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Πρόλογος & Ευχαριστίες 

Στη σύντομη μέχρι τώρα διαδρομή μου, είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους 

με σπουδαίο ερευνητικό έργο, ικανούς να εμπνεύσουν την επιθυμία για αναζήτηση 

της αλήθειας και της τεκμηρίωσης.   

Παρότι η κλινική πράξη μας δίνει τη δυνατότητα να βιώσουμε ως ιατροί την 

ευχαρίστηση της επιτυχίας άμεσα και πολλές φορές, η επιθυμία για αναζήτηση, για 

μελέτη και έρευνα παραμένει ακόμα έντονη. Ίσως αυτό πηγάζει από την ανάγκη να 

καταθέσω και εγώ κάτι ελάχιστο, εκφράζοντας έτσι την ευγνωμοσύνη μου προς 

όλους εκείνους οι οποίοι με τη γνώση που παρήγαγαν, μου έδωσαν τη δυνατότητα να 

μπορώ να υπάρχω και να προσφέρω ως ιατρός. Από την άλλη πάλι όταν το βίωμα της 

ευχαρίστησης μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη καθυστερούσε να έρθει, η ανάγκη 

για επιβεβαίωση αλλά και για επάξια αντιπροσώπευση της ήδη λαβωμένης, ωστόσο 

πολύτιμης ειδικότητας που κατέχω, δεν μου επέτρεψαν να μην ολοκληρώσω αυτή τη 

διατριβή. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τη διδακτορική μου διατριβή, θεωρώ υποχρέωσή 

μου να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους εκείνους που με τη βοήθεια 

και την συμπαράστασή τους στήριξαν την προσπάθειά μου αυτή. 

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή της Μονάδας Χειρουργικής 

Μεταβολικών Νόσων-Παχυσαρκίας, Καθηγητή Χειρουργικής, κ. Μελισσά Ιωάννη, 

για την εμπιστοσύνη που μου επέδειξε και για την πολύτιμη βοήθεια που μου 

προσέφερε ως προς την συλλογή του υλικού, την καθοδήγησή του σε θέματα 

μεθοδολογίας και για την συνεχή και ακούραστη επίβλεψη. Ο χρόνος που αφιέρωσε 

και η συνεχής στήριξή του, σε επιστημονικό και προσωπικό επίπεδο, απετέλεσαν 

βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. 

Θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω θερμά τους Αναπληρωτές Καθηγητές  

Ενδοκρινολογίας, κ. Παπαβασιλείου Ευστάθιο και Χειρουργικής, κ.  De Bree  Eelco 

για την τιμή που μου έκαναν να είναι μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

και για τις πολύτιμες παρατηρήσεις και διορθώσεις τους ως προς την τελική μορφή 

της παρούσας μελέτης. 

Ακρογωνιαίος λίθος της μελέτης ήταν το απεικονιστικό μέρος με τις «τομές» CT. Για 

το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή Ακτινολογίας, κ. 

Καραντάνα Απόστολο τόσο για την αμέριστη συμπαράσταση και καθοδήγηση του 

καθώς και για την τιμή να είναι μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. 
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Για την ιδιαίτερη τιμή να συμμετάσχουν στην επταμελή εξεταστική επιτροπή, θα 

ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους: 

 κ. Λιονή Χρήστο, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας. 

 κ. Γανωτάκη Εμμανουήλ, Καθηγητή Παθολογίας. 

 κ. Καμπά Μαρία Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια Εργαστηριακής 

Ενδοκρινολογίας. 

Επίσης δεν θα ήθελα να παραλείψω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον 

Πλαστικό Χειρουργό, Διευθυντή ΕΣΥ κ. Μανιό Ανδρέα για την καταλυτική 

συνεισφορά του στη μελέτη με την παραχώρηση του λογισμικού για την ανάλυση 

των CT, καθώς επίσης και τον συνάδελφο Πλαστικό Χειρουργό, Παπαδάκη Μάριο 

για την βοήθεια του στην ανάλυση και την ποσοτική καταμέτρηση των CT τομών. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Παθολόγο, Διευθυντή ΕΣΥ κ. 

Παπαδάκη Ιωάννη, για την βοήθεια που μου προσέφερε στη στατιστική ανάλυση και 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και τη διαιτολόγο κ. Σπανάκη Δανάη 

για την άψογη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών.  

Θα ήταν παράλειψη από μέρους μου να μην αναφερθώ στην πολύτιμη  βοήθεια της 

αγαπημένης φίλης και συναδέλφου Ακτινολόγου κ. Ξύδα Ηρώς, καθώς επίσης και 

του προσωπικού του τμήματος αξονικής τομογραφίας του ΠΑΓΝΗ και ιδιαιτέρως του 

αγαπημένου φίλου χειριστή κ. Γρηγορόπουλου Αργύρη. 

Αφήνοντας για το τέλος ένα βασικό πρωταγωνιστή αυτής της προσπάθειας, θα ήθελα 

να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως θερμά τον φίλο και συνάδελφο Χειρουργό κ. Μάρκο 

Δασκαλάκη, για τις επιστημονικές υποδείξεις του, τη συμπαράσταση και καθοδήγηση 

του, καθώς και για την καταλυτική συμμετοχή του σε όλες τις κρίσιμες στιγμές και 

στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης. 

Χρήστος  Γ. Γαλανάκης 

Χανιά, Νοέμβριος 2015 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Εισαγωγή 

Ο Ιπποκράτης έγραψε «η παχυσαρκία δεν είναι απλά μια ασθένεια, αλλά είναι ο 

προάγγελος άλλων», αναγνωρίζοντας ότι η παχυσαρκία είναι μια νοσολογική 

οντότητα που οδηγεί σε πολλά άλλα νοσήματα επίσης.  

Περισσότερο από το ένα τρίτο των ενηλίκων και το ένα έκτο των παιδιών και των 

εφήβων στις Ηνωμένες πολιτείες είναι παχύσαρκοι.1 Αυτό είναι περισσότερο από το 

διπλάσιο στα αντίστοιχα δεδομένα επιπολασμού του 1994.2 Επίσης, μεγάλη 

ανησυχία, προκαλεί το ότι ο επιπολασμός της σοβαρής παχυσαρκίας (BMI ≥40 kg / 

m2) αυξήθηκε από 3,9% στο 6,6% στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο 2000 - 2010, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση κατά 70%.3 Ο αριθμός των θανάτων ετησίως 

που οφείλονται στην παχυσαρκία είναι περίπου 30000 στο Ηνωμένο Βασίλειο4 και 

δεκαπλάσιος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,5 όπου η παχυσαρκία από το 

2005 έχει ξεπεράσει το κάπνισμα ως την κύρια αποτρέψιμη αιτία νοσηρότητας και 

πρόωρου θανάτου.6 

Το 2000 ο ΠΟΥ 7 περιέγραψε την παχυσαρκία ως ένα από τα πιο κραυγαλέα, ορατά 

και ακόμα παραμελημένα, προβλήματα δημόσιας υγείας που απειλεί να συντρίψει 

τόσο τις περισσότερο αναπτυγμένες όσο και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Τα 

προβλήματα του υπερβολικού σωματικού βάρους και της παχυσαρκίας δεν 

αναγνωρίστηκαν εγκαίρως σε παγκόσμιο επίπεδο, σε αντίθεση με τον υποσιτισμό και 

τις μολυσματικές ασθένειες, οι οποίες κυριαρχούσαν στον παγκόσμιο ιατρικό 

προβληματισμό. 

Ωστόσο, παρά τα απαισιόδοξα δεδομένα για την παχυσαρκία, υπάρχουν αισιόδοξα 

μηνύματα τα οποία ίσως ανακόψουν την μέχρι τώρα καταστροφική πορεία της νόσου. 

Μετά από μια σταθερή αύξηση στην ημερήσια πρόσληψη ενέργειας από τις 1955 kcal 

κατά τη διάρκεια του 1971 με 1975, στις 2269 kcal τη διετία 2003-2004, η ημερήσια 

πρόσληψη ενέργειας έχει μειωθεί στις 2195 kcal κατά τη διάρκεια του 2009 - 2010.8 

Μετά από συζήτηση που διήρκεσε περισσότερο από δύο δεκαετίες, η παχυσαρκία 

αναγνωρίζεται πλέον ως ασθένεια από τους περισσότερους οργανισμούς.9 Το 2000, 

το National Institutes of Health panel ήταν ένα από τα πρώτα που περιέγραψε την 

παχυσαρκία ως χρόνια νόσο.10 Πιο πρόσφατα, ο Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία 

(ΑΜΑ) υιοθέτησε τον Ιούνιο του 2013  μια πολιτική για την αναγνώριση της 
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παχυσαρκίας ως ασθένεια, με την ελπίδα ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει να αλλάξει τον 

τρόπο με τον οποίο η ιατρική κοινότητα αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα.11 

Αντίστοιχα με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση, τον Ιούνιο 

του 2015 η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας (EASO) εξέδωσε 

τη γνωστή ως «2015 Milan Declaration: A Call to Action on Obesity» την οποία 

συνυπογράφει και η Ελλάδα μέσω της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. 

Για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, οι Ιατροί έχουν τώρα 

περισσότερα εργαλεία και υποστήριξη από ποτέ. Στα τέλη του 2011, τα US Centers 

for Medicare and Medicaid Services (CMS) ενέκριναν κάλυψη για την εντατική 

συμπεριφορική θεραπεία της παχυσαρκία, ως μια αυτόνομη υπηρεσία στις μονάδες 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.12 Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μακροπρόθεσμη 

διαχείριση, η ενέργεια αυτή από το CMS έχει ως στόχο να προωθήσει τη βιώσιμη 

απώλεια βάρους μέσω της εντατικής παρέμβασης στη διατροφή και στην άσκηση.  

Το 2012, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία χωρίς έγκριση, η Αμερικανική 

Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε δύο φάρμακα ως πρόσθετα σε 

μια δίαιτα μειωμένων θερμίδων και αύξησης της σωματικής δραστηριότητας για τη 

χρόνια διαχείριση του βάρους. Lorcaserin (Belviq) και Φαινοτερμίνης / Τοπιραμάτη 

(Qsymia) έχουν εγκριθεί για χρήση σε ενήλικες με αρχικό ΒΜΙ ≥30 kg / m2 ή ≥27 kg 

/ m2 με την παρουσία τουλάχιστον μιας συνυπάρχουσας διαταραχής σχετιζόμενης με 

το υπερβάλλον σωματικό βάρος (π.χ., υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 2).13,14  

Το 2013, κατόπιν συνεργασίας οι: American Heart Association, American College of 

Cardiology, The Obesity Society, εξέδωσαν οδηγίες για την καθοδήγηση των Ιατρών 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη διαχείριση ασθενών που είναι υπέρβαροι ή 

παχύσαρκοι.15 Παρά το ότι οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες δεν περιλαμβάνουν 

συστάσεις σχετικά με φαρμακοθεραπεία, παρέχουν συγκεκριμένες συστάσεις όσον 

αφορά την αξιολόγηση, την παρέμβαση στον τρόπο ζωής, και την ενημέρωση / 

καθοδήγηση κατόπιν αξιολόγησης, όταν απαιτείται, προς την επιλογή βαριατρικής 

χειρουργικής επέμβασης. 

Οι ενέργειες αυτές υποστηρίζουν τον καθοριστικό ρόλο που οι Οικογενειακοί Ιατροί 

μπορούν να παίξουν στη διαχείριση των υπέρβαρων και παχύσαρκων ασθενών. Μια 

πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που περιλαμβάνει 207.226 

πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε τη θετική επίδραση της ΠΦΥ στις συμβουλές 

σχετικά με την εμπλοκή των ασθενών τόσο στις προσπάθειες απώλειας βάρους, όσο 
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και στην καθεαυτή απώλεια βάρους.16 Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη ήταν η στήριξη από  

τους ιατρούς ΠΦΥ και τις ομάδες φροντίδας υγείας, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η 

απώλεια βάρος.16 

1.1 Παχυσαρκία 

Ως «παχυσαρκία» ορίζεται η υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα (Π.Ο.Υ. 

2000). Η παχυσαρκία έχει δυο τύπους (Εικόνα 1): την κεντρική (σπλαχνική) 

παχυσαρκία, με αυξημένη κατανομή λίπους στο άνω τμήμα του σώματος και την 

περιφερική παχυσαρκία, με εναπόθεση λίπους στους μηρούς και στους γλουτούς 

ή/και τον συνδυασμό των δύο. Από τις δύο αυτές μορφές, η κεντρική παχυσαρκία 

αποτελεί τη νοσογόνο παχυσαρκία, μια και έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη 

νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του συνολικού 

σωματικού βάρους δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε νόσο, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και 

άλλος παράγοντας κινδύνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1:Κεντρικός (ανδροειδής) και περιφερικός (γυναικοειδής) τύπος παχυσαρκίας 

Το σωματικό βάρος εξαρτάται από το ισοζύγιο ενέργειας, δηλαδή την πρόσληψη 

θερμίδων με την τροφή και την κατανάλωση θερμίδων με σωματική δραστηριότητα. 

Όταν η πρόσληψη ενέργειας (θερμίδες) είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωσή της, 

αυξάνεται το σωματικό βάρος, ενώ, όταν συμβαίνει το αντίθετο, υπάρχει απώλεια 

σωματικού βάρους. Το λίπος αποθηκεύεται στο λιπώδη ιστό και αποτελεί 

φυσιολογικό συστατικό του σώματος. Ο λιπώδης ιστός εκκρίνει ορμόνες και δεν 



[12] 
 

Χρήστος Γ. Γαλανάκης  Δεκέμβριος 2015 Διδακτορική Διατριβή 

 

θεωρείται πλέον ένας αδρανής μεταβολικά ιστός. Το ποσοστό του σωματικού λίπους 

εξαρτάται από την ηλικία και το φύλο, ενώ παράλληλα στο φυσιολογικό ποσοστό 

λίπους υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των ατόμων. Στα νεογνά κατά τη 

διάρκεια του πρώτου έτους, το λίπος αυξάνεται στο 25% της σύστασης του σώματος, 

ενώ, στη συνέχεια, πέφτει στο 15%, μέχρι την ηλικία των δέκα ετών. Στην 

προεφηβική ηλικία, η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα αρχίζει να γίνεται εμφανής, με 

τα κορίτσια να παρουσιάζουν αύξηση του σωματικού λίπους (25%), ενώ τα αγόρια 

διατηρούν το ίδιο ποσοστό λίπους (15%). Μετά την εφηβεία, το ποσοστό λίπους 

αυξάνεται με την ηλικία και στους άνδρες και στις γυναίκες, χωρίς να είναι γνωστό 

εάν αυτό αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο ή οφείλεται στην αυξημένη πρόσληψη 

τροφής ή στην καθιστική ζωή. Στους ενήλικες άνδρες, το φυσιολογικό ποσοστό 

λίπους αποτελεί το 15-20% της σύστασης του σώματος, ενώ στις ενήλικες γυναίκες 

το ποσοστό είναι υψηλότερο, της τάξης του 25-30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[13] 
 

Χρήστος Γ. Γαλανάκης  Δεκέμβριος 2015 Διδακτορική Διατριβή 

 

1.1.1 Ταξινόμηση 

Η ταξινόμηση της παχυσαρκίας γινόταν παλαιότερα με βάση το «ιδανικό» σωματικό 

βάρος και βασιζόταν σε πίνακες των ασφαλιστικών εταιρειών. Έτσι, η εκτίμηση του 

σωματικού βάρους γινόταν ανάλογα με τη σωματική διάπλαση (λεπτόσωμος, 

κανονικός, εύσωμος), σε σχέση με το ύψος και ως παχυσαρκία οριζόταν το σωματικό 

βάρος πάνω από το 120% του ιδανικού σωματικού βάρους. 

Το 1997 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)17 άλλαξε την ταξινόμηση της 

παχυσαρκίας, χρησιμοποιώντας το Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.), ο οποίος 

ορίζεται ως το βάρος του σώματος σε χιλιόγραμμα (Kg) διαιρούμενο από το 

τετράγωνο του ύψους σε μέτρα (m2). 

Δ.Μ.Σ.= 
)(

)(
22 mΎ

KgBά

  

Η ταξινόμηση των παχύσαρκων ατόμων, με βάση τον τύπο αυτό, είναι: υπέρβαροι, 

παχύσαρκοι και σοβαρά παχύσαρκοι και δείχνει, πολύ καλύτερα, τον κίνδυνο που 

διατρέχει ένα άτομο να εμφανίσει κάποιο σχετιζόμενο με τη παχυσαρκία νόσημα 

(Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Ταξινόμηση των παχύσαρκων ατόμων με το Δείκτη Μάζας Σώματος 
(Δ.Μ.Σ.) και κίνδυνος εμφάνισης σχετιζόμενων με τη παχυσαρκία νοσημάτων 

 

Κατάταξη Δ.Μ.Σ.(Kg/m 2 ) Κίνδυνος επιπλοκών 

Λιποβαρής <18,5 
Μικρός 

(κίνδυνος άλλων προβλημάτων υγείας) 

Κανονικού βάρους 18,5-24,99 Συνήθης 

Υπέρβαρος  25,00-29,99 Αυξημένος 

Παχυσαρκία βαθμού Ι 30,00-34,99 Μέτριος 

Παχυσαρκία βαθμού ΙΙ 35,00-39,99 Σοβαρός 

Παχυσαρκία βαθμού ΙΙΙ 40 Πολύ σοβαρός 

 

Ο Δ.Μ.Σ. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε έγκυες γυναίκες ή σε άτομα που 

επιδίδονται σε ανάπτυξη του μυϊκού συστήματος, γιατί θα οδηγήσει σε ψευδή 

συμπεράσματα. 
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Στα παιδιά και στους εφήβους, η ταξινόμηση της παχυσαρκίας βασίζεται στις 

καμπύλες ανάπτυξης (National Center of Health Statistics) και ως παχυσαρκία 

θεωρείται όταν η αναλογία του ύψους προς το βάρος είναι πάνω από την ενενηκοστή 

θέση καμπύλης ανάπτυξης. Επίσης, χρησιμοποιούνται και καμπύλες με βάση το 

Δ.Μ.Σ. Ένα παιδί ή ένας έφηβος θεωρείται υπέρβαρος, όταν ο Δ.Μ.Σ. κυμαίνεται από 

την ογδοηκοστή πέμπτη έως την ενενηκοστή πέμπτη θέση της καμπύλης ανάπτυξης, 

και παχύσαρκος, εφόσον ο Δ.Μ.Σ. είναι πάνω από την ενενηκοστή πέμπτη θέση της 

καμπύλης ανάπτυξης. 

Εκτός από το Δ.Μ.Σ., στην ταξινόμηση της παχυσαρκίας χρησιμοποιείται η 

μικρότερη περίμετρος μέσης (Waist) και η σχέση της μικρότερης περιμέτρου της 

μέσης προς τη μεγαλύτερη περίμετρο των ισχίων (Hip) (WHR). Η περίμετρος της 

μέσης είναι μια απλή και αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης και εκτίμησης της κεντρικής 

παχυσαρκίας και του κινδύνου ανάπτυξης συνοδών νοσημάτων18-20 και είναι 

ανεξάρτητη του ύψους (Πίνακας 2). Η ποσότητα κοιλιακού λίπους μπορεί να 

ποικίλλει ευρέως μέσα σε στενά όρια συνολικού λίπους του σώματος ή Δ.Μ.Σ.. Για 

οποιαδήποτε τιμή συνολικού λίπους σώματος, οι άνδρες, κατά μέσο όρο, διαθέτουν 

διπλάσια ποσότητα κοιλιακού λίπους από αυτό που απαντάται γενικά σε 

προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.21 

Η μέτρηση της περιμέτρου της μέσης και το πηλίκο της περιμέτρου της μέσης προς 

την περίμετρο των ισχύων (WHR) αποτελούν εύχρηστους και αξιόπιστους  

προσεγγιστικούς δείκτες της κατανομής του κοιλιακού λίπους και της συνοσηρότητας 

που αυτό συνεπάγεται.22-25  

Πίνακας 2: Κίνδυνος εμφάνισης συνοδών νοσημάτων, ανάλογα με τη μικρότερη 
περιφέρεια της μέσης, και τη σχέση της μικρότερης περιφέρειας της μέσης προς τη 
μεγαλύτερη περιφέρεια των ισχίων. 

Άνδρες Αυξημένος κίνδυνος Πολύ αυξημένος κίνδυνος 

Περίμετρος 

μέσης 
>94cm >102cm 

W.H.R. >0,85 >1,0 

Γυναίκες Αυξημένος κίνδυνος Πολύ αυξημένος κίνδυνος 

Περίμετρος 

μέσης 
>80cm >88cm 

W.H.R. >0,70 >0,85 
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1.1.2 Παθογένεια της Παχυσαρκίας 

Η παχυσαρκία αποτελεί μια νοσολογική οντότητα με σύνθετα και πολυπαραγοντικά 

αίτια.26, 27Αναπτήσετε ως αποτέλεσμα μιας περιόδου χρόνιας έλλειψης ενεργειακής 

ισορροπίας και συντηρείται από μια συνεχώς αυξανόμενη πρόσληψη ενέργειας 

ικανής να διατηρήσει τις απαιτούμενες υψηλές ενεργειακές ανάγκες. Πολύπλοκες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιολογικών παραμέτρων (συμπεριλαμβανομένων γενετικών 

και επίκτητων), συμπεριφορών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 

(συμπεριλαμβανομένου του χρόνιου στρες) εμπλέκονται στη ρύθμιση του 

ενεργειακού ισοζυγίου και του αποθηκευμένου λιπώδους ιστού.28, 29 

Η ταχεία αύξηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 30 ετών είναι κυρίως αποτέλεσμα πολιτισμικών και περιβαλλοντικών 

επιρροών. Διατροφή υψηλής ενεργειακής πυκνότητα, αυξημένο μέγεθος γευμάτων, 

μειωμένη φυσική δραστηριότητα και η υιοθέτηση ενός καθιστικού τρόπου ζωής, 

θεωρούνται καταλυτικοί  παράγοντες στην αύξηση της παχυσαρκίας.30, 31  Αυτοί οι 

συμπεριφορικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες οδηγούν σε μεταβολές τόσο στη 

δομή του λιπώδους ιστού (υπερτροφία και υπερπλασία των λιποκυττάρων) όσο και 

στην έκκριση φλεγμονωδών και ορμονικών παραγόντων,32-34 καθώς ο λιπώδης ιστός 

δεν θεωρείται πλέον ένας αδρανής μεταβολικά ιστός. 

Οι κύριες εκκρινόμενες ουσίες του λιπώδους ιστού καθώς και ποια συστήματα 

επηρεάζουν, φαίνονται στην Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2:Οι κυριότερες λειτουργίες των εκκρινόμενων ουσιών του λιπώδους ιστού.34 
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1.1.3 Συνοσηρότητα 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, το λιποκύτταρο παίζει σημαντικό ρόλο στα 

καρδιαγγειακά και σε άλλα συνοδά της παχυσαρκίας νοσήματα. Ο λευκός λιπώδης 

ιστός, αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαία ενδοκρινές όργανο και εκκρίνει μια ευρεία 

ποικιλία προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών ουσιων.35,36 Η προφλεγμονώδης 

κατάσταση που προκύπτει από την παχυσαρκία προάγει  αντίσταση στην ινσουλίνη, 

δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία που 

καταλήγουν να αυξάνουν την πιθανότητα σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και να 

προωθούν την αθηρογένεση, τη στεφανιαία καρδιακή νόσο, το εγκεφαλικό επεισόδιο, 

και τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.36,37 Συνολικά, ο κίνδυνος αυξάνεται με 

την αύξηση του ΔΜΣ σε άνδρες και γυναίκες. 

Η παχυσαρκία συνδέεται και με άλλα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων 

των μυοσκελετικών παθήσεων, ύπνο και άπνοια, χοληστερίνη, χολολιθίαση, και 

γαστρεντερικές διαταραχές, όπως διαφραγματοκήλη, γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση και οισοφάγο Barrett.36,37,39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Οι κυριότερες από τις επιπλοκές τις παχυσαρκίας στους ενήλικες. 
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Υπάρχει επίσης συσχέτιση της παχυσαρκίας με τον καρκίνου του μαστού, του 

τραχήλου, του παχέος εντέρου, του ενδομητρίου, του οισοφάγου, των νεφρών, του 

ήπατος, των ωοθηκών και του προστάτη. 36,37,39,40  

Επιπλέον στις γυναίκες, η παχυσαρκία συνδέεται με κατάθλιψη, μηνορραγία, 

αμηνόρροια, ακράτεια ούρων, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και στειρότητα. 

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η παχυσαρκία συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά 

επιπλοκών.36,39 

Τα παιδιά που είναι παχύσαρκα έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από 

άσθμα, μυοσκελετικά άλγη, τραυματισμούς, κατάγματα και διαταραγμένη 

ψυχολογική λειτουργία σε σχέση με τα παιδιά με φυσιολογικό βάρος.41-43 

Οι κυριότερες από τις επιπλοκές που εμφανίζονται σε παχύσαρκους ενήλικες αλλά 

και παιδιά παρουσιάζονται στις εικόνες 3 και 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Οι κυριότερες από τις επιπλοκές στα παιδιά 
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1.1.4 Επιδημιολογία Παχυσαρκίας 

Οι ανησυχητικές εξελίξεις όσον αφορά τον διαρκώς αυξανόμενο επιπολασμό της 

παχυσαρκίας σε παγκόσμιο επίπεδο αποτυπώνονται με σαφήνεια στους πρόσφατα 

δημοσιευμένους χάρτες του World Obesity Federation (Εικόνες 6 & 7). 
 

 

Εικόνα 6: Επιπολασμός παχυσαρκίας 1960’s - 90’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Επιπολασμός παχυσαρκίας από 2000 έως 2014 
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Από την πρώτη μεγάλης κλίμακας επιδημιολογική έρευνα στην Ελλάδα το 2006 για 

τον επιπολασμό του υπερβολικού σωματικού βάρους και της παχυσαρκίας σε ενήλικες 

Έλληνες προέκυψε ότι το 22,5% ήταν παχύσαρκοι (26 % άνδρες και 18,2 % γυναίκες) 

και το 35,2 % υπέρβαροι (41,1 % και 29,9 % αντίστοιχα).44 Όπως προέκυψε οι άνδρες 

επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες, ενώ η κοιλιακή παχυσαρκία φάνηκε  να 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και στα δύο φύλα, με 26,6% στους άνδρες και 35,8% στις 

γυναίκες. 

Τα στοιχεία αυτά παρά το ότι φάνταζαν απίστευτα για τα Ελληνικά δεδομένα 

δυστυχώς αυξήθηκαν μέσα στα επόμενα 8 χρόνια όπως φαίνετε από τα δεδομένα που 

δημοσίευσε το 2014 ο World Obesity Federation (Εικόνες 8 & 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Επιπολασμός ανδρικής παχυσαρκίας και οι πέντε πρώτες χώρες από κάθε 
περιοχή 
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Εικόνα 9: Επιπολασμός γυναικείας παχυσαρκίας και οι πέντε πρώτες χώρες από κάθε 
περιοχή 

Ανησυχία  προκαλεί τόσο η ταχύτητα εξάπλωσης της νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο 

(Εικόνες 6 & 7), όσο και η «χαρτογράφηση» στις υπό παχυσαρκία χώρες ή περιοχές 

χωρών που παραδοσιακά φημίζονταν για τον τρόπο ζωής και διατροφής των κατοίκων 

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελλάδα και ακόμα ποιο 

χαρακτηριστικό το νησί μας η Κρήτη όπου γεννήθηκε η ιδέα της Μεσογειακής 

Δίαιτας, η οποία αποτελεί σήμερα πρότυπο διατροφής 45,46. 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία του World Obesity Federation, η 

Ελλάδα και η Κρήτη (στην οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά) κατέχουν την πρώτη 

θέση στην Ευρώπη καθώς και μια από τις υψηλότερες σε παγκόσμιο επίπεδο, στον 

επιπολασμό υπέρβαρων και παχύσαρκων αγοριών (44,4 % & 45 % αντίστοιχα) και 

κοριτσιών (37,7 % & 37 % αντίστοιχα). 
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Εικόνα 10: Επιπολασμός υπέρβαρων & παχύσαρκων αγοριών και οι τρείς πρώτες χώρες από 
κάθε περιοχή. 
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Εικόνα 11: Επιπολασμός υπέρβαρων & παχύσαρκων κοριτσιών και οι τρείς πρώτες χώρες από 
κάθε περιοχή. 
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1.1.5 Χειρουργική Θεραπεία της Παχυσαρκίας 

Δίαιτες, φάρμακα, βελονισμός, ύπνωση, τροποποίηση της συμπεριφοράς, έντονη 

φυσική αγωγή, συνδυασμοί εντατικής διαιτητικής θεραπείας και φαρμακοθεραπείας ή 

ψυχοθεραπείας, είναι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται αλλά δυστυχώς 

αποτυγχάνουν να δώσουν μακροπρόθεσμη λύση ή και θεραπεία στη συντριπτική 

πλειοψηφία των παχύσαρκων ασθενών. 

Εκεί λοιπόν όπου οι συντηρητικές μέθοδοι αντιμετώπισης αποτυγχάνουν και ο 

Δ.Μ.Σ. υπερβαίνει το 40 Κg/m 2 (ή  35 Κg/m 2 με συνοδά νοσήματα που σχετίζονται 

με την παχυσαρκία) με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι να είναι αυξημένοι, μπορούν πλέον 

να εφαρμοστούν επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. 

Η χειρουργική θεραπεία, συγκριτικά με τις άλλες μορφές συντηρητικής 

αντιμετώπισης, είναι περισσότερο αποτελεσματική τόσο στην απώλεια πλεονάζοντος 

βάρους όσο και στην ταχεία βελτίωση συνοδών της παχυσαρκίας νοσημάτων 47-54 με 

την ύπαρξη πολύ μικρού ποσοστού επιπλοκών αλλά και θνητότητας 54. 

Μέσα από μεγάλες, τόσο σε αριθμό ασθενών όσο και σε χρονική διάρκεια, μελέτες 

όπως η Swedish Obese Subjects, φαίνεται ότι η επεμβατική αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας αποτελεί την αποτελεσματικότερη θεραπεία για τη νοσογόνο 

παχυσαρκία. Δίνει λύσεις στη μακροχρόνια διατήρηση της μείωσης του σωματικού 

βάρους, τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης συνοδών νοσημάτων και κατά 

συνέπεια και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αυτών 54 .   

Η χειρουργική θεραπεία επιδρά στο ενεργειακό ισοζύγιο και έχει σαν αποτέλεσμα την 

απώλεια βάρους με τρεις τρόπους: 

 Μείωση της προσλαμβανόμενης τροφής με περιορισμό της γαστρικής 

χωρητικότητας, όπως κάνουν οι περιοριστικές εγχειρήσεις (Restrictive 

procedures). 

 Μείωση της απορρόφησης  των προσλαμβανομένων τροφών, ιδίως λιπών, με 

την παράκαμψη τμημάτων του πεπτικού σωλήνα, καθώς και με την μείξη των 

τροφών με τις χολοπαγκρεατικές εκκρίσεις στον ειλεό, αφού δηλαδή 

παρακαμφθεί ολόκληρη η νήστιδα, όπως γίνεται στις χολοπαγκρεατικές 

παρακάμψεις (Malabsorptive procedures). 

 Συνδυασμός των παραπάνω έτσι ώστε να περιορίζεται η γαστρική 

χωρητικότητα και να προκαλείται διαφόρου βαθμού δυσαπορρόφηση ή 
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ελάττωση της προσλαμβανόμενης τροφής με άλλους μηχανισμούς, όπως 

σύνδρομο Dumping, όπως τις εγχειρήσεις που παρακάμπτουν το στόμαχο και 

το δωδεκαδάχτυλο (Gastric bypass). 

Λόγω της έκτασης του φαινομένου της εξάπλωσης της παχυσαρκίας σε επίπεδα 

επιδημίας, τα τελευταία χρόνια έχουν πενταπλασιαστεί οι βαριατρικές επεμβάσεις 

στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. 

Από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται οι συνηθέστερες είναι: 

 Ρυθμιζόμενος Γαστρικός Δακτύλιος (Adjustable Gastric Banding)  

 Επιμήκης Γαστρεκτομή (Sleeve Gastrectomy) 

 Γαστρική παράκαμψη (Roux-en-Y gastric bypass) 

 Χολοπαγκρεατική παράκαμψη (Biliopancreatic diversion & Biliopancreatic 

diversion with duodenal switch ). 

Η επιλογή μεθόδου αποτελεί σημαντικότατη παράμετρο για την επιτυχή 

μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς και συχνότερα έχει να κάνει με τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε επέμβασης, τη γενικότερη κατάσταση και του ασθενούς, το 

Δ.Μ.Σ. του, τις διατροφικές του συνήθειες καθώς επίσης και με την εμπειρία του 

εκάστοτε θεραπευτικού κέντρου. 
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Ενδείξεις για Βαριατρική Χειρουργική 

Σύμφωνα με τις διεπιστημονικές Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για 

Μεταβολική και Βαριατρική Χειρουργική,55 ένδειξη για βαριατρική χειρουργική 

επέμβαση έχουν Ασθενείς ηλικίας από 18 έως 60 ετών: 

1. Με ΔΜΣ ≥ 40 kg / m2.  

2. Με ΔΜΣ 35-40 kg / m2 με συνοσηρότητα την οποία η χειρουργικά 

προκαλούμενη απώλεια βάρους αναμένεται να βελτιώσει (όπως μεταβολικές 

διαταραχές, καρδιαγγειακή ή αναπνευστική ασθένεια, σοβαρή νόσος των 

αρθρώσεων, σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα κ.α.)  

3. Ως κριτήριο ο ΔΜΣ μπορεί να είναι ο τρέχων ΔΜΣ ή προηγούμενος υψηλός 

ΔΜΣ ο οποίος στην παρούσα φάση δεν υφίσταται πλέον σε τόσο υψηλά 

επίπεδα διότι: 

α) Η απώλεια βάρους ως αποτέλεσμα εντατικής θεραπείας πριν το χειρουργείο 

(με ΔΜΣ κάτω του απαιτούμενου) δεν αποτελεί αντένδειξη για την 

προγραμματισμένη βαριατρική επέμβαση. 

β) Η χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται σε ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν 

σημαντική απώλεια βάρους σε ένα συντηρητικό πρόγραμμα θεραπείας, αλλά 

άρχισαν να κερδίσουν βάρος και πάλι, ακόμα και αν ο απαιτούμενος 

ελάχιστος ΔΜΣ ένδειξη για χειρουργική επέμβαση δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. 

Για να θεωρηθούν ικανοί για τη χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς θα πρέπει 

να έχουν αποτύχει να χάσουν βάρος ή να διατηρήσουν μακροπρόθεσμη 

απώλεια βάρους, παρά την κατάλληλη χειρουργική ή / και μη χειρουργικές 

ολοκληρωμένες ιατρικές παρεμβάσεις. 

γ) Να λαμβάνετε υπόψη η μείωση του κατώτατου ορίου ΔΜΣ κατά 2,5 στους 

Ασιατικής καταγωγής ασθενείς καθώς και η ισορροπία μεταξύ γενετικών και 

περιβαλλοντικών / διαιτητικών παραγόντων.  

Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν αποδείξει τη συμμόρφωσή τους με 

επαναλαμβανόμενα προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού. 
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Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά των συνηθέστερων βαριατρικών χειρουργικών επεμβάσεων.57 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2. Σκοπός - Ερευνητικό ερώτημα 

Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως βασικό σκοπό την ποσοτική καταγραφή (με CT 

τομές) του κοιλιακού λιπώδους ιστού (υποδόριου και σπλαχνικού) προεγχειρητικά 

και τη διερεύνηση των μεταβολών του έξι και δώδεκα μήνες μετά από τις βαριατρικές 

επεμβάσεις (LSG και LAGB). Παράλληλα επιδιώξαμε να αναδείξουμε σχέσεις 

μεταξύ των μεταβολών του λιπώδους ιστού και των ακόλουθων παραμέτρων που 

επίσης καταγράψαμε στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα: 

 Σωματομετρικοί δείκτες: Σωματικό Βάρος, Δείκτη Μάζας Σώματος, 

Περίμετρο Μέσης, λόγος της περιμέτρου μέσης προς την περίμετρο ισχίων 

 Επίπεδα αρτηριακής πίεσης  

 Βιοχημικοί δείκτες: γλυκόζη, λιπίδια, ουρικό οξύ, CRP  

 Κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου  

Δευτερεύοντος αναζητούσε την αποτύπωση δεδομένων και πιθανών ιδιαιτεροτήτων 

που προκύπτουν από: 

 Την καταγραφή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως, η ύπαρξη παχυσαρκίας 

στην οικογένεια που μεγάλωσαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, η επίδραση του 

έγγαμου βίου στη μεταβολή του βαθμού παχυσαρκίας, τα κίνητρα που τους 

οδήγησαν στην αναζήτηση λύσης μέσω της βαριατρικής χειρουργικής. 

 Την καταγραφή  διατροφικών συνηθειών όπως η όρεξη, η συχνότητα και το 

είδος των γευμάτων καθώς και οι μεταβολές τους ένα έτος μετά την 

επέμβαση. 

 Την καταγραφή  συνηθειών όπως η άσκηση, το κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ 

καθώς και μεταβολή αυτών ένα έτος μετά την επέμβαση. 
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2. 1 Αναγκαιότητα Μελέτης 

Την τελευταία δεκαετία καταγράφονται  στη διεθνή βιβλιογραφία σημαντικές 

αναφορές, μετά από βαριατρικές επεμβάσεις, που συσχετίζουν τις μεταβολές του 

σωματικού βάρους και του ΔΜΣ με διάφορες παραμέτρους. Αυτές οι παράμετροι, 

συγκρινόμενες πριν και μετά την επέμβαση, συνήθως αφορούν διατροφικές 

συνήθειες, σωματομετρικά στοιχεία, βιοχημικούς και ορμονικούς δείκτες αίματος, 

συνοσηρότητα και θνητότητα. 47 

Λιγότερο συχνά και με πιο απαιτητικές απεικονιστικές εξετάσεις γίνεται αναφορά 

στις μεταβολές  του λιπώδους ιστού με ταυτόχρονη συσχέτιση του με τις ίδιες ή 

αντίστοιχες παραμέτρους. 

Η συγκεκριμένη μελέτη αναζητά συσχετισμούς των απεικονιστικών (CT) μεταβολών 

του κοιλιακού λίπους (υποδορίου και σπλαχνικού) με σωματομετρικές και βιοχημικές 

παραμέτρους και ταυτόχρονα αποτελεί  βιβλιογραφικά την πρώτη καταγραφή αυτού 

του είδους αποκλειστικά με Έλληνες παχύσαρκους.  

Επίσης η παρακολούθηση των δυο επεμβάσεων (LAGB & LSG) φιλοδοξεί να 

προσθέσει πληροφορίες στη μεταξύ τους σύγκριση, σε επίπεδο παρατήρησης, 

δεδομένου ότι η μελέτη δεν έχει σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό. 

Η LSG, για την οποία δεν υπάρχει άλλη αναφορά με απεικόνιση κοιλιακού λίπους, 

φαίνεται να κερδίζει καθημερινά την προτίμηση τόσο των ασθενών όσο και των 

χειρουργών, στοιχείο που προκαλεί την περαιτέρω μελέτη της και την παρουσίαση 

περισσότερων βιβλιογραφικών δεδομένων. 
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3. Υλικό και Μέθοδος 

Μια επιστημονική ομάδα που αποτελείτο από έναν Γενικό Χειρουργό εξειδικευμένο 

στη βαριατρική χειρουργική, ένα Γενικό / Οικογενειακό Ιατρό, Διαιτολόγο και 

Ψυχολόγο αξιολόγησε τους ασθενείς. 

3.1 Ασθενείς 

Μελετήθηκαν 38 νοσογόνα παχύσαρκοι ασθενείς της καυκάσιας φυλής, 30 γυναίκες 

και 8 άνδρες. Οι ασθενείς αυτοί προήλθαν από το Ιατρείο Νοσογόνου Παχυσαρκίας, 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και προσήλθαν διαδοχικά 

στη μονάδα μας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 4 μηνών. 

Η μέση ηλικία τους ήταν 35,7 ± 10,1 χρόνια (εύρος 19 - 59 έτη). 

3.1.1 Κριτήρια ένταξης 

Οι ασθενείς που μελετήθηκαν κρίθηκαν κατάλληλοι για συμμετοχή στη μελέτη, 

εφόσον πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Ηλικία άνω των 18 ετών. 

 Οι γυναίκες δεν ήταν έγκυες (αρνητικό τεστ κύησης). 

 Εμφάνιζαν ΔΜΣ > 40 ή ΔΜΣ > 35 kg / m2 με την παρουσία σημαντικών 

συνοδών νοσημάτων, τα οποία θα μπορούσε να επιλύσει η απώλεια βάρους. 

 Όλοι ήταν παχύσαρκοι για τουλάχιστον 5 χρόνια και είχαν αποτύχει με τα 

παραδοσιακά / συμβατικά προγράμματα ελάττωσης  του σωματικού βάρους 

 Παρουσίαζαν φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία. 
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3.1.2 Κριτήρια αποκλεισμού 

Οι ασθενείς ήταν ακατάλληλοι να λάβουν μέρος στη μελέτη εάν πληρούσαν 

οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Ιστορικό σοβαρών ενδοκρινικών διαταραχών όπως υπερθυρεοειδισμού, 

υποθυρεοειδισμού χωρίς θεραπεία ή υπό  θεραπεία με υποκατάσταση για 

λιγότερο από 3 μήνες. 

 Παρουσία επιληψίας ή ψυχιατρικών διαταραχών, π.χ. μείζονα  κατάθλιψη, 

ψυχογενής βουλιμία, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή. 

 Λήψη φαρμάκων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μεταβολισμό των 

λιπιδίων, της γλυκόζης και του ουρικού οξέος. 

 Ιστορικό κατάχρησης ουσιών. 

 Παρουσία χρόνιας ηπατοπάθεια, ή τιμές ασπαρτικής τρανσαμινάσης (AST) ή 

τρανσαμινάσης αλανίνης (ALT) > 3 φορές πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό 

όριο και / ή Νεφρική νόσος που αναμένεται να οδηγήσει σε αιμοκάθαρση ή 

μεταμόσχευση (κρεατινίνη ορού >3,4 mg/dl). 

 Ιστορικό οποιασδήποτε μορφής καρκίνου 

 Παρουσία οξείας νόσου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 Άτομα που δεν είναι σε θέση, κατά τη γνώμη του ερευνητή, να 

συμμορφωθούν πλήρως προς τις απαιτήσεις της μελέτης. 

 

3.1.3 Ηθική και δεοντολογία 

Όλοι οι ασθενείς, που συμμετείχαν στη μελέτη, αφού ενημερώθηκαν πλήρως για τον 

έλεγχο στον οποίο θα υποβάλλονταν  προ και μετεγχειρητικά, έδωσαν την έγγραφη 

συγκατάθεση τους. Η μελέτη πληρούσε τα κριτήρια του Ελσίνκι του 1975 και 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 
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3.2 Πρωτόκολλο μελέτης 

3.2.1 Χειρουργικές επεμβάσεις 

Είκοσι (20) νοσογόνα παχύσαρκοι ασθενείς υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική 

τοποθέτηση ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου (LAGB) και δεκαοκτώ (18) 

υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή (LSG). 

Η επιλογή του είδους της βαριατρικής επέμβασης βασίστηκε στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς όπως: τo ΔΜΣ, τις διατροφικές συνήθειες, καθώς 

και την προτίμηση του ασθενούς ως προς το είδος της χειρουργικής επέμβασης. Για 

τους υπερ-παχύσαρκους ασθενείς και εκείνους που κατανάλωναν μεγάλο όγκο 

γλυκών έγινε λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή (LSG). Για τους υπόλοιπους οι 

οποίοι κατανάλωναν μεγάλο όγκο τροφής η διαδικασία, επιλογής ήταν σύμφωνα με 

τις προτιμήσεις του ασθενούς. 

Για κάθε έναν από τους ασθενείς έγινε λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με: 

 τα είδη των βαριατρικών χειρουργικών επιλογών 

 τη  μετεγχειρητική ποιότητας ζωής 

 την αναμενόμενη απώλειας βάρους 

 τις πιθανές επιπλοκές 

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν λαπαροσκοπικά και οι ασθενείς 

ανέχτηκαν την επέμβαση τους χωρίς προβλήματα αναρρώνοντας σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

Εκτός από τον καθιερωμένο απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο, οι συμμετέχοντες 

στη μελέτη επεβλήθησαν στον επιπλέον έλεγχο που ακολουθεί. 
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3.2.2 Ατομικό αναμνηστικό 

Σε όλους όσους, συμμετείχαν στη μελέτη, καταγράφηκε το ατομικό αναμνηστικό. 

Ερωτήθηκαν για πιθανή ύπαρξη  συνοδών της παχυσαρκίας νοσημάτων όπως: 

αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, υπερουριχαιμία 

και πιθανή λήψη φαρμάκων για τα συγκεκριμένα ή άλλα νοσήματα. 

Μέσω ειδικά διαμορφωμένης  φόρμας καταγραφής του ιστορικού καθώς και 

ερωτηματολογίου συλλέχτηκαν τα παρακάτω δεδομένα: 

 Ύπαρξη ή όχι και άλλων παχύσαρκων μελλών στην οικογένεια. 

 Η ηλικιακή περίοδο εμφάνισης της παχυσαρκίας, π.χ. παιδική, εφηβική, 

ενήλικη. 

 Μεταβολή σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου. 

 Αξιολόγηση του σημαντικότερου προβλήματος που τους δημιουργούσε η 

παχυσαρκία για το οποίο και επιθυμούσαν  τη μείωση του Σ.Β: 

α. Προβλήματα υγείας και κακή φυσική κατάσταση 

β. Οικογενειακή / συζυγική απαξίωση 

γ. Κοινωνική απαξίωση 

δ. Επαγγελματική απαξίωση 

ε. Προσωπικό αισθητικό πρόβλημα 

 Ερωτηματολόγιο συχνότητας και είδους κατανάλωσης τροφίμων, φυσικής 

δραστηριότητας, καπνιστικής συνήθειας και χρήσης αλκοόλ και 

επαναξιολόγηση σε 12 μήνες μετά την επέμβαση για την ανίχνευση πιθανής 

μεταβολής αυτών. 
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3.2.3 Κλινική εξέταση 

Σε όλους έγινε προεγχειρητικά μια γενική κλινική εξέταση από τον Γενικό / 

Οικογενειακό Ιατρό της επιστημονικής ομάδας, για την εκτίμηση της γενικής 

κατάστασης της υγείας τους. Σε αυτό το στάδιο προσδιορίστηκαν συγκεκριμένες 

σωματομετρικές παράμετροι οι οποίες και κατεγράφησαν ώστε να επαναξιολογηθούν 

σε 6 και 12 μήνες αντίστοιχα μετά τη βαριατρική επέμβαση: 

1. Σωματικό βάρος σε χιλιόγραμμα (kg)  προς το πλησιέστερο 0.1 kg με τη 

χρήση αναλογικού ζυγού ακριβείας χωρίς παπούτσια και με ελαφρύ 

ρουχισμό, τις πρωινές ώρες. 

2. Ύψος σε μέτρα (m). 

3. ΔΜΣ (kg / m2) και το ποσοστό απολεσθέντος πλεονάζοντος ΔΜΣ, 

σύμφωνα με τον τύπο % EBL = [(προεγχειρητικός ΔΜΣ - τρέχον ΔΜΣ) / 

(προεγχειρητικός ΔΜΣ -25)] x 100 58 

4. Περίμετρος της μέσης μετρήθηκε (σε cm) σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

STEPS του ΠΟΥ. 

5. Ο λόγος της περιμέτρου της μέσης προς την περίμετρο των ισχίων (WHR: 

Waist to Hip Ratio) για την εκτίμηση της κατανομής του σωματικού 

λίπους. 

6. Αρτηριακή πίεση (ΑΠ) σε (mmHg) με ψηφιακό πιεσόμετρο και ένα 

κατάλληλο μέγεθος περιχειρίδας.59,60 

7. Η παρουσία κριτηρίων του μεταβολικού συνδρόμου σύμφωνα με τα 

κριτήρια NCEP ATP III.61 

3.2.4 Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) 

Από τη Διαιτολόγο της επιστημονικής ομάδας έγινε σε όλους όσους συμμετείχαν 

ανάλυση της σύστασης του σώματος, με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής αντίστασης 

(ΒΙΑ-Bioelectric Impedance Analysis) προεγχειρητικά, στους 6 και 12 μήνες 

αντίστοιχα, μετά την επέμβαση. 

Για τη συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο μετρητής  BIA  MALTRON 906 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
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3.2.5 Εργαστηριακός έλεγχος αίματος 

Σε όλους όσους συμμετείχαν έγινε πρωινή συλλογή δείγματος αίματος μετά από 

ολονύχτια νηστεία και ελαφρύ δείπνο κατά το προηγούμενο βράδυ, προεγχειρητικά, 

στους 6 και 12 μήνες αντίστοιχα, μετά την επέμβαση. 

Οι παράμετροι που κατεγράφησαν και μελετήθηκαν ήταν: 

1. Γλυκόζη (GLU) (mg/dl) 

2. Τριγλυκερίδια (TG) (mg/dl) 

3. Ολικής χοληστερόλη (TCHOL) (mg/dl) 

4. Χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη χοληστερόλης (LDL) (mg/dl) 

5. Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη χοληστερόλη (HDL) (mg/dl) 

6. Υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (HsCRP) 

7. Επίπεδα ουρικού οξέος (mg/dl) 

Η ανωνυμία των δειγμάτων διασφαλίστηκε με τη χρήση κωδικών. 

3.2.6 Απεικόνιση κοιλιακού λιπώδους ιστού με CT κοιλίας 

Η απεικόνιση διεξήχθη σε αξονικό τομογράφο 16 τομών (Siemens Sensation 16). Οι 

ασθενείς είχαν τοποθετηθεί σε ύπτια θέση και με τα δύο χέρια τεντωμένα πάνω από 

το κεφάλι για την αποφυγή  artifacts. 

Μια αξονική τομογραφία μίας τομής εφαρμόστηκε στο επίπεδο του ομφαλού (Ο4-

Ο5) με τις ακόλουθες παραμέτρους σάρωσης: 120 kV, 160 mAs, χρόνος κύκλου 0, 

χρόνος σάρωσης 0,5 s, ευθυγράμμισης της δέσμης 2 x 5 χιλιοστά, μήτρα μέγεθος 512 

x 512 και FOV 50 x 50. 

Όλες οι γυναίκες είχαν αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης πριν από την αξονική 

τομογραφία. 

Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκε σε σάρωση μίας τομής προεγχειρητικά, στους 6 

και 12 μήνες μετεγχειρητικά.  
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3.2.7 Ψηφιακή ανάλυση εικόνων CT  

Χρησιμοποιήθηκε ένα τοπικό λογισμικό για ημι-αυτόματη ποσοτικοποίηση του 

λιπώδους ιστού στην αξονική τομογραφία μίας τομή. Το πρόγραμμα είναι γραμμένο 

σε MS Visual Basic 6.0 και τρέχει σε Windows 2000, NT, XP, Vista και (Microsoft). 

Το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των περιοχών του ολικού 

κοιλιακού λιπώδους ιστού (TAbAT) και του υποδόριου κοιλιακού λιπώδους ιστού 

(AbSAT). (Εικόνα 5) 

Ο υποδόριος κοιλιακός λιπώδης ιστός (AbSAT) υπολογίστηκε με τη χρήση του 

λογισμικού για την οριοθετημένη κοιλιακή υποδόρια περιοχή έξω από τους 

κοιλιακούς μύες. Η επιφάνεια του σπλαχνικού λιπώδους ιστού (VAT) υπολογίστηκε 

με την αφαίρεση του AbSAT από την TAbAT. Όλες οι μετρήσεις TAbAT, AbSAT 

και VAT ποσοτικοποιήθηκαν σε cm2. Επίσης υπολογίστηκε και ο λόγος AbSAT / 

VAT. 

 

 

Εικόνα 5: Εικόνα από το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των 

διαμερισμάτων λιπώδους ιστού (μπλε χρώμα) στις εικόνες CT. 
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3.2.8 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του SPSS 13,0 πρόγραμμα 

(SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Τα δεδομένα εκφράστηκαν ως μέση τιμή ± SD και 

συγκρίθηκαν χρησιμοποιώντας μη παραμετρικές δοκιμασίες. 

Οι ποσοστιαίες απώλειες υπολογίστηκαν σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: ποσοστό 

απώλειας παραμέτρου = (παράμετρος πριν από την επέμβαση μείον την παράμετρο 

μετά χειρουργική επέμβαση διαιρούμενο με παράμετρο πριν) x 100. 

Το  Mann-Whitney U test χρησιμοποιήθηκε για συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών 

υποομάδων και το Wilcoxon paired test  χρησιμοποιήθηκε για συγκρίσεις μεταξύ των 

παχύσαρκων ασθενών, πριν και μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση. 

Ανάλυση του Spearman διεξήχθη για να προσδιοριστεί οποιαδήποτε συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβολών του λιπώδους ιστού και οι τις άλλες μεταβλητές. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε πολλαπλή σταδιακή ανάλυση παλινδρόμησης. Διαφορές 

μεταξύ των ομάδων ή συσχετίσεις με Ρ < 0,05 θεωρήθηκαν να είναι στατιστικά 

σημαντικές. Όλες οι τιμές του P είναι two-tailed.  
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Αναλύοντας το Γράφημα 1, αξίζει να τονιστούν τα παρακάτω: 

 Ύπαρξη και άλλων παχύσαρκων μελλών στην οικογένεια: 

Γονείς 57 % 

Αδέλφια 40 % 

 Η ηλικιακή περίοδο εμφάνισης της παχυσαρκίας: 

Παιδική 40 % 

Εφηβική 13 % 

Ενήλικη 47 % 

 Ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας,  επηρέασαν τη μεταβολή του βάρους; 

Εμφάνιση παχυσαρκίας εντός του γάμου 52 % 

Προϋπήρχε του γάμου και επιδεινώθηκε 38  

Προϋπήρχε του γάμου και παρέμεινε 10 %            

 Αξιολόγηση του σημαντικότερου προβλήματος που τους δημιουργούσε η 

παχυσαρκία για το οποίο και επιθυμούσαν  τη μείωση του Σ.Β: 

α. Προβλήματα υγείας και κακή φυσική κατάσταση 60 % 

β. Οικογενειακή / συζυγική απαξίωση 13 % 

γ. Κοινωνική απαξίωση 7 % 

δ. Επαγγελματική απαξίωση 10 % 

ε. Προσωπικό αισθητικό πρόβλημα 70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 % αύξηση του ΣΒ εντός γάμου 
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4.1.3 Μεταβολές στη συχνότητα άσκησης, 12 μήνες μετά την επέμβαση. 

Ο μέσος όρος άσκησης των χειρουργηθέντων σθενών  πριν τη χειρουργική επέμβαση 

ήταν: 

 Στο σύνολό τους 2,15 ώρες / εβδομάδα 

 LAGB 1,55 ώρες / εβδομάδα 

 LSG 2,6 ώρες / εβδομάδα 

Δώδεκα μήνες μετά την επέμβαση καταγράφηκε αύξηση: 

 Στο σύνολό τους 37,2 % 

 LAGB 50 % 

 LSG 31 % 

 

 

Γράφημα 3: Αύξηση (%) της άσκησης 12 μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση 
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4.2 Αποτελέσματα και Μεταβολές των υπό παρακολούθηση παραμέτρων 

Η αποτύπωση των μεταβολών των υπό παρακολούθηση παραμέτρων παρουσίασε 

εξαιρετικό ενδιαφέρον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ενώ παράλληλα 

αναδείχτηκαν ισχυροί συσχετισμοί μεταξύ των μεταβολών των συγκεκριμένων 

παραμέτρων. 

4.2.1 Μεταβολές Αρτηριακής Πίεσης  

Α. Συστολική Αρτηριακή Πίεση (ΣΑΠ) 

Η ομάδα του LAGB είχε αρχική μέση τιμή ΣΑΠ 131 mmHg, η οποία ελαττώθηκε στο 

πρώτο εξάμηνο με μέση μείωση κατά 4 mmHg ενώ η αντίστοιχη μέση μείωση για  το 

δωδεκάμηνο ήταν 6 mmHg από την προεγχειρητική μέση τιμή. 

Η ομάδα του LSG είχε αρχική μέση τιμή ΣΑΠ 137 mmHg. Η μέση μείωση που 

παρατηρήθηκε στο πρώτο εξάμηνο ήταν 14 mmHg και στο δωδεκάμηνο αντίστοιχα 

20 mmHg σε σύγκριση με την αρχική, προεγχειρητική, μέση τιμή. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία φάνηκε σημαντική διαφορά στη μείωση της ΣΑΠ 

μεταξύ των δύο επεμβάσεων με χαρακτηριστικό το ότι τα άτομα της LSG, σε σχέση 

με τα άτομα του LAGB, είχαν μεγαλύτερη αρχική μέση τιμή ΣΑΠ και κατάφεραν να 

αποκτήσουν πολύ μικρότερη δώδεκα μήνες μετά την επέμβαση. 

Μεταφράζοντας τις μεταβολές αυτές σε ποσοστά παρατηρούμε ότι: 

 για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε LAGB,  στο πρώτο εξάμηνο η μείωση 

της ΣΑΠ ήταν 3% και στο δωδεκάμηνο 5%. 

 για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε LSG, στο πρώτο εξάμηνο  η μείωση 

της ΣΑΠ ήταν 11 % και στο δωδεκάμηνο 15% (P<0,05). 

Β. Διαστολική Αρτηριακή Πίεση (ΔΑΠ) 

Η ομάδα του LAGB είχε αρχική μέση τιμή ΔΑΠ 84 mmHg η οποία ελαττώθηκε στο 

πρώτο εξάμηνο με μέση μείωση κατά 6 mmHg και παρέμεινε στα ίδια επίπεδα  έως 

τον επανέλεγχο στο δωδεκάμηνο. 

Η ομάδα του LSG είχε αρχική μέση τιμή ΔΑΠ 82 mmHg. Η μέση μείωση που 

παρατηρήθηκε στο πρώτο εξάμηνο ήταν 5 mmHg και στο δωδεκάμηνο αντίστοιχα 8 

mmHg σε σύγκριση με την προεγχειρητική μέση τιμή. 
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Μεταφράζοντας τις μεταβολές αυτές σε ποσοστά παρατηρούμε ότι: 

 Για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε LAGB, η μείωση της ΔΑΠ είναι 7 % 

στο πρώτο εξάμηνο, (P<0,05) και δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση στο 

δωδεκάμηνο. 

 Για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε LSG, η ΔΑΠ μειώθηκε κατά 6% στο 

πρώτο εξάμηνο και 10% στο δωδεκάμηνο.  

 

Γράφημα 5: Ποσοστιαίες μεταβολές ΣΑΠ και ΔΑΠ στην ομάδα LAGB στους 6 και 

12 μήνες μετά τη βαριατρική επέμβαση. 

 Γράφημα 6: Ποσοστιαίες μεταβολές ΣΑΠ και ΔΑΠ στην ομάδα LSG στους 6 και 12 

μήνες μετά τη βαριατρική επέμβαση. 
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4.2.2 Μεταβολές σωματομετρικών παραμέτρων 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε σημαντική μείωση του Σωματικού 

Βάρους, του ΔΜΣ καθώς και της Περιμέτρου της Μέσης, τόσο στους 6 όσο και στους 

12 μήνες μετά από τις χειρουργικές επεμβάσεις (Πίνακας 4). 

Πίνακας 4: Σωματομετρικές παράμετροι προεγχειρητικά έναντι 6 και 12 μήνες 

μετεγχειρητικά. 

 

Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή ± SD 

Παχύσαρκοι προεγχειρητικά έναντι μετεγχειρητικά στους 6 μήνες: ** Ρ <0,01 & *** Ρ <0,001 

Παχύσαρκοι προεγχειρητικά έναντι μετεγχειρητικά στους 12 μήνες: ## Ρ <0,01 &  ### Ρ <0,001 

Τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν μια μείωση του πλεονάζοντος ΔΜΣ (EBL) κατά  

45,6 ± 19,6% και 60,6 ± 23,0% στους 6 και 12 μήνες μετά την επέμβαση, αντίστοιχα 

(Ρ < 0,001 για τη σύγκριση μεταξύ των περιόδων 6 και 12 μηνών), (Γράφημα 7). 

 

Γράφημα 7: Ποσοστιαία μείωση EBL στους 6 και 12 μήνες μετά την επέμβαση. 
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Προεγχειρητικά 6 μήνες μετά 12 μήνες μετά 

Βάρος, kg 121.5±21.3 98.5±16.8*** 91.1±15.9### 

ΔΜΣ, kg/m2 43.6±6.5 35.5±6.1*** 32.8±5.8### 

Περίμετρος 

Μέσης, cm 
122.6±15.4 105.3±12.2*** 101.8±10.9### 
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Γράφημα 8: Μεταβολές μέσων τιμών ΣΒ, ΔΜΣ και Περιμέτρου Μέσης 6 και 12 

μήνες μετά. 
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4.2.3 Μεταβολές σύστασης σώματος με Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) 

Για τη συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο μετρητής  BIA  MALTRON 906 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και καταγράφηκαν οι μεταβολές του 

ολικού λίπους σώματος και της άλιπης μάζας σώματος (Γράφημα 10). 

 

Γράφημα 10: Μεταβολές (σε Kg) ολικού λίπους σώματος και της άλιπης μάζας 

σώματος 6 και 12 μήνες μετά την επέμβαση.  

Στο σύνολό τους οι παχύσαρκοι ασθενείς ξεκίνησαν προεγχειρητικά με 58,38 Kg 

μέση τιμή ολικού σωματικού λίπους (LAGB: 53,65 Kg και LSG: 63,99 Kg 

αντίστοιχα). Από τις καταγραφές στους 6 και 12 μήνες παρατηρήθηκε μείωση της 

μάζας του λιπώδους ιστού τόσο σε κιλά όσο και σε ποσοστιαίες μονάδες (Γράφημα 

11 & 12). Η απώλεια ήταν ταχύτερη στο πρώτο εξάμηνο, με τους ασθενείς υπό LSG 

να παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τους υπό LAGB ασθενείς, οι 

οποίοι παρουσίασαν μεγαλύτερη  ποσοστιαία απώλεια το δεύτερο εξάμηνο χωρίς 

όμως να καταφέρνουν να ξεπεράσουν συνολικά την απώλεια λιπώδους μάζας των 

ασθενών που υποβλήθηκαν σε LSG (Γράφημα 11 & 12).    
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Γράφημα 11: Διαφορά (σε Kg) ολικού λίπους σώματος και της άλιπης μάζας 

σώματος 6 και 12 μήνες μετά την επέμβαση. 

 

Γράφημα 12: Ποσοστιαία μεταβολή ολικού λίπους σώματος και της άλιπης μάζας 

σώματος 6 και 12 μήνες μετά την επέμβαση. 
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Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου όπου παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη απώλεια 

λιπώδους μάζας, παρατηρήθηκε και ένα ποσοστό περίπου 9,5% απώλεια της άλιπης 

μάζας του σώματος. Το φαινόμενο αυτό φαίνετε να περιορίζεται στο πρώτο εξάμηνο 

και να μην συνεχίζεται από εκεί και πέρα (Γράφημα 11 & 12).   

Οι μεταβολές αυτές είχαν σαν τελικό αποτέλεσμα τη μεταβολή των αναλογιών 

μεταξύ λιπώδους και άλιπης μάζας στο σώμα των υπό παρακολούθηση ασθενών έτσι 

ώστε: 

 Η ποσοστιαία αναλογία άλιπης μάζας σώματος στα άτομα του LAGB 

παρουσίασε αύξηση κατά 14% στο  πρώτο 6μηνο και κατ 15% στο 12μηνο. 

 H ποσοστιαία αναλογία άλιπης μάζας σώματος στα άτομα με LSG 

παρουσίασε αύξηση κατά 19% στο πρώτο 6μηνο και κατά 24% στο 12μηνο.  
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4.2.4 Μεταβολές βιοχημικών παραμέτρων 

Σημαντική βελτίωση στα επίπεδα γλυκόζης, ουρικού οξέος και τριγλυκεριδίων 

παρατηρήθηκε τόσο στους 6 όσο και στους 12 μήνας, μετεγχειρητικά. Ανάλογα  

σημαντική μείωση παρουσίασε και η hsCRP στους έξι (Ρ < 0.001) όσο και στους 

δώδεκα (Ρ < 0,001) μήνες αντίστοιχα. Αντιθέτως, παρά τη σημαντική απώλεια 

λιπώδους ιστού αλλά και ΔΜΣ, τα επίπεδα LDL και ολικής χοληστερόλης, δεν 

μειώθηκαν σημαντικά. Ωστόσο, σημαντική αύξηση των επιπέδων HDL 

παρατηρήθηκαν στους 12 μήνες μετεγχειρητικά (Πίνακας 4). 

Πίνακας 5: Βιοχημικοί  παράμετροι προεγχειρητικά έναντι 6 και 12 μήνες 

μετεγχειρητικά. 

Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή ± SD 

Παχύσαρκοι προεγχειρητικά έναντι μετεγχειρητικά στους 6 μήνες: ** Ρ <0,01 & *** Ρ <0,001 

Παχύσαρκοι προεγχειρητικά έναντι μετεγχειρητικά στους 12 μήνες: ## Ρ <0,01 &  ### Ρ <0,001 

 
 

 

 

 

 Προεγχειρητικά 6 μήνες μετά 12 μήνες μετά 

Glucose ( mg/dL) 101.6±29.1 84.1±11.4*** 79.8±9.3### 

TG ( mg/dL) 131.1±75.5 104.5±45.7** 91.1±38.2## 

TCHOL( mg/dL) 206.4±46.3 200.3±58.4 193.5±41.6 

LDL ( mg/dL) 131.9±37.2 143.7±40.4 125.8±42.5 

HDL ( mg/dL) 46.6±12.0 48.6±7.1 51.6±12.0### 

Uric acid ( mg/dL) 5.8±1.4 5.2±1.6** 4.9±1.2### 

hsCRP ( mg/dL) 1.2±1.5 0.3±0.6*** 0.2±0.4### 
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Παρατηρώντας τις ποσοστιαίες μεταβολές των μέσων τιμών των βιοχημικών 

παραμέτρων απεικονίζονται με σαφήνεια οι στατιστικά σημαντικές μεταβολές αυτών. 

Επίσης από αυτή την απεικόνιση αναδεικνύεται και το «παράδοξο» των μεταβολών 

της ολικής χοληστερόλης και της LDL χοληστερόλης. Στις συγκεκριμένες 

παραμέτρους καταγράφηκαν χαμηλές αρχικές μέσες τιμές, Tchol = 206,4 mg/dl ( 212 

mg/dl για τους LAGB και 199,4  mg/dl για τους LSG) και LDL = 131,9 mg/dl ( 137,2 

mg/dl για τους LAGB και 125,2  mg/dl για τους LSG). Στην πορεία των 

αποτελεσμάτων αυτών των παραμέτρων φαίνεται ότι οι μεταβολές κατά κύριο λόγω 

των υπό LAGB ασθενών «παρασύρουν στο παράδοξο» και τις συνολικές τιμές. Τόσο 

οι χαμηλές αρχικές μέσες τιμές όσο και οι μεταξύ τους αντιστρόφως ανάλογες LDL 

και TG (βάση του τύπου), ίσως ερμηνεύουν αυτά τα αποτελέσματα. 

 

Γράφημα 12: Ποσοστιαία μεταβολή βιοχημικών παραμέτρων 6 και 12 μήνες μετά την 

επέμβαση. 
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4.2.5 Μεταβολές κριτηρίων μεταβολικού συνδρόμου 

Η σημαντική μείωση της ποσότητας του λίπους του σώματος εντός του πρώτου 

χρόνου μετά τη χειρουργική επέμβαση, είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση εμφάνισης  

του μεταβολικού συνδρόμου σε σύγκριση με την προεγχειρητική κατάσταση. 

Υπήρξε σημαντική μείωση στον αριθμό των διαγνωστικών κριτηρίων ανά ασθενή, 

για το μεταβολικό σύνδρομο τόσο στους 6 όσο και στους 12 μήνες μετεγχειρητικά 

(Πίνακας 5).  

Πίνακας 6: Κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου προεγχειρητικά έναντι 6 και 12 μήνες 

μετεγχειρητικά. 

Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή ± SD 

Παχύσαρκοι προεγχειρητικά έναντι μετεγχειρητικά στους 6 μήνες: ** Ρ <0,01 & *** Ρ <0,001 

Παχύσαρκοι προεγχειρητικά έναντι μετεγχειρητικά στους 12 μήνες: ## Ρ <0,01 &  ### Ρ <0,001 

Προεγχειρητικά το ποσοστό των ασθενών με Μεταβολικό Σύνδρομο ήταν 55,5% 

(LAGB 55% και LSG 56%) το οποίο στους 6 μήνες μειώθηκε κατά 75% (LAGB 64% 

και LSG 89%) και στους 12 μήνες μειώθηκε κατά 89,5% (LAGB 90% και LSG 89%) 

 

Γράφημα 13: Ποσοστό ασθενών με μεταβολικό σύνδρομο προεγχειρητικά, 6 και 12 

μήνες μετά την επέμβαση. 
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4.2.6 Μεταβολές κοιλιακού λίπους 

Από τη CT απεικόνιση του ολικού κοιλιακού λιπώδους ιστού (TAbAT), του 

υποδόριου κοιλιακού λιπώδους ιστού (AbSAT) και του σπλαχνικού λιπώδους ιστού 

(VAT), παρατηρήθηκε σημαντική μείωση μετεγχειρητικά  στους 6 και 12 μήνες 

(Πίνακας 6).  

Πίνακας 6: Επιφάνεια απεικόνισης (CT) του κοιλιακού λίπους προεγχειρητικά έναντι 

6 και 12 μήνες μετεγχειρητικά 

 

Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή ± SD 
Παχύσαρκοι προεγχειρητικά έναντι μετεγχειρητικά στους 6 μήνες: ** Ρ <0,01 & *** Ρ <0,001 
Παχύσαρκοι προεγχειρητικά έναντι μετεγχειρητικά στους 12 μήνες: ## Ρ <0,01 &  ### Ρ <0,001 

Επιπλέον, σημαντική ποσοστιαία (%) μεταβολή των επιπέδων του AbSAT και VAT 

παρατηρήθηκε μετά από τις επεμβάσεις στους 6 και 12 μήνες (Γράφημα 14). Η 

συνολική μείωση του VAT (%)  ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με το 

συνολική μείωση των AbSAT (%) στους 12 μήνες μετά από βαριατρική 

χειρουργική επέμβαση (Ρ < 0.01) με τη μέση αναλογία AbSAT / VAT να αυξάνεται 

από 4.1 ± 1.7 προεγχειρητικά σε 6,2 ± 3,1 σε 12 μήνες μετεγχειρητικά (Ρ < 0,001). 

Όσον αφορά τις δύο διαφορετικές επεμβάσεις, LAGB και LSG, δεν παρατηρήθηκαν 

μεταξύ τους στατιστικά σημαντικές διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές του 

κοιλιακού λιπώδους ιστού, 6 και 12 μήνες μετεγχειρητικά. 

 

 

 

 

 

 Προεγχειρητικά 6 μήνες μετά 12 μήνες μετά 

TAbAT (cm2) 760.9±156.6 486.0±119.8** 483.8±142.5### 

AbSAT (cm2) 607.8±140.1 387.3±113.8** 387.1±118.9### 

VAT (cm2) 153.1±55.2 98.7±51.0** 76.7±44.0### 
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Πινάκας 8: Συγκεντρωτικός πίνακας των υπό παρακολούθηση παραμέτρων 
προεγχειρητικά έναντι 6 και 12 μήνες μετεγχειρητικά 
 

Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή ± SD  

Παχύσαρκοι προεγχειρητικά έναντι μετεγχειρητικά στους 6 μήνες: ** Ρ <0,01 & *** Ρ <0,001 

Παχύσαρκοι προεγχειρητικά έναντι μετεγχειρητικά στους 12 μήνες: ## Ρ <0,01 &  ### Ρ <0,001 

 Προεγχειρητικά 6 μήνες μετά 12 μήνες μετά 

Βάρος, kg 121.5±21.3 98.5±16.8*** 91.1±15.9### 

ΔΜΣ, kg/m2 43.6±6.5 35.5±6.1*** 32.8±5.8### 

Περίμετρος 

Μέσης, cm 
122.6±15.4 105.3±12.2*** 101.8±10.9### 

TAbAT (cm2) 760.9±156.6 486.0±119.8** 463.8±142.5### 

AbSAT (cm2) 607.8±140.1 387.3±113.8** 387.1±118.9### 

VAT (cm2) 153.1±55.2 98.7±51.0** 76.7±44.0### 

Glucose 

(mg/dL) 
101.6±29.1 84.1±11.4*** 79.8±9.3### 

TG ( mg/dL) 131.1±75.5 104.5±45.7** 91.1±38.2## 

TC ( mg/dL) 206.4±46.3 200.3±58.4 193.5±41.6 

LDL ( mg/dL) 131.9±37.2 143.7±40.4 125.8±42.5 

HDL ( mg/dL) 46.6±12.0 48.6±7.1 51.6±12.0### 

Uric acid 

( mg/dL) 
5.8±1.4 5.2±1.6** 4.9±1.2### 

hsCRP 

( mg/dL) 
1.2±1.5 0.3±0.6*** 0.2±0.4### 

Κριτήρια Μετ. 

συνδρόμου 
2.5±1.1 1.6±0.8** 1.3±0.9### 
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4.2.7 Συσχετισμοί ποσοστιαίων μεταβολών των παραμέτρων 

Οι ποσοστιαίες μεταβολές, δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά, των TAbAT, AbSAT και 

VAT συσχετίστηκαν απόλυτα με το ποσοστό απολεσθέντος πλεονάζοντος ΔΜΣ 

[EBL (%)], το ποσοστό μείωσης του ΔΜΣ [Δ ΔΜΣ (%)] και τις ποσοστιαίες 

μεταβολές στην περίμετρο μέσης [Δ ΠΜ (%)]. Είναι ενδιαφέρον ότι μόνο η 

ποσοστιαία μείωση των επιπέδων hsCRP και του ουρικού οξέος συσχετίστηκαν 

θετικά με την απώλεια λιπώδους ιστού, ενώ δεν παρατηρήθηκε κάτι αντίστοιχο με τις 

υπόλοιπες μεταβολικές παραμέτρους που μελετήθηκαν. 

Πραγματοποιήσαμε πολλαπλές αναλύσεις παλινδρόμησης συμπεριλαμβάνοντας όλες 

τις παραμέτρους που φάνηκε να συσχετίζονται σημαντικά  με τις μεταβολές των 

επιπέδων λιπώδους ιστού. Μέσω αυτών των αναλύσεων, διαπιστώσαμε ότι η 

ποσοστιαία μείωση του ΔΜΣ [Δ ΔΜΣ (%)] ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης 

της ποσοστιαίας διαφοράς τόσο του σπλαχνικού λίπους [Δ VAT (%)] όσο και του 

υποδορίου κοιλιακού λίπους [Δ AbSAT (%)]. Επίσης η ποσοστιαία μείωση του 

ολικού κοιλιακού λιπώδους ιστού (TAbAT) εμφάνισε ισχυρή σχέση με την 

ποσοστιαία μείωση του ΔΜΣ, του ουρικού οξέος και της hsCRP, η οποία επίσης 

παρουσίασε ισχυρή σχέση και με την ποσοστιαία μείωση του σπλαχνικού λίπους. 

Πίνακας 9: Συσχετισμοί ποσοστιαίων μεταβολών των παραμέτρων 12 μήνες 

μετεγχειρητικά. 

*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001; r=Spearman’s coefficient 

 

 

 

 Δ TAbAT (%) Δ AbSAT (%) Δ VAT (%) 

Δ ΔΜΣ (%) 0.830*** 0.792*** 0.625*** 

EBL (%) 0.792*** 0.776*** 0.565** 

Δ ΠΜ (%) 0.725*** 0.677*** 0.566** 

Δ hsCRP (%) 0.518** 0.424* 0.517** 

Δ Glucose (%) 0.025 0.003 0.070 

Δ TG (%) 0.364 0.310 0.283 

Δ HDL (%) -0.073 -0.086 -0.037 

Δ Uric acid (%) 0.413* 0.361 0.287 
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5. Συζήτηση 

Ο κύριος στόχος μας ήταν να διερευνηθούν οι αλλαγές στην κατανομή του κοιλιακού 

λιπώδους ιστού μετά από LSG και LAGB και η δράση τους ως  καθοριστικοί 

παράγοντες της βελτίωσης του φλεγμονώδους και μεταβολικού προφίλ 

ως απάντηση στις βαριατρικές επεμβάσεις.  

Οι ισχυροί συσχετισμοί που αναδείχτηκαν μεταξύ ΔΜΣ και απώλειας σπλαχνικού 

λιπώδους ιστού, καθώς και μεταξύ της ελάττωσης του hsCRP και της μείωσης του 

κοιλιακού λίπους, υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι βαριατρικές χειρουργικές επεμβάσεις 

δεν ευνοούν μόνο την απώλεια βάρους αλλά επίσης δρουν ευεργετικά επί των 

μεταβολικών διαταραχών της παχυσαρκίας. 

Με την εξαιρετική ανάλυση του λιπώδους ιστού και την ικανότητα διάκρισης του 

σπλαχνικού από το υποδόριο λίπος με ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας, η αξονική 

τομογραφία απέδειξε ότι αποτελεί μια άμεση μέθοδο για την εκτίμηση της 

εναπόθεσης του σπλαχνικού λίπους των ενηλίκων.62 Η έκθεση σε ακτινοβολία, με 

πλήρη CT εξέταση εξακολουθεί βέβαια να αποτελεί θέμα ανησυχίας 63,64 και 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε περιττή ακτινοβολία πραγματοποιήθηκε 

μια τομή CT στο επίπεδο του ομφαλού. 

Η βαριατρικές επεμβάσεις μείωσαν συνολικά το κοιλιακό λίπος και στα δύο 

διαμερίσματα (σπλαχνικό και υποδόριο) και η αναλογική μείωση του κοιλιακού 

λιπώδους ιστού ήταν μεγαλύτερη στο σπλαχνικό από αυτή  στο υποδόριο, στους 

δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά. 

Είναι ενδιαφέρον ότι από τα αποτελέσματα δεν φάνηκε καμία διαφορά στη μείωση 

του λιπώδους ιστού μεταξύ των δύο επεμβάσεων. 

Υποδόριο και σπλαχνικό λίπος επιτελούν ένα σημαντικό ενδοκρινικό ρόλο, που 

εμπλέκεται στο σύμπλεγμα μεταξύ παχυσαρκίας, συστηματικής φλεγμονής και 

μεταβολικού συνδρόμου. Ο σπλαχνικός και ο υποδόριος λιπώδης ιστός μαζί με άλλες 

έκτοπες αποθήκες λίπους, συμπεριλαμβανομένων του ενδοηπατικού και ενδομυϊκού 

λίπους, έχουν συσχετισθεί με το μεταβολικό σύνδρομο, την αντίσταση στην 

ινσουλίνη και καρδιαγγειακές επιπλοκές.65-67 Η παχυσαρκία συνυπάρχει με μια 

χρόνια συστηματική φλεγμονή που προκαλείται από το λιπώδη ιστό και αυτή η 

κατάσταση έχει πολλαπλές συστηματικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων 

αντίσταση στην ινσουλίνη και σακχαρώδη διαβήτη.68 
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Οι δύο κοιλιακές αποθήκες λιπώδους ιστού είναι μεταβολικά ανόμοιες  με 

διαφοροποιήσεις στην απόκριση στη δράση της ινσουλίνης.69,70 Πρόσφατες μελέτες 

απέδειξαν ότι το σπλαχνικό είναι μεταβολικά ενεργό λίπος που μπορεί να συμβάλει 

στις μεταβολικές συνέπειες της παχυσαρκίας. Ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός θεωρείται 

ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην έκφραση μεταβολικών επιπλοκών της παχυσαρκίας 

λόγω της μοναδικής του θέσης σε σχέση με την πυλαία κυκλοφορία και την εκκριτική 

του λειτουργία με διάφορες βιοδραστικές ουσίες.71 Προηγούμενες in vitro 

παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι τα σπλαγχνικά λιποκύτταρα είναι πιο δραστήρια από 

τα λιποκύτταρα του υποδόριου και ως εκ τούτου, πιστεύεται ότι έχουν μεγαλύτερη 

συμμετοχή στον κύκλο εργασιών του λιπώδους ιστού.72,73 

Άλλοι ερευνητές έχουν υποθέσει ότι το σπλαχνικό λίπος είναι ένα δευτερεύον λίπος 

αποθήκευσης που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια θετικού ενεργειακού ισοζυγίου 

μόνον όταν τα υποδόρια διαμερίσματα είναι γεμάτα.74 

Πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν ότι οι αλλαγές της μάζας του σπλαχνικού λίπους 

καθορίζονται κυρίως από τις συνολικές μεταβολές της λιπώδους μάζας, καθώς και 

την αρχική αναλογία του σπλαχνικού προς την συνολική μάζα λίπους και είναι 

ανεξάρτητη του φύλου ή της επεμβατικής μεθόδου απώλειας βάρους.75 

Από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης μπορεί να υποστηριχτεί το γεγονός ότι ο 

τύπος της χειρουργικής επέμβασης δεν φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό των αλλαγών μεταξύ των διαμερισμάτων κοιλιακού λίπους, μετά την 

απώλεια βάρους. Ωστόσο ένα στατιστικό σφάλμα δεν μπορεί να αποκλειστεί λόγω 

του μικρού σε μέγεθος δείγματος. Τα ευρήματά μας όμως, είναι σύμφωνα με 

πρόσφατη μελέτη που δεν καταδεικνύει καμία διαφορά στη μεταβολή των επίπεδων 

Αδιποκυτοκινών μετά από τις συγκεκριμένες βαριατρικές επεμβάσεις.76 

Λίγες μόνο μελέτες έχουν εξετάσει τις αλλαγές της κοιλιακής εναπόθεσης λιπιδίων, 

μέσω αξονικής τομογραφίας, μετά από LAGB και καμία μετά LSG.77-79 Τα 

αποτελέσματά μας, όπως και αυτά των υπολοίπων μελετών, δείχνουν ότι τόσο οι 

σωματομετρικοί όσο και οι βιοχημικοί δείκτες βελτιώθηκαν σημαντικά σε νοσηρά 

παχύσαρκους ασθενείς μετά από τις συγκεκριμένες βαριατρικές χειρουργικές 

επεμβάσεις.78,80,81 Επιπλέον, η μελέτη μας επιβεβαίωσε ότι οι επεμβάσεις αυτές 

επιφέρουν σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών παραμέτρων κινδύνου, καθώς και 

των δεικτών φλεγμονής.80 

Ωστόσο, η ολική χοληστερόλη και η LDL σε αυτή τη μελέτη δεν μειώθηκαν 

σημαντικά μετεγχειρητικά στο σύνολο των ασθενών, παρά τις σημαντικές μειώσεις 
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του ΔΜΣ και του λιπώδους ιστού. Στην πορεία των αποτελεσμάτων αυτών των 

παραμέτρων φαίνεται ότι οι μεταβολές κατά κύριο λόγω των υπό LAGB ασθενών 

παρασύρουν στο «παράδοξο» και τις συνολικές τιμές. Τόσο οι χαμηλές αρχικές μέσες 

τιμές όσο και οι μεταξύ τους αντιστρόφως ανάλογες LDL και TG [βάση του τύπου: 

LDL= Tchol-(HDL+TG/5)], ίσως ερμηνεύουν αυτά τα αποτελέσματα. 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης πρόσφεραν  επίσης σημαντικές πληροφορίες 

στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην κατανομή του σωματικού λίπους και του 

μεταβολικού κινδύνου. Η ανακατανομή του λίπους μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση 

των μεταβολικών ανωμαλιών. Δεδομένης της μείωσης της hsCRP σε συνδυασμό με 

την ελάττωση της κοιλιακής παχυσαρκία,  θα μπορούσε λογικά να υποτεθεί μείωση 

του καρδιαγγειακού κινδύνου. 

Η CRP είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος δείκτης της φλεγμονής. Σε σύγκριση με τον 

κοινό προσδιορισμό της, η hsCRP επιτρέπει την διάγνωση ακόμη χαμηλότερων 

επιπέδων φλεγμονής. Τα επίπεδα της hsCRP αντιπροσωπεύουν έναν σχετικά νέο 

παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, καθώς μεγάλες προοπτικές μελέτες έχουν δείξει 

τη σχέση των υψηλών επιπέδων hsCRP με αυξημένο  καρδιαγγειακό κίνδυνο.82,83 Η 

συνολική μάζα του λιπώδους ιστού, το υποδόριο λίπος, η παχυσαρκία γενικότερα 

αλλά και η κοιλιακή παχυσαρκία ειδικότερα, έχει αποδειχθεί να συσχετίζονται με την 

αύξηση της CRP.84-87 Αυτή η χαμηλού βαθμού χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση 

φαίνεται να είναι που σχετίζεται με το ΔΜΣ.80 Τόσο η LAGB όσο και η  LSG 

αποδεδειγμένα συμβάλουν στη σημαντική μείωση των επιπέδων της CRP 

μετεγχειρητικά,80,89 όπως έχει επίσης επιβεβαιωθεί και από πρόσφατη μετανάλυση.87 

Το ουρικό οξύ, τα φυσιολογικά του όρια και η θέση του ως παράγοντας κινδύνου 

καρδιαγγειακών νοσημάτων και νεφρικής νόσου, απασχολούν τακτικά το 

περιεχόμενο μελετών και συνεδρίων την τελευταία επταετία,90-92 με τις πιο πρόσφατες 

δημοσιεύσεις να αναδεικνύουν σταδιακά τη σημαντικότητα του. Η σημαντική μείωση 

του στους έξι και δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά, καθώς και η σημαντική συσχέτιση 

του με την ποσοστιαία διαφορά του ολικού κοιλιακού λίπους δώδεκα μήνες 

μετεγχειρητικά, ενισχύουν την άποψη που υποστηρίζει ότι η μείωση του ουρικού 

οξέος μετά από βαριατρικές επεμβάσεις, οφείλετε κατά κύριο λόγο στην απώλεια 

βάρους και λιγότερο σε άλλους παράγοντες.93 

Το Μεταβολικό σύνδρομο, που σχεδόν εξαλείφθηκε δώδεκα μήνες μετά τις 

επεμβάσεις, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παχυσαρκία και τις μεταβολές που 

αυτή επιφέρει. Η δραστική αντιμετώπιση της με βαριατρικές επεμβάσεις οδηγεί 
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σταδιακά στη μείωση ή ακόμα και στην εξαφάνιση των κριτηρίων του 

συνδρόμου.94,95 

Παράλληλα με το βασικό σκοπό της μελέτης έγινε προσπάθεια να καταγραφούν, σε 

επίπεδο παρατήρησης, αναφερόμενα στοιχεία με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Είναι γνωστή και καλά τεκμηριωμένη η συσχέτιση των διατροφικών συνηθειών και 

της παχυσαρκίας των γονιών με την εμφάνιση ανάλογων επιπτώσεων στα παιδιά των 

οικογενειών αυτών.96,97 Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και στην παρούσα μελέτη 

με υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι είχαν υπέρβαρους ή 

παχύσαρκους γονείς, αλλά και παχύσαρκα αδέρφια. 

Το συγκεκριμένο στοιχείο ίσως ερμηνεύει και το μεγάλο ποσοστό αναφερόμενης 

εμφάνισης αυξημένου σωματικού βάρους κατά την παιδική ηλικία. Μεγαλύτερο όμως 

ποσοστό ανέφερε την αύξηση του σωματικού βάρους και την εγκατάσταση 

παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή και κατά κύριο λόγο εντός του έγγαμου βίου. 

Η μελέτη του έγγαμου βίου όσον αφορά την επίδραση που μπορεί να έχει στην υγεία 

φαίνεται να είναι ευνοϊκή σύμφωνα με τις τρέχουσες μελέτες. Μια παράμετρος την 

οποία δεν φαίνεται να ευνοεί είναι η παχυσαρκία, την οποία οι περιορισμένες σε 

αριθμό αναφορές που έχουν δημοσιευτεί δείχνουν ότι την επιδεινώνει.98,99 Το 

φαινόμενο αυτό καταγράφηκε και στις δικές μας παρατηρήσεις με τους μισούς να 

δηλώνουν ότι έγιναν παχύσαρκοι εντός του γάμου και από αυτούς που ήδη ήταν 

υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, να επιδεινώνονται εντός του γάμου. Αθροίζοντας αυτό το 

αποτέλεσμα καταγράφηκε αύξηση του σωματικού βάρους, εντός του έγγαμου βίου, 

στο 90% των συμμετεχόντων. 

Όλοι οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν δοκιμάσει διάφορα συμβατικά 

προγράμματα απώλειας βάρους. Η μη διατήρηση όμως του επιθυμητού 

αποτελέσματος για μεγάλο χρονικό διάστημα τους κούρασε, όπως ανέφεραν, και τους  

οδήγησε στην αναζήτηση διαφορετικής μεθόδου με πιο άμεσα αποτελέσματα, όπως η 

βαριατρική χειρουργική. Διερευνώντας τα κίνητρα που τους οδήγησαν στην 

αναζήτηση δραστικής λύσης του προβλήματος της παχυσαρκίας τους, αναδύθηκε ένα 

ίσως μη αναμενόμενο συμπέρασμα. Το βασικό κίνητρο ήταν η βελτίωση της υγείας 

και της φυσικής κατάστασης, καθώς και η βελτίωση της εμφάνισης τους ως 

προσωπικό αισθητικό πρόβλημα. Στα ερωτήματα που είχαν να κάνουν με 

οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική απαξίωση, λόγω εμφάνισης, ως κίνητρα 

αναζήτησης άμεσης λύσης αντιμετώπισης της παχυσαρκίας τους, τα ποσοστά ήταν 
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πολύ χαμηλά (7 - 13 %). Το στοιχείο αυτό δίνει ερέθισμα για περεταίρω μελέτη με 

έντονα αισιόδοξη χροιά για το πώς οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζονται στο 

οικογενειακό καθώς και στο ευρύτερο  κοινωνικό και επαγγελματικό τους 

περιβάλλον. 

Η μελέτη της επίδρασης των βαριατρικών επεμβάσεων σε συνήθειες όπως το 

κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ, έχει περιορισμένα δημοσιευμένα αποτελέσματα. 

Η επίδραση των βαριατρικών επεμβάσεων στη συνήθεια του καπνίσματος σε 

παχύσαρκους καπνιστές δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη.100,101 Σύμφωνα με τη μικρή σε 

δεδομένα βιβλιογραφία μέχρι στιγμής, δεν φαίνετε να την μεταβάλει, γεγονός που 

συμφωνεί και με τις παρατηρήσεις της παρούσας μελέτης. 

Η αλλαγή στη συνήθειας της κατανάλωσης αλκοόλ σε παχύσαρκους μετά από 

βαριατρικές επεμβάσεις,  αποτελεί μια σχετικά νέα παράμετρο στη διερεύνηση των 

μεταβολών που έπονται αυτών των επεμβάσεων.101-103 Οι παρατηρήσεις που 

κατεγράφησαν στη συγκεκριμένη μελέτη, συμφωνούν με τα έως τώρα δεδομένα που 

υποστηρίζουν ότι δεν μεταβάλλεται ούτε η ποσότητα αλλά ούτε και τη συχνότητα 

χρήσης αλκοόλ σε όσους υποβάλλονται σε LAGB και σε LSG (σε αντίθεση με όσους 

υποβάλλονται σε Roux-en-Y gastric bypass). 

Παρότι προεγχειρητικά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αφιέρωνε πολύ λίγο χρόνο 

σε φυσική δραστηριότητα, αναφέρθηκε διακριτή ποσοστιαία αύξηση μετεγχειρητικά, 

γεγονός που περιγράφεται μετά από βαριατρικές επεμβάσεις.104  

Η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών μετά από βαριατρικές επεμβάσεις μελετάται 

εντατικά, επιφέροντας πολλά δεδομένα για τη μεταβολή του αισθήματος πείνας, την 

αλλοίωση της γεύσης, το διαφορετικό βαθμό ικανοποίησης, την ελάττωση της 

επιθυμίας για υδατάνθρακες, κ.α. Η πιο συχνά μελετημένη βαριατρική επέμβαση για 

αυτές τις μεταβολές είναι η Roux-en-Y gastric bypass, ενώ τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία και για τις LAGB και LSG καθώς και σύγκριση 

τους με την RYGB.105-108 

Οι παρατηρήσεις της παρούσας μελέτης, δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά, δεν 

διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά από τα αναμενόμενα, αναδείχτηκαν όμως 

ιδιαιτερότητες όπως: 

 H μείωση του αισθήματος της πείνας σε υψηλότερο ποσοστό στους υπό 

LAGB ασθενείς έναντι αυτών με LSG (89% έναντι 73 % αντίστοιχα).  

 H εντυπωσιακή αύξηση κατανάλωσης σε ψάρι. 
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 H μεγάλη αύξηση της προτίμησης στο βράσιμο ως τρόπο μαγειρέματος 

(ιδιαίτερα στους υπό LAGB). 

 Η σημαντική μείωση κατανάλωσης έτοιμου φαγητού και των snacks.  

Στους περιορισμούς της παρούσας μελέτης ανήκουν ο σχετικά μικρός αριθμό των 

συμμετεχόντων, η χρονική περίοδος της μελέτη και η ακτινοβολία από την αξονική 

τομογραφία. Ωστόσο, η μελέτη διεξήχθη προοπτικά  σε ένα κέντρο, με ένα υπό 

μελέτη δείγμα που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής κλινικής 

πράξης μιας μονάδας βαριατρικής χειρουργικής. Επιπλέον, αν και η απώλεια βάρους 

συνεχίζεται για τουλάχιστον δύο χρόνια μετεγχειρητικά, διερευνήσαμε την επίδραση 

της απώλειας βάρους επί της κοιλιακής εναπόθεσης του λιπώδους ιστού, κατά τη 

διάρκεια της περιόδου του υψηλότερου ρυθμού απώλειας βάρους. 

Παρά τους περιορισμούς, σαφείς σχέσεις ήταν εμφανείς στα δεδομένα που ήδη έχουν 

περιγραφεί. Μελλοντικές μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες πρέπει να αξιολογήσουν 

αν η βελτίωση της hsCRP σε σχέση με τη μείωση του λιπώδους ιστού μεταφράζεται 

σε μειωμένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα. 

Επίσης κάποια δεδομένα όπως τα χαμηλά επίπεδα λιπιδίων, καθώς και κάποιες από 

τις ιδιαιτερότητες των αναφορών και των παρατηρήσεων της συγκεκριμένης μελέτης, 

αξίζουν περαιτέρω διερεύνησης. Μια τέτοια μελέτη ίσως αναδείξει παράγοντες (π.χ. 

τοπική παράδοση, συνήθειες διατροφής και εργασίας, ήθη και έθιμα, ιδιοσυγκρασία, 

θρησκευτικότητα) οι οποίοι να διαφοροποιούν τους παχύσαρκους και την 

παχυσαρκία, από χώρα σε χώρα, όσον αφορά τις μεταβολές που επιφέρει, ως 

αντικείμενο μελέτης.  
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6. Συμπεράσματα 

Λίγες μόνο μελέτες έχουν εξετάσει τις αλλαγές της κοιλιακής εναπόθεσης λιπιδίων, 

μέσω αξονικής τομογραφίας, μετά από LAGB και καμία μετά LSG. 

Η μελέτη αυτή σε έναν μικτό πληθυσμό, έδειξε ότι προέκυψαν σημαντικές αλλαγές 

στην κοιλιακή εναπόθεση λίπους, παχύσαρκων ασθενών έξι και δώδεκα μήνες μετά 

τη λαπαροσκοπική χειρουργική της παχυσαρκίας και ότι η απώλεια ήταν μεγαλύτερη 

στον σπλαχνικό λιπώδη ιστό από τον υποδόριο. 

Η μεταξύ των επεμβάσεων σύγκριση δεν έδειξε διαφορά στις μεταβολές που 

επέφεραν στα διαφορετικά διαμερίσματα λιπώδους ιστού. 

Οι ασθενείς παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις στην πλειοψηφία των μεταβολικών 

και σωματομετρικών παραμέτρων έξι και δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά. 

Οι μεταβολές του ΔΜΣ, η αλλαγή των σχέσεων στην κατανομή στο υποδόριο και 

σπλαχνικό λίπος και η μείωση της hsCRP, τόσο ως μεμονωμένοι δείκτες όσο και με 

τους ισχυρούς μεταξύ τους συσχετισμούς που αποδείχτηκαν, επιβεβαίωσαν ότι το 

όφελος των βαριατρικών επεμβάσεων δεν περιορίζεται μόνο στην απώλεια βάρους, 

αλλά επίσης δρουν ευεργετικά επί των μεταβολικών διαταραχών της παχυσαρκίας.  
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7. SUMMARY 

The surgical treatment of morbid obesity with laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) 

and laparoscopic adjustable gastric band (LAGB) is effective in terms of improving 

the consequences of the disease. 

The aim of this study was to evaluate the effects of surgically-induced weight loss on 

the abdominal adipose tissue depots and the metabolic profile in morbidly obese 

(MO) patients 

The study was performed with a semi-automated quantification of adipose tissue 

compartments on single-slice abdominal CT series before surgery, 6 months and 12 

months after bariatric surgery. Thirty eight MO patients with mean age of 35.7±10.1 

years and mean body mass index (BMI) of 43.6±6.5 kg/m2 were studied (20 patients 

underwent gastric banding and 18 patients underwent sleeve gastrectomy). 

Anthropometric measurements, metabolic and inflammatory parameters were 

analyzed in each patient. 

Markedly decreased levels of total abdominal adipose tissue (TAbAT), abdominal 

subcutaneous adipose tissue (AbSAT) and visceral adipose tissue (VAT) at 6 months 

and 12 months were noted in comparison to the preoperative values. The total % 

reduction of VAT was significant higher in comparison to the total % reduction of 

AbSAT at 12 months after bariatric surgery (p<0.01) with the mean ratio of 

AbSAT/VAT to increase from 4.1±1.7 preoperatively to 6.2±3.1 at 12 months 

postoperatively (p<0.001). In addition, high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) 

decreased significantly with weight loss after bariatric surgery and the total abdominal 

lipid loss was related to the decrease in hsCRP. 

Significant changes in abdominal lipid deposition occurred in MO patients 6 and 12 

months after bariatric surgery. The changes were significantly, correlated with the 

magnitude of BMI loss. The fat redistribution may contribute to the improvements in 

metabolic abnormalities.  
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Abstract

Background The aim of this study was to evaluate the effects of surgically induced weight loss on the abdominal

adipose tissue depots and the metabolic profile in morbidly obese (MO) patients.

Methods The study was performed with a semi-automated quantification of adipose tissue compartments on single-

slice abdominal CT series before surgery, 6 and 12 months after bariatric surgery. Thirty-eight MO patients with

mean age of 35.7 ± 10.1 years and mean body mass index (BMI) of 43.6 ± 6.5 kg/m2 were studied (20 patients

underwent gastric banding and 18 patients underwent sleeve gastrectomy). Anthropometric measurements, metabolic

and inflammatory parameters were analyzed in each patient.

Results Markedly decreased levels of total abdominal adipose tissue, abdominal subcutaneous adipose tissue

(AbSAT) and visceral adipose tissue (VAT) at 6 and 12 months were noted in comparison to the preoperative values.

The total % reduction of VAT was significant higher in comparison to the total % reduction of AbSAT at 12 months

after bariatric surgery (P \ 0.01) with the mean ratio of AbSAT/VAT to increase from 4.1 ± 1.7 preoperatively to

6.2 ± 3.1 at 12 months postoperatively (P \ 0.001). In addition, high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP)

decreased significantly with weight loss after bariatric surgery and the total abdominal lipid loss was related to the

decrease in hsCRP.

Conclusions Significant changes in abdominal lipid deposition occurred in MO patients 6 and 12 months after

bariatric surgery. The changes were significantly, correlated with the magnitude of BMI loss. The fat redistribution

may contribute to the improvements in metabolic abnormalities.

Introduction

Clinical studies using measurements of abdominal fat dis-

tribution have demonstrated stronger associations of vis-

ceral adipose tissue (VAT) versus abdominal subcutaneous

adipose tissue (AbSAT) with various metabolic abnor-

malities and their clustering [1–4].

Bariatric surgery is associated with variable reductions

in both VAT and AbSAT depots. The relative degree of

adipose tissue loss after a weight loss operation has been

studied utilizing different imaging methods. However, due

to the heterogeneity of the examined patient cohorts and

the variety of the imaging techniques used, available data

do not allow safe conclusions [5–9].
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Bariatric operations provide significant weight reduction

and a remarkable improvement in all aspects of metabolic

syndrome [10]. The aim of this study was to prospectively

evaluate the effects of surgically induced weight loss on

abdominal adipose tissue depots’ levels and on the meta-

bolic profile of morbidly obese patients. Furthermore, we

explored the potential interactions between BMI reduction,

adipose tissue levels and inflammatory profile.

Materials and methods

Patients and imaging protocol

The study group consisted of 38 morbidly obese (MO)

patients of Caucasian descent (30 females and 8 males)

who were referred consecutively to our unit over a period

of 4 months. The patients had a mean age of

35.7 ± 10.1 years (range 19–59). A multidisciplinary team

consisting of a family physician, bariatric surgeon, dieti-

cian, and psychologist evaluated the MO patients. Selec-

tion criteria for bariatric surgery included BMI C 40 kg/m2

or BMI C 35 kg/m2 with the presence of significant co-

morbidities, which could resolve with weight loss. All

patients had been obese for at least 5 years and had failed

with traditional weight control programs. All patients were

screened for major endocrine disorders prior to surgery.

Patients with renal disease and use of medications, which

could affect lipid metabolism, were excluded from the

study. The study was conducted according to the guidelines

laid down in the Declaration of Helsinki. Permission for the

study was given by the local ethics committee.

Twenty MO patients underwent a laparoscopic adjustable

gastric band (LAGB) operation and the remaining MO

patients (n = 18) underwent a laparoscopic sleeve gastrec-

tomy (LSG). The bariatric procedure selection was based on

the patient’s BMI, eating habits and surgical preferences.

For super-obese patients and sweet eaters LSG was per-

formed. For morbidly obese and volume eaters procedure,

selection was according to the patient’s preferences. A

thorough discussion of surgical options, postoperative

quality of life, expected weight loss, and possible compli-

cations was performed for each case. All patients tolerated

the operation well and recovered within a short period of

time. All operations were completed laparoscopically.

Imaging was performed on a 16-detector row CT scan-

ner (Siemens Sensation 16). Patients were positioned

supine with both arms stretched above the head in order to

avoid beam hardening artifacts. A single-slice CT scan was

applied at the umbilical level (L4–L5) with the following

scanning parameters: 120 kV, 160 mAs, cycle time 0,

scanning time 0.5 s, beam collimation 2 9 5 mm, matrix

size 512 9 512 and FOV 50 9 50. All women had a

negative pregnancy test before CT scanning. All partici-

pants underwent a single-slice scan preoperatively, at 6 and

12 months postoperatively.

Locally developed software for semi-automated quan-

tification of adipose tissue on single-slice abdominal CT

series was used. The program was written in MS Visual

Basic 6.0 and runs in Windows 2000, NT, XP, and Vista

(Microsoft). The software was used to calculate the areas of

the total abdominal adipose tissue (TAbAT) and AbSAT

(Fig. 1). The AbSAT was calculated by delineating the

abdominal subcutaneous area outside the abdominal mus-

cle wall with a graph pen and then computing subcutaneous

fat using the software. The VAT area was obtained by

subtracting the AbSAT from the TAbAT. For each patient

with single-slice CT, TAbAT, AbSAT, and VAT were

quantified in cm2. The ratio of AbSAT to VAT (AbSAT/

VAT) was also calculated. The CT images were presented

to the reader in an unidentified random fashion.

Anthropometric measurements and metabolic

parameters

The following parameters were measured preoperatively as

well as 6 and 12 months after surgery. Body weight in

kilograms (kg) and height in meters (m) were measured

with a digital scale and stadiometer, respectively, and BMI

was calculated in kg/m2. The percentage of excess BMI

loss was calculated using the formula EBL = [(preopera-

tive BMI - current BMI)/(preoperative BMI-25)] 9 100.

Waist circumference was measured according to WHO

STEPS protocol and blood pressure (BP) measurements

were taken with a digital BP monitor with an appropriate

cuff size [11, 12].

Serum glucose levels (fasting glucose), triglycerides

(TG), total cholesterol (TC), low-density lipoprotein cho-

lesterol (LDL), and high-density lipoprotein cholesterol

(HDL) were measured. High-sensitivity C-reactive protein

(hsCRP) and uric acid levels were also evaluated. Blood

samples were collected the morning following overnight

fasting. All blood tests were performed using serum sam-

ples assayed blindly under code.

The presence of metabolic syndrome (MetS) risk factors

was evaluated in each patient according to the modified

National Cholesterol Education Program Adult Treatment

Panel III (NCEP ATP III) criteria [13].

Statistical analysis

Statistical analysis of data was performed using the SPSS

13.0 program (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Data were

expressed as mean ± SD and were compared using non-

parametric tests. Percentage losses were calculated accord-

ing to the following formula: percentage of parameter
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loss = (parameter before surgery minus parameter after

surgery divided by parameter before) 9 100. The Mann–

Whitney U test was used for comparisons between different

subgroups and the Wilcoxon paired test was used for com-

parisons between obese patients, before and after bariatric

surgery. Spearman’s analysis was performed to determine

any correlation between changes in adipose tissue depots

and the other continuous variables. Multiple stepwise

regression analysis was also performed. Group differences

or correlations with P \ 0.05 were considered to be statis-

tically significant. All P values are two-tailed.

Results

A significant reduction in BMI, 6 and 12 months after ba-

riatric surgery, was observed (Table 1). These data represent

an EBL of 45.6 ± 19.6 and 60.6 ± 23.0 % at 6 and

12 months after surgery, respectively (P \ 0.001 for the

comparison between 6 and 12 months). Subgroup analysis

between patients after LSG and LAGB showed a signifi-

cantly greater postoperative percentage change in BMI for

patients who underwent LSG (P \ 0.01 and P \ 0.05 at 6

and 12 months after surgery, respectively). However, the

EBL was not statistically different between the subgroups at

6 months (LSG: 51.1 ± 20.1 %, LAGB: 41.2 ± 18.5 %) or

12 months (LSG: 66.1 ± 21.6 %, LAGB: 56.2 ± 23.7 %),

postoperatively.

Markedly decreased levels of postoperative TAbAT,

AbSAT, and VAT at 6 and 12 months were noted in

comparison to the preoperative values (Table 1). Addi-

tionally, significant percentage change of AbSAT and VAT

levels was observed after bariatric surgery both at 6 and

12 months, postoperatively (Table 2). The total % reduc-

tion of VAT was significant higher in comparison to the

total % reduction of AbSAT at 12 months after bariatric

surgery (P \ 0.01) with the mean ratio of AbSAT/VAT to

increase from 4.1 ± 1.7 preoperatively to 6.2 ± 3.1 at

12 months postoperatively (P \ 0.001). Importantly, no

statistically significant differences in abdominal adipose

tissue depot percentage changes were observed between

LAGB and LSG both at 6 and 12 months, postoperatively.

In addition, significant improvement in the glucose, uric

acid, and TG levels in MO patients was apparent 6 and

Fig. 1 Screen capture of the software used to analyze adipose tissue depots (blue color) on abdominal CT images
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12 months, postoperatively (Table 1). Postoperatively,

markedly decreased hsCRP levels at 6 months (P \ 0.001)

and 12 months (P \ 0.001) were also noted. On the con-

trary, despite the significant adipose and BMI loss in the

MO group 12 months after bariatric surgery, LDL and TC

levels did not decrease significantly. However, significant

increased levels of HDL were noted at 12 months, post-

operatively (Table 1).

The MO patients lost a significant amount of body fat

within the first year after bariatric surgery, and this resulted

not only in an overall improvement in metabolic profile but

also in a vital recuperation of the metabolic syndrome

when compared to the preoperative status. There was a

significant decrease in the number of the diagnostic criteria

for metabolic syndrome that each patient exhibited both at

6 and 12 months postoperatively (Table 1).

The correlations between changes in abdominal adipose

tissue compartments and changes in anthropometric and

metabolic variables, at 12 months postoperatively, are

shown in Table 3. Changes in TAbAT, AbSAT, and VAT

were significantly correlated with EBL. Significant

correlations were also noted between the percentage

decrease in BMI and waist circumference and percentage

decrease in adipose tissue levels. Interestingly, the %

change in hsCRP levels positively correlated with the

adipose loss, whereas no correlation was observed between

changes in adipose levels and improvements in the

remaining metabolic parameters. We performed multiple

regression analyses and included all the parameters that

appeared to be significantly correlated to adipose tissue

levels changes. Through these analyses, we determined that

only % BMI change was an independent predictor of VAT

and AbSAT levels decrease (P \ 0.01 and P \ 0.05,

respectively), whereas % BMI change (P \ 0.001) and

hsCRP level (P \ 0.05) reduction were significantly asso-

ciated with TAbAT decrease.

Table 2 Changes (D) in abdominal adipose tissue distribution

6 months post surgery 12 months post surgery

DTAbAT (%) -34.6 ± 11.5 -36.9 ± 14.8

DAbSAT (%) -33.7 ± 12.6 -33.5 ± 15.7

DVAT (%) -39.9 ± 17.3 -49.7 ± 20.7

Values are expressed as mean ± SD

Table 1 Preoperative and postoperative anthropometric measurements, metabolic parameters, and adipose tissue measurements in morbidly

obese (MO) patients

At baseline 6 months post surgery 12 months post surgery

Weight (kg) 121.5 ± 21.3 98.5 ± 16.8*** 91.1 ± 15.9###

BMI (kg/m2) 43.6 ± 6.5 35.5 ± 6.1*** 32.8 ± 5.8###

TAbAT (cm2) 760.9 ± 156.6 486.0 ± 119.8** 463.8 ± 142.5###

AbSAT (cm2) 607.8 ± 140.1 387.3 ± 113.8** 387.1 ± 118.9###

VAT (cm2) 153.1 ± 55.2 98.7 ± 51.0** 76.7 ± 44.0###

Waist (cm) 122.6 ± 15.4 105.3 ± 12.2*** 101.8 ± 10.9###

Glucose (mg/dL) 101.6 ± 29.1 84.1 ± 11.4*** 79.8 ± 9.3###

TG (mg/dL) 131.1 ± 75.5 104.5 ± 45.7** 91.1 ± 38.2##

TC (mg/dL) 206.4 ± 46.3 200.3 ± 58.4 193.5 ± 41.6

LDL (mg/dL) 131.9 ± 37.2 143.7 ± 40.4 125.8 ± 42.5

HDL (mg/dL) 46.6 ± 12.0 48.6 ± 7.1 51.6 ± 12.0###

Uric acid (mg/dL) 5.8 ± 1.4 5.2 ± 1.6** 4.9 ± 1.2###

hsCRP (mg/dL) 1.2 ± 1.5 0.3 ± 0.6*** 0.2 ± 0.4###

Number of MetS criteria 2.5 ± 1.1 1.6 ± 0.8** 1.3 ± 0.9###

Values are expressed as mean ± SD

MO pre-op versus MO post-op at 6 months: ** P \ 0.01; *** P \ 0.001

MO pre-op versus MO post-op at 12 months: ## P \ 0.01; ### P \ 0.001

Table 3 Correlations (r) between changes (D) in abdominal adipose

tissue compartments and changes (D) in anthropometric and meta-

bolic variables at 12 months postoperatively

DTAbAT (%) DAbSAT (%) DVAT (%)

DBMI (%) 0.830*** 0.792*** 0.625***

EBL (%) 0.792*** 0.776*** 0.565**

DWaist (%) 0.725*** 0.677*** 0.566**

DhsCRP (%) 0.518** 0.424* 0.517**

DGlucose (%) 0.025 0.003 0.070

DTG (%) 0.364 0.310 0.283

DHDL (%) -0.073 -0.086 -0.037

DUric acid (%) 0.413 0.361 0.287

* P \ 0.05; ** P \ 0.01; *** P \ 0.001; r = Spearman’s coefficient

420 World J Surg (2015) 39:417–423

123

Author's personal copy



Discussion

Our main objective was to explore the changes in the

distribution of abdominal adipose tissue after LSG and

LAGB and their importance as determinants of the

improvement in inflammatory and metabolic profile in

response to bariatric surgery. The strong correlations

between BMI loss and VAT change as well as between

hsCRP reduction and abdominal fat decrease, shown in the

present study, support the notion that bariatric surgery not

only enhances weight loss but also acts beneficially on the

metabolic disorders of obesity.

With its excellent resolution of adipose tissue, CT pre-

sents a direct method of assessing visceral fat deposition in

adult population [14]. The level of umbilicus was chosen in

terms of achieving reproducibility as only one slice was

performed. Bariatric surgery reduced overall abdominal fat

mass, as well as adipose tissue levels across both com-

partments. The proportional reduction in abdominal adi-

pose tissue was greater from the visceral than from the

subcutaneous compartment at 12 months, postoperatively.

Interestingly, our results showed no difference in abdomi-

nal adipose tissue reduction between the two bariatric

operations.

Subcutaneous fat and visceral fat comprise an important

endocrine system that is involved in the complex interre-

lationship between obesity, systemic inflammation, and

metabolic syndrome. VAT and AbSAT along with other

ectopic fat depots, including intrahepatic and intramuscular

fat, have been associated with metabolic syndrome, insulin

resistance, and cardiovascular complications [15–17].

Obesity is associated with a state of chronic systemic

inflammation that originates in adipose tissue. This

inflammatory state has broad systemic effects, including

insulin resistance and diabetes [18]. The two abdominal

adipose tissue depots are metabolically dissimilar and the

response to hormones differs. These differences may partly

be explained by the regional variations in the response to

the action of insulin [19, 20]. Recent studies indicate that

VAT is a metabolically active fat depot that may differ-

entially contribute to metabolic consequences of obesity.

VAT is thought to play an important role in the expression

of metabolic complications of obesity due to its unique

position with respect to portal circulation and its secretory

function for various bioactive substances [21]. Previous

in vitro observations have shown that visceral adipocytes

are lipolytically more active than subcutaneous adipocytes

and therefore believed to have a higher fat turnover rate

[22, 23]. Others have hypothesized that VAT is a second-

ary fat storage pool that accumulates during positive

energy balance only after subcutaneous stores are full [24].

Recent analysis suggests that changes of VAT mass are

determined primarily by total fat mass changes as well as

the initial ratio of VAT to total fat mass and is independent

of gender or the method of weight loss intervention [25].

The findings of the present study may support the fact

that the type of surgical intervention does not seem to be

important in determining the proportional changes in

abdominal lipid depots with weight loss, however; a type II

error cannot be excluded in view of the relative small

sample size. Our findings, though, are in accordance with a

recent study demonstrating no difference in the change of

adipocytokines’ levels after the two bariatric operations

[10]. Only a few studies have examined changes in

abdominal lipid deposition, by means of CT, after LAGB

and no study exists regarding LSG [7–9].

Our results, like those of others, show that anthropometric

and biochemical variables improve significantly in morbidly

obese patients after bariatric surgery [8, 26, 27]. Moreover,

our study confirms that bariatric surgery induced a sub-

stantial reduction in cardiovascular risk parameters as well

as in inflammatory markers [26]. However, TC and LDL in

this study were not reduced significantly postoperatively in

the group as a whole despite significant reductions, in

absolute terms, in BMI and adipose tissue. This might be

due to the group’s low baseline levels.

The results from this study also have important impli-

cations in our understanding of the relationship between

body fat distribution and metabolic risk. The fat redistri-

bution may contribute to the improvements in metabolic

abnormalities. More importantly, given the lowering of

hsCRP and the association with abdominal obesity changes

an apparent alteration of cardiovascular risk can logically

be hypothesized. CRP is an exquisitely sensitive marker of

inflammation and tissue damage. In comparison to regular

CRP assays, hsCRP assay enables the diagnosis of even

low-grade inflammation. The hsCRP level represents an

emerging cardiovascular risk factor since large prospective

studies have shown that increased hsCRP levels confer

greater cardiovascular risk [28, 29]. The total fat mass,

subcutaneous fat, and abdominal subcutaneous fat have

been found to be correlated with the increase in CRP, in a

variety of settings and populations [30, 31]. Obesity has

been shown to be associated with increased CRP levels

[32]. CRP seems to be increased, particularly in abdominal

types of obesity [33]. There is evidence that extra-hepatic

production of CRP could contribute to the systemic con-

centration and adipose tissue besides its indirect regulation

of hepatic CRP production could be also a relatively

important source of CRP in obese individuals [27, 34]. This

low-grade chronic inflammatory condition appears to be

related to the BMI [26]. Both LAGB and LSG have been

proven to cause a significant decrease in CRP levels

postoperatively [26, 35]. The decrease in CRP after bari-

atric surgery has also been confirmed by a recent meta-

analysis [33].
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Limitations of the present study include the relative

small number of study subjects, the time-period of the

study and the X-ray exposure. However, the study was

performed prospectively in a single center, with a study

sample which represents a major part of the daily bariatric

practice. Furthermore, although weight loss continues for

at least 2 years, postoperatively, we investigated the effect

of weight loss on abdominal lipid depots during the period

of highest weight loss. Multi-detector row CT offers high-

speed scanning combined with high spatial resolution and

is able to distinguish visceral from subcutaneous fat with a

high level of precision. Radiation exposure with a complete

CT examination remains a matter of concern [36, 37]. In

order to minimize unnecessary X-ray exposure, we used

single-slice CT at the level of the umbilicus. Despite these

limitations, clear relationships were apparent in the data

described. Future larger prospective studies must evaluate

whether the hsCRP improvement in relation to the reduc-

tion of adiposity translates into reduced cardiovascular

mortality.

In conclusion, this study in a mixed-sex population

showed that significant changes in abdominal lipid depo-

sition had occurred in MO patients 6 and 12 months after

laparoscopic bariatric surgery and that adipose tissue loss

was greater from the visceral than from the subcutaneous

compartment. Furthermore, MO patients had significant

improvements in several metabolic and anthropometric

parameters postoperatively. Changes in BMI were the most

important associates of overall improvements in adipose

tissue distribution. In addition, hsCRP decreased with

weight loss after bariatric surgery and the total abdominal

lipid loss was related to the decrease in hsCRP.
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