 Πικανι παραγωγι αγνϊςτων μεςολαβθτϊν ςτο 
δωδεκαδάκτυλο και τθν αρχικι μοίρα τθσ νιςτιδασ

• Δυςαπορρόφθςθ λίπουσ και ςυμπλόκων υδατανκράκων

ASGB

LSG

RYGBP

BPD

 

 

 

 

ρήκα 12: Μεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα βάξνπο κεηεγρεηξεηηθά 
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1.7.5 Απνηειέζκαηα ρεηξνπξγηθήο ηεο παρπζαξθίαο 

 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο θαη ησλ ζπλνδψλ απηήο 

λνζεκάησλ.  

 

1.7.5.1  Απψιεηα βάξνπο 

 

Η κέζε απψιεηα βάξνπο ζηα δέθα ρξφληα, ζπλνιηθά γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

εγρεηξήζεσλ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε επηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο εγρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε αζζελνχο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 60% ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο 

ζψκαηνο, πνπ είλαη ε δηαθνξά ηνπ ηδαληθνχ βάξνπο απφ ην ηξέρνλ βάξνο ηνπ 

αζζελνχο πξνεγρεηξεηηθά (γξαθηθή παξάζηαζε 3)
234

. 

 

 

 

 

 

 

Η κέγηζηε απψιεηα παξαηεξείηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο εγρείξεζεο 12-18 

κήλεο κεηεγρεηξεηηθά θαη θπκαίλεηαη ζην 50-80% ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο
234

. Με 

Γξαθηθή παξάζηαζε 3: Η κέζε απψιεηα βάξνπο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο εγρεηξήζεσλ. 

O’Brien PE. Systematic review of medium-term weight loss after bariatric operations. 

Obes Surg 2006; 16: 1032-1040 
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ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, έλα κέξνο ηνπ βάξνπο πνπ ράζεθε επαλαθηάηαη ζηαδηαθά θαη 

ε κέζε ηηκή ηεο απψιεηαο γηα ην ξπζκηδφκελν γαζηξηθφ ηκάληα είλαη 40-55% ζηα έμη 

ρξφληα
235-237

, 50-60% γηα ηηο γαζηξηθέο παξαθάκςεηο ζηα δεθαπέληε ρξφληα
238-240

 θαη 

65-80% γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ρνινπαγθξεαηηθψλ εθηξνπψλ ζηα είθνζη 

ρξφληα
241,242

. 

Έλα πνζνζηφ αζζελψλ πνπ θπκαίλεηαη ζην 5-40% δε δηαηεξεί 

καθξνπξφζεζκα απψιεηα βάξνπο ≥40% ηνπ ππεξβάιινληνο, πνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο σο ην ειάρηζην φξην γηα ηελ επηηπρία ηεο θάζε εγρείξεζεο σο πξνο ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε βειηίσζε ή ίαζε ησλ ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο 

λνζεκάησλ. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ απνηπρίαο αθνξά ζηηο ρνινπαγθξεαηηθέο 

εθηξνπέο θαη ην κεγαιχηεξν ην ξπζκηδφκελν γαζηξηθφ ηκάληα
243

. 

 

 

1.7.5.2  Ίαζε ή βειηίσζε ζπλνδψλ λνζεκάησλ 

 

Μεηεγρεηξεηηθά παξαηεξείηαη, αλάινγα θαη κε ηνλ ηχπν ηεο εγρείξεζεο, 

κεγάιε απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο ιηπψδνπο κάδαο 

ηνπ ζψκαηνο ελψ κεηψλεηαη ε ελδνθνηιηαθή πίεζε. Η ειάηησζε ηεο ιηπψδνπο κάδαο 

νδεγεί ζε θαηαθξήκληζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε θαη καδί κε ηηο νξκνληθέο 

αιιαγέο πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε, νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ή θαη ζηελ ίαζε ησλ ζπλνδψλ 

λνζεκάησλ ηεο παρπζαξθίαο. Όπσο έρεη δείμεη πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε (πίλαθαο 5) 

νη παζήζεηο πνπ νξίδνπλ ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν βειηηψλνληαη ή θαη ηψληαη ζε 

πςειά πνζνζηά. Δπίζεο, ηάηαη ε κειαρξσκαηηθή αθάλζσζε, βειηηψλεηαη ή 

ππνζηξέθεη πιήξσο ε κε αιθννιηθή ζηεαηνεπαηίηηδα, νκαινπνηείηαη ε γελεηήζηα 

ιεηηνπξγία θαη ε νξκνληθή νκνηφζηαζε, κε ππνρψξεζε ηνπ ζπλδξφκνπ ησλ 

πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ
243

.   

Η ελδνθνηιηαθή πίεζε επαλέξρεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, κε απνηέιεζκα 

λα ηάηαη ε γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε. Μεηά απφ γαζηξηθέο παξαθάκςεηο θαη 

νξηζκέλνπο ηχπνπο ρνινπαγθξεαηηθψλ εθηξνπψλ ιφγσ ηεο απνπζίαο νμένο θαη ρνιήο 

ζην γαζηξηθφ ζχιαθν ππνρσξεί πιήξσο ε νηζνθαγίηηδα θαη ν βιελλνγφλνο 

Barret
244,245

. Μεηψλεηαη ζεκαληηθά ν θίλδπλνο ηεο θιεβνζξφκβσζεο θαη βειηηψλεηαη 

ε ρξφληα θιεβηθή αλεπάξθεηα ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ. Τπνρσξεί ε ελδνθξάληνο 

ππέξηαζε
246

 θαη βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία ιφγσ άξζεο ηνπ 

πεξηνξηζκνχ
243,247

. 



61 
 

(%) ύλνιν ASGB RYGBP BPD 

Απψιεηα ππεξβάιινληνο ζσκαηηθνχ 

βάξνπο 

61,2 47,4 61,6 70,1 

Ίαζε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ ΙΙ 76,8 47,8 83,8 97,9 

Βειηίσζε δπζιηπηδαηκίαο 70 76,9 91,2 100 

Ίαζε αξηεξηαθήο ππέξηαζεο 61,7 43,2 67,5 83,4 

Βειηίσζε αξηεξηαθήο ππέξηαζεο 78,5 70,8 87,2 75,1 

 

 

 

 

Σέινο, ε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο αίξεη ηελ απμεκέλε θφξηηζε ζηε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηηο αξζξψζεηο ησλ θάησ άθξσλ, κε απνηέιεζκα λα ππνρσξνχλ 

ηα ζπκπηψκαηα ηεο εθθπιηζηηθήο νζηεναξζξνπάζεηαο ζε κεγάιν βαζκφ
248,249

. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη θακία άιιε επέκβαζε ηεο ρεηξνπξγηθήο δε κπνξεί λα ζεξαπεχζεη 

ηφζεο πνιιέο παζήζεηο ζπγρξφλσο ζε έλα ρξφλν. Η ίαζε ησλ λνζεκάησλ ζπλνδεχεηαη 

απφ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

1.7.5.3  Αχμεζε ηεο επηβίσζεο 

 

Πξφζθαηεο πξννπηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

επηβίσζεο ησλ παρχζαξθσλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζε επέκβαζε ζπγθξηηηθά κε απηνχο 

πνπ αθνινχζεζαλ ζπληεξεηηθέο κεζφδνπο απψιεηαο βάξνπο. Η αχμεζε απηή ηεο 

επηβίσζεο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε κείσζε 28,5% ηεο επίπησζεο θαξδηαγγεηαθψλ 

επεηζνδίσλ θαη κείσζε πνιιψλ κνξθψλ θαξθίλνπ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ
250,251

. Δπίζεο θαηαγξάθεηαη κία εμίζνπ ζεκαληηθή κείσζε ηεο αλάγθεο γηα 

ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, θαη ειάηησζε ηνπ θφζηνπο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 

 

1.7.6  Θλεηόηεηα 

 

ε πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε, ηα πνζνζηά πεξηεγρεηξεηηθήο ζλεηφηεηαο ήηαλ 

0,1% γηα ην γαζηξηθφ δαθηχιην, 0,5% γηα ηηο γαζηξηθέο παξαθάκςεηο θαη 0,8% γηα ηηο 

Πίλαθαο 5: Θεξαπεία κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

απψιεηα βάξνπο. (JAMA 2004; 292:1724-1737) (ηξνπνπνηεζείο) 
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ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο
252

. Αηηίεο ζαλάηνπ απνηεινχλ θπξίσο ε πλεπκνληθή 

εκβνιή θαη νη δηαθπγέο αλαζηνκψζεσλ. ηνπο παξάγνληεο πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη 

ζπκβάιινπλ ζε απμεκέλε ζλεηφηεηα πεξηιακβάλνληαη ε πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ηνπ 

ρεηξνπξγνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ θέληξνπ αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ αζζελψλ, ε 

πξνρσξεκέλε ειηθία κε χπαξμε ζνβαξψλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ, ην αλδξηθφ θχιν θαη 

ην κέγεζνο ηεο παρπζαξθίαο (Class IV, BMI> 50 Kg/m
2
)

253-255
. 

 

1.7.7  Ννζεξόηεηα 

 

1.7.7.1 Με κεηαβνιηθέο επηπινθέο 

 

1.7.7.1.1  Δπηπινθέο απφ ην αλαπλεπζηηθφ 

 

Η πλεπκνληθή εκβνιή ζπκβαίλεη ζε πνζνζηφ 1-2% θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

ζλεηφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 20-30%
256,257

. Γηα ηελ πξφιεςε ηεο εθαξκφδεηαη 

ζπζηεκαηηθή πεξηεγρεηξεηηθή ζξνκβνπξνθχιαμε κε ρνξήγεζε επαξίλεο ρακεινχ 

κνξηαθνχ βάξνπο ζε δφζεηο 1 mg γηα θάζε κνλάδα δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο αλά 

12σξν. Δπηπιένλ πξνζηαζία παξέρεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζπζθεπήο 

δηαβαζκηδφκελεο πίεζεο ζηα θάησ άθξα δηεγρεηξεηηθά, ε νπνία παξακέλεη 

κεηεγρεηξεηηθά κέρξη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο
258,259

. 

Η θιηληθή εηθφλα ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο πεξηιακβάλεη ζνβαξή ππνμαηκία 

πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ ηαρπθαξδία θαη ππφηαζε. Η εηθφλα απηή δε 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζεπηηθή εηθφλα πνπ πξνθαιεί ε δηαθπγή, απφ ηελ 

νπνία θαη πξέπεη λα δηαθνξνδηαγλσζζεί. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηάγλσζεο 

απαηηείηαη ε δηελέξγεηα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε 

πεξηιακβάλεη ελδνθιέβηα ζηάγδελ έγρπζε θιαζηθήο επαξίλεο θαη αλαπλεπζηηθή 

ππνζηήξημε. 

Οη  παρχζαξθνη είλαη αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε επηπινθψλ 

απφ ην αλαπλεπζηηθφ κεηεγρεηξεηηθά ιφγσ ηεο ππνθείκελεο ζπλνδνχ παζνινγίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα ζχλδξνκα ππναεξηζκνχ θαη απνθξαθηηθήο άπλνηαο ζηνλ χπλν
260

. Ο 

θίλδπλνο αλάπηπμεο αλαπλεπζηηθψλ επηπινθψλ ηνπ ηχπνπ ηεο θαηαθξάηεζεο 

εθθξίζεσλ, αηειεθηαζίαο θαη πλεπκνλίαο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κε ηελ εθαξκνγή 

πξνεγρεηξεηηθά θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο θαη κεηεγρεηξεηηθά κε έληνλε 
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θπζηνζεξαπεία θαη γξήγνξε θηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο. Δπηθνπξηθά, κπνξεί λα 

ρξεηαζζεί ε εθαξκνγή κάζθαο ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο αεξαγσγψλ γηα πξφιεςε 

ζχκπησζεο ησλ θπςειίδσλ. πληζηάηαη δε ε αθαίξεζε ηνπ ξηλνγαζηξηθνχ ζσιήλα 

άκεζα κεηεγρεηξεηηθά, κηαο θαη ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ινηκψμεσλ 

αλαπλεπζηηθνχ θαη κηθξνεηζξνθήζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ
261

. 

 

1.7.7.1.2  Πεξηνξηζηηθέο επεκβάζεηο κε ηελ εθαξκνγή ξπζκηδφκελνπ γαζηξηθνχ 

ηκάληα 

 

Η ζπρλφηεξε επηπινθή ηνπ ξπζκηδφκελνπ γαζηξηθνχ ηκάληα είλαη ε νιίζζεζε 

ή πξφπησζε ηνπ ζηνκάρνπ δηα ηνπ δαθηπιίνπ πνπ πξνθαιεί απφθξαμε ηνπ 

ζηνκάρνπ
262,263

. Η απφθξαμε εθδειψλεηαη κε έκεην θαη γαζηξν-νηζνθαγηθή 

παιηλδξφκεζε. Οη απιέο αθηηλνγξαθίεο κπνξεί λα δείμνπλ πδξαεξηθφ επίπεδν ζην 

γαζηξηθφ ζχιαθν, άηππε ζέζε ή γσλίσζε ηνπ δαθηπιίνπ, θαζψο θαη απφθξαμε ηνπ 

ζηνκάρνπ ζην επίπεδν ηνπ δαθηπιίνπ. 

Κάζε ηερληθή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε μέλνπ ζψκαηνο ζηελ 

νξνγνληθή επηθάλεηα ηνπ ζηνκάρνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάβξσζε ηνπ ηνηρψκαηνο 

ηνπ θαη είζνδν ηνπ μέλνπ ζψκαηνο ζηνλ απιφ
264

. Οη αζζελείο κε δηάβξσζε κπνξεί λα 

εθδειψζνπλ επηγαζηξαιγία, ππξεηφ θαη άιια θιηληθά ζεκεία ηνπηθήο θιεγκνλήο. 

Τπνινγίδεηαη φηη 30% ησλ αζζελψλ αλαγθάδνληαη λα αθαηξέζνπλ ην δαθηχιην ζε κηα 

ρξνληθή πεξίνδν 10 εηψλ ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο. 

Μεξηθνί αζζελείο δελ θαηαθέξλνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξφζιεςε ηξνθήο ζε 

πνζφηεηεο αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηνπ γαζηξηθνχ ζπιάθνπ θαη ηεο θαζπζηεξεκέλεο 

γαζηξηθήο θέλσζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα παξαηεξεζεί πξννδεπηηθή 

δηάηαζε ηνπ γαζηξηθνχ ζχιαθνπ πνπ θαηαιήγεη ζε απνηπρία επίηεπμεο ή δηαηήξεζεο 

ηεο απψιεηαο βάξνπο. Δάλ απηή ε δηάηαζε επεθηαζεί θαη ζηνλ θαηψηεξν νηζνθάγν 

παξαηεξνχληαη γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε θαη εηθφλα αραιαζίαο κε κηθξν-

εηζξνθήζεηο
265

. 

 

1.7.7.1.3  Γαζηξηθέο παξαθάκςεηο θαη ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο 

 

Οη δηαθπγέο ησλ αλαζηνκψζεσλ είλαη νη ζνβαξφηεξεο επηπινθέο. πκβαίλνπλ 

ζε πνζνζηφ 1-5% ζηηο δηάθνξεο κειέηεο θαη ζπλνδεχνληαη απφ πςειή λνζεξφηεηα 

θαη ζλεηφηεηα
266,267

. Η δηάγλσζε ηνπο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε θαη απαηηείηαη 
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πςειφο δείθηεο ππνςίαο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπο. Η θιηληθή εηθφλα πεξηιακβάλεη 

αλεμήγεηε ηαρπθαξδία, πνπ κπνξεί λα απνηειεί ην κνλαδηθφ ζχκπησκα θαη πνηθίια 

άιια φρη ζηαζεξά ζεκεία ζήςεο, κηα θαη είλαη δπλαηφλ λα απνπζηάδνπλ ην θνηιηαθφ 

άιγνο, ν ππξεηφο θαη ε ιεπθνθπηηάξσζε. Έλαο αζζελήο κε ζεκαληηθή ηαρπθαξδία, 

>120 ζθχμεηο /ιεπηφ, νθείιεη λα αληηκεησπίδεηαη σο δηαθπγή κέρξη απφδεημεο ηνπ 

ελαληίνπ. Δάλ δελ αληηκεησπηζζεί έγθαηξα, εμειίζζεηαη ζε ζήςε κε ηαρεία αλάπηπμε 

αλεπάξθεηαο πνιιψλ νξγάλσλ
268

. 

Οη δηαθπγέο ησλ αλαζηνκψζεσλ ζπκβαίλνπλ ζπρλφηεξα ζην επίπεδν ηεο 

γαζηξνλεζηηδηθήο αλαζηφκσζεο, ρσξίο λα απνθιείνληαη δηαθπγέο απφ ηε 

λεζηηδνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε θαη ηε ζπξξαθή απφ ηε ζχγθιεηζε ηνπ ζηνκάρνπ ή 

ηνπ δσδεθαδαθηχινπ. Οη δηαθπγέο ζπκβαίλνπλ ζηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν 

θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο νθείιεη λα είλαη άκεζε θαη πεξηιακβάλεη παξνρέηεπζε, 

δηαδεξκηθή ή ρεηξνπξγηθή ηεο πεξηνρήο, γηα ηνλ έιεγρν γεληθεπκέλεο πεξηηνλίηηδαο κε 

παξάιιειε εθαξκνγή ηερλεηήο ππνζηήξημεο ηεο ζξέςεο θαη ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ.  

Κάζε αζζελήο πνπ εκθαλίδεηαη κε πξψηκε απνηπρία απψιεηαο βάξνπο ή αλάθηεζε 

ηνπ απσιεζζέληνο βάξνπο κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα 

πηζαλφ γάζηξν-γαζηξηθφ ζπξίγγην, εάλ ε ηερληθή πεξηειάκβαλε δηακεξηζκαηνπνίεζε 

θαη φρη δηαηνκή ηνπ ζηνκάρνπ
269

. Μηα άιιε θιηληθή εθδήισζε ηνπ γαζηξν-γαζηξηθνχ 

ζπξηγγίνπ είλαη ε αλάπηπμε αλαζηνκσηηθνχ έιθνπο ζηε γαζηξνλεζηηδηθή 

αλαζηφκσζε. 

Όιεο νη αλαζηνκψζεηο ζην γαζηξεληεξηθφ ππφθεηληαη ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο 

ζηέλσζεο
270,271

. Οη πηζαλνί αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηέηνησλ ζηελψζεσλ ζηε 

ρεηξνπξγηθή ηεο παρπζαξθίαο πεξηιακβάλνπλ ηερληθά ζθάικαηα θαηά ηελ επέκβαζε, 

ππνθιηληθέο δηαθπγέο απφ ηηο αλαζηνκψζεηο, ηζραηκία ηεο Roux έιηθαο, ηάζε ζηελ 

αλαζηφκσζε ή θαζπζηεξεκέλε ίλσζε κε αλαζηνκσηηθφ έιθνο. Ο βαζκφο ηεο 

απφθξαμεο κπνξεί λα απμεζεί ιφγσ ηνπηθήο θιεγκνλήο θαη νηδήκαηνο. Η 

αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη ελδνζθνπηθή δηαζηνιή κε κπαιφλη
272

.  

Η ζπρλφηεηα αλαζηνκσηηθνχ έιθνπο, κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 1% θαη 16%
273,274

. ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνληαη ε παξαγσγή νμένο απφ ην γαζηξηθφ ζχιαθν φηαλ απηφο είλαη 

κεγάινο θαη έρεη κεγάιν αξηζκφ ηνηρσκαηηθψλ θπηηάξσλ, ε ινίκσμε απφ Η-pylori, ε 

ρξήζε κε απνξξνθήζηκσλ ξακκάησλ θαη ε ηνπηθή ηζραηκία. Οη θαπληζηέο εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε επίπησζε έιθνπο γηαηί ην θάπληζκα απμάλεη ηελ έθθξηζε γαζηξηθνχ 
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νμένο. Η θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία κε αλαζηνιείο ηεο γαζηξηθήο έθθξηζεο νμένο 

ζπλήζσο επηιχεη ην πξφβιεκα
275,276

. 

Η εληεξηθή απφθξαμε απνηειεί κεηεγρεηξεηηθή επηπινθή κε ζπρλφηεηα 3 – 

5% θαη κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε ζπκθχζεσλ ή εζσηεξηθψλ θειψλ ή ζε 

απφθξαμε ηνπ εληέξνπ απφ θπηνπηιήκαηα
277,278

. Η επηπινθή απηή αληηκεησπίδεηαη 

ζπληεξεηηθά ή ρεηξνπξγηθά φηαλ ππάξρνπλ ζεκεία εληεξηθήο ηζραηκίαο.  

Η ηαρεία απψιεηα βάξνπο είλαη γλσζηφ φηη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ρνινιίζσλ. Σν πνζνζηφ εκθάληζεο ρνινιηζίαζεο κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε ή 

ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή αλέξρεηαη ζε 30% ησλ αζζελψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξνηείλεηαη απφ αξθεηνχο ρεηξνπξγνχο ε δηελέξγεηα ρνινθπζηεθηνκήο ζηνλ ίδην 

ρξφλν θαη επί απνπζίαο ρνινιηζίαζεο
279

.  

 

1.7.7.1.4  Αλεπαξθήο απψιεηα βάξνπο 

 

ε πνζνζηφ 5-40% αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο δε κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηθαλνπνηεηηθή απψιεηα βάξνπο ζην ρξφλν. εκαληηθφ 

ξφιν ζηε κε επηηπρή απψιεηα βάξνπο παίδεη ε κε εμαηνκηθεπκέλε επηινγή ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ. Θα πξέπεη λα απνθιεηζηεί κε απεηθνληζηηθά κέζα ηερληθή απνηπρία ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ πνπ πεξηιακβάλεη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο επέκβαζεο, δηάζπαζε ηεο 

γξακκήο ζπξξαθήο κε δεκηνπξγία γάζηξν-γαζηξηθνχ ζπξηγγίνπ, παξακνλή ηκήκαηνο 

ηνπ ζφινπ ηνπ ζηνκάρνπ ή δηάηαζε ηνπ γαζηξηθνχ ζπιάθνπ. Δάλ δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα ν αζζελήο παξαπέκπεηαη ζε δηαηηνινγηθή επαλεθηίκεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ψζηε λα δηνξζσζνχλ νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ν ηξφπνο δσήο.  

 

 

1.7.7.2  Μεηαβνιηθέο εθηξνπέο 

 

Οη επεκβάζεηο πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε έιιεηςε 

κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ εμαηηίαο αλεπαξθνχο πξφζιεςεο ή απψιεηαο ιφγσ 

ζπρλψλ εκέησλ. Έηζη, κε ηελ απνθπγή εκέησλ θαη ηελ αλαπιήξσζε βηηακηλψλ θαη 

ηρλνζηνηρείσλ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα. 

ε επεκβάζεηο κε ζηνηρείν δπζαπνξξφθεζεο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, 

φπσο νη γαζηξηθέο παξαθάκςεηο, αλακέλεηαη ππνθιηληθή ή θιηληθή έιιεηςε ζηδήξνπ, 
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αζβεζηίνπ, θπιιηθνχ νμένο θαη βηηακίλεο Β12 
280-282

. ε επεκβάζεηο πνπ πξνεμάξρεη 

ην ζηνηρείν ηεο κεξηθήο δπζαπνξξφθεζεο ιηπψλ θαη ζπκπιφθσλ πδαηαλζξάθσλ φπσο 

είλαη  νη ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο, εθηφο ηεο δπζαπνξξφθεζεο ησλ 

κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ κπνξεί λα εθδεισζεί επίζεο 

ππνπξσηεηλαηκία θαη έιιεηςε ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ Α, D, E θαη Κ
283,284

. 

Η ζεηακίλε θπζηνινγηθά απνξξνθάηαη ζην εγγχο ηκήκα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ 

πνπ παξαθάκπηεηαη ζηηο γαζηξηθέο παξαθάκςεηο θαη ηηο ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο. 

Η εμσγελήο πξφζιεςε είλαη επηβεβιεκέλε, θαζψο δε ζπληίζεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

Η έιιεηςε ζεηακίλεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζχλδξνκν Wernicke-Korsakoff, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ νθζαικνπιεγία, αηαμία, έθπησζε λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ιήζαξγν, θψκα θαη ζάλαην
285

. Οη αζζελείο κε επίκνλνπο 

εκέηνπο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν έιιεηςεο ζεηακίλεο, ε νπνία πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη άκεζα κε παξεληεξηθή ρνξήγεζε
286

. 

Η έιιεηςε ζηδήξνπ είλαη ε ζπρλφηεξε κεηαβνιηθή επηπινθή κεηά απφ 

γαζηξηθέο παξαθάκςεηο ή ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο
287

. Κπξίσο νθείιεηαη ζε 

αλεπαξθή πξφζιεςε ζηδήξνπ θαη ζε βαζκφ δπζαπνξξφθεζεο εμαηηίαο ηεο 

παξάθακςεο ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηνπ 12δαθηχινπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζπζηήλεηαη 

ε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ ζηδήξνπ θαη ν έιεγρνο ηνπ αηκαηνθξίηε 

θαη ησλ επηπέδσλ ζηδήξνπ θαη θεξξηηίλεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα αλεχξεζε 

αλάπηπμεο ζηδεξνπεληθήο αλαηκίαο. Ιδηαίηεξε κέξηκλα επηβάιιεηαη γηα γπλαίθεο ζε 

αλαπαξαγσγηθή ειηθία. 

Έιιεηςε βηηακίλεο Β12 κεηά απφ γαζηξηθέο παξαθάκςεηο ή ρνινπαγθξεαηηθέο 

εθηξνπέο παξαηεξείηαη αξθεηά ζπρλά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
280-282

. Η αλεπάξθεηα 

ηεο νθείιεηαη ζηελ αδπλακία απνδέζκεπζεο ηεο απφ ηελ ηξνθή ζε θξπζηαιιηθή 

κνξθή. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο έιιεηςεο πδξνρισξηθνχ νμένο ζπλεπεία ηεο 

κείσζεο ηεο γαζηξηθήο έθθξηζεο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ θαιππηήξησλ 

θπηηάξσλ απφ ην γαζηξηθφ θνιφβσκα. Δπηπιένλ ππάξρεη αδπλακία ζχλδεζεο ηεο κε 

ηνλ ελδνγελή παξάγνληα ιφγσ αθαίξεζεο ή απνθιεηζκνχ ηεο δηέιεπζεο ηεο ηξνθήο 

απφ ην άληξν ζηε γαζηξηθή παξάθακςε θαη νξηζκέλνπο ηχπνπο ρνινπαγθξεαηηθήο 

εθηξνπήο. Σαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ζην αίκα δηαγηγλψζθεη 

εγθαίξσο ππνθιηληθή αλάπηπμε αλεπάξθεηαο θαη πξνιακβάλεη ηηο θιηληθέο 

εθδειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγαινβιαζηηθή αλαηκία θαη λεπξνινγηθά 

ζπκπηψκαηα. Η απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε θξπζηαιιηθήο κνξθήο ηεο βηηακίλεο Β12  

ιχλεη ην πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη ε θξπζηαιιηθή κνξθή απνξξνθάηαη ρσξίο 



67 
 

πξφβιεκα απφ ηνλ ηειηθφ εηιεφ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρνξεγεζεί βηηακίλε Β12 

ελδνκπτθά ζε δφζε 1000-4000 mcg αλά εμάκελν ή ρξφλν. 

Η έιιεηςε θπιιηθνχ νμένο κπνξεί λα εθδεισζεί κεηά απφ γαζηξηθέο 

παξαθάκςεηο ή ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο, σο απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο έθθξηζεο 

πδξνρισξηθνχ νμένο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ, ζε κεησκέλε 

απνξξφθεζε βηηακίλεο Β12, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ αλελεξγνχ ζε 

ελεξγφ θπιιηθφ νμχ θαη ζε κεησκέλε πξφζιεςε κεηεγρεηξεηηθά. πζηήλεηαη ε ζπρλή 

παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ θπιιηθνχ ζην αίκα θαη ε αλαπιήξσζε ελδερφκελεο 

έιιεηςεο ηνπ κε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε
288,289

. 

 Μεηά απφ γαζηξηθέο παξαθάκςεηο ππάξρεη δπζαπνξξφθεζε αζβεζηίνπ θαη 

κεηά ηηο ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο επηπξνζηίζεηαη θαη δπζαπνξξφθεζε βηηακίλεο 

D
290

. Δληνχηνηο, παξά ην δπλεηηθφ θίλδπλν αλάπηπμεο νζηενπφξσζεο 

καθξνπξφζεζκα θαη ηε δηαπηζησκέλε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο παξαζνξκφλεο ζε 

νξηζκέλνπο αζζελείο, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη αλαθεξζεί επίπησζε παζνινγηθψλ 

θαηαγκάησλ κεηά απφ απηέο ηηο εγρεηξήζεηο. Η κέηξεζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο 

κεηεγρεηξεηηθά παξφηη δείρλεη ειάηησζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγρεηξεηηθέο ηηκέο, 

παξακέλεη θπζηνινγηθή αλ ζπγθξηζεί κε ηελ νζηηθή ππθλφηεηα αηφκσλ θπζηνινγηθνχ 

βάξνπο ηνπ ηδίνπ θχινπ θαη ειηθίαο. Δίλαη, ινηπφλ, πνιχ πηζαλφλ νη αζζελείο κε 

θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία λα έρνπλ απμεκέλε νζηηθή κάδα ζπλεπεία κεγαιχηεξεο 

νζηενγέλεζεο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πηέζεσλ πνπ πξνθαιεί ην κεγάιν ζσκαηηθφ 

βάξνο θαη ιφγσ απμεκέλεο παξαγσγήο νηζηξνγφλσλ απφ ηα ιηπνθχηηαξα, πνπ επίζεο 

επάγνπλ ηελ νζηενγέλεζε. Πάλησο, νη πεξηζζφηεξνη ηαηξνί ρνξεγνχλ πξνιεπηηθά 

ζπκπιεξψκαηα αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D κεηεγρεηξεηηθά γηα λα επηηχρνπλ 

απμεκέλε απνξξφθεζε θαη πξφιεςε πηζαλήο αλεπάξθεηαο. 

Οη αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο κπνξεί λα 

έρνπλ ζεκαληηθνχ βαζκνχ ζηεαηφξξνηα θαη κηα ζρεηηθή απψιεηα ιηπνδηαιπηψλ 

βηηακηλψλ φπσο A, D, E θαη Κ. Η βηηακίλε D  είλαη ζεκαληηθή γηα ηε θπζηνινγηθή 

νκνηφζηαζε ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηελ αζβέζησζε ησλ νζηψλ. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

κπνξεί λα ρξεηαζζεί θαζεκεξηλή ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ βηηακίλεο D. Δμέηαζε 

νζηηθήο ππθλφηεηαο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε φιεο ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε δπζαπνξξνθεηηθέο επεκβάζεηο, αθνχ ζηαζεξνπνηεζεί ην βάξνο ηνπο
290

. 

Η αλεπαξθήο δηαηηεηηθή πξφζιεςε πξσηεΐλεο είλαη έλαο ππαξθηφο θίλδπλνο ηνπο 

πξψηνπο κεηεγρεηξεηηθνχο κήλεο. Καηά ην δηάζηεκα απηφ θνξπθψλεηαη ε αλνξεμία 

πνπ πξνθαινχλ νη γαζηξηθέο παξαθάκςεηο θαη νη ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο, ελψ ν 
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αζζελήο θαιείηαη λα ηξνπνπνηήζεη δξακαηηθά ηε δηαηηεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

Μαθξνπξφζεζκα νη αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρνινπαγθξεαηηθέο εθηξνπέο 

κπνξεί λα εκθαλίζνπλ, ζε πνζνζηφ 3-5%, ζνβαξνχ βαζκνχ ππνπξσηεηλαηκία ιφγσ 

κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηηεηηθέο νδεγίεο, πνπ ζπλίζηαληαη ζε πξφζιεςε 

απμεκέλεο πνζφηεηαο πξσηεΐλεο
291

. πλήζσο απαηηνχληαη 90 gr πξσηεΐλεο 

εκεξεζίσο θαη απνθπγή πξφζιεςεο κεγάισλ πνζνηήησλ ιίπνπο, πνπ πξνθαινχλ 

κεγάιν δηαξξντθφ ζχλδξνκν ην νπνίν νδεγεί ζε κε απνξξφθεζε ηεο πξσηεΐλεο. Η 

ππνπξσηεηλαηκία απνηειεί ηε ζνβαξφηεξε κεηαβνιηθή επηπινθή. Η ήπηνπ βαζκνχ 

αληηκεησπίδεηαη κε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο πςειήο 

πξσηετληθήο ζπγθέληξσζεο. Η ζνβαξνχ βαζκνχ αληηκεησπίδεηαη κε ρνξήγεζε 

ηερλεηήο δηαηξνθήο πνπ παξέρεη ηνπιάρηζηνλ 90 gr πξσηετλψλ εκεξεζίσο θαη 

θαζφινπ ή ειάρηζηε πνζφηεηα ιίπνπο. ε αζζελείο πνπ δελ επηηπγράλεηαη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα ρξεηάδεηαη επαλεγρείξεζε κε αχμεζε ηνπ κήθνπο ηεο θνηλήο 

έιηθαο απφ 50-100 εθ ζε 150-200 εθ. Σν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ απηψλ θπκαίλεηαη ζε 

δηάθνξεο ζεηξέο απφ 3-5% ζε βάζνο ρξφλνπ. 

ηνλ πίλαθα 6 ζπλνςίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θάζε 

ηχπνπ επέκβαζεο θαη ζηνλ πίλαθα 7 παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ κεηαβνιηθψλ 

επηπινθψλ ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εγρεηξήζεσλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξεο 

δεκνζηεπκέλεο κειέηεο. 

  

 

 

Δίλαη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη εγρείξεζε πνπ λα επηηπγράλεη ηελ άξηζηε 

απψιεηα βάξνπο θαη ηελ ίαζε ή βειηίσζε ησλ ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο λνζεκάησλ 

ρσξίο πξνζαξκνγή ηνπ αζζελνχο ζηηο λέεο δηαηηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ρσξίο 

θαλέλα θίλδπλν εκθάληζεο επηπινθψλ.  

 ASGB RYGBP BPD 

Απψιεηα βάξνπο Καιή Πνιχ θαιή Άξηζηε 

Πεξηνξηζκνί ζηε ιήςε ηξνθήο Μεγάινη Μέηξηνη Διάρηζηνη 

Μεηαβνιηθέο επηπινθέο Διάρηζηεο Τπαξθηέο πρλέο 

Αλάγθε γηα παξαθνινχζεζε θαη 

ιήςε θαξκάθσλ 

Μηθξή Απαξαίηεηε Άθξσο 

απαξαίηεηε 

Έιεγρνο ζπλνδψλ παζήζεσλ Καιφο Πνιχ θαιφο Άξηζηνο 

Πίλαθαο 6: χγθξηζε κεηαμχ επεκβάζεσλ παρπζαξθίαο 
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 VBG/ASGB RYGBP BPD 

ίδεξνο <5% 10-40% 10-40% 

Β12 <5% 20-70% 25-50% 

Φπιιηθφ νμχ <5% 1-35% 1-15% 

Ca++ Όρη - 2-10% 

Βηηακίλε Α - - 2-10% 

Βηηακίλε D - - 2-10% 

Ηπαηηθέο επηπινθέο Όρη Όρη <1% 

Τπνιεπθσκαηηλαηκία Όρη Όρη 3-5% 

 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη αλαγθαίν εμαηνκηθεπκέλα θαη κεηά απφ ζρεηηθή 

κειέηε, λα επηιέγεηαη γηα θάζε αζζελή εθείλε ε επέκβαζε πνπ ζα παξέρεη ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα κε ηνπο ιηγφηεξνπο θηλδχλνπο. Παξάγνληεο πνπ είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ηελ ηειηθή απφθαζε είλαη ην κέγεζνο ηεο παρπζαξθίαο, ε εθηίκεζε 

απφ έκπεηξν δηαηηνιφγν γηα ην αλ ν αζζελήο είλαη ηζρπξφο θαηαλαισηήο γιπθψλ θαη 

ιηπαξψλ ηξνθψλ (snacks) ή θπξίσο θαηαλαισηήο φγθνπ θαζψο θαη ε παξνπζία 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ πνπ βειηηψλνληαη ή ηψληαη κε ζπγθεθξηκέλν 

ηχπν επέκβαζεο. Ο αιγφξηζκνο πνπ αθνινπζεί πξνηείλεη επηινγέο γηα ηε ιήςε ηεο 

πην ζσζηήο απφθαζεο.  

 

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ 

ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ

ΝΑΙ ΟΥΙ

ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗBPD-RYGBPRYGBP ΤΠΔΡΥΟΛΗΣΔΡΟΛΑΙΜΙΑ

ΟΥΙ NAI

RYGBP BPD-RYGBP

ΝΑΙ OXI

RYGBP BPD-RYGBP ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

ΓΛΤΚΩΝ

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

ΟΓΚΟΤ

RYGBP BPD-RYGBP ASGB SG BPD-RYGBP

BMI < 50

BMI > 50

Αλγόριθμος επιλογής ηύποσ εγτείρηζης ζε ζσγκεκριμένο αζθενή

RYGBP: Γαζηρική παράκαμυη καηά Roux-Τ

BPD-RYGBP: Υολοπαγκρεαηική  εκηροπή με 

αποκαηάζηαζη καηά Roux-Y

SG: Δπιμήκης Γαζηρεκηομή

ASGB: Ρσθμιζόμενος Γαζηρικός Ιμάνηας

 

Πίλαθαο 7: Μεηαβνιηθέο αλεπάξθεηεο, επηπινθέο 
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1.8  Λαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε (LRYGB) & 

ιαπαξνζθνπηθή επηκήθεο γαζηξεθηνκή (LSG) 

 

 

1.8.1 Λαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε 

 

Η γαζηξηθή παξάθακςε θαηά Roux-en-Y ζεσξείηαη ε επέκβαζε αλαθνξάο 

ζηε ρεηξνπξγηθή ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζηελ απψιεηα βάξνπο, ηε δηαηήξεζε ηεο ζην ρξφλν, ηε βειηίσζε ή ίαζε ησλ ζπλνδψλ 

ηεο παρπζαξθίαο λφζσλ θαη ην ρακειφ πνζνζηφ πξψηκσλ ή απψηεξσλ επηπινθψλ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θάζε λέα επέκβαζε πνπ αμηνινγείηαη ζα πξέπεη λα 

ζπγθξίλεηαη κε ηε γαζηξηθή παξάθακςε. 

Η ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε κπνξεί λα γίλεη κε πνιιέο ηερληθέο 

παξαιιαγέο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαζηνκψζεσλ θαη ηα κήθε ησλ 

εληεξηθψλ ειίθσλ
292-294

. Κάζε κία απφ απηέο ηηο ηερληθέο ζπλνδεχεηαη απφ 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη γηα ην ιφγν απηφ θακία δελ κπνξεί λα 

ππνζηεξηρηεί φηη ππεξέρεη ζαθψο έλαληη ηεο άιιεο. Κάζε ρεηξνπξγφο επηιέγεη εθείλε 

ηελ ηερληθή ζηελ νπνία έρεη απνθηήζεη ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη επηκέξνπο ζεκεία 

ηεο ηερληθήο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ κε ηελ αχμεζε ηεο εκπεηξίαο . 

ήκεξα, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ιαπαξνζθνπηθήο γαζηξηθήο παξάθακςεο 

θαηά Roux-en-Y πεξηιακβάλνπλ: 

 Γαζηξηθφ ζχιαθν 15±5 ml 

 Γαζηξνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε εχξνπο 1-1,2 εθ 

 Νεζηηδνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε ζε απφζηαζε 50-150 εθ απφ ηε 

γαζηξνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε. 

 

 

1.8.1.1 Απψιεηα βάξνπο θαη ίαζε ζπλνδψλ λνζεκάησλ κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή 

γαζηξηθή παξάθακςε 

 

Η απψιεηα ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο κεηά απφ LRYGB είλαη αλάινγε κε 

απηή πνπ παξαηεξείηαη κεηά απφ αλνηθηή γαζηξηθή παξάθακςε θαη θπκαίλεηαη απφ 

60% έσο 80% ζηα πέληε ρξφληα
266,295

. Η απψιεηα βάξνπο ζηε δεθαπεληαεηία κεηά 

απφ αλνηθηή γαζηξηθή παξάθακςε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 50% 
296

 θαη αλάινγα 
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απνηειέζκαηα αλακέλνληαη θαη ζηε ιαπαξνζθνπηθή πξνζπέιαζε κηαο θαη πξφθεηηαη 

γηα ηερληθά αλάινγεο επεκβάζεηο. 

  Μεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή βειηίσζε ή θαη ίαζε ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ ηεο παρπζαξθίαο. Ο 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 θαη ε παζνινγηθή αλνρή γιπθφδεο ηψληαη ζε 82% κε 

98% ησλ πεξηπηψζεσλ κεηά απφ LRYGB
297-299

. Η επέκβαζε απηή έρεη αμηνζεκείσηε 

επίδξαζε ζην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ δηαβήηε κε 

κεραληζκνχο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ έρνπλ πιήξσο απνζαθεληζηεί.  

Η αξηεξηαθή ππέξηαζε ηάηαη ζε 52% κε 92% ησλ πεξηπηψζεσλ
298,299

 γεγνλφο 

πνπ θαίλεηαη φηη επηηπγράλεηαη ιφγσ ηεο ηαρείαο απψιεηαο βάξνπο ηνλ πξψην ρξφλν 

κεηεγρεηξεηηθά. Αληίζηνηρα, ε δπζιηπηδαηκία βειηηψλεηαη ζε 33% ησλ αζζελψλ θαη 

ηάηαη ζε 63%
266

. Η LRYGB είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηελ εμάιεηςε ηεο 

γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξφκεζεο, κε 95% ησλ αζζελψλ λα παξνπζηάδνπλ χθεζε 

ησλ ζπκπησκάησλ
297,298

. Σέινο, ε άπλνηα ζηνλ χπλν ηάηαη ζε 75-98% ησλ 

αζζελψλ
266,298,300

, ε νζηεναξζξίηηδα ζε 41-76%
266,297

 θαη ε αθξάηεηα νχξσλ ζε 44-

88% ησλ πεξηπηψζεσλ κεηά απφ LRYGB
266

. 

  

 

1.8.1.2 Θλεηφηεηα θαη λνζεξφηεηα κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε 

 

Η ζλεηφηεηα κεηά απφ LRYGB ζε κεγάιεο ζεηξέο αζζελψλ (>100) θπκαίλεηαη 

απφ 0 έσο 0,9%
298,301,302

. Σα πνζνζηά απηά είλαη αλάινγα κε ηα αληίζηνηρα πνπ 

θαηαγξάθνληαη κεηά απφ αλνηθηή πξνζπέιαζε (0-1,5%). ε αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαλ ζε LRYGB, νη κεηεγρεηξεηηθέο δηαθπγέο θαη ε πλεπκνληθή εκβνιή 

απνηεινχλ ηα ζπλεζέζηεξα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζε ζάλαην
303

. 

Οη θπξηφηεξεο επηπινθέο κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 8. Οη θιηληθέο εθδειψζεηο  ησλ επηπινθψλ κεηά απφ 

γαζηξηθή παξάθακςε θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο ζπδεηνχληαη ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην θαη ζην ζεκείν απηφ γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζε επηπινθέο πνπ αθνξνχλ ηε 

ιαπαξνζθνπηθή πξνζπέιαζε. 

Η ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή παξά ηα φπνηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ζπλνδεχεηαη απφ κεγαιχηεξνπο ρεηξνπξγηθνχο ρξφλνπο ηδηαίηεξα φηαλ ε εκπεηξία ηνπ 

ρεηξνπξγνχ είλαη κηθξή. Ο κεγάινο δηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο κε ηνλ αζζελή ζε 

αλάξξνπε ζέζε Trendelenburg, ην παξαηεηακέλν πλεπκνπεξηηφλαην θαη ε θιεβηθή 
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ζηάζε ζηα θάησ άθξα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ελ ησ βάζεη θιεβνζξφκβσζεο ή 

πλεπκνληθήο εκβνιήο
304

. Ο θίλδπλνο πλεπκνληθήο εκβνιήο κεηά απφ LRYGB 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 0-1,1%
295,305

 θαη είλαη ππεχζπλε γηα 30% κε 50% ησλ ζαλάησλ 

κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε
306,307

. 

 

Επηπινθέο ιαπαξνζθνπηθήο γαζηξηθήο παξάθακςεο 

Μεηαηξνπή ζε αλνηθηφ ρεηξνπξγείν, % 0-8 

Πξψηκεο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο, % 4,2-30 

Αηκνξξαγία, % 0,4-4 

Αλαζηνκσηηθέο δηαθπγέο, % 0,4-4 

Γηαπχεζε ηξαχκαηνο, % 0-8,7 

Πλεπκνληθή εκβνιή, % 0-1,1 

Όςηκεο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο, % 8,1-47 

ηέλσζε αλαζηφκσζεο, % 2-16 

Αλαζηνκσηηθφ έιθνο, % 0,7-5,1 

Δληεξηθή απφθξαμε, % 1,1-10,5 

Έιιεηςε ζηδήξνπ, % 6-52 

Έιιεηςε βηηακίλεο Β12, % 3-37 

Θλεηφηεηα, % 0-2 

 

 

 

Οη αλαζηνκσηηθέο δηαθπγέο παξαηεξνχληαη ζε πνζνζηφ 0% κε 5,1% κεηά απφ 

LRYGB
220,238,301,308

. Τπάξρνπλ πνιιά πηζαλά αίηηα δηαθπγήο απφ ηε γαζηξνλεζηηδηθή 

αλαζηφκσζε κε ηελ απαγγείσζε ηνπ γαζηξηθνχ θνινβψκαηνο θαη ηελ ηάζε ζηελ 

αλαζηφκσζε λα απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα. Η πξνζεθηηθή παξαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 

ηεο Roux έιηθαο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ηάζε, θαζψο θαη φ έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηαο 

ηεο αλαζηφκσζεο δηεγρεηξεηηθά απνηεινχλ ζεκαληηθά κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ 

δηαθπγψλ.  

Η ζπρλφηεηα κεηεγρεηξεηηθνχ εηιενχ κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο 

γηα θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,1% θαη 10,5%
266,297,298

. ε 

αληίζεζε κε ηα αλνηθηά ρεηξνπξγεία φπνπ ε εληεξηθή απφθξαμε νθείιεηαη ζε 

αλάπηπμε ζπκθχζεσλ, κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε ηα θπξηφηεξα 

αίηηα εηιενχ είλαη νη εζσηεξηθέο θήιεο, ε ζηέλσζε ηνπ κεζνθνιηθνχ ράζκαηνο (ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε Roux έιηθα θέξεηαη νπηζζνθνιηθά), νη αλαζηνκσηηθέο ζηελψζεηο, 

ν εγθνιεαζκφο ή ε ζπζηξνθή ηνπ εληέξνπ θαη ε γσλίσζε ηνπ εληέξνπ ζηε 

Πίλαθαο 8: Δπηπινθέο ιαπαξνζθνπηθήο γαζηξηθήο παξάθακςεο 
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λεζηηδνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε
309

. Η επηπινθή απηή αληηκεησπίδεηαη ζπληεξεηηθά ή 

ρεηξνπξγηθά φηαλ ππάξρνπλ ζεκεία εληεξηθήο ηζραηκίαο. 

ηέλσζε ηεο γαζηξνλεζηηδηθήο αλαζηφκσζεο παξαηεξείηαη ζε 1,8-26,8% ησλ 

αζζελψλ κεηά απφ LRYGB
266,297,298

. Πηζαλά αίηηα είλαη ε ηζραηκία θαη νη ππνθιηληθέο 

δηαθπγέο απφ ηελ αλαζηφκσζε. Σν εχξνο ηεο αλαζηφκσζεο έρεη επίζεο ζεκαζία γηα 

ηελ αλάπηπμε ζηέλσζεο. Όηαλ είλαη 1,2-1,5 εθ αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαζηφκσζε (κε θπθιηθφ αλαζηνκσηήξα, κε επζχ ζπξξαπηηθφ ή 

κε ην ρέξη) δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά αλάπηπμεο 

ζηελψζεσλ
310

. Αληηζέησο, αλ ην εχξνο ηεο αλαζηφκσζεο είλαη ≤1 εθ ν θίλδπλνο 

αλάπηπμεο ζηέλσζεο απμάλεη ζεκαληηθά
311

. Κιηληθά νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ 

κεηαγεπκαηηθά παιηλδξφκεζε ηεο ηξνθήο θαη ε δηάγλσζε επηβεβαηψλεηαη κε δηάβαζε 

αλψηεξνπ πεπηηθνχ ή κε ελδνζθφπεζε
272

. Η αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη ελδνζθνπηθή 

δηαζηνιή κε κπαιφλη
312,313

.  

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ιαπαξνζθνπηθήο γαζηξηθήο παξάθακςεο 

είλαη ν κηθξφο θίλδπλνο αλάπηπμεο κεηεγρεηξεηηθψλ θειψλ (0,7%)
266

. Χζηφζν, θήιεο 

ηχπνπ Richter κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζηηο ζέζεηο ησλ trocars- ηδηαίηεξα ζε trocars 

10 mm θαη 12 mm- κε ζπλέπεηα ηελ ηζραηκία ηνπ εληέξνπ. Οη θήιεο απηέο 

αλαδεηθλχνληαη κε αμνληθή ηνκνγξαθία θαη ε θαιχηεξε αληηκεηψπηζε είλαη ε 

πξφιεςε κε ζχγθιεηζε ηεο πεξηηνλίαο ζηηο ζέζεηο ησλ trocars κεγάινπ εχξνπο κε κε 

απνξξνθήζηκα ξάκκαηα
314

. 

Η έιιεηςε ζηδήξνπ, θπιιηθνχ νμένο θαη βηηακίλεο Β12 είλαη ζπρλέο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε αλαηκίαο πνπ παξαηεξείηαη ζε 54% ησλ αζζελψλ κεηά 

απφ LRYGB
315,316

. ηδεξνπεληθή αλαηκία παξαηεξείηαη ζε πνζνζηφ 22% ζηνπο 

άληξεο θαη ζε 51% ζηηο γπλαίθεο
315

 κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηηο 

πξνεκκελνπαπζηαθέο . Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε 

ζπκπιεξσκάησλ κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε.  Τπνπξσηετλαηκία παξαηεξείηαη 

ζπάληα κεηά απφ LRYGB θαη πην ζπρλά ζε γαζηξηθέο παξαθάκςεηο κε καθξά έιηθα 

θαη θνηλφ θαλάιη 50 cm (28,5%)
317

.  ηελ πιείνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ε 

ππνπξσηετλαηκία είλαη ήπηνπ βαζκνχ θαη αληηκεησπίδεηαη κε απφ ηνπ ζηφκαηνο 

ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο πςειήο πξσηετληθήο ζπγθέληξσζεο.  

Αλεπαξθήο απψιεηα βάξνπο παξαηεξείηαη ζε 5-10% ησλ αζζελψλ ζε 

δηάζηεκα 3 εηψλ κεηά απφ LRYGB, σζηφζν ην πνζνζηφ  απηφ απμάλεηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη θπκαίλεηαη ζην 25-40% ζηα 10 ρξφληα. Πηζαλφηεξα αίηηα 

είλαη ε πξννδεπηηθή δηαζηνιή ηνπ γαζηξηθνχ ζπιάθνπ θαζψο θαη ηνπ ζηνκίνπ 
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απνξξνήο ηα νπνία νθείινληαη ζηηο θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

αζζελψλ
308,318,319

. Δπηπιένλ, ην πεξηνξηζηηθφ ζθέινο ηεο επέκβαζεο παξαθάκπηεηαη 

φηαλ νη αζζελείο θαηαλαιψλνπλ γιπθά ή ηξνθέο κε πςειφ ζεξκηδηθφ θνξηίν. Η 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε είλαη ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ 

κεηεγρεηξεηηθά θαζψο θαη νη ζπλεδξίεο κε δηαηηνιφγνπο θαη ςπρνιφγνπο ψζηε λα 

δηνξζσζνχλ νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ν ηξφπνο δσήο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε 

κεηαηξνπή ηνπ ρεηξνπξγείνπ ζε ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή απνηειεί ελαιιαθηηθή 

ιχζε. 

 

 

 

1.8.2 Λαπαξνζθνπηθή επηκήθεο γαζηξεθηνκή 

 

Η επηκήθεο γαζηξεθηνκή είλαη κία ζρεηηθά λέα επέκβαζε ζηε ρεηξνπξγηθή ηεο 

θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 2000 

σο επέκβαζε πξψηνπ ζηαδίνπ ζε αζζελείο κε θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία θαη πνιχ 

πςειφ δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο (super θαη super-super obese) κε πςειφ δηεγρεηξεηηθφ 

θίλδπλν ιφγσ ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ
215,216

. Οη αζζελείο απηνί νδεγνχληαλ εθ λένπ 

ζην ρεηξνπξγείν 6 κήλεο κεηά ηελ επηκήθε γαζηξεθηνκή, δηάζηεκα πνπ παξνπζίαδαλ 

ζεκαληηθή απψιεηα βάξνπο θαη βειηίσζε ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβιεζνχλ ζηελ νξηζηηθή επέκβαζε πνπ σο επί ην πιείζην ήηαλ γαζηξηθή 

παξάθακςε ή ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή κε δσδεθαδαθηπιηθφ δηαθφπηε
215,216

. Λφγσ 

ηεο ηθαλνπνηεηηθήο απψιεηαο βάξνπο πνπ παξαηεξήζεθε πνιινί αζζελείο δελ 

ππνβάιινληαλ ζε δεχηεξε επέκβαζε, ελψ ζηαδηαθά ε επηκήθεο γαζηξεθηνκή άξρηζε 

λα εθαξκφδεηαη σο κνλαδηθή επέκβαζε ζε αζζελείο κε θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία 

θαη δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο ≤50 Kg/m
2 217,218

. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο επηκήθνπο γαζηξεθηνκήο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα 

ηερληθά ζρεηηθψο απιή επέκβαζε, ζπγθξηηηθά κε  άιιεο επεκβάζεηο γηα θιηληθά 

ζνβαξή παρπζαξθία , έρεη κηθξφ ρεηξνπξγηθφ ρξφλν, κηθξή λνζεξφηεηα, ζπλνδεχεηαη 

απφ ζεκαληηθή απψιεηα βάξνπο, %EWL 51-83% ζηνλ πξψην ρξφλν, κε χθεζε ησλ 

ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο λνζεκάησλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο κε παξάθακςεο ηνπ 

δσδεθαδαθηχινπ θαη ηκήκαηνο ηεο λήζηηδαο δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

αλεπάξθεηεο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη δε ρξεηάδεηαη ρνξήγεζε 

ζπκπιεξσκάησλ
320

. 



75 
 

Οη βαζηθνί ρεηξνπξγηθνί ρξφλνη ηεο ιαπαξνζθνπηθήο επηκήθνπο γαζηξεθηνκήο 

είλαη: 

 Γηαηνκή ηνπ γαζηξνθνιηθνχ ζπλδέζκνπ. 

 Σνπνζέηεζε θαηά κήθνο ηνπ ειάζζνλνο ηφμνπ νηζνθαγηθνχ θεξίνπ ε 

δηάκεηξνο ηνπ νπνίνπ πνηθίιεη ζηηο δηάθνξεο ζεηξέο θαη θπκαίλεηαη 

απφ 32 έσο 60 Fr. 

 Γαζηξεθηνκή παξάιιεια κε ην νηζνθαγηθφ θεξίν ε νπνία αξρίδεη 3-6 

εθ απφ ηνλ ππισξφ θαη αθαηξεί ην 90% ηνπ ζηνκάρνπ 

πεξηιακβάλνληαο ην ζφιν κέρξη ηελ θαξδηννηζνθαγηθή ζπκβνιή. 

 

 

1.8.2.1 Απψιεηα βάξνπο θαη ίαζε ζπλνδψλ λνζεκάησλ κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή 

επηκήθε γαζηξεθηνκή 

 

Η επί ηεο % απψιεηα ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο κεηά απφ LSG ζχκθσλα κε 

ηα δεδνκέλα ηνπ 2
νπ

 δηεζλνχο ζπκπνζίνπ γηα ηελ επηκήθε γαζηξεθηνκή  είλαη 60,7% 

γηα ηνλ πξψην ρξφλν κεηεγρεηξεηηθά πνπ δηαηεξείηαη γηα 4 ρξφληα 

παξαθνινχζεζεο
321

. Αλάινγα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη απφ ηνλ Shi θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο νη νπνίνη ζε κία πξφζθαηε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

δείρλνπλ φηη ε %EWL κεηά απφ LSG ήηαλ 59,8% ηνλ πξψην ρξφλν, 64,7% ην 

δεχηεξν ρξφλν θαη 66% ηνλ ηξίην ρξφλν κεηεγρεηξεηηθά
322

. 

Η δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο ζε βάζνο ρξφλνπ κεηά απφ LSG δελ έρεη 

κειεηεζεί επαξθψο κέρξη ζήκεξα. Πξφζθαηα άξρηζαλ λα αλαθνηλψλνληαη 

απνηειέζκαηα απφ κειέηεο κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα κεηεγρεηξεηηθήο 

παξαθνινχζεζεο φπνπ ε απψιεηα βάξνπο ζηα 5 θαη 6 ρξφληα ζε κηθξφ αξηζκφ 

αζζελψλ παξακέλεη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη θπκαίλεηαη απφ 53,3 έσο 

55%
323,324

. 

Οη κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα βάξνπο κεηά απφ LSG δελ έρνπλ 

πιήξσο δηεπθξηληζηεί αθφκα. Σν κέγεζνο ηνπ γαζηξηθνχ ζσιήλα, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ 

νδεγεί ζε θνξεζκφ πνπ κεηψλεη ηελ πξφζιεςε ηξνθήο
325

. Σν κέγεζνο ηνπ θεξίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ γαζηξηθνχ ζσιήλα θαίλεηαη φηη παίδεη θάπνην 

ξφιν ζε απηφ, θαζφηη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζσιήλα είλαη 20 ml φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

θεξίν 32 Fr θαη θζάλεη ηα 70 ml φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θεξίν 60 Fr
326

. Με ηελ πάξνδν 
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ηνπ ρξφλνπ ν κεραληζκφο απηφο θαίλεηαη λα ππνρσξεί θαη κειέηεο δείρλνπλ ηαρεία 

γαζηξηθή θέλσζε, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αθαηξείηαη ην άληξν
327,328

. 

Δπηπιένλ, ε κείσζε ηεο πξφζιεςεο ηξνθήο επηηπγράλεηαη κε κείσζε ηεο φξεμεο πνπ 

νθείιεηαη ζηε κηθξή παξαγσγή γθξειίλεο ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ηνπ ζφινπ θαη ζε 

αλνξεμία ιφγσ απμεκέλεο έθθξηζεο GLP-1, PYY 33-36, νμπληνκνληνπιίλεο θαη πηζαλά 

θαη ζε άιιεο νξκφλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηα L θχηηαξα ηνπ ηειηθνχ εηιενχ, ιφγσ 

ηεο παξνπζίαο ζεκαληηθήο πνζφηεηαο απέπηνπ ηξνθήο πνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο 

γαζηξηθήο έθθξηζεο ιφγσ ηεο 90% γαζηξεθηνκήο
226,329

. 

Πξφζθαηα δεκνζηεπκέλεο κειέηεο, αλαδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο επηκήθνπο γαζηξεθηνκήο ζηελ ίαζε ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ ηεο παρπζαξθίαο
329-

331
. χκθσλα κε πξφζθαηε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο 

βειηηψλεηαη ή ηάηαη ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 30% έσο 100% ζε δηάζηεκα 6-

18 κήλεο κεηεγρεηξεηηθά. ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ίαζε 

θαη ησλ άιισλ ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο λνζεκάησλ κε ηελ αξηεξηαθή ππέξηαζε λα 

βειηηψλεηαη ή λα ηάηαη ζε πνζνζηφ 55-93%, ηε δπζιηπηδαηκία λα βειηηψλεηαη ή λα 

ηάηαη ζε πνζνζηφ 30-73%, ηελ άπλνηα ζηνλ χπλν λα βειηηψλεηαη ή λα ηάηαη ζε 

πνζνζηφ 56-100% θαη ηελ νζηεναξζξίηηδα λα βειηηψλεηαη ή λα ηάηαη ζε πνζνζηφ 76-

95%
322

. 

 

1.8.2.2 Θλεηφηεηα θαη λνζεξφηεηα κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή 

 

Η ζλεηφηεηα κεηά απφ LSG είλαη κηθξή θαη ζχκθσλα κε κία πξφζθαηε 

αλαζθφπεζε 36 κειεηψλ θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 2%
332

.  

Η λνζεξφηεηα κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή ζε πξφζθαηα 

δεκνζηεπκέλεο κειέηεο θπκαίλεηαη απφ 0% έσο 23,8%
218,333-336

  ελψ ζε κεγάιεο 

ζεηξέο αζζελψλ (>100) ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη ζην 0% έσο 15,3%
337-339

. Οη 

θπξηφηεξεο επηπινθέο κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 9. 

Έλα κεηνλέθηεκα ηεο επηκήθνπο γαζηξεθηνκήο είλαη ε κεγάιε ηξαπκαηηθή 

επηθάλεηα απφ ηελ γσλία ηνπ His έσο 3-6 εθ θεληξηθά ηνπ ππισξνχ γεγνλφο πνπ 

πξνδηαζέηεη γηα δηαθπγέο θαη κεηεγρεηξεηηθέο αηκνξξαγίεο. Οη δηαθπγέο κεηά απφ 

LSG εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο θαξδηννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο
340

. Σν 

πνζνζηφ δηαθπγψλ πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ θαη θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 0% έσο 5,5%
217,218,341,342

. Φαίλεηαη φηη είλαη ζπρλφηεξεο φηαλ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη θεξία κηθξνχ εχξνπο (32,33 Fr) ζπγθξηηηθά κε κεγαιχηεξνπ 

εχξνπο (56,60 Fr) θαη φηαλ ε δηαηνκή αξρίδεη 3 εθ απφ ηνλ ππισξφ γηαηί 

δεκηνπξγνχληαη πςειφηεξεο πηέζεηο ζηελ θαξδηννηζνθαγηθή ζπκβνιή
343

. Η 

κεηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία κεηά απφ LSG παξαηεξείηαη ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη 

απφ 0% έσο 15,8% θαη κπνξεί λα είλαη γαζηξεληεξηθή ή ελδνπεξηηνλατθή αιιά 

ζπάληα ρξήδεη κεηάγγηζεο, ελδνζθνπηθήο αηκφζηαζεο ή επαλεγρείξεζεο
217,341,342

.   

 

Επηπινθέο ιαπαξνζθνπηθήο επηκήθεο γαζηξεθηνκήο 

Θλεηφηεηα, % 0-2 

Ννζεξφηεηα,% 0-23,8 

Αηκνξξαγία, % 0-15,8 

Αλαζηνκσηηθέο δηαθπγέο, % 0-5,5 

ηέλσζε γαζηξηθνχ θνινβψκαηνο 0,5-0,9 

Κάθσζε ζπιεληθήο αξηεξίαο, % 0,1 

Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε, % 0-83 

Έιιεηςε ζηδήξνπ, % 18 

Έιιεηςε βηηακίλεο Β12, % 18 

 

 

 

Μία ζπαληφηεξε επηπινθή ηεο επηκήθνπο γαζηξεθηνκήο είλαη ε ζηέλσζε ηνπ 

γαζηξηθνχ θνινβψκαηνο πνπ παξαηεξείηαη κε ζπρλφηεηα 0,5-0,9%
321,332

. ην πιείζην 

ησλ πεξηπηψζεσλ ε ζηέλσζε παξαηεξείηαη ζηελ πεξηθεξηθή κνίξα ηνπ γαζηξηθνχ 

θνινβψκαηνο θαη νθείιεηαη ζε ρξήζε πνιχ κηθξνχ εχξνπο νηζνθαγηθνχ θεξίνπ,  ζε 

επηθαιππηηθέο ξαθέο, ζε αηπρεκαηηθή έιμε ηνπ νηζνθαγηθνχ θεξίνπ θαηά ηελ 

ππξνδφηεζε ηνπ ζπξξαπηηθνχ, ζε αηκάησκα θαη νίδεκα
332

.  

Έλα επηπιένλ πξφβιεκα κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή είλαη ε απμεκέλε 

ελδν-γαζηξηθή πίεζε ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αθέξαην ππισξηθφ ζθηθηήξα 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν γαζηξν-νηζνθαγηθήο παιηλδξφκεζεο
343,344

. Χζηφζν, κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνλ αζζελψλ ε παιηλδξφκεζε θαίλεηαη φηη 

ππνρσξεί
335

.  

Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα σο πξνο ηηο κεηαβνιηθέο εθηξνπέο κεηά απφ 

ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή. Χζηφζν, ε Gehrer θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο ζε 

κία πξφζθαηε πξννπηηθή κειέηε ζε αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε LSG 

αλαδεηθλχνπλ έιιεηςε βηηακίλεο D ζε πνζνζηφ 32%, αχμεζε ηεο PTH ζε 14%, 

έιιεηςε θπιιηθνχ νμένο ζε 22%, έιιεηςε B12 θαη ζηδήξνπ ζε πνζνζηφ 18% θαη 

Πίλαθαο 9: Θλεηφηεηα θαη λνζεξφηεηα επηκήθεο 

γαζηξεθηνκήο 
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ππνπξσηετλαηκία (επίνπ βαζκνχ) ζε 4%. Χζηφζν, νη ζπγγξαθείο ηεο κειέηεο 

ππνγξακκίδνπλ ηελ παξνπζία νξηζκέλσλ εθ ησλ κεηαβνιηθψλ εθηξνπψλ ζηνπο 

αζζελείο πξνεγρεηξεηηθά
320

.  

 

 

1.8.3 πγθξηηηθή αλάιπζε ιαπαξνζθνπηθήο γαζηξηθήο παξάθακςεο θαη 

ιαπαξνζθνπηθήο επηκήθεο γαζηξεθηνκήο 

 

Η ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο γαζηξηθήο παξάθακςεο κε ηελ επηκήθε 

γαζηξεθηνκή είλαη δχζθνιε θαζφηη δελ ππάξρνπλ πξνζρεδηαζκέλεο δηπιέο ηπθιέο 

κειέηεο πνπ λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν ρεηξνπξγείσλ.  

Η απψιεηα βάξνπο κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε έρεη κειεηεζεί 

επαξθψο ζε πξννπηηθέο κειέηεο θαη ππάξρνπλ καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα φπνπ 

αλαδεηθλχεηαη ηθαλνπνηεηηθή δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο
296

. Αληηζέησο, δελ 

ππάξρνπλ απνηειέζκαηα καθξνρξφληαο απψιεηαο βάξνπο γηα ηελ επηκήθε 

γαζηξεθηνκή θαη κφλν πξφζθαηα, έρνπλ δεκνζηεπηεί κειέηεο φπνπ %EWL ζηα 5 

ρξφληα  θπκαίλεηαη ζην 55%  ελψ ζηα 6 ρξφληα κεηεγρεηξεηηθά  θζάλεη ζην 53,3%. 

Χζηφζν, νη κειέηεο απηέο είλαη αλαδξνκηθέο θαη αθνξνχλ κηθξφ αξηζκφ 

αζζελψλ
323,324

.  

Γελ ππάξρνπλ επαξθείο πξννπηηθέο κειέηεο πνπ λα ζπγθξίλνπλ ηηο δχν 

επεκβάζεηο σο πξνο ηελ ίαζε ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ ηεο παρπζαξθίαο. ηε 

κνλαδηθή ηπραηνπνηεκέλε πξννπηηθή κειέηε ν Petreli θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δείρλνπλ 

ζεκαληηθή θαη αλάινγε ίαζε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ 2, 3 κήλεο κεηά απφ LSG θαη 

LRYGB
329

. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ε ίαζε ηνπ δηαβήηε νθείιεηαη ηφζν ζηε 

κεησκέλε ζεξκηδηθή πξφζιεςε φζν θαη ζηελ αχμεζε ηεο GLP-1 πνπ παξαηεξείηαη 

κεηά θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο ρεηξνπξγείσλ. Αλάινγα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

θαη ζε κία αλαδξνκηθή κειέηε φπνπ ν Vidal θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δείρλνπλ φηη ε 

επηκήθεο γαζηξεθηνκή επηηπγράλεη αλάινγε κε ηε γαζηξηθή παξάθακςε βειηίσζε 

ηνπ δηαβήηε ζε 84%  θαζψο θαη ίαζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζην 62% ησλ 

αζζελψλ κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή θαη ζην 67% ησλ αζζελψλ κεηά απφ 

γαζηξηθή παξάθακςε)
330

. 

Η επηκήθεο γαζηξεθηνκή είλαη ηερληθά πην απιή επέκβαζε ζπγθξηηηθά κε ηε 

γαζηξηθή παξάθακςε γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κηθξφηεξν θίλδπλν 

κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ. ε κία αλαδξνκηθή κειέηε, ν Lee θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 
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ζπγθξίλνληαο ηηο δχν επεκβάζεηο αλαδεηθλχνπλ κηθξφηεξε λνζεξφηεηα κεηά απφ 

LSG (7,4% Vs 22,8%, P<0,03)
345

. Σα απνηειέζκαηα απηά εληζρχνληαη απφ κία 

πξφζθαηε κειέηε απφ 25 θέληξα ηεο πνιηηείαο ηνπ Michigan φπνπ ν Birkmeyer θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ έδεημαλ φηη ε ζπλνιηθή ζλεηφηεηα ήηαλ 0% κεηά απφ επηκήθε 

γαζηξεθηνκή θαη 0,14% κεηά απφ LRYGB  ελψ ε  ζπλνιηθή λνζεξφηεηα ήηαλ 3,6% 

κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε θαη 2,2% κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή κε ηηο 

δηαθπγέο, ηηο εληεξηθέο απνθξάμεηο, ηηο αηκνξξαγίεο θαη ηηο ζεπηηθέο επηπινθέο λα 

παξαηεξνχληαη κε ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα κεηά απφ LRYGB
346

.  

Η επηκήθεο γαζηξεθηνκή ζε αληίζεζε κε ηε γαζηξηθή παξάθακςε δελ έρεη 

δπζαπνξξνθεηηθφ ζθέινο γεγνλφο πνπ πξνδηθάδεη γηα κηθξφηεξν θίλδπλν 

κεηαβνιηθψλ εθηξνπψλ. ε κία πξφζθαηε πξννπηηθή κειέηε, ε Gehrer θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο δείρλνπλ ιηγφηεξεο κεηαβνιηθέο εθηξνπέο κεηά απφ LSG ζπγθξηηηθά 

κε ηε γαζηξηθή παξάθακςε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο 

ηξηψλ εηψλ παξά ην γεγνλφο φηη δελ ρνξεγνχληαλ ζπκπιεξψκαηα ζηνπο αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαλ ζε LSG. ηελ κειέηε απηή ε έιιεηςε βηηακίλεο Β12 θαη D θαζψο θαη 

 

 ν δεπηεξνπαζήο ππεξπαξαζπξενεηδηζκφο θαηαγξάθνληαλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

ζηνπο αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε πεξηθεξηθή γαζηξηθή παξάθακςε (πίλαθαο 

10)
320

. 

Πίλαθαο 10: Μεηαβνιηθέο εθηξνπέο κεηά απφ LRYGB θαη LSG. 

Gehrer et al. Fewer Nutrient Deficiencies After Laparoscopic 

Sleeve Gastrectomy (LSG) than After Laparoscopic Roux-Y-

GastricBypass (LRYGB)—a Prospective Study. Obes Surg 2010. 
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2.1  θνπόο 
 

 

Γελ ππάξρνπλ δηπιέο ηπθιέο κειέηεο πνπ λα ζπγθξίλνπλ ηα βξαρππξφζεζκα ή 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ηεο ιαπαξνζθνπηθήο γαζηξηθήο παξάθακςεο κε ηε 

ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή. 

H παξνχζα πξνζρεδηαζκέλε δηπιή ηπθιή κειέηε ζπγθξίλεη ζε κία πεξίνδν 3 εηψλ, 

δχν νκάδεο αζζελψλ κε δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο ≤ 50 Kg/m2 πνπ ππεβιήζεζαλ ζε 

ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε θαη ζε ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή. 

Σν θχξην ζεκείν ηεο κειέηεο ήηαλ ε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δχν 

ρεηξνπξγείσλ σο πξνο ηελ απψιεηα βάξνπο. Γεπηεξεχνληα ζεκεία ηεο κειέηεο ήηαλ 

νη κεηαβνιέο ηεο φξεμεο, ε πξψηκε (≤30 εκέξεο) θαη  φςηκε (>30 εκέξεο) 

λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα, ε ίαζε ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ ηεο παρπζαξθίαο θαη νη 

αλεπάξθεηεο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 
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2.2  Τιηθό θαη Μέζνδνο 

 

Δμήληα αζζελείο κε δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο ≤ 50 Kg/m
2
 θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ 2005 έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007 ππεβιήζεζαλ κεηά απφ 

ηπραηνπνίεζε ζε ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε θαη ζε ιαπαξνζθνπηθή 

επηκήθε γαζηξεθηνκή. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 φινη νη αζζελείο ζπκπιήξσζαλ ηξία 

ρξφληα κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο. Μεηαμχ ησλ αζζελψλ ζηηο δχν 

ρεηξνπξγηθέο νκάδεο δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά 

θαη αλζξσπνκεηξηθά ζηνηρεία (πίλαθαο 11). Δπηπιένλ, δελ ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ ηεο παρπζαξθίαο ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ, πιελ ηεο 

γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξφκεζεο, πνπ παξνπζηάδνληαλ κε κεγαιχηεξε επίπησζε 

ζηνπο αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε (P=0,04) 

(πίλαθαο 12).  

Η κειέηε έγηλε κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Διζίλθη. Κξηηήξηα 

απνθιεηζκνχ απφ ηε κειέηε ήηαλ ην ηζηνξηθφ ρξφληαο ηαηξηθήο ή ςπρηαηξηθήο λφζνπ, 

ε χπαξμε θαθνήζνπο λφζνπ, ε ρνξήγεζε αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ, ε 

εμάξηεζε απφ αιθνφι ή λαξθσηηθά θαη πξνεγνχκελεο επεκβάζεηο ζην γαζηξεληεξηθφ. 

 

 LRYGB LSG 

 

P 

 

Αξηζκφο αζζελψλ 

 

30 

 

30 

 

 

 

Φχιν (Άλδ/Γπλ) 

 

8/22 

 

8/22 

 

0,98 

 

Ηιηθία (ρξφληα) 

 

36 ± 8,4 

 

33,7 ± 9,9 

 

0,29 

 

Βάξνο (Kg) 

 

123,2 ± 13,9 

 

126,9 ± 18 

 

0,37 

 

Τπεξβάιινλ βάξνο (Kg) 

 

63,2 ± 10,5 

 

64,3 ± 12,1 

 

0,57 

 

BMI (Kg/m
2
) 

 

45,8 ± 3,7 

 

44,9 ± 3,4 

 

0,42 

 

 

 

 

Πίλαθαο 11: Πξνεγρεηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ.  

(Σα απνηειέζκαηα είλαη ζε κέζε ηηκή ± SD) 
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Η επηινγή ησλ αζζελψλ γίλνληαλ απφ ηε ιίζηα αλακνλήο γηα επέκβαζε γηα 

θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία θαη αθνξνχζε απνθιεηζηηθά αζζελείο κε δείθηε 

ζσκαηηθήο κάδαο ≤ 50 Kg/m
2
. Oη αζζελείο, ελεκεξψλνληαλ ιεπηνκεξψο ζρεηηθά κε 

ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαζψο θαη ηα νθέιε ηεο θάζε επέκβαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππέγξαθαλ κία έληππν ζπγθαηάζεζε κε ηελ νπνία απνδέρνληαλ λα ππνβιεζνχλ ζε 

κία απφ ηηο δχν επεκβάζεηο. Η ηπραηνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζηνπο δχν ηχπνπο 

επέκβαζεο γίλνληαλ κέζσ ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Η δνκή ηεο κειέηεο 

δείρλεηαη ζηε γξαθηθή παξάζηαζε 4. Όιεο νη επεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ιαπαξνζθνπηθά θαη απφ ηελ ίδηα ρεηξνπξγηθή νκάδα. Ο ηχπνο ηεο επέκβαζεο ήηαλ 

άγλσζηνο γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνλ εξεπλεηή πνπ ζπλέιεγε ηα 

πξνεγρεηξεηηθά θαη κεηεγρεηξεηηθά ζηνηρεία ησλ αζζελψλ. Οη αζζελείο 

ελεκεξψλνληαλ ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ηεο επέκβαζεο πνπ είραλ ππνβιεζεί θαηά ηελ 

έμνδν ηνπο απφ ην λνζνθνκείν νπφηε θαη ειάκβαλαλ ηηο κεηεγρεηξεηηθέο νδεγίεο. 

 

 LRYGB (n/%) LSG (n/%) P 

 

Τπέξηαζε 

 

 

5/16,6 

 

4/13,3 

 

0,55 

Γηαβήηεο 

 

5/16,6 5/16,6 0,99 

Παζνινγηθή αλνρή γιπθφδεο 

 

5/16,6 5/16,6 0,99 

Γπζιηπηδαηκία 

 

13/43,3 11/36,6 0,47 

Άπλνηα ζηνλ χπλν 

 

3/10 6/20 0,07 

Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε  

 

5/16,6 2/6,6 0,04 

Καηάζιηςε 

 

3/10 4/13,3 0,65 

Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα 

 

6/20 5/16,6 0,71 

Γηαηαξαρέο έκκελνπ ξχζεο  

 

7/23,3 7/23,3 0,99 

 

 

 
Πίλαθαο 12: πλνδά λνζήκαηα ηεο παρπζαξθίαο ζηηο 

δχν νκάδεο αζζελψλ θαηά ηελ πξνεγρεηξεηηθή πεξίνδν 
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Αζζελείο πνπ επηιέρηεθαλ 

n= 60
Αζζελείο πνπ εμαηξέζεθαλ 

από ηελ κειέηε ιόγσ κε 

πιήξσζεο θξηηεξίσλ ή 

άξλεζεο ζπκκεηνρήο.

n= 0Σπραηνπνίεζε 

n= 60

LSGLRYGB

Επηινγή αζζελώλ γηα LRYGB n= 30

Αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε LRYGB 

n=30

Επηινγή αζζελώλ γηα LSG n= 30

Αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε LSG 

n=30

Αζζελείο πνπ ράζεθαλ από ηελ 

κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε

n= 1

Αζζελείο πνπ ράζεθαλ από ηελ 

κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε

n= 1

Αζζελείο πνπ κειεηήζεθαλ n= 30

Αζζελείο πνπ εμαηξέζεθαλ από ηελ 

κειέηε n= 0

Αζζελείο πνπ κειεηήζεθαλ n= 30

Αζζελείο πνπ εμαηξέζεθαλ από ηελ 

κειέηε n= 0

 

 

 

 

 

2.2.1  Πξνεγρεηξεηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ 

 

Όινη νη αζζελείο εηζάγνληαλ ζηελ θιηληθή κία εκέξα πξηλ ην ρεηξνπξγείν. 

Πξν ηεο εηζαγσγήο, νη αζζελείο ππνβάιινληαλ ζε ηππηθφ πξνεγρεηξεηηθφ έιεγρν 

(πίλαθαο 13) ε πεξηπηψζεηο πνπ ζην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο ππήξραλ ζηνηρεία 

ζπκβαηά κε πάζεζε ηνπ ζηνκάρνπ ππνβαιιφηαλ ζε γαζηξνζθφπεζε. Δάλ νη αζζελείο 

ήηαλ ζεηηθνί ζε κφιπλζε κε H.Pylori ειάκβαλαλ αληηβηνηηθή αγσγή θαη ειεγρφηαλ 

κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο ε εθξίδσζε ηνπ. Δάλ ππήξραλ ζηνηρεία ζπκβαηά κε άπλνηα 

Γξαθηθή παξάζηαζε 4: Δπηινγή θαη θαηαλνκή 

ησλ αζζελψλ ζηνπο δχν ηχπνπο ρεηξνπξγείσλ. 
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ζηνλ χπλν γηλφηαλ κειέηε χπλνπ θαη εθφζνλ ηίζεην ε δηάγλσζε ζηνλ αζζελή 

ρνξεγείην εηδηθή κάζθα (Bi-pap). Σέινο, εάλ απφ ην ηζηνξηθφ ππήξραλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζηνηρεία ζπκβαηά κε λφζν άιινπ ζπζηήκαηνο, ν αζζελήο εμεηαδφηαλ απφ 

εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ θαη αλ ήηαλ απαξαίηεην πξνγξακκαηίδνληαλ νη θαηάιιειεο 

εξγαζηεξηαθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο. Καηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ιακβάλνληαλ 

πιήξεο ηζηνξηθφ, γηλφηαλ θπζηθή εμέηαζε θαη αηκνιεςία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αηκαηνθξίηε, ηεο πεθηηθφηεηαο, ησλ ειεθηξνιπηψλ (Κ
+
,Νa

+2
,Ca

+2
,Mg

+2
,PO4

+3
), ηεο 

γιπθφδεο, ηεο ρνιεζηεξφιεο, ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαζψο θαη ηεο λεθξηθήο θαη 

επαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Όπσο δείρλεηαη ζηνλ πίλαθα 14 πξνεγρεηξεηηθά θαηαγξάθεθαλ 

 

 

 Γεληθή αίκαηνο, αηκνπεηάιηα, PT, PTT, INR, Fe, TIBC, θεξηηίλε, 

θπιιηθφ νμχ, Β12, TSH, T3,T4, AB-TPO, θνξηηδφιε, ζάθραξν, OGTT 

(κε θφξηηζε 75g γιπθφδεο ζηα 30΄,60΄, 90΄θαη 120΄), νπξία, θξεαηηλίλε, 

Na, K, Ca, Mg, Ph, νιηθά ιεπθψκαηα, ιεπθσκαηίλε, ρνιεξπζξίλε 

(άκεζε θαη έκκεζε), αιθαιηθή θσζθαηάζε, γGT, SGPT/ALT, 

SGOT/AST, ακπιάζε, LDH, νπξηθφ νμχ, νιηθή ρνιεζηεξίλε, LDL, 

HDL, ηξπγιπθεξίδηα, PTH, ηλζνπιίλε, HbC1a, C-πεπηίδην. 

 Δλεξγεηαθέο αλάγθεο εξεκίαο REE (έκκεζε ζεξκηδνκεηξία). 

 ΗΚΓ, U/S θαξδηάο, θαξδηνινγηθή γλσκάηεπζε, θαξκαθεπηηθή αγσγή αλ 

θξηζεί απαξαίηεην. 

 πηξνκέηξεζε, α/α ζψξαθνο, αέξηα αίκαηνο (αηκαηνινγηθή εμέηαζε), 

γλσκάηεπζε πλεπκνλνιφγνπ, θαξκαθεπηηθή αγσγή αλ θξηζεί 

απαξαίηεην. 

 Φπρηαηξηθή γλσκάηεπζε, θαξκαθεπηηθή αγσγή αλ θξηζεί απαξαίηεην. 

 Τπέξερνη ήπαηνο-ρνιεθφξσλ. 

 Άιιεο εμεηάζεηο αλ είλαη αλαγθαίν ζύκθσλα κε ην ηζηνξηθό ηνπ 

αζζελνύο. 

Πίλαθαο 13: Σππηθφο πξνεγρεηξεηηθφο 

έιεγρνο 
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αλεπάξθεηεο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ ρσξίο κεηαμχ 

ηνπο λα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

 

 LRYGB (n=30) 

n/% 

LSG (n=30)  

n/% 

P 

 

Αηκνζθαηξίλε 

 

 

4 (13,3%) 

 

4 (13,3%) 

 

0.99 

ίδεξνο 

 

6 (20%) 6 (20%) 0.99 

Φεξηηίλε 

 

1 (3,3%) 1 (3,3%) 0.99 

Φπιηθφ νμχ 

 

0 (0%) 0 (0%) 0.99 

Βηηακίλε Β12 

 

1 (3,3%) 1 (3,3%) 0.99 

Αζβέζηην 

 

0 (0%) 1 (3,3%) 0,24 

Μαγλήζην 

 

3 (10%) 4 (13,3%) 0,65 

Φψζθνξνο 

 

0 (0%) 0 (0%) 0.99 

Αιβνπκίλε 

 

0 (0%) 0 (0%) 0.99 

Παξαζνξκφλε (PTH) 

 

0 (0%) 2 (6,6%) 0,10 

Σηκέο αλαθνξάο: Hb: άληξεο >13,5 g/dl, γπλαίθεο >12.5 g/dl,  ίδεξνο: >50mg%,  

Φεξηηίλε: >9 ng/ml, Φπιηθφ νμχ: >1.5 ng/ml, βηηακίλε Β12: >200 pg/ml, αζβέζηην: 8.5-

10.5 mg/dl, Φψζθνξνο: 2.5-4.5 mg/dl, καγλήζην: 1.9-2.8 mg/dl, αιβνπκίλε: >3 g/dl, PTH: 

<90 ng/l. 

 

 

 

 

Δπηπιένλ, ζε 16 αζζελείο απφ θάζε νκάδα ζπιιέγνληαλ αίκα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ λεζηείαο ηεο γθξειίλεο θαη ηνπ PYY, ελψ ζε 6 αζζελείο απφ 

θάζε νκάδα ε αηκνιεςία επαλαιακβάλνληαλ 2 ψξεο κεηά απφ θαηαλάισζε 

ηππνπνηεκέλνπ γεχκαηνο ζπλνιηθνχ ζεξκηδηθνχ θνξηίνπ 420 Kcal θαη ζχζηαζεο 55% 

ζε πδαηάλζξαθεο, 16% ζε πξσηεΐλεο θαη 29% ζε ιίπνο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη κεηαγεπκαηηθέο ηηκέο ηεο γθξειίλεο θαη ηνπ PYY. Σν αίκα γηα ηνλ 

Πίλαθαο 14: Αλεπάξθεηεο ζε κηθξνζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά θαηά ηελ πξνεγρεηξεηηθή πεξίνδν  



88 
 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ηεο γθξειίλεο ζπιιέγνληαλ ζε ζσιελάξηα πνπ πεξηείραλ 

αηζπιελνδηάκηλν-ηεηξανμηθφ νμχ ελψ ην αίκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ PYY ζε 

επαξηληζκέλα ζσιελάξηα πνπ πεξηείραλ 5000 κνλάδεο θαιηθξεΐλεο ηνπ αλαζηνιέα 

ηεο απξνηηλίλεο (Transylol). Σα δείγκαηα δηαηεξνχληαλ ζε ζεξκνθξαζία 4
ν
C θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο θαη αθνινπζνχζε θπγνθέληξεζε ζηνπο  4
ν
C. ηε ζπλέρεηα θαη 

κέρξη ηελ αλάιπζε ηνπο ηα δείγκαηα θπιάζζνληαλ ζε βαζεηά θαηάςπμε ζηνπο -70
ν
C.  

Ο νξφο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γθξειίλεο κεηξήζεθε ζε δηπιά δείγκαηα κε ηε 

ρξήζε ελφο εκπνξηθνχ ζθεπάζκαηνο ξαδηναλνζνπξνζδηνξηζκνχ (Phoenix 

Pharmaceuticals). Σν ζθεχαζκα απηφ ρξεζηκνπνηεί έλαλ ζεκαζκέλν κε ηψδην 125 

βηνελεξγφ ηρλεζέηε ηεο γθξειίλεο θαη έλα πνιπθισληθφ αληίζσκα θνπλειηνχ έλαληη 

ηνπ πιήξνπο κήθνπο ηεο αλζξψπηλεο γθξειίλεο πνπ αλαγλσξίδεη ηφζν ηελ 

αθπιησκέλε φζν θαη ηελ απφ-αθπιησκέλε κνξθή ηεο νξκφλεο. Σν ρακειφηεξν φξην 

αλίρλεπζεο ήηαλ ηα 93 pg/ml θαη ν ζπληειεζηήο δηαθχκαλζεο ήηαλ <8%. Ο νξφο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ PYY κεηξηφηαλ επίζεο εηο δηπινχλ κε  ηε ρξήζε ελφο 

εκπνξηθνχ ζθεπάζκαηνο ξαδηναλνζνπξνζδηνξηζκνχ (Phoenix Pharmaceuticals) πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζεκαζκέλν κε ηψδην 125 αλζξψπηλν PYY3-36 θαη έλα αληίζσκα θαηά 

ηνπ αλζξψπηλνπ PYY3-36 πνπ παξνπζηάδεη 100% δηαζηαπξνχκελε αληίδξαζε κε ην 

πιήξεο κήθνο ηνπ PYY. Σν θαηψηεξν φξην αλίρλεπζεο ήηαλ ηα 10 pg/ml θαη ν 

ζπληειεζηήο δηαθχκαλζεο ήηαλ <9%. Όιεο νη κεηξήζεηο γίλνληαλ ηαπηφρξνλα 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη πεγέο δηαθχκαλζεο.  

Καηά ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ επηπιένλ γηλφηαλ αμηνιφγεζε ηεο φξεμεο ησλ 

αζζελψλ κε βάζε ηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα ηνπ Edmonton. Η θιίκαθα απηή έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαξθηληθήο θαρεμίαο θαη έρεη δεηρζεί 

φηη είλαη αμηφπηζηε
226,347

.  

 

 

2.2.2  Πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα 

 

ηνπο αζζελείο ρνξεγνχληαλ 3 gr κίαο θεθαινζπνξίλεο δεχηεξεο γεληάο θαη 

500 mg κεηξνληληαδφιεο θαηά ηελ είζνδν ζηελ αλαηζζεζία. Μεηεγρεηξεηηθά νη 

αζζελείο ιάκβαλαλ κία αθφκα δφζε κεηξνληδαδφιεο ελψ ε ρνξήγεζε ηεο 

θεθαινζπνξίλεο δηαθνπηφηαλ κεηά απφ 48 ψξεο. Γχν ψξεο πξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ 

ρνξεγνχληαλ ππνδνξίσο ζηνπο αζζελείο επαξίλε ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο 

(nadroparin) ζε δφζε 1 mg αλά κνλάδα δείθηε κάδαο ζψκαηνο. Η ρνξήγεζε ηεο 
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επαξίλεο ζπλερηδφηαλ γηα 7 εκέξεο κέρξη ηελ έμνδν ησλ αζζελψλ απφ ην λνζνθνκείν. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξρε ηζηνξηθφ ελ ησ βάζεη θιεβνζξφκβσζεο ή θιεβηθήο 

αλεπάξθεηαο ε ζεξαπεία κε επαξίλε ζπλερηδφηαλ έσο θαη έμη κήλεο κεηεγρεηξεηηθά. 

ε φινπο ηνπο αζζελείο, ηφζν δηεγρεηξεηηθά φζν θαη θαηά ηηο πξψηεο κεηεγρεηξεηηθέο 

ψξεο γηλφηαλ ρξήζε ζπζθεπήο δηαιείπνπζαο ζπκπίεζεο θάησ άθξσλ. χκθσλα κε ην 

πξσηφθνιιν ηεο θιηληθήο ζηνπο αζζελείο άξρηδε πδξηθή δίαηηα ηελ 4
ε
 κεηεγρεηξεηηθή 

εκέξα θαη ειάκβαλαλ εμηηήξην ηελ 7
ε
 κεηεγρεηξεηηθή εκέξα. 

 

 

2.2.3  Υεηξνπξγηθή ηερληθή 

 

2.2.3.1  Λαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε 

 

ηε ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε ε πξνζπέιαζε ηεο θνηιηάο γηλφηαλ 

κε 6 trocars: Έλα νπηηθφ 12 mm, 3 εξγαζίαο 5/11 mm, έλα 5/10 θαη έλα ησλ 5 mm 

(Δηθφλα 1) . Οη αζζελείο ηνπνζεηνχληαλ ζε αλάζηξνθε ζέζε Trendelenburg κε ηα 

πφδηα ζε απαγσγή θαη κε θαιή αθηλεηνπνίεζε (French position). Ο ρεηξνπξγφο 

ζηεθφηαλ ζην θέληξν αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ αζζελνχο , νη δχν βνεζνί εθαηέξσζελ 

ηνπ αζζελνχο, θαη ν ιαπαξνζθνπηθφο πχξγνο κε ηελ νζφλε ζηνλ δεμηφ ψκν ηνπ 

αζζελνχο.   

 

Εηθόλα 1: Θέζεηο ησλ trocars ζηελ 

ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε 
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Η δεκηνπξγία πλεπκνπεξηηνλαίνπ επηηπγραλφηαλ κε ηελ αλνηθηή κέζνδν θαηά 

Hasson ή κε ηε ρξήζε βειφλεο verres θαη παξέκελε ζε πίεζε 15 mmHg. ε φιεο ηηο 

επεκβάζεηο ρξεζηκνπνηνχηαλ ιαπαξνζθφπην κε γσλίσζε 30
ν
 . Η επέκβαζε μεθηλνχζε 

κε ηελ απψζεζε ηνπ ήπαηνο θεθαιηθά θαη κε ηελ έιμε ηνπ ζηνκάρνπ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ θάησ άθξσλ (εηθφλα 2
Α
). Η θαξδηννηζνθαγηθή ζπκβνιή 

παξαζθεπαδφηαλ κε θηλεηνπνίεζε ηνπ θπηηαξνιηπψδνπο ηζηνχ ψζηε ε δηαηνκή ηνπ 

ζηνκάρνπ ζην χςνο απηφ λα είλαη πην επρεξήο. ε απφζηαζε 4 εθ πεξηθεξηθά ηεο 

θαξδηννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο δηαλνηγφηαλ ν γαζηξνεπαηηθφο ζχλδεζκνο θαη 

παξαζθεπαδφηαλ ην έιαζζνλ ηφμν ηνπ ζηνκάρνπ (εηθφλα 2
Β
). 

 

 

 

2A 2B

  

Εηθόλα 2: Απψζεζε ηνπ ήπαηνο (Α) θεθαιηθά θαη 

δηαηνκή ηνπ επαηνγαζηξηθνχ ζπλδέζκνπ (Β) 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε ακβιεία παξαζθεπή πξνο ην νπίζζην ηνίρσκα ηνπ 

ζηνκάρνπ έσο ην κείδνλ ηφμν ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εγθάξζηα ηνπνζέηεζε ησλ 

ζηαγφλσλ ηνπ επζέσο ζπξξαπηηθνχ. Αθνινπζνχζε νξηδφληηα δηαηνκή ηνπ ζηνκάρνπ 

κε ππξνδφηεζε ζπξξαπηηθνχ κήθνπο 45 mm θαη ζηε ζπλέρεηα κε θαηεχζπλζε ηελ 

θαξδηννηζνθαγηθή ζπκβνιή κε κία ή πεξηζζφηεξεο ππξνδνηήζεηο ζπξξαπηηθνχ 

κήθνπο 60 mm νινθιεξσλφηαλ ε  δηαηνκή ηνπ ζηνκάρνπ (εηθφλα 3, Α θαη Β). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ δεκηνπξγνχηαλ γαζηξηθφο ζχιαθνο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 15±5 ml.    

 

 

 

 

Αθνινχζσο, ν αλαηζζεζηνιφγνο πξνσζνχζε απφ ην ζηφκα έλα ξηλνγαζηξηθφ 

θαζεηήξα ζην άθξν ηνπ νπνίνπ είρε πξνζαξκνζηεί ε θεθαιή θπθιηθνχ 

αλαζηνκσηήξα δηακέηξνπ 25 mm. Όηαλ ην άθξν ηνπ ξηλνγαζηξηθνχ ζσιήλα έθζαλε 

ζην γαζηξηθφ θνιφβσκα ζηαζεξνπνηνχληαλ ζην ζεκείν πνπ είρε επηιεγεί λα γίλεη ε 

αλαζηφκσζε θαη εθαξκνδφηαλ ζηαζεξή πίεζε απφ ηνλ αλαηζζεζηνιφγν. Ο γαζηξηθφο 

Εηθόλα 3: Γαζηξηθή παξάθακςε- Καηαζθεπή 

ηνπ γαζηξηθνχ ζπιάθνπ. 
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ζχιαθνο δηαλνηγφηαλ κε ηε ρξήζε κνλνπνιηθήο δηαζεξκίαο ή ςαιηδηνχ ππεξήρσλ θαη 

ν ξηλνγαζηξηθφο ζσιήλαο απειεπζεξσλφηαλ ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα φπνπ 

ζπιιακβάλνληαλ κε ιαβίδα θαη έιθεην κέζσ ηνπ αξηζηεξνχ ππνπιεχξηνπ trocar κέρξη 

ηελ έμνδν ηεο θεθαιήο ηνπ θπθιηθνχ αλαζηνκσηήξα θαη ηελ ελζθήλσζε ηεο ζην 

ζεκείν εμφδνπ ζην γαζηξηθφ θνιφβσκα (εηθφλα 4, Α,Β).  Σν ξάκκα πνπ ζπγθξαηνχζε 

ηελ θεθαιή ηνπ θπθιηθνχ αλαζηνκσηήξα ζην ξηλνγαζηξηθφ ζσιήλα δηαηεκλφηαλ θαη 

ν ζσιήλαο αθαηξείην δηα κέζσ ηνπ trocar.  

 ηε ζπλέρεηα, αθαηξείην ην άγθηζηξν ήπαηνο θαη ιακβάλνληαλ βηνςία απφ ην 

ρείινο ηνπ αξηζηεξνχ επαηηθνχ ινβνχ. Σν ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη ζηξέθνληαλ πξνο ηα 

αξηζηεξά θαη αθνινπζνχζε ρνινθπζηεθηνκή εθφζνλ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

παξειζφλ. 

  

 

 

 

Εηθόλα 4: Σνπνζέηεζε ηεο θεθαιήο ηνπ 

θπθιηθνχ αλαζηνκσηήξα ζην γαζηξηθφ 

ζχιαθν. 
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Σν ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη κεηαθηλήην ζε νξηδφληηα ζέζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

δηαηνκή ηνπ επηπιφνπ. ηελ αξρή ην επίπινπλ αλαζηξεθφηαλ θεθαιηθά θαη ε δηαηνκή 

μεθηλνχζε απφ ηα δεμηά ηνπ ζηξνγγχινπ ζπλδέζκνπ, παξάιιεια κε ην εγθάξζην θφιν 

θαη κε θαηεχζπλζε ηελ αξηζηεξή θνιηθή θακπή. Μεηά απφ επαξθή θηλεηνπνίεζε ην 

επίπινπλ ηνπνζεηείην ζην αξηζηεξφ ππνρφλδξην θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

εμαζθαιηδφηαλ ε κείσζε ηεο ηάζεο ζηε Roux έιηθα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

γαζηξνλεζηηδηθήο αλαζηφκσζεο. 

ηε ζπλέρεηα ην εγθάξζην θφιν απσζείην θεθαιηθά θαη αλεπξηζθφηαλ ν 

ζχλδεζκνο ηνπ Treinz. Σν έληεξν κεηξήην ππφ ηάζε ζην αληηκεζεληεξηθφ ηνπ ρείινο 

κε ζεκαζκέλε εληεξνιαβίδα έσο 50 εθ πεξηθεξηθά. ην ζεκείν απηφ δηαηεκλφηαλ κε 

ηε ρξήζε επζέσο ζπξξαπηηθνχ κήθνπο 60 mm (εηθφλα 5). Αθνινπζνχζε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ πεξηθεξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ εληέξνπ ψζηε ην άθξν ηεο Roux έιηθαο 

λα θζάλεη ζην γαζηξηθφ θνιφβσκα ρσξίο ηάζε κε δηαηνκή ηνπ κεζεληεξίνπ κε ηε 

ρξήζε δηπνιηθήο δηαζεξκίαο. Καζ’φιε ηε δηάξθεηα θηλεηνπνίεζεο ηεο Roux έιηθαο ε  

 

 

 

Εηθόλα 5: Γηαηνκή ηνπ εληέξνπ ζηα 50 εθ απφ 

ηνλ ζχλδεζκν ηνπ Treinz θαη δεκηνπξγία ηεο 

Roux έιηθαο. 
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ρνινπαγθξεαηηθή έιηθα ζπιιακβάλνληαλ θαη ζπγθξαηείην κε εληεξνιαβίδα απφ ην 

βνεζφ κέρξη λα εμαζθαιηζζεί ε ζήκαλζε ηεο Roux έιηθαο. Μεηά ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηεο Roux έιηθαο ε γξακκή δηαηνκήο ηνπ ζπξξαπηηθνχ ζην ηπθιφ άθξν ηεο αθαηξείην  

κε ηε ρξήζε δηπνιηθήο δηαζεξκίαο θαη ζην ζεκείν απηφ ν βνεζφο κπνξνχζε λα 

απειεπζεξψζεη ηελ ρνινπαγθξεαηηθή  έιηθα. Αθνινπζνχζε ηνκή ηνπ δέξκαηνο θαη 

ηνπ πεξηηνλαίνπ ζηε ζέζε ηνπ αξηζηεξνχ ππνπιεχξηνπ trocar ε νπνία θαη δηεπξπλφηαλ 

ψζηε λα εηζαρζεί ν θπθιηθφο αλαζηνκσηήξαο. Ο θπθιηθφο αλαζηνκσηήξαο πξνσζείην 

ζηνλ απιφ ηνπ εληέξνπ γηα πεξίπνπ 10 εθ θαη δηεθβάιιεην  

ψζηε ην κεηαιιηθφ ηνπ έιαζκα λα δηαπεξάζεη ην ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ ζην 

αληηκεζεληεξηθφ ηνπ ρείινο. Ο θπθιηθφο αλαζηνκσηήξαο ζπλδένληαλ κε ηελ θεθαιή 

ζην γαζηξηθφ θνιφβσκα θαη αθνινπζνχζε ε ππξνδφηεζε ηνπ ζπξξαπηηθνχ (εηθφλα 

6
Α
 ). Ο αλαζηνκσηήξαο αθαηξείην θαη ην ειεχζεξν αλνηθηφ άθξν ηεο λήζηηδαο 

εθηέκλεην κε επζχ ζπξξαπηηθφ κήθνπο 60 mm ζε απφζηαζε 2 εθ απφ ηε 

γαζηξνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε, ψζηε λα κελ απμάλεη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ γαζηξηθνχ 

θνινβψκαηνο κε ηελ είζνδν ηξνθήο (εηθφλα 6
Β
).  

 

 

 

Εηθόλα 6: Γεκηνπξγία ηεο 

γαζηξνλεζηηδηθήο αλαζηφκσζεο 
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Σν ηκήκα ηνπ εληέξνπ πνπ εθηέκλεην ηνπνζεηείην ζε ζάθν, ψζηε λα κελ ππάξρεη 

θίλδπλνο δηαπχεζεο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο θαηά ηελ έμνδν ηνπ απφ ηελ 

πεξηηνλατθή θνηιφηεηα κηα θαη ην άθξν ηνπ παξέκελε αλνηθηφ. Η γαζηξνλεζηηδηθή 

αλαζηφκσζε εληζρχνληαλ κε απνξξνθήζηκα ξάκκαηα πνιπγιπθνιηθνχ νμένο No 3-0, 

ψζηε λα κεηψλεηαη πεξαηηέξσ ε ηάζε ζηε Roux έιηθα. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξρε 

ακθηβνιία γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηεο αλαζηφκσζεο γηλφηαλ πεξαηηέξσ έιεγρνο ηεο 

ζηεγαλφηεηαο κε εκθχζεζε αέξα ή ρνξήγεζε κπιε ηνπ κεζπιελίνπ δηα ηνπ 

ξηλνγαζηξηθνχ ζσιήλα. Δάλ δηαπηζησλφηαλ δηαθπγή ε αλαζηφκσζε εληζρχνληαλ κε 

έλα ή πεξηζζφηεξα ξάκκαηα πνιπγιπθνιηθνχ νμένο No 3-0.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζηφκσζεο ε λήζηηδα κεηξείην ππφ ηάζε ζην 

αληηκεζεληεξηθφ ηεο ρείινο κέρξη 150 εθ πεξηθεξηθά. ην ζεκείν απηφ 

πξαγκαηνπνηείην ε πιαγην-πιάγηα λεζηηδν-λεζηηδηθή αλαζηφκσζε. Γηα ηελ 

 

 

Εηθόλα 7: Γεκηνπξγία ηεο λεζηηδνλεζηηδηθήο 

αλαζηφκσζεο (Α) θαη ζχγθιεηζε ηνπ ράζκαηνο ηνπ 

κεζεληεξίνπ (Β). 
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πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαζηφκσζεο ε Roux έιηθα θεξφηαλ παξάιιεια πξνο ην ηπθιφ 

άθξν ηεο ρνινπαγθξεαηηθήο έιηθαο θαη νη δχν έιηθεο δηαλνίγνληαλ ζην 

αληηκεζεληεξηθφ ηνπο ρείινο κε ηε ρξήζε κνλνπνιηθήο δηαζεξκίαο ή ςαιηδηνχ 

ππεξήρσλ. Γηεθβάιινληαλ επζχ ζπξξαπηηθφ κήθνπο 60 mm πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπαζηεί πιαγηνπιάγηα έληεξνεληεξναλαζηφκσζε (εηθφλα 7
Α
). Σν πξφζζην 

ηνίρσκα ηεο αλαζηφκσζεο ζπγθιεηφηαλ  κε ρξήζε δεχηεξνπ ζπξξαπηηθνχ κεηά απφ 

ηνπνζέηεζε νδεγψλ ξακκάησλ. Αθνινπζνχζε ζχγθιεηζε ηνπ ράζκαηνο ηνπ 

κεζεληεξίνπ κε ζπλζεηηθφ κε απνξνθήζηκν ξάκκα Νν 2-0 (εηθφλα 7
Β
) . 

Η επέκβαζε νινθιεξψλνληαλ κε ηνπνζέηεζε καιαθήο παξνρέηεπζεο 

(Jackson Pratt) πνπ εθέξεην απφ ηε γαζηξνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε πθεπαηηθά ζηελ 

θνίηε ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεξρφηαλ απφ ην δεμηφ ππνπιεχξην 

trocar. Σν άλνηγκα ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ αξηζηεξνχ 

ππνπιεχξηνπ trocar απφ φπνπ είρε δηέιζεη ν θπθιηθφο αλαζηνκσηήξαο θιείλνληαλ κε 

ηε ρξήζε Endoclose θαη ειέγρνληαλ ηα ζεκεία αθαίξεζεο ησλ ππφινηπσλ trocar γηα 

πηζαλή αηκνξξαγία. 
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2.2.3.2  Λαπαξνζθνπηθή επηκήθεο γαζηξεθηνκή 

 

 

ηε ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή ηνπνζεηνχληαη ζπλνιηθά 7 trocars: 

Έλα νπηηθφ 5/12 mm, 4 εξγαζίαο 5/10 mm, θαη άιια 2 ησλ 5 mm (Δηθφλα 8) . Οη 

αζζελείο ηνπνζεηνχληαλ ζε αλάζηξνθε ζέζε Trendelenburg κε ηα πφδηα ζε απαγσγή 

θαη κε θαιή αθηλεηνπνίεζε (French position). Ο ρεηξνπξγφο ζηεθφηαλ ζην θέληξν 

αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ αζζελνχο, νη δχν βνεζνί εθαηέξσζελ ηνπ αζζελνχο  θαη ν 

ιαπαξνζθνπηθφο πχξγνο κε ηελ νζφλε ζην δεμηφ ψκν ηνπ αζζελνχο.   

 

 

 

Η δεκηνπξγία πλεπκνπεξηηνλαίνπ επηηπγραλφηαλ κε ηελ αλνηθηή κέζνδν θαηά 

Hasson ή κε ηε ρξήζε βειφλεο verres θαη δηαηεξείην ζε πίεζε 15 mmHg. ε φιεο ηηο 

επεκβάζεηο ρξεζηκνπνηείην ιαπαξνζθφπην κε γσλίσζε 30
ν
 . Η επέκβαζε μεθηλνχζε 

κε ηελ απψζεζε ηνπ ήπαηνο θεθαιηθά. ηε ζπλέρεηα δηαλνηγφηαλ ν γαζηξνθνιηθφο 

Εηθόλα 8: Θέζεηο ησλ trocars ζηελ 

ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή 
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ζχλδεζκνο ζηε κεζφηεηα ηνπ κείδνλνο ηφμνπ θαη ε δηαηνκή ηνπ ζπλερηδφηαλ θεληξηθά 

σο ηε γσλία ηνπ His κε δηαηνκή ησλ βξαρέσλ γαζηξηθψλ αγγείσλ ζην ζφιν ηνπ 

ζηνκάρνπ θαζψο θαη ησλ νπηζζνγαζηξηθψλ εκβξπτθψλ ζπκθχζεσλ κε ηε ρξήζε 

ςαιηδηνχ ππεξήρσλ ή κε ηε ρξήζε δηπνιηθήο δηαζεξκίαο (Δηθφλα 9
Α
). Η δηαηνκή ηνπ 

γαζηξνθνιηθνχ ζπλδέζκνπ νινθιεξψλνληαλ πεξηθεξηθά ζε απφζηαζε 3 εθ θεληξηθά 

ηνπ ππισξνχ (Δηθφλα 9
Β
).  

 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ν αλαηζζεζηνιφγνο ηνπνζεηνχζε απφ ην ζηφκα έλα θεξίν 

νηζνθάγνπ δηακέηξνπ 33 Fr ην νπνίν πξνσζείην ζηνλ ππισξφ παξάιιεια πξνο ην 

έιαζζνλ ηφμν ηνπ ζηνκάρνπ. Παξάιιεια κε ην θπξίν ηνπ νηζνθάγνπ ζε απφζηαζε 3 

εθ απφ ηνλ ππισξφ μεθηλνχζε ε γαζηξεθηνκή κε θαηεχζπλζε ηελ θαξδηννηζνθαγηθή 

Εηθόλα 9: Γηαηνκή ηνπ γαζηξνθνιηθνχ 

ζπλδέζκνπ. 
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ζπκβνιή. Οη πξψηεο δχν ππξνδνηήζεηο γίλνληαλ κε επζχ ζπξξαπηηθφ κε θεθαιή 4,8 

mm θαη ζηε ζπλέρεηα νη ππφινηπεο κε ζπξξαπηηθφ κε θεθαιή 4,2 mm (εηθφλα 

10,Α,Β). Η επέκβαζε νινθιεξψλνληαλ κε ηε ρξήζε 5-6 ζπξξαπηηθψλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ αθαηξείην ην 95% ηνπ ζηνκάρνπ θαηαιείπνληαο γαζηξηθφ ζσιήλα θαηά κήθνο 

ηνπ ειάζζνλνο ηφμνπ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 40 ml (εηθφλα 11,Α,Β ). 

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε απψιεηα αίκαηνο απφ ηε κεγάιε επηθάλεηα 

δηαηνκήο, θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζπξξαπηηθνχ εθαξκνδφηαλ ζηηο ζηαγφλεο κεκβξάλε 

βφτνπ πεξηθάξδηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, αθαηξείην ην άγθηζηξν ήπαηνο θαη ιακβάλνληαλ βηνςία απφ ην 

ρείινο ηνπ αξηζηεξνχ επαηηθνχ ινβνχ. Σν ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη ζηξέθνληαλ πξνο ηα 

αξηζηεξά θαη αθνινπζνχζε ρνινθπζηεθηνκή εθφζνλ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

παξειζφλ.  

 

 

 

 

 

Εηθόλα 10: Γηαηνκή ηνπ ζηνκάρνπ 

κε ηε ρξήζε επζέσο ζπξξαπηηθνχ. 
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Σν ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ πνπ είρε εθηακεί αθαηξείην απφ ην δεμηφ παξνκθαιηθφ trocar 

αθνχ είρε πξνεγεζεί πεξαηηέξσ δηάλνημε ηνπ δέξκαηνο θαη δηήλεζε ησλ κπτθψλ ηλψλ 

κε ηε ρξήζε ςαιηδηνχ. Απφ ην ίδην ζεκείν αθαηξείην θαη ε ρνιεδφρνο θχζηε. 

 

 

 

 

 

Η επέκβαζε νινθιεξσλφηαλ κε ηνπνζέηεζε καιαθήο παξνρέηεπζεο ρακειήο 

αξλεηηθήο πίεζεο (Jackson Pratt) πνπ εμέξρνληαλ απφ ην δεμηφ ππνπιεχξην trocar 

αθινπζψληαο πνξεία απφ ηελ θαξδηννηζνθαγηθή ζπκβνιή θαηά κήθνο ηνπ 

θνινβψκαηνο ηνπ ζηνκάρνπ θαη πθεπαηηθά ζηελ θνίηε ηεο αθαηξεζείζαο ρνιεδφρνπ 

θχζηεο. Σν ράζκα ζηελ πεξηηνλία ζηελ πεξηνρή ηνπ αξηζηεξνχ ππνπιεχξηνπ trocar 

θιεηλφηαλ κε ηε ρξήζε Endoclose θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρνληαλ ηα ζεκεία αθαίξεζεο 

ησλ ππφινηπσλ trocar γηα πηζαλή αηκνξξαγία. 

 

Δηθφλα 11:Δμαηξεζείο (Α) θαη 

ππνιεηπφκελνο ζηφκαρνο (Β) 
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2.2.4  Φξνληίδα θαη παξαθνινύζεζε κεηά ηελ έμνδν από ην λνζνθνκείν 

 

 

Όινη νη αζζελείο ειάκβαλαλ έλα πνιπβηηακηλνχρν ζθεχαζκα πνπ πεξηείρε 800 

κg βηηακίλε Α, 10 mg βηηακίλε Δ, 1,5 mg βηηακίλε Β1, 15 mg βηηακίλε Β2, 10 mg 

βηηακίλε Β6, 1 κg βηηακίλε Β12, 5 κg βηηακίλε D, 30 κg βηηακίλε Κ, 50 mg 

ληθνηηλακίδε, 6 mg παληνζεληθφ νμχ, 0,15 mg βηνηίλε, 60 mg αζθνξβηθφ νμχ, 200 κg 

θηιηθφ νμχ, 160 mg αζβέζηην, 100 mg καγλήζην, θαη 10 mg zing. Δπηπιένλ ζηνπο 

αζζελείο πνπ ππνβάιινληαλ ζε LRYGB ρνξεγνχληαλ 1000 mg αζβεζηίνπ 

εκεξεζίσο. ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε 

γαζηξεθηνκή ε ρνξήγεζε ηνπ πνιπβηηακηλνχρνπ ζθεπάζκαηνο δηαθνπηφηαλ ηνλ 6
ν
 

κήλα κεηεγρεηξεηηθά. ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαλ ζε LRYGB ε ρνξήγεζε 

ηνπο ζπλερηδφηαλ δηα βίνπ. ε φιεο ηηο πξνεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο πνπ 

ππνβάιινληαλ ζε LRYGBP ρνξεγείην απφ ηνπ ζηφκαηνο ζπκπιήξσκα ζηδήξνπ (80 

mg/εκ). Απφ ηνλ 6
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ εκθάληδαλ 

έιιεηςε βηηακίλεο Β12, απηή ρνξεγείην ελδνκπτθά ζε δφζεηο 1000-3000 κg αλάινγα 

κε ηηο  κεηξεζείζεο ηηκέο.  

ηα πιαίζηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο φινη νη αζζελείο 

πξνζέξρνληαλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο Μνλάδαο Κιηληθά νβαξήο Παρπζαξθίαο 

ηνλ 1
ν
,3

ν
, 6

ν
θαη 12

ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εηήζηα βάζε. Καηά ηηο 

επηζθέςεηο απηέο νη αζζελείο ππνβάιινληαλ ζε πιήξε έιεγρν πνπ πεξηειάκβαλε 

αλζξσπνκεηξηθέο θαη θιηληθέο παξακέηξνπο θαη εθηίκεζε ηεο ζξέςεο θαη ησλ 

δηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ. Δπηπιένλ γηλφηαλ αηκνιεςία γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ειεθηξνιπηψλ, ηεο γιπθφδεο, ηεο ρνιεζηεξφιεο, ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη γηα έιεγρν 

ηεο επαηηθήο θαη λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. ηνπο 16 αζζελείο απφ ηελ θάζε νκάδα πνπ 

πξνεγρεηξεηηθά είραλ κεηξεζεί νη ηηκέο ηεο γθξειίλεο θαη ηνπ PYY 

επαλαιακβάλνληαλ εθ λένπ νη κεηξήζεηο ηφζν ζε λεζηεία φζν θαη κεηά απφ 

ρνξήγεζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ γεχκαηνο πνπ είρε ρνξεγεζεί θαη πξνεγρεηξεηηθά.  

Καηά ηε κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζε θαηαγξάθνληαλ νη κεηαβνιέο ζηελ 

φξεμε κε βάζε ηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί 

πξνεγρεηξεηηθά. Η αμηνιφγεζε ηεο φξεμεο βαζηδφηαλ ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο, ζηε 

κεηαβνιή ηεο φξεμεο ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε επίζθεςε θαη ηελ πείλα. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν θνξεζκφο κεηά απφ ιήςε γεχκαηνο, ε VAS 
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επαλαιακβάλνληαλ δχν ψξεο κεηαγεπκαηηθά ζηνπο αζζελείο πνπ γηλφηαλ 

πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαγεπκαηηθψλ ηηκψλ ηεο γθξειίλεο θαη ηνπ PYY.   

Σέινο, ε απψιεηα βάξνπο πξνζδηνξηδφηαλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ βάξνπο, ην 

δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο θαη απφ ηελ επί ηηο εθαηφ απψιεηα ηνπ αξρηθνχ (%IWL) θαη 

ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο (%EWL).  

 

 

 

2.2.5  ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο αλαιχζεθαλ κε ηε δνθηκαζία Fisher γηα ηε 

δηεξεχλεζε δηαθνξψλ ζηηο αλαινγίεο. Οη κέζεο ηηκέο φισλ ησλ παξακέηξσλ έρνπλ 

ζπγθξηζεί κε ην Student’s t-test. Οη ηηκέο P είλαη δχν φςεσλ θαη ζεκαληηθέο φηαλ είλαη 

κηθξφηεξεο ηνπ 0,05. 
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2.3 Απνηειέζκαηα 

 
Η πνξεία ηεο κειέηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

(γξαθηθή παξάζηαζε 4) παξνπζηάδνληαη ζηε γξαθηθή παξάζηαζε 5.  Καηά ηελ 

επηινγή ησλ αζζελψλ ζε δχν πεξηπηψζεηο νη αζζελείο αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηε κειέηε νπφηε θαη εμαηξέζεθαλ απφ απηή.  
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Αζζελείο πνπ επηιέρηεθαλ 

n= 60
Αζζελείο πνπ εμαηξέζεθαλ 

από ηελ κειέηε ιόγσ κε 

πιήξσζεο θξηηεξίσλ ή 

άξλεζεο ζπκκεηνρήο.

n= 0Σπραηνπνίεζε 

n= 60

LSGLRYGB

Επηινγή αζζελώλ γηα LRYGB n= 30

Αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε LRYGB 

n=30

Επηινγή αζζελώλ γηα LSG n= 30

Αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε LSG 

n=30

Αζζελείο πνπ ράζεθαλ από ηελ 

κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε

n= 1

Αζζελείο πνπ ράζεθαλ από ηελ 

κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε

n= 1

Αζζελείο πνπ κειεηήζεθαλ n= 30

Αζζελείο πνπ εμαηξέζεθαλ από ηελ 

κειέηε n= 0

Αζζελείο πνπ κειεηήζεθαλ n= 30

Αζζελείο πνπ εμαηξέζεθαλ από ηελ 

κειέηε n= 0

n=2

 

 

 

 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 5: Πξφνδνο ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηεο κειέηεο ζηελ πνξεία 

νινθιήξσζεο ηνπ. 
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Όιεο νη επεκβάζεηο νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο ιαπαξνζθνπηθά θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ππήξμε κεηαηξνπή ηνπ ρεηξνπξγείνπ ζε αλνηθηφ. Ο κέζνο 

ρεηξνπξγηθφο ρξφλνο ήηαλ 126,5 ± 34,1 ιεπηά γηα ηελ επηκήθε γαζηξεθηνκή θαη 186 ± 

34,4 ιεπηά γηα ηε γαζηξηθή παξάθακςε (P<0,001).  

 

2.3.1  Θλεηόηεηα 

 

Η ζλεηφηεηα ήηαλ κεδεληθή θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ρεηξνπξγείσλ.  

 

 

2.3.2  Πξώηκε λνζεξόηεηα (≤30 εκέξεο) 

 

Η λνζεξφηεηα ησλ πξψησλ 30 εκεξψλ ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 15. Έλαο αζζελήο πνπ είρε ππνβιεζεί ζε γαζηξηθή 

παξάθακςε παξνπζίαζε ελδναπιηθή αηκνξξαγία ζηελ εληεξνεληεξηθή αλαζηφκσζε 

πνπ νδήγεζε ζε εληεξηθή απφθξαμε απφ επκεγέζε ζξφκβν θαη ζε εληεξηθή ηζραηκία 

(εηθφλα 12). 

 

 LRYGB (n/%) LSG (n/%) P 

 

Πξώηκε λνζεξόηεηα (≤30 εκέξεο) 

   

 

Απνθξαθηηθφο εηιεφο 

 

 

1/3,3 

 

0/0 

 

0,24 

Δληεξνδεξκαηηθφ ζπξίγγην 

 

1/3,3 0/0 0,24 

Τπνιεηπφκελνο γαζηξηθφο ζφινο 

 

0/0 1/3,3 0,24 

Γαζηξεληεξηθέο δηαθπγέο 

 

0/0 1/3,3 0,24 

Δπηπινθέο απφ ην αλαπλεπζηηθφ 

 

1/3,3 2/6,6 0,33 

 

πλνιηθή πξώηκε λνζεξόηεηα 

 

 

3/10 

 

4/13,3 

 

0,65 

 

 Πίλαθαο 15: Ννζεξφηεηα θαηά ηελ πξψηκε 

κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν κεηά απφ LRYGB θαη 

LSG 



105 
 

Χολοπαγκρεατικι ζλικα

Διατροφικι ζλικα

Κοινι ζλικα Ενδοαυλικόσ 
κρόμβοσ

 

  

 

 

 

 

 

Ο αζζελήο αληηκεησπίζηεθε ρεηξνπξγηθά κε εληεξεθηνκή θαη δεκηνπξγία λέαο 

αλαζηφκσζεο. Η δεχηεξε  επηπινθή ζηελ νκάδα ηεο γαζηξηθήο παξάθακςεο 

θαηαγξάθεθε ζε αζζελή κε ηζηνξηθφ θήιεο κέζεο γξακκήο ε νπνία αληηκεησπίζηεθε 

κε ηνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ πιέγκαηνο. Πέληε εκέξεο κεηά ην εμηηήξην ν αζζελήο 

πξνζήιζε εθ λένπ κε εηθφλα εληεξνδεξκαηηθνχ ζπξηγγίνπ ζηελ πεξηνρή πνπ είρε 

Εηθόλα 12: Δλδναπιηθφο ζξφκβνο πνπ απνθξάζεη 

ηνλ απιφ ηνπ εληέξνπ πεξηθεξηθά ηεο 

εληεξνεληεξηθήο αλαζηφκσζεο 
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ηνπνζεηεζεί ην πιέγκα. Ο αζζελήο νδεγήζεθε ζην ρεηξνπξγείν φπνπ έγηλε 

εληεξεθηνκή θαη απνθαηάζηαζε ηεο εληεξηθήο ζπλέρεηαο κε  πιαγηνπιάγηα 

εληεξνεληεξηθή αλαζηφκσζε θαη αθαίξεζε ηνπ δηαππεκέλνπ πιέγκαηνο.  

Έλαο αζζελήο απφ ηελ νκάδα ηεο ιαπαξνζθνπηθήο επηκήθνπο γαζηξεθηνκήο 

παξνπζίαζε δπζαλεμία ζηε ιήςε ηξνθήο θαηά ηελ πξψηκε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. Ο 

απεηθνληζηηθφο έιεγρνο αλέδεημε ππνιεηπφκελν ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ κε ζρεκαηηζκφ 

ςεπδνεθθνιπψκαηνο ζην χςνο ηεο θαξδηννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο πνπ πξνθαινχζε 

αδπλακία ζίηηζεο ιφγσ εκεηψλ (εηθφλα 13). 

 

 

Ψευδοεκκόλπωμα

Ψευδοεκκόλπωμα

 

 

 

 

Εηθόλα 13: Φεπδνεθθφιπσκα  ζην χςνο ηεο 

θαξδηννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο ζε φξζηα (Α) θαη 

πιάγηα (Decubitus) ζέζε (Β) 
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Ο αζζελήο ππεβιήζε ζε εθηνκή ηνπ ςεπδνεθθνιπψκαηνο πνπ απνθαηέζηεζε ηε 

θπζηνινγηθή θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ. Σέινο, κία αζζελήο κεηά απφ επηκήθε 

γαζηξεθηνκή παξνπζίαζε δηαθπγή απφ ηελ θαξδηννηζνθαγηθή ζπκβνιή ε νπνία 

αληηκεησπίζηεθε ζπληεξεηηθά κε αληηβηνηηθή αγσγή θαη ρνξήγεζε εληεξηθήο 

ηερλεηήο δηαηξνθήο δηα κέζνπ ξηλνλεζηηδηθνχ ζσιήλα δηαηξνθήο πνπ ηνπνζεηήζεθε 

αθηηλνζθνπηθά θαη πξνσζήζεθε πεξηθεξηθά ηνπ ζπλδέζκνπ ηνπ Treinz.  

 

 

2.3.3 Όςηκε λνζεξόηεηα (>30 εκέξεο) 

 

Η φςηκε λνζεξφηεηα πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 16. Έλαο αζζελήο κεηά απφ 

ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε ζηνλ 3
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα παξνπζίαζε 

απνθξαθηηθφ εηιεφ ιφγσ ζπκθχζεσλ ν νπνίνο αληηκεησπίζηεθε ζπληεξεηηθά κε 

επηηπρία. Αληίζηνηρα, κία ζνβαξή επηπινθή παξνπζηάζηεθε ζε έλαλ αζζελή πνπ 

ππεβιήζε ζε επηκήθε γαζηξεθηνκή ν νπνίνο ζην 2
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα παξνπζίαζε 

πςειφ ππξεηφ θαη επηγάζηξην άιγνο. ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία δηαπηζηψζεθε 

ελδνθνηιηαθφ απφζηεκα αξηζηεξά ππνδηαθξαγκαηηθά πνπ πηζαλά νθεηιφηαλ ζε 

ππνθιηληθή δηαθπγή απφ ηε γξακκή δηαηνκήο ηνπ ζηνκάρνπ θαη αληηκεησπίζηεθε κε 

αληηβηνηηθή αγσγή θαη δηαδεξκηθή παξνρέηεπζε κε ηε βνήζεηα αμνληθήο 

ηνκνγξαθίαο. 

 

 LRYGB (n/%) LSG (n/%) P 

Όςηκε λνζεξόηεηα (>30 εκεξώλ)    

 

Μεηεγρεηξεηηθέο θήιεο 

 

2/6,6 

 

2/6,6 

 

0,99 

 

Απνθξαθηηθφο εηιεφο 

 

1/3,3 

 

0/0 

 

0,24 

 

Δλδνθνηιηαθφ απφζηεκα 

 

0/0 

 

1/3,3 

 

0,24 

 

πλνιηθή όςηκε λνζεξόηεηα 

 

3/10 

 

3/10 

 

0,99 

 

 Πίλαθαο 16: Ννζεξφηεηα θαηά ηελ φςηκε 

κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν κεηά απφ LRYGB θαη 

LSG 
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2.3.4 Απώιεηα βάξνπο 

 

 

εκαληηθή απψιεηα βάξνπο θαηαγξάθεθε κεηά θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο 

ρεηξνπξγείσλ. ηα ηξία ρξφληα ην ζσκαηηθφ βάξνο κεηψζεθε ζηνπο αζζελείο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε απφ 126,9 Kg ζε 84,5 Kg. 

Αλάινγε απψιεηα βάξνπο παξαηεξήζεθε θαη ζηνπο αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε 

ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή (απφ 123,2 Kg ζε 84,6 Kg) ρσξίο λα 

θαηαγξάθεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (P=0,66) 

(γξαθηθή παξάζηαζε 5).  

 

 

Προεγχειρθτικά 1ο 'ετοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 

LRYGB 123,2 82 82,1 84,5

LSG 126,9 80,6 80,7 84,6
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P=0,37

P=0,67 P=0,5 P=0,66

 

 

 

 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 5: Μεηαβνιή ζσκαηηθνχ 

βάξνπο κεηά απφ LRYGB θαη κεηά απφ LSG. 
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H κείσζε ηνπ ΒΜΙ ήηαλ ζεκαληηθή κεηά θαη απφ ηα δχν ρεηξνπξγεία σζηφζν 

ε κείσζε απηή ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε 

γαζηξεθηνκή φπνπ ζηα ηξία ρξφληα θπκάλζεθε ζην 29,6 ± 4,1 Kg/m
2
 ελψ κεηά απφ 

ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε θπκάλζεθε ζην 31,3 ± 3,9 Kg/m
2
 (P=0,03) 

(γξαθηθή παξάζηαζε 6).  

 

Προεγχειρθτικά 1ο 'ετοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 

LRYGB 45,8 30,4 30,5 31,3

LSG 44,9 28,3 28,2 29,6
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Μεταβολι ΒΜΙ

P=0,42

P=0,01 P<0,001 P=0,03

 

 

 

 

 

Η επί ηηο εθαηφ απψιεηα ηνπ αξρηθνχ βάξνπο (%IWL) ζηνλ ηξίην 

κεηεγρεηξεηηθφ ρξφλν θπκαηλφηαλ ζην 35,2% κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε 

γαζηξεθηνκή θαη ζην 32% κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε, 

θαηαγξάθνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ρεηξνπξγείσλ 

(P=0,02) (γξαθηθή παξάζηαζε 7).  

Γξαθηθή παξάζηαζε 6: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε 

ζσκαηηθήο κάδαο κεηά απφ LRYGB θαη κεηά απφ 

LSG. 
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1ο 'ετοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 

LRYGB 33,5 33,5 32

LSG 36,5 36,7 35,2
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Δπηπιένλ, ε επί ηηο εθαηφ απψιεηα ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο (%EWL) ήηαλ 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή θαζ’φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη ζηνλ ηξίην κεηεγρεηξεηηθφ ρξφλν θπκαηλφηαλ ζην 68,5% 

ελψ κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ε 

%EWL ήηαλ 62,1% (P=0,02) (γξαθηθή παξάζηαζε 8). 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 7:  Δπί ηηο εθαηφ απψιεηα 

ηνπ αξρηθνχ βάξνπο κεηά απφ LRYGB θαη κεηά 

απφ LSG 
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1ο 'ετοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 

LRYGB 65,6 65,3 62,1

LSG 72,8 73,2 68,5
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Σέινο, κε ηθαλνπνηεηηθή απψιεηα βάξνπο (ΒΜΙ≤50 Kg/m
2
), ζηα ηξία ρξφληα 

κεηεγρεηξεηηθά, παξαηεξήζεθε ζε επηά αζζελείο κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή 

παξάθακςε (23,3%) θαη ζε πέληε κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή 

(16,6%) (P=0,37) (γξαθηθή παξάζηαζε 9). 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 8:  Δπί ηηο εθαηφ απψιεηα 

ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο κεηά απφ LRYGB θαη 

κεηά απφ LSG 
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2.3.5  Μεηαβνιέο ησλ γαζηξεληεξηθώλ νξκνλώλ 

 

Οη πξνεγρεηξεηηθέο ηηκέο λεζηείαο ηεο γθξειίλεο θαη ηνπ PYY ήηαλ αλάινγεο 

κεηαμχ ησλ δχν ρεηξνπξγηθψλ νκάδσλ (P=0,62 θαη P=0,52) (γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

10 θαη 12). ηα ηξία ρξφληα κεηεγρεηξεηηθά, νη ηηκέο λεζηείαο ηεο γθξειίλεο ήηαλ 

ζεκαληηθά απμεκέλεο ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγρεηξεηηθέο ηηκέο ζηνπο αζζελείο πνπ 

ππεβιήζεζαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε (P=0,002) ελψ αληίζεηα 

ζηνπο αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηηο ηηκέο λεζηείαο ηεο γθξειίλεο (P=0,001) 

(γξαθηθή παξάζηαζε 10). 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 9:  Με ηθαλνπνηεηηθή 

απψιεηα βάξνπο  (%ΔWL≤50 Kg/m2) κεηά απφ 

LRYGB θαη κεηά απφ LSG. 
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ε έμη αζζελείο απφ θάζε ρεηξνπξγηθή νκάδα κειεηήζεθαλ νη κεηαβνιέο ηεο 

γθξειίλεο θαη ηνπ PYY κεηά απφ ιήςε ηππνπνηεκέλνπ γεχκαηνο ζπλνιηθνχ 

ζεξκηδηθνχ θνξηίνπ 420 Kcal. Μεηεγρεηξεηηθά ζηα ηξία ρξφληα θαη ζηηο δχν νκάδεο 

αζζελψλ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηηο ηηκέο ηεο γθξειίλεο δχν ψξεο κεηά ηε 

ιήςε γεχκαηνο. Η κείσζε ησλ ηηκψλ ηεο γθξειίλεο ζηνπο αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ 

ζε επηκήθε γαζηξεθηνκή ήηαλ ζεκαληηθή ζε φια ηα ρξνληθά ζεκεία ηεο κειέηεο ελψ 

αληηζέησο ζηνπο αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε γαζηξηθή παξάθακςε κφλν ζηα 3 

ρξφληα (γξαθηθή παξάζηαζε 11). 

 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 10: Μεηαβνιέο ζηηο ηηκέο 

λεζηείαο ηεο γθξειίλεο κεηά απφ LRYGB θαη LSG 
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Γξαθηθή παξάζηαζε 11: Μεηαβνιέο γθξειίλεο κεηά απφ 

ρνξήγεζε γεχκαηνο πξνεγρεηξεηηθά θαη κεηεγρεηξεηηθά 

κεηά απφ LRYGB (A) θαη LSG (B) 
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Μεηεγρεηξεηηθά νη ηηκέο λεζηείαο ηνπ PYY απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά ην 

πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγρεηξεηηθέο ηηκέο θαη ζηηο δχν νκάδεο 

αζζελψλ, σζηφζν, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο – ζηα ηξία ρξφληα 

κεηεγρεηξεηηθά- νη ηηκέο ηνπ PYY θπκαίλνληαλ ζηα πξνεγρεηξεηηθά επίπεδα (γξαθηθή 

παξάζηαζε 12). 
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Οη ηηκέο ηνπ PYY απμάλνληαλ θαη ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ δχν ψξεο κεηά ηε 

ιήςε γεχκαηνο. Η αχμεζε απηή ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή θαη ζηηο δχν νκάδεο ηνλ 

6
ν
 κήλα θαη ηνλ 1

ν
 ρξφλν κεηεγρεηξεηηθά αιιά ζηνλ ηξίην ρξφλν ζηαηηζηηθά  

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 12: Μεηαβνιέο PYY 

κεηά απφ LRYGB θαη LSG 
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ζεκαληηθή αχμεζε παξαηεξήζεθε κφλν ζηνπο αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε 

ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή (γξαθηθή παξάζηαζε 13). 

Γξαθηθή παξάζηαζε 13: Μεηαβνιέο PYY κεηά 

απφ ρνξήγεζε γεχκαηνο πξνεγρεηξεηηθά θαη 

κεηεγρεηξεηηθά κεηά απφ LRYGB (A) θαη LSG (B) 
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2.3.6  Μεηαβνιέο ηεο όξεμεο 

 

Η φξεμε κεηψζεθε ζεκαληηθά θαηά ην πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ εγρείξεζε 

κεηά θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο επεκβάζεσλ θαη ε κείσζε απηή ήηαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθφηεξε κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή. Μεηά ηνλ πξψην 

κεηεγρεηξεηηθφ ρξφλν, θαηαγξάθεθε κία ζεκαληηθή αλάθηεζε ηεο φξεμεο ζηνπο 

αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε γαζηξηθή παξάθακςε ελψ αληίζεηα νη αζζελείο πνπ 

ππεβιήζεζαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή ζπλέρηδαλ λα παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή αλνξεμία. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο κειέηεο ζηα ηξία
 
ρξφληα νη αζζελείο θαη 

ζηηο δχν νκάδεο παξνπζίαδαλ ζεκαληηθή αλάθηεζε ηεο φξεμεο ρσξίο λα 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, νη αζζελείο πνπ 

ππεβιήζεζαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή δηαηεξνχζαλ κία 

ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ αλνξεμία. (γξαθηθή παξάζηαζε 14). 

 

 

 

 
Γξαθηθή παξάζηαζε 14: Μεηαβνιέο ηεο φξεμεο 

κεηά απφ LRYGB θαη LSG  
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2.3.7  Ίαζε-βειηίσζε ησλ ζπλνδώλ ηεο παρπζαξθίαο λόζσλ 

 

Η ζπλνιηθή επίπησζε ησλ ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο λνζεκάησλ ήηαλ 71,6% (43 

απφ ηνπο 60). ηελ νκάδα ησλ αζζελψλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή 

γαζηξηθή παξάθακςε, 23 απφ ηνπο 30 αζζελείο (76,6%) παξνπζίαδαλ ηνπιάρηζην έλα 

ζπλνδφ λφζεκα ζπγθξηηηθά κε 20 απφ ηνπο 30 αζζελείο (66,6%) πνπ ππεβιήζεζαλ ζε 

ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή (πίλαθαο 14). ηα ηξία ρξφληα κεηεγρεηξεηηθά 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ή ίαζε ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ ηεο 

παρπζαξθίαο ε νπνία θπκαηλφηαλ ζην 84% κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε θαη ζην  

 

πλνδό λόζεκα LRYGB 

n/(%) 

LSG 

 n/(%) 

P 

 

αθραξψδεο δηαβήηεο  

 

4/5 (80%) 

 

4/5 (80%) 

 

0,99 

 

Παζνινγηθή αλνρή γιπθφδεο  

 

5/5 (100%) 

 

3/3 (100) 

 

0,99 

 

Αξηεξηαθή ππέξηαζε  

 

3/5 (60%) 

 

3/4 (75%) 

 

0,03 

 

Γπζιηπηδαηκία  

   

 

Υνιεζηεξίλε (≤240 mg/dl) 

 

6/7(85,7%) 

 

7/10 (70%) 

 

0,01 

 

Σξηγιπθεξίδηα (≤150 mg/dl) 

 

3/3(100%) 

 

1/3 (33,3%) 

 

<0,001 

 

HDL (>40 mg/dl) 

 

3/4(75%) 

 

2/2 (100%) 

 

<0,001 

 

LDL (<160 mg/dl) 

 

6/6 (100%) 

 

6/9 (66,6%) 

 

<0,001 

 

Άπλνηα ζηνλ χπλν  

 

2/3 (66,6%) 

 

4/6 (66,6%) 

 

0,99 

 

Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε  

 

5/5 (100%) 

 

2/2 (100%) 

 

0,99 

 

Καηάζιηςε  

 

2/3 (66,6%) 

 

2/4 (50%) 

 

0,03 

 

Δθθπιηζηηθή νζηεναξζξίηηδα  

 

5/7 (71,4%) 

 

4/5 (80%) 

 

0,19 

 

Γηαηαξαρέο έκκελνπ ξχζεο  

 

7/7 (100%) 

 

7/7 (100%) 

 

0,99 

 

 Πίλαθαο 17: Ίαζε ζπλνδψλ λνζεκάησλ 

ηεο παρπζαξθίαο κεηά απφ LRYGB θαη 

LSG 



119 
 

77,5% κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή (πίλαθαο 17). Η δπζιηπηδαηκία βειηηψζεθε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε ελψ αληίζεηα ε ππέξηαζε 

παξνπζίαζε ζεκαληηθφηεξε ίαζε κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή. Σα ππφινηπα 

ζπλνδά λνζήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ παξνπζίαζαλ αλάινγνπ βαζκνχ  ίαζε κεηά θαη 

απφ ηνπο δχν ηχπνπο ρεηξνπξγείσλ.   

 

2.3.8  Αλεπάξθεηα κηθξνζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ 

 

Η έιιεηςε ζηδήξνπ θαη καγλεζίνπ ήηαλ νη πην ζπρλέο κεηαβνιηθέο εθηξνπέο 

πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξνεγρεηξεηηθή πεξίνδν ρσξίο σζηφζν λα θαηαγξάθεηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ρεηξνπξγηθψλ νκάδσλ (πίλαθαο 14).  

 

 Μεηαβνιηθέο εθηξνπέο ζηα 3 ρξφληα κεηεγρεηξεηηθά 

LRYGB  

(n=29) n/% 

LSG 

(n=28) n/% 

P 

 

Αηκνζθαηξίλε 

 

 

4 (13,8%) 

 

6 (21,4%) 

 

0,26 

ίδεξνο 

 

6 (20,7%) 5 (17,8%) 0,72 

Φεξηηίλε 

 

3 (10,3%) 5 (17,8%) 0,15 

Φπιηθφ νμχ 

 

0 (0%) 0 (0%) 0,99 

Βηηακίλε Β12 

 

7 (24,1%) 1 (3,6%) <0,001 

Αζβέζηην 

 

1 (3,4%) 0 (0%) 0,24 

Μαγλήζην 

 

5 (17,2%) 3 (10,7%) 0,3 

Φψζθνξνο 

 

0 (0%) 0 (0%) 0,99 

Αιβνπκίλε 

 

0 (0%) 0 (0%) 0,99 

Παξαζνξκφλε  

(PTH) 

0 (0%) 0 (0%) 0,99 

Σηκέο αλαθνξάο: Hb: άληξεο >13,5 g/dl, γπλαίθεο >12.5 g/dl,  ίδεξνο: >50mg%,  Φεξηηίλε: 

>9 ng/ml, Φπιηθφ νμχ: >1.5 ng/ml, βηηακίλε Β12: >200 pg/ml, αζβέζηην: 8.5-10.5 mg/dl, 

Φψζθνξνο: 2.5-4.5 mg/dl, καγλήζην: 1.9-2.8 mg/dl, αιβνπκίλε: >3 g/dl, PTH: <90 ng/l. 

 
Πίλαθαο 18: Μεηαβνιηθέο εθηξνπέο θαηά ηελ 

πξνεγρεηξεηηθή πεξίνδν θαη κεηεγρεηξεηηθά ζηα 3 

ρξφληα κεηά απφ LRYGB θαη LSG 
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ηνλ ηξίην ρξφλν κεηεγρεηξεηηθά, εθηφο απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο κεηαβνιηθέο 

εθηξνπέο, θαηαγξάθεθε επηπιένλ έιιεηςε ζηδήξνπ θαη βηηακίλεο Β12 κε ηελ 

ηειεπηαία λα παξαηεξείηαη πην ζπρλά κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε (πίλαθαο 18). 
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2.4  πδήηεζε  

 
Η ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε απνηειεί ζήκεξα ην “ρξπζφ θαλφλα” 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο
243,348

 κε ηθαλνπνηεηηθά 

καθξνρξφληα απνηειέζκαηα απψιεηαο βάξνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα 20 ρξφληα 

κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο
251,348

. Αληίζεηα, ε ιαπαξνζθνπηθή επηκήθεο 

γαζηξεθηνκή είλαη κία ζρεηηθά λέα επέκβαζε γηα ηελ θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία 

πνπ έρεη θεξδίζεη ηελ απνδνρή ησλ ρεηξνπξγψλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία
332,349

. 

Αξρηθψο είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο επέκβαζε πξψηνπ ζηαδίνπ, ζε αζζελείο κε  πςειφ 

δηεγρεηξεηηθφ θίλδπλν ιφγσ ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ θαη πςειφ δείθηε ζσκαηηθήο 

κάδαο (super θαη super-super obese). Η ιαπαξνζθνπηθή επηκήθεο γαζηξεθηνκή έρεη 

πξνζθάησο ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο κε κηθξφηεξν δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο σο 

κνλαδηθή επέκβαζε κε ζρεηηθψο ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
332,338

.  

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιαπαξνζθνπηθήο επηκήθνπο γαζηξεθηνκήο σο 

νξηζηηθήο ζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο 

ζπγθξηηηθά κε ηε ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε δελ έρεη κειεηεζεί επί ηνπ 

παξφληνο ζε ηπραηνπνηεκέλεο δηπιέο ηπθιέο κειέηεο. ηελ παξνχζα ηπραηνπνηεκέλε 

δηπιή ηπθιή ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο ιαπαξνζθνπηθήο γαζηξηθήο παξάθακςεο κε ηε 

ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή ζε αζζελείο κε δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο ≤ 50 

Kg/m
2
 απνδείρηεθε φηη θαη νη δχν ηχπνη επεκβάζεσλ είραλ αλάινγε 

απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηελ απψιεηα βάξνπο θαη ηελ ίαζε ησλ ζπλνδψλ 

λνζεκάησλ ηεο παρπζαξθίαο ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα ηξηψλ εηψλ. 

Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο είλαη ν κηθξφο αξηζκφο αζζελψλ ζε θάζε νκάδα πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαζία ησλ επξεκάησλ (type 2 error) ζε θάπνην 

βαζκφ θαζψο θαη ν ζρεηηθά κηθξφο ρξφλνο κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ 

θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Η κείσζε ηεο πξφζιεςεο ηξνθήο, κέζσ θνξεζκνχ θαη αλνξεμίαο είλαη ν 

θχξηνο κεραληζκφο απψιεηαο βάξνπο κεηά απφ ηνπο δχν ηχπνπο επεκβάζεσλ . Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην κέγεζνο ηνπ θνξεζκνχ πεξηνξίδεηαη θαη ζηνπο δχν ηχπνπο 

ρεηξνπξγείσλ θαη ηδηαίηεξα κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή, ελψ ε αλνξεμία 

παξακέλεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή. Σα 

αίηηα απηψλ ησλ κεηαβνιψλ, φπσο έρεη δεηρζεί ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ κειεηψλ, είλαη  

αιιαγέο ζηελ έθθξηζε νξκνλψλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ
62,226,350

.  
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Καη νη δχν ηχπνη επεκβάζεσλ ζπλνδεχνληαη απφ αηειή πέςε ηεο ηξνθήο πνπ 

νθείιεηαη ζηε κεησκέλε γαζηξηθή νμχηεηα. Σν γεγνλφο απηφ αηηηνινγείηαη απφ ηνλ 

κηθξφ αξηζκφ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ νμχ ζηνπο ζπιάθνπο κεηά θαη απφ ηνπο δχν 

ηχπνπο επεκβάζεσλ
282,351

. Η γαζηξηθή έθθξηζε κεηψλεηαη ζεκαληηθά ηφζν κεηά απφ 

ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή φπνπ θαηαξγείηαη ε γαζηξηθή θάζε ηεο 

έθθξηζεο ιφγσ αθαίξεζεο ηνπ άληξνπ ηνπ ζηνκάρνπ, αιιά θαη κεηά απφ 

ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε φπνπ επηπιένλ θαηαξγείηαη θαη ε εληεξηθή 

θάζε ηεο έθθξηζεο ιφγσ κε δηέιεπζεο ηεο ηξνθήο απφ ην δσδεθαδάθηπιν. Η 

παξνπζία ζεκαληηθήο πνζφηεηαο απέπηνπ ηξνθήο ζηνλ εηιεφ θαη ην παρχ έληεξν 

νδεγεί κέζσ δηέγεξζεο ησλ L θπηηάξσλ ηνπ εληέξνπ ζε παξαγσγή πνιιψλ νξκνλψλ 

κε πνηθίιεο κεηαβνιηθέο δξάζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην PYY33-36, ε GLP-1 θαη ε 

νμπληνκνληνπιίλε πνπ εθηφο ησλ άιισλ δξάζεσλ ηνπο είλαη θαη ηζρπξά 

αλνξεμηνγφλεο νξκφλεο
62,226,350

. Δπηπξφζζεηα, ε νμπληνκνληνπιίλε έρεη δεηρζεί φηη 

απμάλεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο εξεκίαο ζπκβάιινληαο ζε κεγαιχηεξε απψιεηα 

βάξνπο αιιά θαη δηαηήξεζε απηήο ζε βάζνο ρξφλνπ
109,352

.  

Η θέλσζε ηνπ γαζηξηθνχ ζπιάθνπ ζηε ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηε ζρεηηθή δηεχξπλζε ηεο γαζηξνλεζηηδηθήο 

αλαζηφκσζεο επηηαρχλεηαη
353

. Τπάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο γηα ηελ ηαρχηεηα 

θέλσζεο ηνπ ζπιάθνπ ζηελ επηκήθε γαζηξεθηνκή
328,354-356

. ε ζπηλζεξνγξαθηθέο 

κειέηεο κε ρξήζε γεχκαηνο ζεζεκαζκέλνπ κε ξαδηελεξγφ ηερλήηην (Tc
99

) έρεη δεηρζεί 

φηη ε ηαρχηεηα θέλσζεο ηνπ γαζηξηθνχ ζπιάθνπ κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή 

είλαη ηαρεία φηαλ ε δηάκεηξνο ηνπ ζπιάθνπ είλαη 1-1,5 εθ θαη φηαλ έρεη αθαηξεζεί ην 

άληξν ηνπ ζηνκάρνπ
327,328

. Αληίζεηα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηάκεηξνο ηνπ γαζηξηθνχ 

ζπιάθνπ είλαη κεγαιχηεξε θαη παξακέλεη ην άληξν ηνπ ζηνκάρνπ ε ηαρχηεηα 

θέλσζεο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε
353,354

. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ν 

κεραληζκφο απψιεηαο βάξνπο ησλ δχν ρεηξνπξγείσλ είλαη αλάινγνο κε θχξην 

κεραληζκφ ηελ πξφθιεζε αλνξεμίαο. 

Η εθηνκή ηνπ ζφινπ ηνπ ζηνκάρνπ ζηελ επηκήθε γαζηξεθηνκή, ζε αληίζεζε 

κε ηελ απνκφλσζε ηνπ απφ ηε δηέιεπζε ηεο ηξνθήο ζηε γαζηξηθή παξάθακςε, 

θαίλεηαη φηη ζπλνδεχεηαη απφ  κεγαιχηεξε πηψζε ησλ ηηκψλ ηεο γθξειίλεο θαζφηη 

αθαηξείηαη ε θχξηα εζηία παξαγσγήο ηεο
226

. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κηθξφηεξε θαηαζηνιή ηεο δξάζεο ησλ αλνξεμηνγφλσλ πεπηηδίσλ πνπ παξάγνληαη 

ζηνλ ηειηθφ εηιεφ θαζψο θαηαξγείηαη ε αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο γθξειίλεο ζηελ 

παξαγσγή ηνπο
78

. 
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ηελ ηξίρξνλε πνξεία ηεο παξνχζαο κειέηεο, απφ ηνλ πξψην ρξφλν δείμακε 

γηα πξψηε θνξά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζε 32 απφ ηνπο 60 αζζελείο δηαθνξέο ζηελ 

έθθξηζε ηεο γθξειίλεο θαη ηνπ PYY33-36
226

. Η γθξειίλε κεηψζεθε ζε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά επίπεδα ζπγθξηηηθά ηφζν κε ηηο πξνεγρεηξεηηθέο ηηκέο φζν θαη κε ηε 

γαζηξηθή παξάθακςε. Σν PYY33-36 απμήζεθε ζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά επίπεδα 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγρεηξεηηθέο ηηκέο κεηά θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο ρεηξνπξγείσλ. 

Η κεγαιχηεξε απψιεηα ηεο φξεμεο θαη ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ PYY33-36 κεηά απφ 

ιήςε ηξνθήο ζηνπο αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε επηκήθε γαζηξεθηνκή πηζαλφλ λα 

είλαη ηα αίηηα ηεο κεγαιχηεξεο απψιεηαο βάξνπο πνπ παξαηεξήζεθε κεηά απφ 

επηκήθε γαζηξεθηνκή ζηνλ πξψην κεηεγρεηξεηηθφ ρξφλν.     

ηελ παξνχζα κειέηε, ε κείσζε ηεο φξεμεο θαηά ην πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηεγρεηξεηηθά ήηαλ ζηαηηζηηθψο κεγαιχηεξε κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή 

ζπγθξηηηθά κε ηε γαζηξηθή παξάθακςε θαη δηαηεξήζεθε έσο ηνλ ηξίην 

κεηεγρεηξεηηθφ ρξφλν φπνπ παξέκελε ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζηνπο αζζελείο κε 

επηκήθε γαζηξεθηνκή σζηφζν ε δηαθνξά κε ηε γαζηξηθή παξάθακςε δελ ήηαλ πιένλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. Παξά ηελ αχμεζε ηεο φξεμεο, νη ηηκέο ηεο γθξειίλεο ζηνπο 

αζζελείο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε επηκήθε γαζηξεθηνκή παξέκελαλ ζε ρακειά 

επίπεδα θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ζε αληίζεζε κε ηε γαζηξηθή παξάθακςε 

φπνπ απφ ηνλ πξψην ρξφλν νη ηηκέο ηεο γθξειίλεο επαλέξρνληαλ ζηηο πςειέο 

πξνεγρεηξεηηθέο ηηκέο φπνπ θαη δηαηεξήζεθαλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο.  

Οη ηηκέο ηνπ PYY33-36 απμήζεθαλ ηνλ πξψην κεηεγρεηξεηηθφ ρξφλν κεηά θαη 

απφ ηα δχν ρεηξνπξγεία ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγρεηξεηηθέο ηηκέο θαη ε αχμεζε απηή 

ήηαλ ζεκαληηθνχ θαη αλάινγνπ βαζκνχ γηα ηηο δχν επεκβάζεηο. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο κειέηεο ηνλ ηξίην κεηεγρεηξεηηθφ ρξφλν νη ηηκέο λεζηείαο ηνπ PYY33-36 

επαλήιζαλ ζηα πξνεγρεηξεηηθά επίπεδα θαη ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ. Χζηφζν, κεηά 

απφ ηε ιήςε γεχκαηνο νη ηηκέο ηνπ PYY33-36 παξνπζίαδαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

αχμεζε ζηνπο αζζελείο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε επηκήθε γαζηξεθηνκή ζε αληίζεζε κε 

ηνπο αζζελείο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε γαζηξηθή παξάθακςε φπνπ ε κεηαγεπκαηηθή 

αχμεζε ηνπ PYY33-36  ήηαλ κηθξφηεξε αιιά ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή.  

Η ηαρχηεηα θέλσζεο απφ ην γαζηξηθφ ζχιαθν πξνο ηε λήζηηδα, κεηά θαη ηνπο 

δχν ηχπνπο ρεηξνπξγείσλ, είλαη δπλαηφλ κεηά απφ ιήςε γεπκάησλ κεγάιεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε απινχο πδαηάλζξαθεο λα νδεγήζεη ζε ζχλδξνκν Dumping
357

. Σα 

ζπκπηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζχλδξνκν Dumping έρνπλ σο απνηέιεζκα νη 

αζζελείο λα απνθεχγνπλ ηελ θαηαλάισζε απιψλ πδαηαλζξάθσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί 
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ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ζεξκηδηθνχ θνξηίνπ θαη ζε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο 

ζην ρξφλν
229

. Μάιηζηα, έρεη αλαθεξζεί φηη ε ιήςε κεγάιεο πνζφηεηαο γεχκαηνο πνπ 

πεξηέρεη πςειή ζπγθέληξσζε απιψλ πδαηαλζξάθσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βαξηά 

ππνγιπθαηκία
358

. Η ζηαδηαθή χθεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ζπλδξφκνπ Dumping 

κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ ζηαδηαθψο κεγαιχηεξε πξφζιεςε ηξνθψλ πινχζησλ ζε 

απινχο πδαηάλζξαθέο πνπ επίζεο νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. 

Μεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε έρνπλ αλαθεξζεί 

πεξηζηαηηθά φπνπ παξαηεξήζεθε ππεξπιαζία ησλ β θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο
359

. Σν 

γεγνλφο απηφ, απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ GLP-1 ην νπνίν κπνξεί επίζεο λα 

νδεγήζεη ζε ππνγιπθαηκία ζνβαξνχ βαζκνχ
360

. Κάηη αλάινγν δελ έρεη επί ηνπ 

παξφληνο αλαθεξζεί ζε αζζελείο κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή. 

Σα ππάξρνληα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο δείρλνπλ φηη ε ιαπαξνζθνπηθή 

γαζηξηθή παξάθακςε επηηπγράλεη απψιεηα ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο ηεο ηάμεο ηνπ 

50%  ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θζάλεη ηα 20 ρξφληα κεηεγρεηξεηηθά
296

. Χζηφζν έλαο 

ζηνπο δχν αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε γαζηξηθή παξάθακςε ζα παξνπζηάζεη 

απψιεηα ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο κηθξφηεξε απφ 50%. Αληίζεηα, δελ ππάξρνπλ 

απνηειέζκαηα καθξνρξφληαο απψιεηαο βάξνπο γηα ηελ επηκήθε γαζηξεθηνκή θαη 

κφλν πξφζθαηα, έρνπλ δεκνζηεπηεί ιίγεο κειέηεο φπνπ ε επί ηηο εθαηφ απψιεηα ηνπ 

ππεξβάιινληνο βάξνπο ζηα 6 ρξφληα κεηεγρεηξεηηθά  θπκαίλεηαη ζην 53-55%. 

Χζηφζν, νη κειέηεο απηέο είλαη αλαδξνκηθέο θαη αθνξνχλ κηθξφ αξηζκφ 

αζζελψλ
323,324

. 

ηελ παξνχζα κειέηε, ηφζν κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε φζν θαη κεηά απφ 

επηκήθε γαζηξεθηνκή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξαηεξήζεθε κία ζηαδηαθή 

επαλάθηεζε ηνπ βάξνπο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ζηα ηξία ρξφληα 

κεηεγρεηξεηηθά νη αζζελείο πνπ παξνπζίαδαλ %EWL<50% ήηαλ πεξηζζφηεξνη ζηελ 

νκάδα πνπ είρε ππνβιεζεί ζε γαζηξηθή παξάθακςε ρσξίο σζηφζν λα θαηαγξάθεηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ επηκήθε γαζηξεθηνκή (γξαθηθή παξάζηαζε 

9). 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε ζλεηφηεηα κεηά απφ LRYGB θπκαίλεηαη απφ 

0 έσο 0,9% κε ηα κηθξφηεξα πνζνζηά λα θαηαγξάθνληαη ζε κεγάιεο ζεηξέο αζζελψλ  

απφ κεγάια θέληξα
301,302

. Αληίζηνηρα, ε ζλεηφηεηα κεηά απφ LSG είλαη επίζεο κηθξή 

θαη ζχκθσλα κε κία πξφζθαηε αλαζθφπεζε 36 κειεηψλ θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 2%
332

. 

ηε παξνχζα κειέηε, ε ζλεηφηεηα ήηαλ κεδεληθή θαη ζηνπο δχν ηχπνπο 

ρεηξνπξγείσλ.  
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Η πξψηκε λνζεξφηεηα (≤30 εκέξεο) κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή 

παξάθακςε θπκαίλεηαη ζην 4-30% ζηηο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο
243,361,362

. Οη πην 

ζνβαξέο επηπινθέο είλαη νη αλαζηνκσηηθέο δηαθπγέο ζε πνζνζηφ 0-4,4% θαη ε 

πλεπκνληθή εκβνιή ζε πνζνζηφ 0,1-1% πνπ απνηεινχλ θαη ηηο θχξηεο αηηίεο 

ζαλάηνπ
220,238,301,308

 . Η κεηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία παξνπζηάδεηαη κε ζπρλφηεηα 0-

4,5% θαη κπνξεί λα είλαη ελδνθνηιηαθή, ελδναπιηθή απφ ην θνιφβσκα ηνπ ζηνκάρνπ 

ή ηηο αλαζηνκψζεηο θαη απφ ην θνηιηαθφ ηνίρσκα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ trocars. 

Ληγφηεξν ζνβαξέο αιιά κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθαλίδνληαη νη επηπινθέο απφ ην 

αλαπλεπζηηθφ φπσο ε θαηαθξάηεζε εθθξίζεσλ, νη αηειεθηαζίεο θαη νη ινηκψμεηο
363

. 

Η δηαπχεζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ ηξαπκάησλ κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή 

παξάθακςε θπκαίλεηαη ζην 0-9% ζηε βηβιηνγξαθία
243

. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε κε αληηβηνηηθή αγσγή θαη παξνρέηεπζε ηεο 

δηαππεζείζαο πεξηνρήο νδεγνχλ ζε ίαζε ησλ αζζελψλ αιιά παξαηείλνπλ ζεκαληηθά 

ην ρξφλν λνζειείαο. ε πεξηπηψζεηο αλαζηνκσηηθψλ δηαθπγψλ ή αηκνξξαγηψλ ε 

αλάγθε ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο είλαη κεγαιχηεξε.  ηε δηθή καο κειέηε ε 

πξψηκε λνζεξφηεηα κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε θπκαηλφηαλ ζην 

10% (πίλαθαο 15). 

Η φςηκε λνζεξφηεηα (≥30 εκέξεο) κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή 

παξάθακςε θπκαίλεηαη ζην 8-47% ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
364,365

. Οη πην ζπρλέο 

επηπινθέο είλαη νη ζηελψζεηο ηεο γαζηξνλεζηηδηθήο αλαζηφκσζεο ζε πνζνζηφ 2-16%, 

ε αλάπηπμε απνθξαθηηθνχ εηιενχ ζε πνζνζηφ 1-10,5% πνπ νθείιεηαη ζε απφθξαμε 

ηεο γαζηξνλεζηηδηθήο ή ηεο λεζηηδνλεζηηδηθήο αλαζηφκσζεο απφ θπηνπηιήκαηα, απφ 

ζχγθακςε ή ζπζηξνθή ηνπ εληέξνπ πέξημ ηλψδνπο ζχκθπζεο θαη απφ είζνδν ηνπ 

εληέξνπ ζε εζσηεξηθή θήιε
366

. ηε κειέηε καο ε φςηκε λνζεξφηεηα ήηαλ 10%, εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (πίλαθαο 16).  

Η πξψηκε λνζεξφηεηα (≤30 εκέξεο) κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε 

γαζηξεθηνκή θπκαίλεηαη ζην 0-24% ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
333-336 

. Σν πνζνζηφ 

απηφ είλαη κηθξφηεξν ζε ζεηξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ εθαηφ 

αζζελείο φπνπ είλαη 0-15%
337-339

. Οη ζνβαξφηεξεο επηπινθέο αθνξνχλ ηε δηαθπγή απφ 

ηε γξακκή δηαηνκήο ηεο επηκήθνπο γαζηξεθηνκήο ζε πνζνζηφ 0-6%
217,218,341,342

 , ηελ 

ελδνθνηιηαθή ή ελδναπιηθή αηκνξξαγία ζε πνζνζηφ 0-16%
367

 θαη ηελ πλεπκνληθή 

εκβνιή ζε πνζνζηφ 0-1%
364

. Ληγφηεξν ζνβαξέο επηπινθέο είλαη νη ζηελψζεηο ηνπ 

απινχ ηνπ ζπιάθνπ πνπ θαηαιείπεηαη κεηά ηελ επηκήθε γαζηξεθηνκή ζε πνζνζηφ 

0,5-1%
321,332

. ηε κειέηε καο ην πνζνζηφ ηεο πξψηκεο λνζεξφηεηαο κεηά απφ 
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επηκήθε γαζηξεθηνκή ήηαλ 13,3% θαη αθνξνχζε κία δηαθπγή ζην χςνο ηεο 

θαξδηννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο πνπ αληηκεησπίζηεθε ζπληεξεηηθά (πίλαθαο 15).  

Η φςηκε λνζεξφηεηα (≥30 εκέξεο) κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή 

θπκαίλεηαη ζην 1-15% ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
364

. Οη ζεκαληηθφηεξεο επηπινθέο 

αθνξνχλ ζηελψζεηο ηνπ απινχ ηεο επηκήθνπο γαζηξεθηνκήο
332

 πνπ αληηκεησπίδνληαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπληεξεηηθά κε δηαζηνιέο θαη ζπαληφηεξα κε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε  θαη νη κεηεγρεηξεηηθέο θήιεο ζηηο πεξηνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ trocars (0,5-

1%). ηελ παξνχζα κειέηε ε φςηκε λνζεξφηεηα κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή 

αλεξρφηαλ ζην 10% θαη ήηαλ αλάινγε κε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία 

(πίλαθαο 16).  

Η επίδξαζε ηεο ιαπαξνζθνπηθήο γαζηξηθήο παξάθακςεο ζην κεηαβνιηζκφ 

ησλ αζζελψλ κε θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία έρεη κειεηεζεί εθηελψο θαη έρεη δεηρζεί 

φηη επηηπγράλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ίαζε ησλ ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο 

λφζσλ
297-299

. Αληηζέησο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιαπαξνζθνπηθήο επηκήθνπο 

γαζηξεθηνκήο ζηελ ίαζε ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ ηεο παρπζαξθίαο δελ έρεη κέρξη 

ζήκεξα κειεηεζεί επαξθψο. χκθσλα κε ππάξρνπζεο κειέηεο
329-331

 ε ιαπαξνζθνπηθή 

επηκήθεο γαζηξεθηνκή επηηπγράλεη αλάινγε κε ηε γαζηξηθή παξάθακςε ίαζε ησλ 

ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο λνζεκάησλ . ηε κειέηε καο, ε ιαπαξνζθνπηθή επηκήθεο 

γαζηξεθηνκή ζπλνδεπφηαλ απφ ζεκαληηθή θαη αλάινγνπ βαζκνχ κε ηε 

ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε ίαζε ησλ ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο 

λνζεκάησλ ζε επίπεδα κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ 

ρεηξνπξγείσλ (πίλαθαο 17). 

Η ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε πξνθαιεί δπζαπνξξφθεζε  

κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ιφγσ παξάθακςεο ηνπ δσδεθαδαθηχινπ θαη ηεο εγγχο 

κνίξαο ηεο λήζηηδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ν θίλδπλνο αλεπάξθεηαο κηθξνζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ κπνξεί λα είλαη απμεκέλνο κεηά απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε. Γηα ηελ  

επηκήθε γαζηξεθηνκή ειάρηζηα είλαη γλσζηά σο αλαθνξά ηνλ θίλδπλν αλεπάξθεηαο 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. πγθξηηηθά κε ηε ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε, έρεη 

δεηρζεί ζε άιιεο κειέηεο φηη ε ιαπαξνζθνπηθή επηκήθεο γαζηξεθηνκή ζπλνδεχεηαη 

απφ ιηγφηεξεο αλεπάξθεηεο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ
320

. ηελ παξνχζα κειέηε θαη 

γηα ηξία ρξφληα κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ αλεπάξθεηα βηηακηλψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ κεηαμχ 

ησλ δχν ηχπσλ επεκβάζεσλ εθηφο απφ ηελ αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο Β12 πνπ ήηαλ ζε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ βαζκφ κεγαιχηεξε κεηά απφ ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή 
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παξάθακςε. Σν γεγνλφο απηφ, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα απνδνζεί ζηε ζπζηεκαηηθή 

ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ βηηακηλψλ, αζβεζηίνπ, ζηδήξνπ θαη ηρλνζηνηρείσλ θαη 

ζηελ θαη’ επίθιεζε ρνξήγεζε βηηακίλεο Β12 ζηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαλ ζε 

ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε, ζε αληίζεζε κε ηνπο αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή επηκήθε γαζηξεθηνκή φπνπ δελ ρνξεγνχληαλ 

βηηακίλεο, ζίδεξνο θαη αζβέζηην.  Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί έλα πιενλέθηεκα ηεο 

επηκήθνπο γαζηξεθηνκήο θαη ηελ θαζηζηά πην ειθπζηηθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο ηφζν γηα ην ρεηξνπξγφ αιιά θπξίσο γηα ηνλ αζζελή 

κηαο θαη απνθεχγεηαη ε ρνξήγεζε βηηακηλψλ, ηρλνζηνηρείσλ, ζηδήξνπ θαη αζβεζηίνπ 

εθ’ φξνπ δσήο.  
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2.5  πκπεξάζκαηα 

 
Η κειέηε απηή είλαη ε πξψηε πξνζρεδηαζκέλε δηπιή ηπθιή κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηε 

ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε θαηά Roux en Y κε ηε ιαπαξνζθνπηθή 

επηκήθε γαζηξεθηνκή γηα πεξίνδν παξαθνινχζεζεο ηξηψλ ρξφλσλ. πλέθξηλε ηηο δχν 

επεκβάζεηο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηελ απψιεηα βάξνπο, ηελ ίαζε 

ησλ ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο λφζσλ, ηελ πξψηκε θαη απψηεξε λνζεξφηεηα θαη 

ζλεηφηεηα θαη θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Καη νη δχν επεκβάζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ απψιεηα βάξνπο ησλ 

αζζελψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζηελ ηξηεηία κε κηθξά πνζνζηά απνηπρίαο, 

ρσξίο λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. 

 

 Οη κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ απψιεηα βάξνπο θαίλεηαη φηη είλαη 

παξφκνηνη κεηά απφ ηνπο δχν ηχπνπο επεκβάζεσλ θαη πεξηειάκβαλαλ αίζζεκα 

θνξεζκνχ, κε φξεμε, αλνξεμία θαη πξφθιεζε ζπλδξφκνπ Dumping κεηά απφ 

ηε ιήςε απιψλ πδαηαλζξάθσλ. Ο θνξεζκφο νθείιεηαη ζην κηθξφ κέγεζνο ηνπ 

γαζηξηθνχ ζπιάθνπ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηαηεξείηαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζηε γαζηξηθή παξάθακςε απφ φηη ζηελ επηκήθε γαζηξεθηνκή ιφγσ 

ηνπ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ηνπ ζπιάθνπ θαη ηνπ εχξνπο ηεο γαζηξνλεζηηδηθήο 

αλαζηφκσζεο. Η κε φξεμε νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο γθξειίλεο 

πνπ είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε κεηά απφ επηκήθε γαζηξεθηνκή ζπγθξηηηθά 

κε ηε γαζηξηθή παξάθακςε. Η αλνξεμία νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ PYY33-36 

πνπ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απμεκέλε κεηεγρεηξεηηθά ηνλ πξψην ρξφλν 

θαη ζηνπο δχν ηχπνπο ρεηξνπξγείσλ. ηα ηξία ρξφληα παξνπζηάδεη αχμεζε 

κφλν κεηά απφ ηελ πξφζιεςε ηξνθήο. Η αχμεζε απηή είλαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή κφλν ζηνπο αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή 

επηκήθε γαζηξεθηνκή. 

 

 Γελ ππήξμε ζλεηφηεηα ζε θακία απφ ηηο δχν επεκβάζεηο θαη ε πξψηκε θαη 

απψηεξε λνζεξφηεηα ήηαλ αλάινγεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ρσξίο 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ρεηξνπξγείσλ. 
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 Η ίαζε ή βειηίσζε ησλ ζπλνδψλ ηεο παρπζαξθίαο λφζσλ αθνινπζεί θαη ηνπο 

δχν ηχπνπο ρεηξνπξγείσλ ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 

θαη είλαη αλάινγε κε ηελ αλαθεξφκελε ζηε βηβιηνγξαθία. 

 

 Η ιαπαξνζθνπηθή επηκήθεο γαζηξεθηνκή ζπλνδεχεηαη απφ ιηγφηεξεο 

αλεπάξθεηεο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ρσξίο ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ. 

ηε ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε είλαη απαξαίηεηε εθ’ φξνπ δσήο ε 

ρνξήγεζε βηηακηλψλ, ηρλνζηνηρείσλ, ζηδήξνπ θαη αζβεζηίνπ. Όηαλ απηφ 

αθνινπζείηαη απφ ηνλ αζζελή δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο αλεπάξθεηαο 

ηνπο κε εμαίξεζε ηε βηηακίλε Β12 πνπ ε αλεπάξθεηα ηεο θαηαγξάθεηαη ζε 

ζηαηηζηηθψο κεγαιχηεξα πνζνζηά κεηά απφ γαζηξηθή παξάθακςε. 

 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ε επηκήθεο γαζηξεθηνκή έρεη αλάινγα 

απνηειέζκαηα κε ηε γαζηξηθή παξάθακςε θαηά Roux en Y κε ιηγφηεξεο 

κεηαβνιηθέο επηπινθέο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ρσξίο ρνξήγεζε 

ζπκπιεξσκάησλ. Μπνξεί λα απνηειεί επέκβαζε επηινγήο γηα αζζελείο κε 

δείθηε κάδαο ζψκαηνο ≤50 Kg/m
2
, εθφζνλ απνδερζεί ν αζζελήο ηελ 

πηζαλφηεηα αλάθηεζεο βάξνπο κεηά ηα ηξία ρξφληα, δηάζηεκα γηα ην νπνίν 

δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία ζηε βηβιηνγξαθία.  
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Περίληυη 

 

Προζτεδιαζμένη ζσγκριηική διπλή ησθλή μελέηη ηης 

αποηελεζμαηικόηηηας ηης επιμήκοσς γαζηρεκηομής (LSG) και ηης 

μερικής γαζηρικής παράκαμυης Roux-en-Y (LRYGB) ζε αζθενείς με 

κλινικά ζοβαρή πατσζαρκία (BMI 35-49,9) 

 

Η ιαπαξνζθνπηθή γαζηξηθή παξάθακςε (LRYGB) απνηειεί ζηηο κέξεο καο ην ρξπζό 

θαλόλα γηα ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ηεο θιηληθά ζνβαξήο παρπζαξθίαο. Η 

ιαπαξνζθνπηθή επηκήθεο γαζηξεθηνκή (LSG) είλαη κία ζρεηηθώο λέα επέκβαζε 

πεξηνξηζηηθνύ ηύπνπ ε νπνία ηειεπηαία έρεη αξρίζεη λα εθαξκόδεηαη σο κνλαδηθή 

επέκβαζε γηα ηελ θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία. Η παξνύζα πξννπηηθή δηπιή ηπθιή 

κειέηε έρεη ζθνπό λα δηεξεπλήζεη ηελ αζθάιεηα ησλ παξαπάλσ επεκβάζεσλ θαζώο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζε ρξνληθό νξίδνληα ηξηώλ ρξόλσλ. 

 

Μέθοδος: Δμήληα αζζελείο κε δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο <50 Kg/m
2
 κεηά από 

ηπραηνπνίεζε ππεβιήζεζαλ ηξηάληα ζε LSG θαη ηξηάληα ζε LRYGB. Οη αζζελείο 

παξαθνινπζήζεθαλ κεηεγρεηξεηηθά γηα ηξία ρξόληα. Σην δηάζηεκα απηό θαηαγξάθεθε 

ε απώιεηα βάξνπο, ε πξώηκε θαη όςηκε λνζεξόηεηα θαη ζλεηόηεηα, ε ίαζε ησλ 

ζπλνδώλ ηεο παρπζαξθίαο λόζσλ θαη ε αλάπηπμε κηθξνζξεπηηθώλ αλεπαξθεηώλ κεηά 

ηνπο δύν ηύπνπο ρεηξνπξγείσλ. 

 

Αποηελέζμαηα: Η ζλεηόηεηα ήηαλ κεδεληθή θαη ζηνπο δύν ηύπνπο επεκβάζεσλ. Γελ 

θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξώηκε (10% κεηά από LRYGBP θαη 13.3% 

κεηά από LSG, P>0.05) θαη όςηκε λνζεξόηεηα (10% ζε θάζε νκάδα) κεηά θαη ηνπο 

δύν ηύπνπο ρεηξνπξγείσλ. Η απώιεηα βάξνπο ήηαλ ζηαηηζηηθώο κεγαιύηεξε κεηά από 

LSG θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Τνλ ηξίην κεηεγρεηξεηηθό ρξόλν ε επί ηηο εθαηό 

απώιεηα ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο θπκαίλνληαλ ζην 62.09% κεηά από LRYGBP 

θαη ζην 68.46% κεηά από LSG (p=0.02). Γελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά σο 

πξνο ηελ ίαζε ησλ ζπλνδώλ ηεο παρπζαξθίαο λόζσλ, εθηόο από ηε δπζιηπηδαηκία ε 

νπνία βειηηώζεθε ζε ζεκαληηθόηεξν βαζκό κεηά από LRYGB θαη ηελ ππέξηαζε ε 

νπνία βειηηώζεθε ζε ζεκαληηθόηεξν βαζκό κεηά από LSG. Αλεπάξθεηα 

κηθξνζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ παξαηεξήζεθε ζε αλάινγν βαζκό κεηά ηηο δύν 

επεκβάζεηο εθηόο από ηελ έιιεηςε βηηακίλεο Β12 ε νπνία παξαηεξήζεθε ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό κεηά από LRYGB (P<0.001). 

 

Σσμπεράζμαηα: Καη νη δύν επεκβάζεηο είλαη αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο σο πξνο 

ηελ απώιεηα βάξνπο θαη ηελ ίαζε ησλ ζπλνδώλ ηεο παρπζαξθίαο λόζσλ. Η LSG 

ζπλνδεύεηαη από ιηγόηεξεο κεηαβνιηθέο αλεπάξθεηεο θαη δελ απαηηεί ηε ρνξήγεζε 

ζπκπιεξσκάησλ εθ’ όξνπ δσήο. Η LSG θαίλεηαη όηη είλαη κία ππνζρόκελε επέκβαζε 

γηα ηελ θιηληθά ζνβαξή παρπζαξθία ε νπνία ζηα ηξία ρξόληα κεηεγρεηξεηηθήο 

παξαθνινύζεζεο επηηπγράλεη κεγαιύηεξε απώιεηα βάξνπο από ηελ LRYGB. 
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SUMMARY 
 

 

The efficacy of sleeve gastrectomy (LSG) and Roux en Y gastric 

bypass (LRYGB) in patients with morbid obesity (BMI 35-49,9). 

A comparative double-blind randomized trial 

 

 

 

Background: Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass (LRYGB) is currently the gold 

standard bariatric procedure for the treatment of morbid obesity. Laparoscopic sleeve 

gastrectomy (LSG) is an innovative restrictive procedure which has been increasingly 

applied as a sole bariatric procedure. A randomized trial was conducted to evaluate 

perioperative safety (30-day) and 3-years results. 

Methods: Sixty patients with body mass index (BMI) ≤ 50 Kg/m2 were randomized 

to LRYGB or LSG. Patients were monitored for 3 years after operation and 

throughout the study period weight loss, early and late complications, improvement of 

obesity related comorbidities and nutritional deficiencies were compared between 

studied groups. 

Results: There was no death in either group and no significant difference in early 

(10% after LRYGBP and 13.3% after LSG, P>0.05) and late morbidity (10% in each 

group). Weight loss was significantly better after LSG throughout the study period. At 

3 years %EWL reached 62.09% after LRYGBP and 68.46% after LSG (p=0.02). 

There was no significant difference in the overall improvement of comorbidities but 

dyslipidemia improved more after LRYGB, whereas hypertension resolved more after 

LSG. Nutritional deficiencies occurred at same rate in the two groups except to 

vitamin B12 deficiency which was more common after LRYGB (P<0.001). 

Conclusion: In conclusion, LSG and LRYGBP are equally safe and effective in the 

amelioration of comorbidities, while LSG is associated with fewer postoperative 

metabolic deficiencies, without the need of supplementation. Furthermore, LSG is a 

promising bariatric procedure, since it seems to be superior to LRYGB at 3 years 

follow up on weight reduction. 

 



135 
 

Βιβλιογραφία 

 

 

 1.  WHO, Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, Report of 

WHO Consultation on Obesity, Technical Report Series No. 894, World 

Health Organization, Geneva, Switzerland, 2000, p.256. 

 2.  Must A, Spadano J, Coakley EH et al. The disease burden associated with 

overweight and obesity. JAMA 1999; 282:1523-1529. 

 3.  FAO, The Developing World’s New Burden: Obesity, Food and Agriculture 

Organization, UnitedNations, Geneva, Switzerland, 2002.  

 4.  Allison DB, Fontaine KR, Manson JE et al. Annual deaths attributable to 

obesity in the United States. JAMA 1999; 282:1530-1538. 

 5.  Fontaine KR, Redden DT, Wang C et al. Years of life lost due to obesity. 

JAMA 2003; 289:187-193. 

 6.  Colquitt JL, Picot J, Loveman E et al. Surgery for obesity. Cochrane Database 

Syst Rev 2009;CD003641. 

 7.  Sjostrom L, Lindroos AK, Peltonen M et al. Lifestyle, diabetes, and 

cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 

2004; 351:2683-2693. 

 8.  Maggard MA, Yermilov I, Li Z et al. Pregnancy and fertility following 

bariatric surgery: a systematic review. JAMA 2008; 300:2286-2296. 

 9.  National Institutes of Health: Clinical Guidelines on the identification, 

evaluation and treatment of overweight and obesity in adults-the evidence 

report. Obes Res 1998;6 (suppl 2). 

 10.  National Health and Nutrition Examination Survey: Centers for Disease 

Control and Prevention Growth Charts for the United States, 2000: 

www.cdc.gov/growthcharts. 

http://www.cdc.gov/growthcharts


136 
 

 11.  Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ et al. Overweight and obesity in the 

United States: prevalence and trends, 1960-1994. Int J Obes Relat Metab 

Disord 1998; 22:39-47. 

 12.  Mokdad AH, Ford ES, Bowman BA et al. Prevalence of obesity, diabetes, and 

obesity-related health risk factors, 2001. JAMA 2003; 289:76-79. 

 13.  Centers for Disease Control and Prevention: The National Center for Health 

Statistics NHANES IV Report 

 14.  Hammer LD, Kraemer HC, Wilson DM et al. Standardized percentile curves 

of body-mass index for children and adolescents. Am J Dis Child 1991; 

145:259-263. 

 15.  Lobstein, T., Rigby, N., and Leach, R., EU Platform on Diet, Physical Activity 

and Health, IOTF EU Platform Briefing Paper, in collaboration with the 

European Association for the Study of Obesity, International Obesity Task 

Force, London, 2005. 

 16.  Kapantais E, Tzotzas T, Ioannidis I et al. First national epidemiological survey 

on the prevalence of obesity and abdominal fat distribution in Greek adults. 

Ann Nutr Metab 2006; 50:330-338. 

 17.  Charles MA. Obesite: Une epidemie mondiale in Basdevant A, Ricquier D 

(eds): Pour une Approche Scientifique de l’Obesite. Paris, Elsevier, 2003, pp 

55-60. 

 18.  Sundquist K, Qvist J, Johansson SE et al. Increasing trends of obesity in 

Sweden between 1996/97 and 2000/01. Int J Obes Relat Metab Disord 2004; 

28:254-261. 

 19.  International Obesity Task Force: Obesity in Europe: the case for action. 2002. 

 20.  Bouchard C, Perusse L, Rice T, et al: Genetics of human obesity. In Bray GA, 

Bouchard C (eds): Handbook of Obesity, ed 2. New York, M. Dekker, in 

press. 



137 
 

 21.  World Health Organization: Diet, nutrition and the prevention of chronic 

diseases. Report of a joint WHO/FAO expert consultation. WHO Technical 

Report Series, 916. Geneva, World Health Organization, 2003. 

 22.  Ludwig DS, Peterson KE, Gortmaker SL. Relation between consumption of 

sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational 

analysis. Lancet 2001; 357:505-508. 

 23.  Nielsen SJ, Popkin BM. Patterns and trends in food portion sizes, 1977-1998. 

JAMA 2003; 289:450-453. 

 24.  Pereira MA, Ludwig DS. Dietary fiber and body-weight regulation. 

Observations and mechanisms. Pediatr Clin North Am 2001; 48:969-980. 

 25.  Howarth NC, Saltzman E, Roberts SB. Dietary fiber and weight regulation. 

Nutr Rev 2001; 59:129-139. 

 26.  Wajchenberg BL. Subcutaneous and visceral adipose tissue: their relation to 

the metabolic syndrome. Endocr Rev 2000; 21:697-738. 

 27.  Krssak M, Falk PK, Dresner A et al. Intramyocellular lipid concentrations are 

correlated with insulin sensitivity in humans: a 1H NMR spectroscopy study. 

Diabetologia 1999; 42:113-116. 

 28.  Seppala-Lindroos A, Vehkavaara S, Hakkinen AM et al. Fat accumulation in 

the liver is associated with defects in insulin suppression of glucose 

production and serum free fatty acids independent of obesity in normal men. J 

Clin Endocrinol Metab 2002; 87:3023-3028. 

 29.  Ravussin E, Smith SR. Increased fat intake, impaired fat oxidation, and failure 

of fat cell proliferation result in ectopic fat storage, insulin resistance, and type 

2 diabetes mellitus. Ann N Y Acad Sci 2002; 967:363-378. 

 30.  Schwartz MW, Woods SC, Porte D, Jr. et al. Central nervous system control 

of food intake. Nature 2000; 404:661-671. 

 31.  Barsh GS, Schwartz MW. Genetic approaches to studying energy balance: 

perception and integration. Nat Rev Genet 2002; 3:589-600. 



138 
 

 32.  Tritos NA, Maratos-Flier E. Two important systems in energy homeostasis: 

melanocortins and melanin-concentrating hormone. Neuropeptides 1999; 

33:339-349. 

 33.  Ravussin E, Bouchard C. Human genomics and obesity: finding appropriate 

drug targets. Eur J Pharmacol 2000; 410:131-145. 

 34.  Havel PJ. Peripheral signals conveying metabolic information to the brain: 

short-term and long-term regulation of food intake and energy homeostasis. 

Exp Biol Med (Maywood ) 2001; 226:963-977. 

 35.  Kojima M, Hosoda H, Date Y et al. Ghrelin is a growth-hormone-releasing 

acylated peptide from stomach. Nature 1999; 402:656-660. 

 36.  Date Y, Kojima M, Hosoda H et al. Ghrelin, a novel growth hormone-

releasing acylated peptide, is synthesized in a distinct endocrine cell type in 

the gastrointestinal tracts of rats and humans. Endocrinology 2000; 141:4255-

4261. 

 37.  Ariyasu H, Takaya K, Tagami T et al. Stomach is a major source of circulating 

ghrelin, and feeding state determines plasma ghrelin-like immunoreactivity 

levels in humans. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86:4753-4758. 

 38.  Tschop M, Smiley DL, Heiman ML. Ghrelin induces adiposity in rodents. 

Nature 2000; 407:908-913. 

 39.  Wren AM, Small CJ, Ward HL et al. The novel hypothalamic peptide ghrelin 

stimulates food intake and growth hormone secretion. Endocrinology 2000; 

141:4325-4328. 

 40.  Nakazato M, Murakami N, Date Y et al. A role for ghrelin in the central 

regulation of feeding. Nature 2001; 409:194-198. 

 41.  Wren AM, Small CJ, Abbott CR et al. Ghrelin causes hyperphagia and obesity 

in rats. Diabetes 2001; 50:2540-2547. 



139 
 

 42.  Guan XM, Yu H, Palyha OC et al. Distribution of mRNA encoding the growth 

hormone secretagogue receptor in brain and peripheral tissues. Brain Res Mol 

Brain Res 1997; 48:23-29. 

 43.  Gnanapavan S, Kola B, Bustin SA et al. The tissue distribution of the mRNA 

of ghrelin and subtypes of its receptor, GHS-R, in humans. J Clin Endocrinol 

Metab 2002; 87:2988. 

 44.  Zigman JM, Jones JE, Lee CE et al. Expression of ghrelin receptor mRNA in 

the rat and the mouse brain. J Comp Neurol 2006; 494:528-548. 

 45.  Howard AD, Feighner SD, Cully DF et al. A receptor in pituitary and 

hypothalamus that functions in growth hormone release. Science 1996; 

273:974-977. 

 46.  van der Lely AJ, Tschop M, Heiman ML et al. Biological, physiological, 

pathophysiological, and pharmacological aspects of ghrelin. Endocr Rev 2004; 

25:426-457. 

 47.  Wren AM, Seal LJ, Cohen MA et al. Ghrelin enhances appetite and increases 

food intake in humans. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86:5992. 

 48.  Willesen MG, Kristensen P, Romer J. Co-localization of growth hormone 

secretagogue receptor and NPY mRNA in the arcuate nucleus of the rat. 

Neuroendocrinology 1999; 70:306-316. 

 49.  Cummings DE, Purnell JQ, Frayo RS et al. A preprandial rise in plasma 

ghrelin levels suggests a role in meal initiation in humans. Diabetes 2001; 

50:1714-1719. 

 50.  Tschop M, Wawarta R, Riepl RL et al. Post-prandial decrease of circulating 

human ghrelin levels. J Endocrinol Invest 2001; 24:RC19-RC21. 

 51.  Drazen DL, Vahl TP, D'Alessio DA et al. Effects of a fixed meal pattern on 

ghrelin secretion: evidence for a learned response independent of nutrient 

status. Endocrinology 2006; 147:23-30. 



140 
 

 52.  Callahan HS, Cummings DE, Pepe MS et al. Postprandial suppression of 

plasma ghrelin level is proportional to ingested caloric load but does not 

predict intermeal interval in humans. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89:1319-

1324. 

 53.  Monteleone P, Bencivenga R, Longobardi N et al. Differential responses of 

circulating ghrelin to high-fat or high-carbohydrate meal in healthy women. J 

Clin Endocrinol Metab 2003; 88:5510-5514. 

 54.  Overduin J, Frayo RS, Grill HJ et al. Role of the duodenum and macronutrient 

type in ghrelin regulation. Endocrinology 2005; 146:845-850. 

 55.  Tschop M, Weyer C, Tataranni PA et al. Circulating ghrelin levels are 

decreased in human obesity. Diabetes 2001; 50:707-709. 

 56.  Shiiya T, Nakazato M, Mizuta M et al. Plasma ghrelin levels in lean and obese 

humans and the effect of glucose on ghrelin secretion. J Clin Endocrinol 

Metab 2002; 87:240-244. 

 57.  Otto B, Cuntz U, Fruehauf E, et al. Weight gain decreases elevated plasma 

ghrelin concentrations of patients with anorexia nervosa. Eur J Endocrinol 

2001;145:669–673. 

 58.  Tolle V, Kadem M, Bluet-Pajot MT et al. Balance in ghrelin and leptin plasma 

levels in anorexia nervosa patients and constitutionally thin women. J Clin 

Endocrinol Metab 2003; 88:109-116. 

 59.  Nagaya N, Uematsu M, Kojima M et al. Elevated circulating level of ghrelin 

in cachexia associated with chronic heart failure: relationships between ghrelin 

and anabolic/catabolic factors. Circulation 2001; 104:2034-2038. 

 60.  Shimizu Y, Nagaya N, Isobe T et al. Increased plasma ghrelin level in lung 

cancer cachexia. Clin Cancer Res 2003; 9:774-778. 

 61.  Hansen TK, Dall R, Hosoda H et al. Weight loss increases circulating levels of 

ghrelin in human obesity. Clin Endocrinol (Oxf) 2002; 56:203-206. 



141 
 

 62.  Cummings DE, Weigle DS, Frayo RS et al. Plasma ghrelin levels after diet-

induced weight loss or gastric bypass surgery. N Engl J Med 2002; 346:1623-

1630. 

 63.  Ravussin E, Tschop M, Morales S et al. Plasma ghrelin concentration and 

energy balance: overfeeding and negative energy balance studies in twins. J 

Clin Endocrinol Metab 2001; 86:4547-4551. 

 64.  Cummings DE, Clement K, Purnell JQ et al. Elevated plasma ghrelin levels in 

Prader Willi syndrome. Nat Med 2002; 8:643-644. 

 65.  DelParigi A, Tschop M, Heiman ML et al. High circulating ghrelin: a potential 

cause for hyperphagia and obesity in prader-willi syndrome. J Clin Endocrinol 

Metab 2002; 87:5461-5464. 

 66.  Larhammar D. Structural diversity of receptors for neuropeptide Y, peptide 

YY and pancreatic polypeptide. Regul Pept 1996; 65:165-174. 

 67.  Eberlein GA, Eysselein VE, Schaeffer M et al. A new molecular form of PYY: 

structural characterization of human PYY(3-36) and PYY(1-36). Peptides 

1989; 10:797-803. 

 68.  Adrian TE, Ferri GL, Bacarese-Hamilton AJ et al. Human distribution and 

release of a putative new gut hormone, peptide YY. Gastroenterology 1985; 

89:1070-1077. 

 69.  Adrian TE, Savage AP, Sagor GR et al. Effect of peptide YY on gastric, 

pancreatic, and biliary function in humans. Gastroenterology 1985; 89:494-

499. 

 70.  le Roux CW, Batterham RL, Aylwin SJ et al. Attenuated peptide YY release 

in obese subjects is associated with reduced satiety. Endocrinology 2006; 

147:3-8. 

 71.  Batterham RL, Cowley MA, Small CJ et al. Gut hormone PYY(3-36) 

physiologically inhibits food intake. Nature 2002; 418:650-654. 



142 
 

 72.  Batterham RL, Cohen MA, Ellis SM et al. Inhibition of food intake in obese 

subjects by peptide YY3-36. N Engl J Med 2003; 349:941-948. 

 73.  Chelikani PK, Haver AC, Reidelberger RD. Intravenous infusion of peptide 

YY(3-36) potently inhibits food intake in rats. Endocrinology 2005; 146:879-

888. 

 74.  Adams SH, Won WB, Schonhoff SE et al. Effects of peptide YY[3-36] on 

short-term food intake in mice are not affected by prevailing plasma ghrelin 

levels. Endocrinology 2004; 145:4967-4975. 

 75.  Degen L, Oesch S, Casanova M et al. Effect of peptide YY3-36 on food intake 

in humans. Gastroenterology 2005; 129:1430-1436. 

 76.  Abbott CR, Small CJ, Kennedy AR et al. Blockade of the neuropeptide Y Y2 

receptor with the specific antagonist BIIE0246 attenuates the effect of 

endogenous and exogenous peptide YY(3-36) on food intake. Brain Res 2005; 

1043:139-144. 

 77.  Nematy M, O'Flynn JE, Wandrag L et al. Changes in appetite related gut 

hormones in intensive care unit patients: a pilot cohort study. Crit Care 2006; 

10:R10. 

 78.  Chelikani PK, Haver AC, Reidelberger RD. Ghrelin attenuates the inhibitory 

effects of glucagon-like peptide-1 and peptide YY(3-36) on food intake and 

gastric emptying in rats. Diabetes 2006; 55:3038-3046. 

 79.  Alvarez BM, Borque M, Martinez-Sarmiento J et al. Peptide YY secretion in 

morbidly obese patients before and after vertical banded gastroplasty. Obes 

Surg 2002; 12:324-327. 

 80.  Bayliss WM, Starling EH. On the causation of the so-called ‘peripheral reflex 

secretion’ of the pancreas. Proc R Soc Lond Biol. 1902;69:352–353. 

 81.  Moore B, Edie ES, Abram JH. On the treatment of diabetes mellitus by acid 

extract of duodenal mucous membrane. Biochem J. 1906;1:28–38. 



143 
 

 82.  La Barre J. Sur les possibilites d’un traitement du diabete par l’incretine. Bull 

Acad R Med Belg. 1932;12:620–634. 

 83.  Brown JC, Dryburgh JR, Ross SA et al. Identification and actions of gastric 

inhibitory polypeptide. Recent Prog Horm Res 1975; 31:487-532. 

 84.  Baggio LL, Drucker DJ. Biology of incretins: GLP-1 and GIP. 

Gastroenterology 2007; 132:2131-2157. 

 85.  Mortensen K, Christensen LL, Holst JJ et al. GLP-1 and GIP are colocalized 

in a subset of endocrine cells in the small intestine. Regul Pept 2003; 114:189-

196. 

 86.  Theodorakis MJ, Carlson O, Michopoulos S et al. Human duodenal 

enteroendocrine cells: source of both incretin peptides, GLP-1 and GIP. Am J 

Physiol Endocrinol Metab 2006; 290:E550-E559. 

 87.  Unger RH, Ohneda A, Valverde I et al. Characterization of the responses of 

circulating glucagon-like immunoreactivity to intraduodenal and intravenous 

administration of glucose. J Clin Invest 1968; 47:48-65. 

 88.  Herrmann C, Goke R, Richter G et al. Glucagon-like peptide-1 and glucose-

dependent insulin-releasing polypeptide plasma levels in response to nutrients. 

Digestion 1995; 56:117-126. 

 89.  Rocca AS, Brubaker PL. Role of the vagus nerve in mediating proximal 

nutrient-induced glucagon-like peptide-1 secretion. Endocrinology 1999; 

140:1687-1694. 

 90.  Roberge JN, Brubaker PL. Secretion of proglucagon-derived peptides in 

response to intestinal luminal nutrients. Endocrinology 1991; 128:3169-3174. 

 91.  Orskov C, Rabenhoj L, Wettergren A et al. Tissue and plasma concentrations 

of amidated and glycine-extended glucagon-like peptide I in humans. Diabetes 

1994; 43:535-539. 

 92.  Deacon CF, Nauck MA, Toft-Nielsen M et al. Both subcutaneously and 

intravenously administered glucagon-like peptide I are rapidly degraded from 



144 
 

the NH2-terminus in type II diabetic patients and in healthy subjects. Diabetes 

1995; 44:1126-1131. 

 93.  Holst JJ, Orskov C, Nielsen OV et al. Truncated glucagon-like peptide I, an 

insulin-releasing hormone from the distal gut. FEBS Lett 1987; 211:169-174. 

 94.  Holz GG, Kuhtreiber WM, Habener JF. Pancreatic beta-cells are rendered 

glucose-competent by the insulinotropic hormone glucagon-like peptide-1(7-

37). Nature 1993; 361:362-365. 

 95.  Fehmann HC, Habener JF. Functional receptors for the insulinotropic 

hormone glucagon-like peptide-I(7-37) on a somatostatin secreting cell line. 

FEBS Lett 1991; 279:335-340. 

 96.  Hui H, Nourparvar A, Zhao X et al. Glucagon-like peptide-1 inhibits apoptosis 

of insulin-secreting cells via a cyclic 5'-adenosine monophosphate-dependent 

protein kinase A- and a phosphatidylinositol 3-kinase-dependent pathway. 

Endocrinology 2003; 144:1444-1455. 

 97.  Scrocchi LA, Brown TJ, MaClusky N et al. Glucose intolerance but normal 

satiety in mice with a null mutation in the glucagon-like peptide 1 receptor 

gene. Nat Med 1996; 2:1254-1258. 

 98.  Turton MD, O'Shea D, Gunn I et al. A role for glucagon-like peptide-1 in the 

central regulation of feeding. Nature 1996; 379:69-72. 

 99.  Tang-Christensen M, Larsen PJ, Goke R et al. Central administration of GLP-

1-(7-36) amide inhibits food and water intake in rats. Am J Physiol 1996; 

271:R848-R856. 

 100.  Meeran K, O'Shea D, Edwards CM et al. Repeated intracerebroventricular 

administration of glucagon-like peptide-1-(7-36) amide or exendin-(9-39) 

alters body weight in the rat. Endocrinology 1999; 140:244-250. 

 101.  Szayna M, Doyle ME, Betkey JA et al. Exendin-4 decelerates food intake, 

weight gain, and fat deposition in Zucker rats. Endocrinology 2000; 141:1936-

1941. 



145 
 

 102.  Hansen L, Deacon CF, Orskov C et al. Glucagon-like peptide-1-(7-36)amide 

is transformed to glucagon-like peptide-1-(9-36)amide by dipeptidyl peptidase 

IV in the capillaries supplying the L cells of the porcine intestine. 

Endocrinology 1999; 140:5356-5363. 

 103.  Deacon CF, Pridal L, Klarskov L et al. Glucagon-like peptide 1 undergoes 

differential tissue-specific metabolism in the anesthetized pig. Am J Physiol 

1996; 271:E458-E464. 

 104.  Balkan B, Li X. Portal GLP-1 administration in rats augments the insulin 

response to glucose via neuronal mechanisms. Am J Physiol Regul Integr 

Comp Physiol 2000; 279:R1449-R1454. 

 105.  Willms B, Werner J, Holst JJ et al. Gastric emptying, glucose responses, and 

insulin secretion after a liquid test meal: effects of exogenous glucagon-like 

peptide-1 (GLP-1)-(7-36) amide in type 2 (noninsulin-dependent) diabetic 

patients. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81:327-332. 

 106.  Meier JJ, Gallwitz B, Salmen S et al. Normalization of glucose concentrations 

and deceleration of gastric emptying after solid meals during intravenous 

glucagon-like peptide 1 in patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol 

Metab 2003; 88:2719-2725. 

 107.  Dupre J, Behme MT, Hramiak IM et al. Glucagon-like peptide I reduces 

postprandial glycemic excursions in IDDM. Diabetes 1995; 44:626-630. 

 108.  Stanley S, Wynne K, McGowan B et al. Hormonal regulation of food intake. 

Physiol Rev 2005; 85:1131-1158. 

 109.  Wynne K, Park AJ, Small CJ et al. Oxyntomodulin increases energy 

expenditure in addition to decreasing energy intake in overweight and obese 

humans: a randomised controlled trial. Int J Obes (Lond) 2006; 30:1729-1736. 

 110.  North American Association for the Study of Obesity (NAASO) and the 

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI); The Practical Guide: 

Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in 



146 
 

Adults. National Institutes of Health Pub #00-4084. Bethesda, MD, National 

Institutes of Health, Oct 2000. 

 111.  Kannel WB, Garrison RJ, Dannenberg AL. Secular blood pressure trends in 

normotensive persons: the Framingham Study. Am Heart J 1993; 125:1154-

1158. 

 112.  BJERKEDAL T. Overweight and hypertension. Acta Med Scand 1957; 

159:13-26. 

 113.  Johnson D, Prud'homme D, Despres JP et al. Relation of abdominal obesity to 

hyperinsulinemia and high blood pressure in men. Int J Obes Relat Metab 

Disord 1992; 16:881-890. 

 114.  Lim HS, MacFadyen RJ, Lip GY. Diabetes mellitus, the renin-angiotensin-

aldosterone system, and the heart. Arch Intern Med 2004; 164:1737-1748. 

 115.  Sugerman HJ. Effects of increased intra-abdominal pressure in severe obesity. 

Surg Clin North Am 2001; 81:1063-75, vi. 

 116.  Valensi P, Assayag M, Busby M et al. Microalbuminuria in obese patients 

with or without hypertension. Int J Obes Relat Metab Disord 1996; 20:574-

579. 

 117.  Weisinger JR, Kempson RL, Eldridge FL et al. The nephrotic syndrome: a 

complication of massive obesity. Ann Intern Med 1974; 81:440-447. 

 118.  Doty JM, Saggi BH, Sugerman HJ et al. Effect of increased renal venous 

pressure on renal function. J Trauma 1999; 47:1000-1003. 

 119.  Bloomfield GL, Blocher CR, Fakhry IF et al. Elevated intra-abdominal 

pressure increases plasma renin activity and aldosterone levels. J Trauma 

1997; 42:997-1004. 

 120.  Grassi G, Seravalle G, Dell'Oro R et al. Adrenergic and reflex abnormalities in 

obesity-related hypertension. Hypertension 2000; 36:538-542. 



147 
 

 121.  Landsberg L. Insulin-mediated sympathetic stimulation: role in the 

pathogenesis of obesity-related hypertension (or, how insulin affects blood 

pressure, and why). J Hypertens 2001; 19:523-528. 

 122.  Davy KP, Hall JE. Obesity and hypertension: two epidemics or one? Am J 

Physiol Regul Integr Comp Physiol 2004; 286:R803-R813. 

 123.  Stevens VJ, Obarzanek E, Cook NR et al. Long-term weight loss and changes 

in blood pressure: results of the Trials of Hypertension Prevention, phase II. 

Ann Intern Med 2001; 134:1-11. 

 124.  National Heart, Lung, and Blood Institute: Clinical guidelines on the 

identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults: 

The Evidence Report. Obes Res 1998;6:51S-209S. 

 125.  Alpert MA, Terry BE, Mulekar M et al. Cardiac morphology and left 

ventricular function in normotensive morbidly obese patients with and without 

congestive heart failure, and effect of weight loss. Am J Cardiol 1997; 80:736-

740. 

 126.  Messerli FH, Sundgaard-Riise K, Reisin E et al. Disparate cardiovascular 

effects of obesity and arterial hypertension. Am J Med 1983; 74:808-812. 

 127.  Alpert MA, Hashimi MW. Obesity and the heart. Am J Med Sci 1993; 

306:117-123. 

 128.  Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood lol 

National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult 

Treatment Panel III). JAMA 2001; 285:2486–2497. 

 129.  Kissebah AH, Vydelingum N, Murray R et al. Relation of body fat distribution 

to metabolic complications of obesity. J Clin Endocrinol Metab 1982; 54:254-

260. 

 130.  Sugerman H, Windsor A, Bessos M et al. Intra-abdominal pressure, sagittal 

abdominal diameter and obesity comorbidity. J Intern Med 1997; 241:71-79. 



148 
 

 131.  HACKNEY JD, CRANE MG, COLLIER CC et al. Syndrome of extreme 

obesity and hypoventilation: studies of etiology. Ann Intern Med 1959; 

51:541-552. 

 132.  Ridings PC, Bloomfield GL, Blocher CR et al. Cardiopulmonary effects of 

raised intra-abdominal pressure before and after intravascular volume 

expansion. J Trauma 1995; 39:1071-1075. 

 133.  Sugerman HJ, Baron PL, Fairman RP et al. Hemodynamic dysfunction in 

obesity hypoventilation syndrome and the effects of treatment with surgically 

induced weight loss. Ann Surg 1988; 207:604-613. 

 134.  MacGregor MI, Block AJ, Ball WC, Jr. Topics in clinical medicine: serious 

complications and sudden death in the Pickwickian syndrome. Johns Hopkins 

Med J 1970; 126:279-295. 

 135.  Guilleminault C, Partinen M, Quera-Salva MA et al. Determinants of daytime 

sleepiness in obstructive sleep apnea. Chest 1988; 94:32-37. 

 136.  Residori L, Garcia-Lorda P, Flancbaum L et al. Prevalence of co-morbidities 

in obese patients before bariatric surgery: effect of race. Obes Surg 2003; 

13:333-340. 

 137.  U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health 

Statistics: Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-

1994. NHANES III Laboratory Data File (CD-ROM), Public Use Data File 

Documentation #76200. Hyattsville, MD, Centers for Disease Control and 

Prevention, 1996. (Available from National Technical Information Service 

(NTIS), Springfield, VA.) 

 138.  Hu FB, Manson JE, Stampfer MJ et al. Diet, lifestyle, and the risk of type 2 

diabetes mellitus in women. N Engl J Med 2001; 345:790-797. 

 139.  Manson JE, Willett WC, Stampfer MJ et al. Body weight and mortality among 

women. N Engl J Med 1995; 333:677-685. 



149 
 

 140.  North American Association for the Study of Obesity (NAASO) and the 

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI): Clinical Guidelines on 

the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in 

Adults: The Evidence Report, National Institutes of Health Pub #98-4083.  

 141.  Kannel WB, Brand N, Skinner JJ, Jr. et al. The relation of adiposity to blood 

pressure and development of hypertension. The Framingham study. Ann 

Intern Med 1967; 67:48-59. 

 142.  Sjostrom CD, Lissner L, Wedel H et al. Reduction in incidence of diabetes, 

hypertension and lipid disturbances after intentional weight loss induced by 

bariatric surgery: the SOS Intervention Study. Obes Res 1999; 7:477-484. 

 143.  Gleysteen JJ. Results of surgery: long-term effects on hyperlipidemia. Am J 

Clin Nutr 1992; 55:591S-593S. 

 144.  Beymer C, Kowdley KV, Larson A et al. Prevalence and predictors of 

asymptomatic liver disease in patients undergoing gastric bypass surgery. 

Arch Surg 2003; 138:1240-1244. 

 145.  Lundell L, Ruth M, Sandberg N et al. Does massive obesity promote abnormal 

gastroesophageal reflux? Dig Dis Sci 1995; 40:1632-1635. 

 146.  Rigaud D, Merrouche M, Le MG et al. [Factors of gastroesophageal acid 

reflux in severe obesity]. Gastroenterol Clin Biol 1995; 19:818-825. 

 147.  Lagergren J, Bergstrom R, Lindgren A et al. Symptomatic gastroesophageal 

reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1999; 

340:825-831. 

 148.  Martinez J, Sanchez-Paya J, Palazon JM et al. Is obesity a risk factor in acute 

pancreatitis? A meta-analysis. Pancreatology 2004; 4:42-48. 

 149.  Polednak AP. Trends in incidence rates for obesity-associated cancers in the 

US. Cancer Detect Prev 2003; 27:415-421. 



150 
 

 150.  Calle EE, Rodriguez C, Walker-Thurmond K et al. Overweight, obesity, and 

mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S. adults. N Engl 

J Med 2003; 348:1625-1638. 

 151.  Wolk A, Gridley G, Svensson M et al. A prospective study of obesity and 

cancer risk (Sweden). Cancer Causes Control 2001; 12:13-21. 

 152.  Brinton LA, Berman ML, Mortel R et al. Reproductive, menstrual, and 

medical risk factors for endometrial cancer: results from a case-control study. 

Am J Obstet Gynecol 1992; 167:1317-1325. 

 153.  Dignam JJ, Wieand K, Johnson KA et al. Obesity, tamoxifen use, and 

outcomes in women with estrogen receptor-positive early-stage breast cancer. 

J Natl Cancer Inst 2003; 95:1467-1476. 

 154.  Freedland SJ, Aronson WJ, Kane CJ et al. Impact of obesity on biochemical 

control after radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer: a 

report by the Shared Equal Access Regional Cancer Hospital database study 

group. J Clin Oncol 2004; 22:446-453. 

 155.  Murphy TK, Calle EE, Rodriguez C et al. Body mass index and colon cancer 

mortality in a large prospective study. Am J Epidemiol 2000; 152:847-854. 

 156.  Cnattingius S, Bergstrom R, Lipworth L et al. Prepregnancy weight and the 

risk of adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 1998; 338:147-152. 

 157.  Marceau P, Kaufman D, Biron S et al. Outcome of pregnancies after 

biliopancreatic diversion. Obes Surg 2004; 14:318-324. 

 158.  Deitel M, To TB, Stone E et al. Sex hormonal changes accompanying loss of 

massive excess weight. Gastroenterol Clin North Am 1987; 16:511-515. 

 159.  Liu GT, Volpe NJ, Schatz NJ et al. Severe sudden visual loss caused by 

pseudotumor cerebri and lumboperitoneal shunt failure. Am J Ophthalmol 

1996; 122:129-131. 



151 
 

 160.  Foster GD, Wadden TA, Vogt RA et al. What is a reasonable weight loss? 

Patients' expectations and evaluations of obesity treatment outcomes. J 

Consult Clin Psychol 1997; 65:79-85. 

 161.  Stunkard AJ, Stinnett JL, Smoller JW. Psychological and social aspects of the 

surgical treatment of obesity. Am J Psychiatry 1986; 143:417-429. 

 162.  Wing RR. Behavioral approaches for the treatment for obesity. In: Bray GA, 

Bouchard C, James WPT, eds. Handbook of Obesity. New York: Marcel 

Dekker Inc., 1998:855–874. 

 163.  Brownell KD. The LEARN Program for Weight Control. Dallas, TX: 

American Health Publishing Company, 1991. 

 164.  VanGaal LF. Dietary treatment of obesity. In: Bray GA, Bouchard C, James 

WPT, eds. Handbook of Obesity. New York: Marcel Dekker Inc., 1998:875–

890. 

 165.  Jeffery RW, Hellerstedt WL, French SA et al. A randomized trial of 

counseling for fat restriction versus calorie restriction in the treatment of 

obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 1995; 19:132-137. 

 166.  Wing RR, Marcus MD, Salata R et al. Effects of a very-low-calorie diet on 

long-term glycemic control in obese type 2 diabetic subjects. Arch Intern Med 

1991; 151:1334-1340. 

 167.  Wadden TA, Stunkard AJ. Controlled trial of very low calorie diet, behavior 

therapy, and their combination in the treatment of obesity. J Consult Clin 

Psychol 1986; 54:482-488. 

 168.  Wadden TA, Foster GD, Letizia KA. One-year behavioral treatment of 

obesity: comparison of moderate and severe caloric restriction and the effects 

of weight maintenance therapy. J Consult Clin Psychol 1994; 62:165-171. 

 169.  Wing RR. Physical activity in the treatment of the adulthood overweight and 

obesity: current evidence and research issues. Med Sci Sports Exerc 1999; 

31:S547-S552. 



152 
 

 170.  Grilo C, Brownell K, Stunkard A. The metabolic and psychological 

importance of exercise in weight control. In: Stunkard AJ, Wadden TA (eds): 

Obesity: Theory and Therapy. New York, Raven Press, 1993, 253-73. 

 171.  U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Surgeon 

General. Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. 

Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for 

Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion, 1996. 

 172.  Astrup A, Hansen DL, Lundsgaard C et al. Sibutramine and energy balance. 

Int J Obes Relat Metab Disord 1998; 22 Suppl 1:S30-S35. 

 173.  Hansen DL, Toubro S, Stock MJ et al. Thermogenic effects of sibutramine in 

humans. Am J Clin Nutr 1998; 68:1180-1186. 

 174.  Lupien JR, Bray GA. Effect of mazindol, d-amphetamine and diethylpropion 

on purine nucleotide binding to brown adipose tissue. Pharmacol Biochem 

Behav 1986; 25:733-738. 

 175.  McKay RH. Long-term use of diethylpropion in obesity. Curr Med Res Opin 

1973; 1:489-493. 

 176.  Langlois KJ, Forbes JA, Bell GW et al. A double-blind clinical evaluation of 

the safety and efficacy of phentermine hydrochloride (Fastin) in the treatment 

of exogenous obesity. Curr Ther Res Clin Exp 1974; 16:289-296. 

 177.  Campbell CJ, Bhalla IP, Steel JM et al. A controlled trial of phentermine in 

obese diabetic patients. Practitioner 1977; 218:851-855. 

 178.  Connolly HM, Crary JL, McGoon MD et al. Valvular heart disease associated 

with fenfluramine-phentermine. N Engl J Med 1997; 337:581-588. 

 179.  Ryan DH, Bray GA, Helmcke F et al. Serial echocardiographic and clinical 

evaluation of valvular regurgitation before, during, and after treatment with 

fenfluramine or dexfenfluramine and mazindol or phentermine. Obes Res 

1999; 7:313-322. 



153 
 

 180.  Bray GA, Ryan DH, Gordon D et al. A double-blind randomized placebo-

controlled trial of sibutramine. Obes Res 1996; 4:263-270. 

 181.  James WP, Astrup A, Finer N et al. Effect of sibutramine on weight 

maintenance after weight loss: a randomised trial. STORM Study Group. 

Sibutramine Trial of Obesity Reduction and Maintenance. Lancet 2000; 

356:2119-2125. 

 182.  Smith IG, Goulder MA. Randomized placebo-controlled trial of long-term 

treatment with sibutramine in mild to moderate obesity. J Fam Pract 2001; 

50:505-512. 

 183.  Dujovne CA, Zavoral JH, Rowe E et al. Effects of sibutramine on body weight 

and serum lipids: a double-blind, randomized, placebo-controlled study in 322 

overweight and obese patients with dyslipidemia. Am Heart J 2001; 142:489-

497. 

 184.  Sramek JJ, Leibowitz MT, Weinstein SP et al. Efficacy and safety of 

sibutramine for weight loss in obese patients with hypertension well controlled 

by beta-adrenergic blocking agents: a placebo-controlled, double-blind, 

randomised trial. J Hum Hypertens 2002; 16:13-19. 

 185.  Scheen AJ. Current management strategies for coexisting diabetes mellitus 

and obesity. Drugs 2003; 63:1165-1184. 

 186.  Rorive M, Letiexhe MR, Scheen AJ et al. [Obesity and type 2 diabetes]. Rev 

Med Liege 2005; 60:374-382. 

 187.  Hauptman J. Orlistat: selective inhibition of caloric absorption can affect long-

term body weight. Endocrine 2000; 13:201-206. 

 188.  Davidson MH, Hauptman J, DiGirolamo M et al. Weight control and risk 

factor reduction in obese subjects treated for 2 years with orlistat: a 

randomized controlled trial. JAMA 1999; 281:235-242. 

 189.  Finer N, James WP, Kopelman PG et al. One-year treatment of obesity: a 

randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study of orlistat, a 



154 
 

gastrointestinal lipase inhibitor. Int J Obes Relat Metab Disord 2000; 24:306-

313. 

 190.  Hauptman J, Lucas C, Boldrin MN et al. Orlistat in the long-term treatment of 

obesity in primary care settings. Arch Fam Med 2000; 9:160-167. 

 191.  Mittendorfer B, Ostlund RE, Jr., Patterson BW et al. Orlistat inhibits dietary 

cholesterol absorption. Obes Res 2001; 9:599-604. 

 192.  National Institutes of Health: Gastrointestinal surgery for severe obesity, 

Consensus Development Conference statement. Am J Clin Nutr 

1992;55:615S-619S. 

 193.  Dixon JB, Dixon ME, O'Brien PE. Depression in association with severe 

obesity: changes with weight loss. Arch Intern Med 2003; 163:2058-2065. 

 194.  Clark MM, Balsiger BM, Sletten CD et al. Psychosocial factors and 2-year 

outcome following bariatric surgery for weight loss. Obes Surg 2003; 13:739-

745. 

 195.  Cowan GS, Jr., Hiler ML, Buffington C. Criteria for selection of patients for 

bariatric surgery. Eur J Gastroenterol Hepatol 1999; 11:69-75. 

 196.  Donaldson MS, Mohr JJ: Improvement and Innovation in Health Care 

Microsystems: a technical report for the Institute of Medicine Committee on 

the Quality of Health Care in America. Princeton, NJ, Robert Wood Johnson 

Foundation, 2000. 

 197.  Scott HW, Jr., Sandstead HH, Brill AB et al. Experience with a new technic of 

intestinal bypass in the treatment of morbid obesity. Ann Surg 1971; 174:560-

572. 

 198.  Halverson JD, Wise L, Wazna MF et al. Jejunoileal bypass for morbid obesity. 

A critical appraisal. Am J Med 1978; 64:461-475. 

 199.  Sugerman HJ. Gastric surgery for morbid obesity. In: Zinner MJ, editor. 

Maingot’s abdominal operations, 10th ed. Stamford (CT): Appleton & Lange, 

1997. 



155 
 

 200.  Printen KJ, Mason EE. Gastric surgery for relief of morbid obesity. Arch Surg 

1973; 106:428-431. 

 201.  Gomez CA. Gastroplasty in morbid obesity. Surg Clin North Am 1979; 

59:1113-1120. 

 202.  Laws HL, Piantadosi S. Superior gastric reduction procedure for morbid 

obesity: a prospective, randomized trial. Ann Surg 1981; 193:334-340. 

 203.  Wilkinson LH, Peloso OA. Gastric (reservoir) reduction for morbid obesity. 

Arch Surg 1981; 116:602-605. 

 204.  Molina M, Oria HE. Gastric segmentation: a new, safe, effective, simple 

readily revised and fully reversible surgical procedure for the correction of 

morbid obesity. 6th Bariatric Surgery Colloquium, Iowa City, 2-3 June 1983, 

Abst No 15. 

 205.  Kuzmak LI. A simple technique to reverse stapling gastric restriction 

operations. Curr Surg 1987; 44:462-466. 

 206.  Mason EE, Ito C. Gastric bypass in obesity. Surg Clin North Am 1967; 

47:1345-1351. 

 207.  Mason EE, Printen KJ, Hartford CE et al. Optimizing results of gastric bypass. 

Ann Surg 1975; 182:405-414. 

 208.  Griffen WO, Jr., Young VL, Stevenson CC. A prospective comparison of 

gastric and jejunoileal bypass procedures for morbid obesity. Ann Surg 1977; 

186:500-509. 

 209.  McCarthy HB, Rucker RD, Jr., Chan EK et al. Gastritis after gastric bypass 

surgery. Surgery 1985; 98:68-71. 

 210.  Linner JH, Drew RL. New modification of Roux-en-Y gastric bypass 

procedure. Clin Nutr 1986; 5: 33-4. 

 211.  Scopinaro N, Gianetta E, Civalleri D et al. Bilio-pancreatic bypass for obesity: 

II. Initial experience in man. Br J Surg 1979; 66:618-620. 



156 
 

 212.  Scopinaro N, Adami GF, Marinari GM, et al: Biliopancreatic diversion: two 

decades of experience. In Deitel M, Cowan SM Jr (eds): Update: Surgery for 

the Morbidly Obese Patient, pp. 227-258. Toronto, FD-Communications, 

2000. 

 213.  Marceau P, Biron S, Bourque RA et al. Biliopancreatic Diversion with a New 

Type of Gastrectomy. Obes Surg 1993; 3:29-35. 

 214.  Kalfarentzos F, Papadoulas S, Skroubis G et al. Prospective evaluation of 

biliopancreatic diversion with Roux-en-Y gastric bypass in the super obese. J 

Gastrointest Surg 2004; 8:479-488. 

 215.  Cottam D, Qureshi FG, Mattar SG et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy as 

an initial weight-loss procedure for high-risk patients with morbid obesity. 

Surg Endosc 2006; 20:859-863. 

 216.  Regan JP, Inabnet WB, Gagner M et al. Early experience with two-stage 

laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass as an alternative in the super-super 

obese patient. Obes Surg 2003; 13:861-864. 

 217.  Roa PE, Kaidar-Person O, Pinto D et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy as 

treatment for morbid obesity: technique and short-term outcome. Obes Surg 

2006; 16:1323-1326. 

 218.  Moon HS, Kim WW, Oh JH. Results of laparoscopic sleeve gastrectomy 

(LSG) at 1 year in morbidly obese Korean patients. Obes Surg 2005; 15:1469-

1475. 

 219.  Buchwald H, Oien DM. Metabolic/bariatric surgery Worldwide 2008. Obes 

Surg 2009; 19:1605-1611. 

 220.  Nguyen NT, Goldman C, Rosenquist CJ et al. Laparoscopic versus open 

gastric bypass: a randomized study of outcomes, quality of life, and costs. Ann 

Surg 2001; 234:279-289. 



157 
 

 221.  Lujan JA, Frutos MD, Hernandez Q et al. Laparoscopic versus open gastric 

bypass in the treatment of morbid obesity: a randomized prospective study. 

Ann Surg 2004; 239:433-437. 

 222.  Nguyen NT, Lee SL, Goldman C et al. Comparison of pulmonary function and 

postoperative pain after laparoscopic versus open gastric bypass: a randomized 

trial. J Am Coll Surg 2001; 192:469-476. 

 223.  Hafner RJ, Watts JM, Rogers J. Quality of life after gastric bypass for morbid 

obesity. Int J Obes 1991; 15:555-560. 

 224.  Rand CS, Macgregor AM, Hankins GC. Eating behavior after gastric bypass 

surgery for obesity. South Med J 1987; 80:961-964. 

 225.  Halmi KA, Mason E, Falk JR et al. Appetitive behavior after gastric bypass 

for obesity. Int J Obes 1981; 5:457-464. 

 226.  Karamanakos SN, Vagenas K, Kalfarentzos F et al. Weight loss, appetite 

suppression, and changes in fasting and postprandial ghrelin and peptide-YY 

levels after Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy: a prospective, 

double blind study. Ann Surg 2008; 247:401-407. 

 227.  le Roux CW, Aylwin SJ, Batterham RL et al. Gut hormone profiles following 

bariatric surgery favor an anorectic state, facilitate weight loss, and improve 

metabolic parameters. Ann Surg 2006; 243:108-114. 

 228.  Korner J, Bessler M, Cirilo LJ et al. Effects of Roux-en-Y gastric bypass 

surgery on fasting and postprandial concentrations of plasma ghrelin, peptide 

YY, and insulin. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90:359-365. 

 229.  Sugerman HJ, Starkey JV, Birkenhauer R. A randomized prospective trial of 

gastric bypass versus vertical banded gastroplasty for morbid obesity and their 

effects on sweets versus non-sweets eaters. Ann Surg 1987; 205:613-624. 

 230.  Sugerman HJ, Londrey GL, Kellum JM et al. Weight loss with vertical banded 

gastroplasty and Roux-Y gastric bypass for morbid obesity with selective 

versus random assignment. Am J Surg 1989; 157:93-102. 



158 
 

 231.  Cummings DE, Overduin J, Foster-Schubert KE. Gastric bypass for obesity: 

mechanisms of weight loss and diabetes resolution. J Clin Endocrinol Metab 

2004; 89:2608-2615. 

 232.  Pories WJ, Flickinger EG, Meelheim D, et al.: The effectiveness of gastric 

bypass over gastric partition in morbid obesity: consequence of distal gastric 

and duodenal exclusion. Ann Surg 196:389–399,1982. 

 233.  Leth RD, Abrahamsson H, Kilander A et al. Malabsorption of fat after partial 

gastric resection. A study of pathophysiologic mechanisms. Eur J Surg 1991; 

157:205-208. 

 234.  O'Brien PE, McPhail T, Chaston TB et al. Systematic review of medium-term 

weight loss after bariatric operations. Obes Surg 2006; 16:1032-1040. 

 235.  Mittermair RP, Weiss H, Aigner F et al. Is it necessary to deflate the 

adjustable gastric band for subsequent operations? Am J Surg 2003; 185:50-

53. 

 236.  O'Brien PE, Dixon JB, Brown W et al. The laparoscopic adjustable gastric 

band (Lap-Band): a prospective study of medium-term effects on weight, 

health and quality of life. Obes Surg 2002; 12:652-660. 

 237.  Ponce J, Haynes B, Paynter S et al. Effect of Lap-Band-induced weight loss on 

type 2 diabetes mellitus and hypertension. Obes Surg 2004; 14:1335-1342. 

 238.  Higa KD, Ho T, Boone KB. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: 

technique and 3-year follow-up. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2001; 

11:377-382. 

 239.  Jones KB, Jr. Experience with the Roux-en-Y gastric bypass, and commentary 

on current trends. Obes Surg 2000; 10:183-185. 

 240.  Linner JH. Comparative effectiveness of gastric bypass and gastroplasty: a 

clinical study. Arch Surg 1982; 117:695-700. 

 241.  Anthone GJ, Lord RV, DeMeester TR et al. The duodenal switch operation for 

the treatment of morbid obesity. Ann Surg 2003; 238:618-627. 



159 
 

 242.  Bajardi G, Ricevuto G, Mastrandrea G et al. Surgical treatment of morbid 

obesity with biliopancreatic diversion and gastric banding: report on an 8-year 

experience involving 235 cases. Ann Chir 2000; 125:155-162. 

 243.  Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E et al. Bariatric surgery: a systematic 

review and meta-analysis. JAMA 2004; 292:1724-1737. 

 244.  Smith SC, Edwards CB, Goodman GN. Symptomatic and clinical 

improvement in morbidly obese patients with gastroesophageal reflux disease 

following Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg 1997; 7:479-484. 

 245.  Jones KB, Jr. Roux-en-Y gastric bypass: an effective antireflux procedure in 

the less than morbidly obese. Obes Surg 1998; 8:35-38. 

 246.  Kupersmith MJ, Gamell L, Turbin R et al. Effects of weight loss on the course 

of idiopathic intracranial hypertension in women. Neurology 1998; 50:1094-

1098. 

 247.  Dixon JB, Chapman L, O'Brien P. Marked improvement in asthma after Lap-

Band surgery for morbid obesity. Obes Surg 1999; 9:385-389. 

 248.  Messier SP, Loeser RF, Mitchell MN et al. Exercise and weight loss in obese 

older adults with knee osteoarthritis: a preliminary study. J Am Geriatr Soc 

2000; 48:1062-1072. 

 249.  Toda Y, Toda T, Takemura S et al. Change in body fat, but not body weight or 

metabolic correlates of obesity, is related to symptomatic relief of obese 

patients with knee osteoarthritis after a weight control program. J Rheumatol 

1998; 25:2181-2186. 

 250.  Allison DB, Zannolli R, Faith MS et al. Weight loss increases and fat loss 

decreases all-cause mortality rate: results from two independent cohort studies. 

Int J Obes Relat Metab Disord 1999; 23:603-611. 

 251.  Sjostrom L, Narbro K, Sjostrom CD et al. Effects of bariatric surgery on 

mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med 2007; 357:741-752. 



160 
 

 252.  Morino M, Toppino M, Forestieri P et al. Mortality after bariatric surgery: 

analysis of 13,871 morbidly obese patients from a national registry. Ann Surg 

2007; 246:1002-1007. 

 253.  Hollenbeak CS, Rogers AM, Barrus B et al. Surgical volume impacts bariatric 

surgery mortality: a case for centers of excellence. Surgery 2008; 144:736-

743. 

 254.  Ballantyne GH, Belsley S, Stephens D et al. Bariatric surgery: low mortality at 

a high-volume center. Obes Surg 2008; 18:660-667. 

 255.  Flum DR, Salem L, Elrod JA et al. Early mortality among Medicare 

beneficiaries undergoing bariatric surgical procedures. JAMA 2005; 

294:1903-1908. 

 256.  Shepherd MF, Rosborough TK, Schwartz ML. Heparin thromboprophylaxis in 

gastric bypass surgery. Obes Surg 2003; 13:249-253. 

 257.  Eriksson S, Backman L, Ljungstrom KG. The incidence of clinical 

postoperative thrombosis after gastric surgery for obesity during 16 years. 

Obes Surg 1997; 7:332-335. 

 258.  Wu EC, Barba CA. Current practices in the prophylaxis of venous 

thromboembolism in bariatric surgery. Obes Surg 2000; 10:7-13. 

 259.  Kalfarentzos F, Stavropoulou F, Yarmenitis S et al. Prophylaxis of venous 

thromboembolism using two different doses of low-molecular-weight heparin 

(nadroparin) in bariatric surgery: a prospective randomized trial. Obes Surg 

2001; 11:670-676. 

 260.  Gallagher SF, Haines KL, Osterlund LG et al. Postoperative hypoxemia: 

common, undetected, and unsuspected after bariatric surgery. J Surg Res 

2010; 159:622-626. 

 261.  Kaw R, Aboussouan L, Auckley D et al. Challenges in pulmonary risk 

assessment and perioperative management in bariatric surgery patients. Obes 

Surg 2008; 18:134-138. 



161 
 

 262.  O'Brien PE, Brown WA, Smith A et al. Prospective study of a 

laparoscopically placed, adjustable gastric band in the treatment of morbid 

obesity. Br J Surg 1999; 86:113-118. 

 263.  Dargent J. Pouch dilatation and slippage after adjustable gastric banding: is it 

still an issue? Obes Surg 2003; 13:111-115. 

 264.  Abu-Abeid S, Szold A. Laparoscopic management of Lap-Band erosion. Obes 

Surg 2001; 11:87-89. 

 265.  DeMaria EJ, Sugerman HJ. A critical look at laparoscopic adjustable silicone 

gastric banding for surgical treatment of morbid obesity: does it measure up? 

Surg Endosc 2000; 14:697-699. 

 266.  Schauer PR, Ikramuddin S, Gourash W et al. Outcomes after laparoscopic 

Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. Ann Surg 2000; 232:515-529. 

 267.  Fernandez AZ, Jr., DeMaria EJ, Tichansky DS et al. Experience with over 

3,000 open and laparoscopic bariatric procedures: multivariate analysis of 

factors related to leak and resultant mortality. Surg Endosc 2004; 18:193-197. 

 268.  Hamilton EC, Sims TL, Hamilton TT et al. Clinical predictors of leak after 

laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. Surg Endosc 2003; 

17:679-684. 

 269.  Blachar A, Federle MP, Pealer KM et al. Gastrointestinal complications of 

laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass surgery: clinical and imaging findings. 

Radiology 2002; 223:625-632. 

 270.  Fobi MA, Lee H, Holness R et al. Gastric bypass operation for obesity. World 

J Surg 1998; 22:925-935. 

 271.  Abdel-Galil E, Sabry AA. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass--evaluation 

of three different techniques. Obes Surg 2002; 12:639-642. 

 272.  Ahmad J, Martin J, Ikramuddin S et al. Endoscopic balloon dilation of 

gastroenteric anastomotic stricture after laparoscopic gastric bypass. 

Endoscopy 2003; 35:725-728. 



162 
 

 273.  MacLean LD, Rhode BM, Nohr C et al. Stomal ulcer after gastric bypass. J 

Am Coll Surg 1997; 185:1-7. 

 274.  Sanyal AJ, Sugerman HJ, Kellum JM et al. Stomal complications of gastric 

bypass: incidence and outcome of therapy. Am J Gastroenterol 1992; 87:1165-

1169. 

 275.  Wallace JL. Pathogenesis of NSAID-induced gastroduodenal mucosal injury. 

Best Pract Res Clin Gastroenterol 2001; 15:691-703. 

 276.  Schirmer B, Erenoglu C, Miller A. Flexible endoscopy in the management of 

patients undergoing Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg 2002; 12:634-638. 

 277.  Hwang RF, Swartz DE, Felix EL. Causes of small bowel obstruction after 

laparoscopic gastric bypass. Surg Endosc 2004; 18:1631-1635. 

 278.  Papasavas PK, Caushaj PF, McCormick JT et al. Laparoscopic management of 

complications following laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for morbid 

obesity. Surg Endosc 2003; 17:610-614. 

 279.  Fobi M, Lee H, Igwe D et al. Prophylactic cholecystectomy with gastric 

bypass operation: incidence of gallbladder disease. Obes Surg 2002; 12:350-

353. 

 280.  Rhode BM, Arseneau P, Cooper BA et al. Vitamin B-12 deficiency after 

gastric surgery for obesity. Am J Clin Nutr 1996; 63:103-109. 

 281.  Printen KJ, Halverson JD. Hemic micronutrients following vertical banded 

gastroplasty. Am Surg 1988; 54:267-268. 

 282.  Smith CD, Herkes SB, Behrns KE et al. Gastric acid secretion and vitamin 

B12 absorption after vertical Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. 

Ann Surg 1993; 218:91-96. 

 283.  Slater GH, Ren CJ, Siegel N et al. Serum fat-soluble vitamin deficiency and 

abnormal calcium metabolism after malabsorptive bariatric surgery. J 

Gastrointest Surg 2004; 8:48-55. 



163 
 

 284.  Hatizifotis M, Dolan K, Newbury L et al. Symptomatic vitamin A deficiency 

following biliopancreatic diversion. Obes Surg 2003; 13:655-657. 

 285.  Mhan LK, Escott-Stump S: Vitamins. Krause’s Food Nutrition abd Diet 

Therapy, 11th edn. Philadelphia, PA, Saunders, 2004.p. 93–95. 

 286.  Russell RM: Principles of Internal Medicine, 15th ed, Vol. 1. p. 461-462. 

 287.  Brolin RE, Leung M. Survey of vitamin and mineral supplementation after 

gastric bypass and biliopancreatic diversion for morbid obesity. Obes Surg 

1999; 9:150-154. 

 288.  Halverson JD. Micronutrient deficiencies after gastric bypass for morbid 

obesity. Am Surg 1986; 52:594-598. 

 289.  Amaral JF, Thompson WR, Caldwell MD et al. Prospective hematologic 

evaluation of gastric exclusion surgery for morbid obesity. Ann Surg 1985; 

201:186-193. 

 290.  Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC et al. Decreased bioavailability of 

vitamin D in obesity. Am J Clin Nutr 2000; 72:690-693. 

 291.  Scopinaro N, Gianetta E, Adami GF et al. Biliopancreatic diversion for obesity 

at eighteen years. Surgery 1996; 119:261-268. 

 292.  Wittgrove AC, Clark GW. Combined laparoscopic/endoscopic anvil 

placement for the performance of the gastroenterostomy. Obes Surg 2001; 

11:565-569. 

 293.  Champion JK, Williams MD. Prospective randomized comparison of linear 

staplers during laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg 2003; 

13:855-859. 

 294.  Higa KD, Boone KB, Ho T et al. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for 

morbid obesity: technique and preliminary results of our first 400 patients. 

Arch Surg 2000; 135:1029-1033. 



164 
 

 295.  Schneider BE, Villegas L, Blackburn GL et al. Laparoscopic gastric bypass 

surgery: outcomes. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2003; 13:247-255. 

 296.  Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG et al. Who would have thought it? 

An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes 

mellitus. Ann Surg 1995; 222:339-350. 

 297.  DeMaria EJ, Sugerman HJ, Kellum JM et al. Results of 281 consecutive total 

laparoscopic Roux-en-Y gastric bypasses to treat morbid obesity. Ann Surg 

2002; 235:640-645. 

 298.  Wittgrove AC, Clark GW. Laparoscopic gastric bypass, Roux-en-Y- 500 

patients: technique and results, with 3-60 month follow-up. Obes Surg 2000; 

10:233-239. 

 299.  Schauer PR, Burguera B, Ikramuddin S et al. Effect of laparoscopic Roux-en 

Y gastric bypass on type 2 diabetes mellitus. Ann Surg 2003; 238:467-484. 

 300.  Schauer P, Hamad G, Ikramuddin S. Surgical management of 

gastroesophageal reflux disease in obese patients. Semin Laparosc Surg 2001; 

8:256-264. 

 301.  Papasavas PK, Hayetian FD, Caushaj PF et al. Outcome analysis of 

laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. The first 116 

cases. Surg Endosc 2002; 16:1653-1657. 

 302.  Higa KD, Boone KB, Ho T. Complications of the laparoscopic Roux-en-Y 

gastric bypass: 1,040 patients--what have we learned? Obes Surg 2000; 

10:509-513. 

 303.  Fernandez AZ, Jr., Demaria EJ, Tichansky DS et al. Multivariate analysis of 

risk factors for death following gastric bypass for treatment of morbid obesity. 

Ann Surg 2004; 239:698-702. 

 304.  Nguyen NT, Cronan M, Braley S et al. Duplex ultrasound assessment of 

femoral venous flow during laparoscopic and open gastric bypass. Surg 

Endosc 2003; 17:285-290. 



165 
 

 305.  Latimer RG, Dickman M, Day WC et al. Ventilatory patterns and pulmonary 

complications after upper abdominal surgery determined by preoperative and 

postoperative computerized spirometry and blood gas analysis. Am J Surg 

1971; 122:622-632. 

 306.  Melinek J, Livingston E, Cortina G et al. Autopsy findings following gastric 

bypass surgery for morbid obesity. Arch Pathol Lab Med 2002; 126:1091-

1095. 

 307.  Bajardi G, Ricevuto G, Mastrandrea G et al. [Postoperative venous 

thromboembolism in bariatric surgery]. Minerva Chir 1993; 48:539-542. 

 308.  Biertho L, Steffen R, Ricklin T et al. Laparoscopic gastric bypass versus 

laparoscopic adjustable gastric banding: a comparative study of 1,200 cases. J 

Am Coll Surg 2003; 197:536-544. 

 309.  Higa KD, Ho T, Boone KB. Internal hernias after laparoscopic Roux-en-Y 

gastric bypass: incidence, treatment and prevention. Obes Surg 2003; 13:350-

354. 

 310.  Bohdjalian A, Langer FB, Kranner A et al. Circular- vs. linear-stapled 

gastrojejunostomy in laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg 2010; 

20:440-446. 

 311.  Gonzalez R, Lin E, Venkatesh KR et al. Gastrojejunostomy during 

laparoscopic gastric bypass: analysis of 3 techniques. Arch Surg 2003; 

138:181-184. 

 312.  Barba CA, Butensky MS, Lorenzo M et al. Endoscopic dilation of 

gastroesophageal anastomosis stricture after gastric bypass. Surg Endosc 

2003; 17:416-420. 

 313.  Sataloff DM, Lieber CP, Seinige UL. Strictures following gastric stapling for 

morbid obesity. Results of endoscopic dilatation. Am Surg 1990; 56:167-174. 



166 
 

 314.  Matthews BD, Heniford BT, Sing RF. Preperitoneal Richter hernia after a 

laparoscopic gastric bypass. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2001; 

11:47-49. 

 315.  Brolin RE, Gorman JH, Gorman RC et al. Are vitamin B12 and folate 

deficiency clinically important after roux-en-Y gastric bypass? J Gastrointest 

Surg 1998; 2:436-442. 

 316.  Bloomberg RD, Fleishman A, Nalle JE et al. Nutritional deficiencies 

following bariatric surgery: what have we learned? Obes Surg 2005; 15:145-

154. 

 317.  Sugerman HJ, Kellum JM, DeMaria EJ. Conversion of proximal to distal 

gastric bypass for failed gastric bypass for superobesity. J Gastrointest Surg 

1997; 1:517-524. 

 318.  Christou NV, Sampalis JS, Liberman M et al. Surgery decreases long-term 

mortality, morbidity, and health care use in morbidly obese patients. Ann Surg 

2004; 240:416-423. 

 319.  Holzwarth R, Huber D, Majkrzak A et al. Outcome of gastric bypass patients. 

Obes Surg 2002; 12:261-264. 

 320.  Gehrer S, Kern B, Peters T et al. Fewer nutrient deficiencies after laparoscopic 

sleeve gastrectomy (LSG) than after laparoscopic Roux-Y-gastric bypass 

(LRYGB)-a prospective study. Obes Surg 2010; 20:447-453. 

 321.  Gagner M, Deitel M, Kalberer TL et al. The Second International Consensus 

Summit for Sleeve Gastrectomy, March 19-21, 2009. Surg Obes Relat Dis 

2009; 5:476-485. 

 322.  Shi X, Karmali S, Sharma AM et al. A review of laparoscopic sleeve 

gastrectomy for morbid obesity. Obes Surg 2010; 20:1171-1177. 

 323.  Bohdjalian A, Langer FB, Shakeri-Leidenmuhler S et al. Sleeve gastrectomy 

as sole and definitive bariatric procedure: 5-year results for weight loss and 

ghrelin. Obes Surg 2010; 20:535-540. 



167 
 

 324.  Himpens J, Dobbeleir J, Peeters G. Long-term results of laparoscopic sleeve 

gastrectomy for obesity. Ann Surg 2010; 252:319-324. 

 325.  Papailiou J, Albanopoulos K, Toutouzas KG et al. Morbid Obesity and Sleeve 

Gastrectomy: How Does It Work? Obes Surg 2010. 

 326.  Parikh M, Gagner M, Heacock L et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy: does 

bougie size affect mean %EWL? Short-term outcomes. Surg Obes Relat Dis 

2008; 4:528-533. 

 327.  Melissas J, Koukouraki S, Askoxylakis J et al. Sleeve gastrectomy: a 

restrictive procedure? Obes Surg 2007; 17:57-62. 

 328.  Braghetto I, Davanzo C, Korn O et al. Scintigraphic evaluation of gastric 

emptying in obese patients submitted to sleeve gastrectomy compared to 

normal subjects. Obes Surg 2009; 19:1515-1521. 

 329.  Peterli R, Wolnerhanssen B, Peters T et al. Improvement in glucose 

metabolism after bariatric surgery: comparison of laparoscopic Roux-en-Y 

gastric bypass and laparoscopic sleeve gastrectomy: a prospective randomized 

trial. Ann Surg 2009; 250:234-241. 

 330.  Vidal J, Ibarzabal A, Romero F et al. Type 2 diabetes mellitus and the 

metabolic syndrome following sleeve gastrectomy in severely obese subjects. 

Obes Surg 2008; 18:1077-1082. 

 331.  Omana JJ, Nguyen SQ, Herron D et al. Comparison of comorbidity resolution 

and improvement between laparoscopic sleeve gastrectomy and laparoscopic 

adjustable gastric banding. Surg Endosc 2010. 

 332.  Brethauer SA, Hammel JP, Schauer PR. Systematic review of sleeve 

gastrectomy as staging and primary bariatric procedure. Surg Obes Relat Dis 

2009; 5:469-475. 

 333.  Almogy G, Crookes PF, Anthone GJ. Longitudinal gastrectomy as a treatment 

for the high-risk super-obese patient. Obes Surg 2004; 14:492-497. 



168 
 

 334.  Silecchia G, Boru C, Pecchia A et al. Effectiveness of laparoscopic sleeve 

gastrectomy (first stage of biliopancreatic diversion with duodenal switch) on 

co-morbidities in super-obese high-risk patients. Obes Surg 2006; 16:1138-

1144. 

 335.  Himpens J, Dapri G, Cadiere GB. A prospective randomized study between 

laparoscopic gastric banding and laparoscopic isolated sleeve gastrectomy: 

results after 1 and 3 years. Obes Surg 2006; 16:1450-1456. 

 336.  Braghetto I, Korn O, Valladares H et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy: 

surgical technique, indications and clinical results. Obes Surg 2007; 17:1442-

1450. 

 337.  Hamoui N, Anthone GJ, Kaufman HS et al. Sleeve gastrectomy in the high-

risk patient. Obes Surg 2006; 16:1445-1449. 

 338.  Felberbauer FX, Langer F, Shakeri-Manesch S et al. Laparoscopic sleeve 

gastrectomy as an isolated bariatric procedure: intermediate-term results from 

a large series in three Austrian centers. Obes Surg 2008; 18:814-818. 

 339.  Rubin M, Yehoshua RT, Stein M et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy with 

minimal morbidity. Early results in 120 morbidly obese patients. Obes Surg 

2008; 18:1567-1570. 

 340.  Burgos AM, Braghetto I, Csendes A et al. Gastric leak after laparoscopic-

sleeve gastrectomy for obesity. Obes Surg 2009; 19:1672-1677. 

 341.  Arias E, Martinez PR, Ka ML, V et al. Mid-term follow-up after sleeve 

gastrectomy as a final approach for morbid obesity. Obes Surg 2009; 19:544-

548. 

 342.  Nocca D, Krawczykowsky D, Bomans B et al. A prospective multicenter 

study of 163 sleeve gastrectomies: results at 1 and 2 years. Obes Surg 2008; 

18:560-565. 

 343.  Yehoshua RT, Eidelman LA, Stein M et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy--

volume and pressure assessment. Obes Surg 2008; 18:1083-1088. 



169 
 

 344.  Weiner RA, Weiner S, Pomhoff I et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy--

influence of sleeve size and resected gastric volume. Obes Surg 2007; 

17:1297-1305. 

 345.  Lee CM, Cirangle PT, Jossart GH. Vertical gastrectomy for morbid obesity in 

216 patients: report of two-year results. Surg Endosc 2007; 21:1810-1816. 

 346.  Birkmeyer NJ, Dimick JB, Share D et al. Hospital complication rates with 

bariatric surgery in Michigan. JAMA 2010; 304:435-442. 

 347.  Chang VT, Hwang SS, Feuerman M. Validation of the Edmonton Symptom 

Assessment Scale. Cancer 2000; 88:2164-2171. 

 348.  Buchwald H, Estok R, Fahrbach K et al. Weight and type 2 diabetes after 

bariatric surgery: systematic review and meta-analysis. Am J Med 2009; 

122:248-256. 

 349.  Frezza EE. Laparoscopic vertical sleeve gastrectomy for morbid obesity. The 

future procedure of choice? Surg Today 2007; 37:275-281. 

 350.  le Roux CW, Welbourn R, Werling M et al. Gut hormones as mediators of 

appetite and weight loss after Roux-en-Y gastric bypass. Ann Surg 2007; 

246:780-785. 

 351.  Mejia-Rivas MA, Herrera-Lopez A, Hernandez-Calleros J et al. 

Gastroesophageal reflux disease in morbid obesity: the effect of Roux-en-Y 

gastric bypass. Obes Surg 2008; 18:1217-1224. 

 352.  Field BC, Chaudhri OB, Bloom SR. Bowels control brain: gut hormones and 

obesity. Nat Rev Endocrinol 2010; 6:444-453. 

 353.  Morinigo R, Moize V, Musri M et al. Glucagon-like peptide-1, peptide YY, 

hunger, and satiety after gastric bypass surgery in morbidly obese subjects. J 

Clin Endocrinol Metab 2006; 91:1735-1740. 

 354.  Gagner M. Faster gastric emptying after laparoscopic sleeve gastrectomy. 

Obes Surg 2010; 20:964-965. 



170 
 

 355.  Bernstine H, Tzioni-Yehoshua R, Groshar D et al. Gastric emptying is not 

affected by sleeve gastrectomy--scintigraphic evaluation of gastric emptying 

after sleeve gastrectomy without removal of the gastric antrum. Obes Surg 

2009; 19:293-298. 

 356.  Melissas J, Daskalakis M, Koukouraki S et al. Sleeve gastrectomy-a "food 

limiting" operation. Obes Surg 2008; 18:1251-1256. 

 357.  Altuve J, Gonzales R, Aceituno L. Does sleeve gastrectomy really avoid 

Dumping syndrome? 2nd Annual Consesus Summit for Sleeve gastrectomt 

ICSSG-2 Miami; 2009. 

 358.  Bantle JP, Ikramuddin S, Kellogg TA et al. Hyperinsulinemic hypoglycemia 

developing late after gastric bypass. Obes Surg 2007; 17:592-594. 

 359.  Clancy TE, Moore FD, Jr., Zinner MJ. Post-gastric bypass hyperinsulinism 

with nesidioblastosis: subtotal or total pancreatectomy may be needed to 

prevent recurrent hypoglycemia. J Gastrointest Surg 2006; 10:1116-1119. 

 360.  Patti ME, McMahon G, Mun EC et al. Severe hypoglycaemia post-gastric 

bypass requiring partial pancreatectomy: evidence for inappropriate insulin 

secretion and pancreatic islet hyperplasia. Diabetologia 2005; 48:2236-2240. 

 361.  Stroh C, Birk D, Flade-Kuthe R et al. A nationwide survey on bariatric surgery 

in Germany--results 2005-2007. Obes Surg 2009; 19:105-112. 

 362.  Boza C, Gamboa C, Awruch D et al. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass 

versus laparoscopic adjustable gastric banding: five years of follow-up. Surg 

Obes Relat Dis 2010; 6:470-475. 

 363.  Podnos YD, Jimenez JC, Wilson SE et al. Complications after laparoscopic 

gastric bypass: a review of 3464 cases. Arch Surg 2003; 138:957-961. 

 364.  te Riele WW, Vogten JM, Boerma D et al. Comparison of weight loss and 

morbidity after gastric bypass and gastric banding. A single center European 

experience. Obes Surg 2008; 18:11-16. 



171 
 

 365.  Lee CW, Kelly JJ, Wassef WY. Complications of bariatric surgery. Curr Opin 

Gastroenterol 2007; 23:636-643. 

 366.  Tucker ON, Escalante-Tattersfield T, Szomstein S et al. The ABC System: a 

simplified classification system for small bowel obstruction after laparoscopic 

Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg 2007; 17:1549-1554. 

 367.  Lalor PF, Tucker ON, Szomstein S et al. Complications after laparoscopic 

sleeve gastrectomy. Surg Obes Relat Dis 2008; 4:33-38. 

 

 


	Διατριβή2.pdf
	Σύστημα βιβλιοδεσίας2
	Περιεχόμενα.pdf
	Diatrivi.pdf
	Σύστημα βιβλιοδεσίας1.pdf
	Πρόλογος
	Διατριβή1.pdf

	Σύστημα βιβλιοδεσίας5
	Σύστημα βιβλιοδεσίας2.pdf
	Περίληψ1.pdf
	SUMMARY

	Διατριβή4




