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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Όλα τα διαθέσιμα και αξιόπιστα επιδημιολογικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η 

παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας. Η 

ιδιαίτερη σημασία του προβλήματος της παχυσαρκίας συνίσταται αφ’ ενός μεν στο 

γεγονός ότι αφορά πολύ μεγάλο κομμάτι του γενικού πληθυσμού (άνδρες, γυναίκες, 

παιδιά, όλων σχεδόν των κοινώνικο-οικονομικών τάξεων) αφ’ ετέρου δε στο ότι η 

παρουσία της συνδυάζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό με αυξημένη νοσηρότητα και 

θνητότητα, λόγω των πολυποίκιλων προβλημάτων υγείας με τα οποία συνδυάζεται. 

Αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό δεδομένο το ότι έχει κατανοηθεί διεθνώς η 

σημαντικότητα του προβλήματος, γεγονός που έχει οδηγήσει σε υψηλό βαθμό 

ευαισθητοποίησης της ιατρικής κοινότητας, αλλά και του γενικού πληθυσμού. Η 

ευαισθητοποίηση αυτή, ιδίως του γενικού πληθυσμού, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

κατανόηση και αντιμετώπιση του προβλήματος, θα πρέπει ό μως ταυτόχρονα να είναι 

ακριβής, αντικειμενική και να εδράζεται σε σαφή επιστημονικά δεδομένα. 

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες από τους δημόσιους φορείς 

υγείας ώστε να ενημερωθεί το κοινό για την αξία της υγιεινής διατροφής και τη σημασία 

της καθημερινής άσκησης. Φαίνεται όμως ότι η αντιμετώπιση της νοσηρής τουλάχιστον 

παχυσαρκίας ότι είναι ανεπαρκής με τη συντηρητική θεραπεία, γεγονός που καθιστά τη 

χειρουργική τη μονή αποτελεσματική θεραπεία επί του παρόντος.  

 

Στο σημείο αυτό θεωρώ υποχρέωση μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις 

θερμές μου ευχαριστίες στον Καθηγητή Χειρουργικής κ. Ιωάννη Μελισσά, που με δίδαξε, 

ως βασικός δάσκαλος την τέχνη και τις αρχές της χειρουργικής και ο οποίος  με τίμησε 

με την εμπιστοσύνη του, δίνοντας μου την ευκαιρία της πραγματοποίησης αυτής της 

μελέτης. Με καθοδήγησε επιστημονικά με τη συνεχή επίβλεψη του, συμβάλλοντας έτσι 

στα μέγιστα στην ολοκλήρωσή της. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους Καθηγητές Α. Μαργιωρή και Ν. 

Καρκαβίτσα που ως μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, ήταν πάντα παρόντες 

προσφέροντας μου απλόχερα την βοήθεια και την καθοδήγηση τους καθόλη την διάρκεια 

της πραγματοποίησης της παρούσας μελέτης. 

 Τέλο ς θα ήταν παράβλεψη μο υ να μην ευχαριστήσω τα μέλη της επταμελο ύς 

εξεταστικής  επιτροπής: Αναπλ. Καθηγητές Εμμ. Γανωτάκη και Ι. Μουζά κα τις Επικ. 

Καθηγήτριες Μ. Καμπά και Σ. Κουκουράκη για την συμπαράσταση και την βοήθεια που 
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μου προσέφεραν όποτε την είχα ανάγκη. Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω για την 

συμβολή της κα Καμπά στη μέτρηση των ορμονών, χωρίς την βοήθεια της οποίας θα 

ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί.  

 

 

 

      Δημητριάδης Στάθης 

                   Ηράκλειο 2013 
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Α. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
 
1. Παχυσαρκία: Εισαγωγή, Ορισμός, Κατηγοριοποίηση και Περιγραφή 

1.1 Εισαγωγή 

 Η παχυσαρκία αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας, που έχει λάβει χαρακτηριστικά 

σύγχρονης επιδημίας. Αναγνωρίστηκε επίσημα ως νόσος το 1948, όταν ιδρύθηκε ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.H.O.) και τη συμπεριέλαβε στη Διεθνή Ταξινόμηση 

των παθήσεων (International Classification of Disease). Οι διαστάσεις του προβλήματος 

είναι τεράστιες, αν αναλογιστεί κανείς την αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα των 

παχύσαρκων ατόμων από παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (44% οφείλεται στην 

παχυσαρκία), η υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα (23% οφείλεται στην 

παχυσαρκία) αλλά και μερικές μορφές καρκίνου (υπολογίζεται ότι σε ποσοστό από 7 έως 

41% οφείλεται στην παχυσαρκία).

Η μόνη αποδεκτή στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος που θα 

μπορούσε να είναι αποδοτική, όχι μόνο με υγειονομικούς αλλά και οικονομοτεχνικούς 

όρους, θα ήταν μία πληθυσμιακή θεραπευτική προσέγγιση, όμως μία τέτοια στρατηγική 

σήμερα αν όχι ουτοπική, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον θεραπευτική 

πρόκληση. Συνεπώς σήμερα στηριζόμαστε αποκλειστικά στους θεράποντες ιατρούς, οι 

οποίοι σε καθημερινή βάση έρχονται σε επαφή με παχύσαρκα άτομα. Η βασική επιθυμία 

αυτής της ομάδας ατόμων είναι η απώλεια σωματικού βάρους και η μακροχρόνια 

διατήρηση αυτής της απώλειας. Έχοντας εξαντλήσει κάθε άλλη προσέγγιση (είτε 

πρόκειται για απλό διαιτητικό πρόγραμμα, είτε για δίαιτα με διαιτολογική καθοδήγηση, 

είτε για εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα απώλειας βάρους), αποτυγχάνοντας να 

επιτύχουν σταθερή και μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους μία μεγάλη ομάδα νοσηρά 

παχύσαρκων ατόμων φαίνεται να στρέφονται σήμερα στα χειρουργεία παχυσαρκίας. 

1   

Η αύξηση του σωματικού βάρους και η παχυσαρκία αντιπροσωπεύουν μία 

ραγδαία αναπτυσσόμενη απειλή για την υγεία του πληθυσμού που επηρεάζει χώρες σε 

όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες και αποτελεί 

μείζονα πηγή ανησυχίας για τους ασθενείς, τους παροχείς υγείας, τα εμπλεκόμενα στο 

σύστημα υγείας άτομα και τις κατά τόπου ρυθμιστικές υγειονομικές αρχές. 

Πράγματι στις ημέρες μας η παχυσαρκία είναι τόσο συχνό πρόβλημα που πιο 

κλασικές νοσηρές καταστάσεις όπως ο υποσιτισμός και τα λοιμώδη νοσήματα χάνουν 

τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο σαν αιτιολογικοί παράγοντες κακής υγείας.2, 1 
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Φαίνεται πλέον σήμερα ότι η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι η 

πιο αποτελεσματική διαθέσιμη θεραπεία για τη νοσογόνο παχυσαρκία, η οποία 

εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη απώλεια σωματικού βάρους και πλήρη ή σχεδόν πλήρη 

υποχώρηση μίας σειράς συνοσηρών καταστάσεων που σχετίζονται αιτιολογικά με την 

υπερβολική αύξηση του σωματικού βάρους.

 

3 

1.2 Ορισμός και Κατηγοριοποίηση της παχυσαρκίας 

Το 1997 ο W.H.O. όρισε την παχυσαρκία “ ως τη νόσο που λιπώδης ιστός 

συσσωρεύεται σε τέτοιο βαθμό, που η συσσώρευση του μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 

την κατάσταση υγείας του ατόμου.” 

«Ιδανικό» ή «επιθυμητό» βάρος ορίζεται το επίπεδο του σωματικού βάρους για 

δεδομένο ύψος που συνοδεύεται με τη μικρότερη θνητότητα (σύμφωνα με στατιστικές 

που διενεργήθηκαν από ασφαλιστικές εταιρείες). «Υπερβάλλον» βάρος ονομάζεται το 

πλεόνασμα του σωματικού βάρους σε σχέση με το «ιδανικό» βάρος. Μπορεί να 

εκφραστεί και σαν η εκατοστιαία αύξηση του βάρους σε σχέση με το «ιδανικό» (παρόν 

βάρος-ιδανικό βάρος / ιδανικό βάρος Χ 100%). Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι 

πίνακες υπολογισμού του «ιδανικού» βάρους είναι αυτοί της Metropolitan Life Insurance 

Company.4

Για το λόγο αυτό ο χειρουργός J. Howard Payne εισήγαγε τον όρο «νοσογόνος 

παχυσαρκία» το 1963, προκειμένου να δώσει έμφαση στη νοσηρότητα που τη συνοδεύει 

και να πείσει τις ασφαλιστικές εταιρείες ότι η χειρουργική προσέγγιση έχει θέση και 

είναι επιβεβλημένη, σε πολλές περιπτώσεις, στην αντιμετώπιση της «υπέρμετρης 

παχυσαρκίας».

 Αν και αυτοί οι πίνακες χρησιμοποιούνταν από τις αρχές του 20ου αιώνα, η 

παχυσαρκία γενικά δεν αντιμετωπιζόταν ως «νόσος» από τις ασφαλιστικές εταιρείες, τον 

ιατρικό κόσμο ή το κοινωνικό σύνολο, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία δεκαετία. 

5

Για τον προσδιορισμό του σωματικού λίπους υπάρχουν διάφοροι άμεσοι μέθοδοι, 

όπως η υδροπυκνομέτρηση (hydrodensitometry), ο υπολογισμός του ολικού σωματικού 

ύδατος , του ολικού σωματικού καλίου, της ολικής σωματικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

της απορροφησιμότητας διπλού φωτονίου (absorptiometry dual photon-DEXA), η 

ανάλυση της σωματικής αντίστασης, η εμβύθιση, η ενεργοποίηση των νετρονίων, το 

 Ο ορισμός που δόθηκε και αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου το 

βάρος του ατόμου είναι διπλάσιο του «ιδανικού» ή το υπερβαίνει κατά 100 lbs (45,5 Κg), 

επέτρεψε στις ασφαλιστικές εταιρείες να αρνηθούν την κάλυψη ατόμων που πλησίαζαν ή 

ξεπερνούσαν το διπλάσιο του «ιδανικού» βάρους για το ύψος τους. 
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τρίτιο, το οξείδιο του δευτερίου, τα λιποδιαλυτά αέρια, η πληθυσμογραφία, η 

υπολογιστική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία.5, 6, 7

Για το λόγο αυτό στην καθημερινή κλινική πράξη, χρησιμοποιούνται έμμεσοι 

ανθρωπομετρικοί δείκτες (δερματικές πτυχές, περίμετροι) που δεν είναι όμως ακριβείς, 

αλλά είναι πολύ πιο εύχρηστοι. Τέτοιοι δείκτες είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ή 

Body Mass Index (BMI) ή δείκτης Quetelet από τον πρώτο βιοστατιστικολόγο L.A.J. 

Quetelet που τον εφήρμοσε το 1835.

 Οι μέθοδοι αυτοί όμως είτε 

είναι πολύπλοκες είτε δαπανηρές. 

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) υπολογίζεται από τη σχέση του σωματικού 

βάρους προς το τετράφωνο του ύψους (kg/m

8 

2) του ατόμου και είναι ο πλέον 

διαδεδομένος δείκτης για τον προσδιορισμό του βαθμού της παχυσαρκίας. Η ταξινόμηση 

που βασίζεται στον δείκτη της μάζας του σώματος είναι ενίοτε παραπλανητική, εφόσον 

κάθε σχέση βάρους / ύψους είναι πιθανόν να επηρεάζεται, σε κάποιον βαθμό, από 

παράγοντες όπως το βάρος του σκελετού και το μυϊκό σύστημα. Έχει βρεθεί σε πολλές 

μελέτες σωματικής ανάλυσης, ότι το ΒΜΙ σχετίζεται με το σωματικό λίπος (συντελεστής 

συσχέτισης ≥ 0,9) και τις περισσότερες εργαστηριακές μεθόδους του σωματικού λίπους, 

ως εκ τούτου χρησιμοποιείται σαν ένας αξιόπιστος δείκτης της παχυσαρκίας.5

Οι οργανισμοί: W.H.O. το 1997 

 Εξάλλου 

έχει διαπιστωθεί ότι η νοσηρότητα και η θνητότητα που συνοδεύουν την παχυσαρκία 

μπορεί να προβλεφθούν με βάση την τιμή του ΒΜΙ. 
9 και National Institutes of Health (N.I.H.) το 

1998,10

Ο κίνδυνος της συνοδού νοσηρότητας και θνητότητας που σχετίζεται με αυτές τις 

κατηγορίες είναι αυξημένος για τους υπέρβαρους, υψηλός για την κατηγορία σταδίου I, 

πολύ υψηλός για την κατηγορία σταδίου II και εξαιρετικά υψηλός για την κατηγορία 

σταδίου III.

 υιοθέτησαν το ΒΜΙ για την εκτίμηση της παχυσαρκίας και την κατηγοριοποίηση 

των ενήλικων σε υπέρβαρους και παχύσαρκους.( Πίνακας 1) 

H συμφωνία κατά το N.I.H. Consensus Development Panel όπου συμμετείχαν 

ιατροί πολλών ειδικοτήτων καθώς και χειρουργοί, υπέδειξε τον όρο «σοβαρή νοσογόνο 

παχυσαρκία» σε συμπλήρωση του όρου «νοσογόνος παχυσαρκία», για να περιγράψει 

τους ασθενείς με τον υψηλότερο κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας.

10 

11 Έμπειροι 

χειρουργοί που ασχολούνται με τη χειρουργική της παχυσαρκίας, αναγνώρισαν μία 

σχετικά μικρή ομάδα σοβαρά παχύσαρκων ασθενών που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες: η 

κατηγορία των υπερπαχύσαρκων ή super παχύσαρκων με ΒΜΙ ≥50 kg/m2

 

. 
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ΔΜΣ (Kg/m2 Κατηγορία ) 

<18,5 Λιποβαρές 

18,5-24,9 Φυσιολογικό 

25-29,9 Υπέρβαρο 

30-34,9 Παχυσαρκία σταδίου Ι 

35-39,9 Παχυσαρκία σταδίου ΙΙ 

≥40 Παχυσαρκία σταδίου ΙΙΙ(νοσογόνος) 

≥50 Υπερπαχύσαρκο 

 
Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση σωματικού βάρους ανάλογα με το ΒΜΙ 

 

Στα παιδιά και στους εφήβους υπέρβαρο θεωρείται ένα άτομο όταν το ΒΜΙ 

ξεπερνάει την 95η θέση στους πίνακες ανάπτυξης που καθορίζονται από το National 

Center of Health Statistics και αντιστοιχούν στην ηλικία και στο φύλο του. 

 

1.3 Τύποι παχυσαρκίας 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες πλήθος στοιχείων συνηγορούν ότι η νοσηρότητα της 

παχυσαρκίας συνδέεται πιο στενά με την κατανομή του λίπους, παρά με το σωματικό 

βάρος ή το συνολικό ποσό του σωματικού λίπους. Υπάρχουν δύο βασικές μορφές 

τοπικής κατανομής του λίπους στους παχύσαρκους ασθενείς: ο κεντρικός ή σωματικός ή 

σπλαγχνικός ή ανδροειδής και ο περιφερικός ή μηρογλουτιαίος ή γυναικοειδής. Οι 

επιπλοκές της παχυσαρκίας σχετίζονται περισσότερο με το λίπος που εντοπίζεται στην 

κοιλιά  και λιγότερο με το λίπος που εντοπίζεται στους μηρούς και  τους 

γλουτούς.12, 13 

Στην κλινική πράξη το κοιλιακό λίπος μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί με τη 

μέτρηση της περιμέτρου της μέσης ή με το λόγο της περιμέτρου της μέσης προς την 

περίμετρο των γοφών (waist-to-hip ratio ή WHR). Η περίμετρος της μέσης 

προσδιορίζεται ως η στενότερη περιφέρεια της απόστασης μεταξύ των πλευρικών τόξων 

και των λαγονίων ακρολοφιών, ενώ η περίμετρος των γοφών ορίζεται σαν η ευρύτερη 

περιφέρεια στο επίπεδο των γλουτών. Αν και οι τιμές >0,72 θεωρούνται παθολογικές,

Αν και οι πιο ακριβείς μέθοδοι για τη μέτρηση του κοιλιακού λίπους είναι 

η υπολογιστική και η μαγνητική τομογραφία, η χρήση τους είναι δαπανηρή και συνεπώς 

ακατάλληλη για την εφαρμογή σε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες. 

14 η 

συχνότητα των επιπλοκών της παχυσαρκίας αυξάνεται ουσιαστικά σε τιμές >1 για τους 

άνδρες και >0,9 για τις γυναίκες.15 
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1.4 Κατανομή του λιπώδους ιστού 
Οι μελέτες για τη σημασία της κατανομής του λίπους επικράτησαν τη δεκαετία 

του 1980 και τις αρχές του 1990, εκτοπίζοντας τις έρευνες της κυτταρικότητας του 

λιπώδους ιστού που κυριάρχησαν στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Οι παλιές 

έννοιες της «υπερτροφικής παχυσαρκίας» και «υπερπλαστικής παχυσαρκίας» επανήλθαν 

στο προσκήνιο. Η «υπερτροφική παχυσαρκία» αναφέρεται στο αυξημένο μέγεθος των 

λιποκυττάρων και στην εναπόθεση του λίπους στην κοιλία παρατηρείται δε σε μέτριες 

μορφές παχυσαρκίας, ενώ η «υπερπλαστική παχυσαρκία» αναφέρεται στην αύξηση τόσο 

του αριθμού όσο και του μεγέθους των λιποκυττάρων με εναπόθεση του λίπους στην 

κοιλία αλλά και στην περιφέρεια και παρατηρείται δε κυρίως στους σοβαρά 

παχύσαρκους ασθενείς.16, 17 Η «υπερτροφική παχυσαρκία» σχετίζεται περισσότερο με τις 

μεταβολικές διαταραχές της παχυσαρκίας ( σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, παθολογική 

ανοχή στη γλυκόζη, υπέρταση και δυσλιπιδαιμία που αυξάνουν τον κίνδυνο 

καρδιαγγειακής νοσηρότητας).6 Ο μηρογλουτιαίος τύπος της παχυσαρκίας εμφανίζει 

μικρότερο κίνδυνο μεταβολικών διαταραχών,18, 19 ενώ η «υπερπλαστική παχυσαρκία» 

στους σοβαρά παχύσαρκους ασθενείς δε συνδέεται τόσο με αυτά τα προβλήματα, αλλά 

εμφανίζει αυξημένη θνητότητα από άλλα   αίτια.

Πειράματα σε ζώα έχουν δείξει ότι η αφαίρεση του σπλαγχνικού λίπους βελτιώνει 

την ευαισθησία στην ινσουλίνη,

20, 21 

22 ενώ η μείωση του υποδόριου λίπους προκαλεί 

μεταβολικές διαταραχές.23 Εντούτοις υπάρχουν αποδείξεις ότι η κατανομή καθώς και το 

ποσό του λίπους του σώματος επιδρά στους παράγοντες κινδύνου. Για παράδειγμα, αν 

και η παχυσαρκία προσδίδει ένα σχετικό κίνδυνο για την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη 

της τάξης του 3,7% σε μία ομάδα λευκών γυναικών, η κεντρική παχυσαρκία αυξάνει τον 

κίνδυνο σε 10,3% στην ίδια ομάδα.24 Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι ο μηρογλουτιαίος 

τύπος της παχυσαρκίας δεν ενέχει κινδύνους, αλλά απλώς ότι ο κίνδυνος είναι 

μικρότερος. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το ενδοκοιλιακό λίπος είναι πιο 

επικίνδυνο από ό,τι το υποδόριο λίπος του κοιλιακού τοιχώματος,25 ενώ άλλοι 

υποστηρίζουν ότι τόσο το ενδοκοιλιακό λίπος όσο και το υποδόριο κοιλιακό λίπος είναι 

συνυπεύθυνα για την αυξημένη αντοχή στην ινσουλίνη που παρατηρείται στους 

παχύσαρκους ασθενείς.

 Οι παράγοντες που προαναγγέλλουν τους πλέον επικίνδυνους τύπους κατανομής 

του λίπους σήμερα αρχίζουν να διασαφηνίζονται. Θεωρείται ότι η κατανομή του λίπους 

μπορεί να καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ λιπογεννητικών και λιπολυτικών 

26 
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δράσεων ή μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν αυτές τις δράσεις. Τα λιποκύτταρα 

στους γλουτούς και τους μηρούς των παχύσαρκων γυναικών (όπως άλλωστε και των 

αδύνατων γυναικών) είναι μεγαλύτερα από τα λιποκύτταρα του επιγαστρίου.27, 28 Ομοίως 

τα λιποκύτταρα του υπογαστρίου των παχύσαρκων γυναικών είναι μεγαλύτερα από τα 

λιποκύτταρα του επιγαστρίου.

 Περιέργως, τα λιποκύτταρα του επιπλόου των παχύσαρκων γυναικών έχουν 

σχεδόν το μισό μέγεθος από ό,τι τα λιποκύτταρα του υποδορίου ή του μεσεντερίου.

27 

29 Σε 

αντίθεση με τις γυναίκες, οι παχύσαρκοι άνδρες εμφανίζουν μικρότερη ετερογένεια όσον 

αφορά στο μέγεθος των λιποκυττάρων τους στις διάφορες περιοχές του σώματος.18, 29 Τα 

λιποκύτταρα του μεσεντερίου στους παχύσαρκους άνδρες είναι τα πιο μεγάλα 

λιποκύτταρα και τα λιποκύτταρα του επιπλόου έχουν το ίδιο μέγεθος με τα λιποκύτταρα 

του υποδορίου της κοιλίας, των γλουτών και των μηρών. Σε σύγκριση με τους ανάλογα 

παχύσαρκους άνδρες, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερα λιποκύτταρα στους γλουτούς και 

τους μηρούς, ενώ οι άνδρες στο μεσεντέριο και το επίπλουν.

 Το μεγάλο μέγεθος των λιποκυττάρων στους γλουτούς και τους μηρούς των 

γυναικών φαίνεται να εξηγείται από την αυξημένη ικανότητα για πρόσληψη και 

αποθήκευση λιπιδίων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αυξημένη δράση της λιποπρωτεϊνικής 

λιπάσης, του ενζύμου που καταλύει την πρόσληψη των λιπαρών οξέων στο 

λιποκύτταρο.

29 

29, 30 Επιπλέον η ικανότητα των λιποκυττάρων στους γλουτούς και τους 

μηρούς να κινητοποιούν τα αποθηκευμένα λιπίδια σαν απάντηση στις φυσιολογικές 

κατεχολαμίνες είναι μικρότερη από άλλες περιοχές.30 Αυτό εξηγείται από τη σχετική 

υπεροχή των α2-αδρενεργικών υποδοχέων, οι οποίοι αναστέλλουν τη λιπόλυση 

συγκριτικά με τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς , οι οποίοι διεγείρουν τη λιπόλυση.31, 32 

Οι διαφορές στο σχετικό αριθμό των α- και β-αδρενεργικών υποδοχέων μπορεί επίσης να 

εξηγήσει γιατί οι άνδρες τείνουν να εναποθέτουν λίπος στην κοιλιακή χώρα .Σε σύγκριση 

με τις γυναίκες, οι άνδρες έχουν αυξημένη α2- αδρενεργική δράση στα λιποκύτταρα της 

κοιλίας.31 Όσον αφορά στα λιποκύτταρα του επιπλόου, αυτά είναι περισσότερο 

ευαίσθητα στα λιπολυτικά ερεθίσματα από ό,τι τα υποδόρια κοιλιακά λιποκύτταρα, 

εξαιτίας του σχετικά μικρού αριθμού α2-αδρενεργικών υποδοχέων, καθώς και λιγότερο 

ευαίσθητα στα αντιλιπολυτικά ερεθίσματα της ινσουλίνης.33, 34 Τέλος υπάρχουν κάποιες 

αποδείξεις ότι, τουλάχιστον στις γυναίκες, η απόθεση του κοιλιακού λίπους συνδέεται με 

τη λειτουργία του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων.

Η ανακάλυψη της λεπτίνης το 1994,

35 
36 που παράγεται και εκκρίνεται από τα 

λιποκύτταρα επανέφερε το ενδιαφέρον στην έρευνα του λιπώδους ιστού σαν ενδοκρινές 
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όργανο. Οι πιο πρόσφατες ανακαλύψεις της ρεζιστίνης, της σχετιζόμενης πρωτεΐνης με 

το συμπλήρωμα του λιποκυττάρου (Adipocyte complement related protein-Acrp 30)37 

και της συστηματικής δράσης του μεταφορέα της γλυκόζης του λιπώδους ιστού (GLUT-

4),38 

 

ανέδειξαν τη σημασία του λιπώδους ιστού στην παθοφυσιολογία των σχετιζομένων 

με την παχυσαρκία μεταβολικών νόσων. 

 2. Ιστορική αναδρομή 
 Αν και θεωρείται νόσος της σύγχρονης εποχής, η παχυσαρκία υπήρχε σ’ όλες τις 

φάσεις της εξελικτικής πορείας της ανθρωπότητας. Η σχέση της παχυσαρκίας με την 

τροφή και οι μορφολογικές αλλαγές που επιφέρει στο σώμα δεν πέρασαν ποτέ 

απαρατήρητες. Στους προϊστορικούς μάλιστα χρόνους η παχυσαρκία απέκτησε ένα 

θετικό σημειολογικό χαρακτήρα που κράτησε αρκετές χιλιετηρίδες. Στην παλαιολιθική 

εποχή (23.000-25.000 πχ), ο υποσιτισμός και η πείνα ταλαιπωρούσαν καθημερινά τους 

τροφοσυλλέκτες – κυνηγούς που ζούσαν στις παρυφές των παγετώνων.  

Παρ' όλα αυτά η παχυσαρκία δεν ήταν άγνωστη, όπως φαίνεται από τα 

εκατοντάδες ειδώλια της παχύσαρκης γυναικείας θεότητας που έχουν ανακαλυφθεί σε 

όλη την Ευρώπη. Η χαρακτηριστική μορφή αυτού του αγαλματιδίου που αναπαριστά μια 

γυναίκα με κεντρικού τύπου παχυσαρκία, με υπερτροφικό στήθος και φαρδείς γλουτούς, 

συμβολίζει τη μητρότητα, τη γονιμότητα και την αφθονία της γης.39, 40

 

 Το πιο γνωστό 

από αυτά είναι η Αφροδίτη του Willendorf που βρίσκεται στο μουσείο φυσικής ιστορίας 

της Βιέννης και έχει ηλικία περίπου 25000 ετών.(Εικόνα 1) 

 
 

Εικόνα 1:Αφροδίτη του Willendorf. Παλαιολιθική εποχή (Συλλογή H.E. Smeets) 
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Με το λιώσιμο των παγετώνων η ανθρωπότητα πέρασε στη νεολιθική εποχή 

(8000-5500 π.Χ.). Οι άνθρωποι από κυνηγοί μεταβλήθηκαν σταδιακά σε καλλιεργητές 

της γης. Η διατροφή άλλαξε και ο υποσιτισμός αντιμετωπίστηκε με την καλλιέργεια των 

δημητριακών. Η μέση κατανάλωση τροφής αυξήθηκε, αλλά οι πρωτόγονοι καλλιεργητές 

δεν έπαψαν να έχουν την ανάγκη και να σέβονται την παχύσαρκη θεά που ευννοούσε την 

αφθονία και την γονιμότητα. 

Παρόμοια αγαλματίδια που ανήκουν στη νεολιθική εποχή μέχρι και την εποχή 

του χαλκού (2900-1500 π.Χ.), έχουν βρεθεί εκτός από την Ευρώπη και στις περιοχές της 

Ανατολίας και της Μεσοποταμίας. Είναι μάλιστα εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ ο κάθε 

πολιτισμός έδινε ίσως διαφορετικό όνομα σε αυτή τη Μητέρα-Θεά, τα ειδώλια έχουν 

παντού την ίδια μορφή: μεγάλη κοιλιά, στήθη και μεγάλους γλουτούς. Στους αρχαϊκούς 

χρόνους η πρόοδος στο εμπόριο, τις αγροτικές καλλιέργειες και η κοινωνική οργάνωση 

ήταν ήδη μεγάλη. Οι άνθρωποι κατάφεραν τελικά να δαμάσουν τη φύση και έλυσαν το 

πρόβλημα το υ υπο σιτισμο ύ.  Από  την επο χή αυτή και μετά,  η παχυσαρκία χάνει τη 

σπανιότητά της και στην αρχαία εποχή η παχυσαρκία μεταστρέφεται από σύμβολο 

αφθονίας και γονιμότητας, σε προβληματική ασθένεια. Τέτοιες αναφορές που δείχνουν 

ότι στους αρχαίους χρόνους η παχυσαρκία αντιμετωπιζόταν πλέον σαν ιατρικό πρόβλημα 

απαντώνται στην Ελληνική, την Αιγυπτιακή, την Κινεζική, την Ινδική, μέχρι και στην 

ιατρική των Αζτέκων.

40 

 

41 

Η παχυσαρκία στους Ελληνορωμαικούς χρόνους 
Τον 5ο πΧ αιώνα, ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής  Ιπποκράτης υποστηρίζει 

στα γραπτά του ότι "ο αιφνίδιος  θάνατος είναι πιο συνηθισμένος στους παχύσαρκους απ'  

ό,τι στους αδύνατους ανθρώπους". Αναφέρει επίσης ότι η παχυσαρκία προκαλεί 

στειρότητα γιατί οι παχύσαρκες γυναίκες παρουσιάζουν διαταραχές στην έμμηνο ρύση.

Ο Γαληνός, ένας μεταγενέστερος αλλά σημαντικός ιατρός των ρωμαϊκών χρόνων, 

κατέταξε για πρώτη φορά την παχυσαρκία σε δύο κατηγορίες: μέτρια (moderate) και 

υπερβολική (immoderate).

42 

43

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στηριζόταν από τότε στη δίαιτα 

και την άσκηση. Τόσο ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός όσο και ο πολύ μεταγενέστερος 

Άραβας ιατρός Αβικέννας (5ος αι μΧ), πρότειναν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα ίδια 

 Την πρώτη την αποκάλεσε «φυσιολογική» ενώ τη δεύτερη 

«νοσογόνο». Άλλες αρχαίες αναφορές συνδέουν επίσης την παχυσαρκία με υπνηλία, 

άπνοια στον ύπνο και αιφνίδιο θάνατο. 
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πράγματα: σκληρή δουλειά, άσκηση, γρήγορο τρέξιμο, λιτή διατροφή και εγκράτεια. «Ο 

Ιπποκράτης συνιστούσε σε όσους επιθυμούσαν να χάσουν βάρος, να εκτελούν κάποια 

επίπονη εργασία πριν το φαγητό και να γευματίζουν όσο είναι κουρασμένοι ακόμη από 

την προσπάθεια. Αναψυκτικά δεν επιτρέπονταν πριν από τα γεύματα, εκτός από 

αραιωμένο κρασί. Τα γεύματα έπρεπε να περιέχουν σουσάμι ή καρυκεύματα και να είναι 

λιπαρά, ώστε να επέρχεται κορεσμός με μικρότερη ποσότητα. Οι ασθενείς έπρεπε επίσης 

να τρώνε μόνο  μία φορά την ημέρα,  να μην κάνουν μπάνιο ,  να κο ιμούνται σε σκληρό 

κρεβάτι και να κυκλοφορούν γυμνοί όσο περισσότερο μπορούν». 

 

42 

Η παχυσαρκία στους Βυζαντινούς χρόνους και στην Αραβική Ιατρική 
 Η παχυσαρκία απασχόλησε εκτενώς τους βυζαντινούς ιατρούς και συγγραφείς 

ιατρικών κειμένων. Η ονοματολογία περιλαμβάνει τους όρους «πολυσαρκία», «παχύτης», 

«παχυσαρκία», «κατασαρκία». Σαν παχυσαρκία θεωρούν: α) Την άμετρη «πολυσαρκία», 

η οποία αποτελεί εκτροπή από το φυσιολογικό και μπορεί να αποτελέσει αιτία νόσησης. 

Σαν αίτια θεωρούνταν «η βλαβερά παχύχυμος τροφή τα πολύτροφα σιτία τα παχύματα», 

η παράλειψη των συνήθων γυμνασίων και ασκήσεων, οπότε «ωμός τις χυμός ήθροισται 

κατά το σώμα». β) Επίσης αναφέρεται και η ιδιοπαθής παχυσαρκία , σύμφωνα με την 

οποία η κράση του ατόμου συμβάλλει στην παχυσαρκία. γ) Τέλος αναφέρεται η 

παθολογική ορμονολογική παχυσαρκία, που γι’ αυτήν συγκεκριμένα λέγεται «Οι 

γυναικώδεις και οι την έξιν έχοντες καταπίμελοι σφόδρα εισί». Σαν θεραπεία θεωρούν 

την κατάλληλη δίαιτα, τα φάρμακα, την κάθαρση, τη φυσιοθεραπεία, τη φλεβοτομία, την 

ψυχική υγιεινή και εκλογή του κατάλληλου κλίματος διαβίωσης. 44, 

Μία από τις κυριότερες μορφές της αραβικής ιατρικής ήταν ο Πέρσης ιατρός 

Αβικέννας, ο οποίος ασχολήθηκε εκτεταμένα με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 

Στον «Κανόνα της Ιατρικής» περιγράφει τη «μέθοδο μείωσης βάρους για τα υπέρβαρα 

άτομα», η οποία απαιτεί: ταχεία κάθοδο της τροφής από το στομάχι και το έντερο, έτσι 

ώστε να εμποδίζεται η ολοκλήρωση της απορρόφησης από το μεσεντέριο, κατανάλωση 

μεγάλων ποσοτήτων φαγητού φτωχού σε θρεπτική αξία, μπάνιο πριν από το φαγητό 

συχνά και έντονη άσκηση.

45 

 

44 

Παχυσαρκία και Ιατρική του 18ου

Σχεδόν τίποτα δεν άλλαξε από τότε μέχρι και τον 18ο αιώνα, στη διάρκεια του 

οποίου  ανακοινώθηκαν τουλάχιστον 34 ιατρικές μονογραφίες σχετικές με την 

 αιώνα  
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παχυσαρκία, καθιστώντας σαφές το μέγεθος του προβλήματος. Στην περίοδο αυτή τα 

συμπτώματα της παχυσαρκίας θεωρούνταν σαν αρρώστια από τους ίδιους τους ασθενείς. 

Ο Thomas Short (1727) αναφέρει46

Την ίδια εποχή ο J.Tweedy, παρά το γεγονός πως προτείνει μία ή δύο αφαιμάξεις 

για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας (η αφαίμαξη ήταν ως γνωστόν διαδεδομένη 

θεραπευτική μέθοδος την εποχή εκείνη), συνιστά και αύξηση της σωματικής άσκησης 

προοδευτικά. 

: « Εγώ πιστεύω πως σε καμιά εποχή δεν 

υπήρχαν τόσες πολλές περιπτώσεις παχυσαρκίας όσο στη δική μας και αυτό 

αναμφισβήτητα είναι μία νοσηρή κατάσταση». Σαν αιτία αναφέρει τα μεγάλα αποθέματα 

αίματος με λιπαρά τμήματα που δεν είναι αρκετά διαλυμένα, ώστε να εξαλειφθούν με 

τον ιδρώτα». Για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας προτείνεται: « η δίαιτα, η άσκηση, 

η ελάττωση του ύπνου, το κάπνισμα έτσι ώστε να ερεθίζονται τα νεύρα του στόματος, να 

αποβάλλονται τα φλέμματα και να ελαττώνονται τα υγρά του σώματος». Υποστηρίζει 

πως οι παχύσαρκοι ασθενείς στερούνται αυτοσεβασμού και δεν ελέγχουν τους 

μηχανισμούς εκείνους που εξασφαλίζουν υγιεινό τρόπο ζωής. 

 

Παχυσαρκία και Ιατρική του Εδιμβούργου (1750-1800) 
Το 1760 ο Malcolm Flemyng αναφέρει47

Αναφέρει επίσης πως τα γεύματα θα πρέπει να είναι μέτρια σε ποσότητα, οι 

παχύσαρκοι θα πρέπει να σηκώνονται από το τραπέζι χωρίς να έχουν χορτάσει εντελώς. 

Αυτό είναι μία άμεση απόδειξη της προσωπικής τους ευθύνης για το βάρος τους. 

: «Η παχυσαρκία, όταν είναι σημαντικού 

βαθμού, μπορεί να θεωρηθεί σαν ασθένεια. Παρακωλύει την ελεύθερη λειτουργία των 

ζωτικών οργάνων μερικώς και έχει την τάση να ελαττώνει το προσδόκιμο επιβίωσης, 

προετοιμάζοντας το έδαφος για επικίνδυνες ασθένειες». Αναφέρει ότι η παχυσαρκία 

οφείλεται στην μεγάλη κατανάλωση λιπαρών τροφών, στη χαλαρή υφή των κυττάρων ή 

μεμβρανών των λιπών, στη μη φυσιολογική σύσταση του αίματος που διευκολύνει την 

εναπόθεση λιπών σαν μικρές κύστεις και στην διαταραχή στην αποβολή των λιπών. 

Υποστήριζε πως ο ιδρώτας, τα ούρα και τα κόπρανα περιέχουν λίπη και ότι μπορούν να 

αποβάλλονται με μία από αυτές τις οδούς. 

 

Παχυσαρκία και κλινική ιατρική του 1800-1850 
Από το Εδιμβούργο το κέντρο της ιατρικής μετατοπίστηκε στο Παρίσι48. Κατά 

την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε η κλινική ιατρική και αρκετές διδακτορικές διατριβές και 
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μονογραφίες αναφέρονται στην παχυσαρκία. Οι μελέτες αυτές οδήγησαν στην 

αναγνώριση ειδικών τύπων παχυσαρκίας49 , όπως την υποφυσιακή παχυσαρκία την οποία 

περιέγραψε πιθανότατα ο Chapman (1814)50 και αργότερα οι Rayer (1823)51 και Mohr 

(1840)52. Παρ’όλα αυτά, το σύνδρομο της υποθαλαμικής παχυσαρκίας έγινε σαφές τον 

20ό αιώνα.

Στη συνέχεια ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ταυτοποίησαν το σύνδρομο που 

γνωρίζουμε στις ημέρες μας σαν Prader-Willi Syndrome.

53 

54, 55 Επίσης το σύνδρομο 

υποαερισμού των παχυσάρκων, γνωστό σήμερα σαν Pickwician Syndrome, είχε 

περιγραφεί τότε.

Κατά την περίοδο αυτή υποστηρίζεται ότι για την παθογένεση της παχυσαρκίας 

εκτός από την υπέρμετρη χρήση τροφών και την έλλειψη σωματικής άσκησης, η 

γενετική προδιάθεση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ορισμένα άτομα συνεχίζουν να είναι 

αδύνατα ενώ λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες τροφών, αντίθετα με κάποια άλλα, τα οποία 

παρ’ότι περιορίζουν τη λήψη τροφής εξακολουθούν να είναι παχύσαρκα. 

56 

Για τη θεραπεία συστήνεται ο περιορισμός στη λήψη τροφής, η σκληρή 

σωματική άσκηση, η ελάττωση του ύπνου, η έξαψη των πνευματικών λειτουργιών και η 

αύξηση όλων των εκκρίσεων, ιδίως του ιδρώτα. Στις ακραίες περιπτώσεις παχυσαρκίας 

γίνονταν χορήγηση ιωδίου.

Το 1825 ο Γάλλος πολιτικός, δικαστής και συγγραφέας Jean Anthelme Brillat-

Savarin, ο οποίος ασχολήθηκε με τη διατροφή και τη γαστρονομία εκτεταμένα, αναφέρει 

ως αιτίες παχυσαρκίας την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και τις κακές 

διατροφικές συνήθειες και προτείνει ένα τρίπτυχο θεραπείας, που αποτελείται από: 

σύνεση στη διατροφή (με μία διατροφή φτωχή σε άμυλο και δημητριακά), μέτρο στον 

ύπνο και άσκηση με τα πόδια ή πάνω σε άλογο. 

57 

 

Παχυσαρκία και Γερμανική εργαστηριακή ιατρική 
Κατά την περίοδο αυτή, με την ανάπτυξη της εργαστηριακής ιατρικής 

αναπτύχθηκε και η θεωρία του κυττάρου. Ο Hassall58 υποστηρίζει πως μερικοί τύποι 

παχυσαρκίας θα μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα αυξημένου αριθμού λιποκυττάρων. 

Ο Helmholtz59, 60 με την εφαρμογή της θερμιδομετρίας μελέτησε την ενεργειακή 

κατανάλωση στα παχύσαρκα άτομα. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν ποσοτικές μέθοδοι για 

τη μελέτη της παχυσαρκίας, ενώ κατά την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε και η ιατρική 

στατιστική. Το 1835 ο Βέλγος αστρονόμος, μαθηματικός, στατιστικολόγος και 
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κοινωνιολόγος Lambert Adolphe Jacques Quetelet στο πλαίσιο της έρευνάς του, 

εισήγαγε την έννοια του «μέσου ανθρώπου» και χρησιμοποίησε την αναλογία του 

σωματικού βάρους ενός ατόμου προς το τετράγωνο του ύψους του ως μονάδα μέτρησης 

της παχυσαρκίας.51, 61 

 

 Ο Δείκτης Μάζας Σώματος, γιατί περί αυτού πρόκειται, παρά το 

γεγονός ότι έχουν περάσει 167 χρόνια από τότε, αποτελεί μέχρι και σήμερα το 

επικρατέστερο κριτήριο για την εκτίμηση του σωματικού βάρους και την 

κατηγοριοποίηση της παχυσαρκίας και ένα σημαντικό εργαλείο για τους γιατρούς. 

Παχυσαρκία και Αγγλική Ιατρική του 19ου αιώνα 
Η αγγλική παρουσία στη μελέτη της παχυσαρκίας στον αιώνα αυτό επισημαίνεται 

σε βιβλία και σε ανακοινώσεις περιπτώσεων, που είναι σχεδόν εξ’ολοκλήρου περιγραφές 

της ίδιας εικόνας.62, 63

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με σαφείς 

και αναλυτικές διατροφικές οδηγίες έγινε μόλις το 1867 από το William Banting με το 

έντυπό του "Επιστολή προς το Κοινό σχετικά με την Παχυσαρκία" (Letter on Corpulence, 

addressed to the public)

 Ο Wadd αναφέρει πως ο αιφνίδιος θάνατος είναι συχνότερος 

στους παχύσαρκους, όπως προγενέστερα ανέφερε ο Ιπποκράτης. «Μια αιφνίδια 

ταχυαρρυθμία που προκαλείται στην καρδιά παχύσαρκων ατόμων, μπορεί να είναι 

θανατηφόρος σα μία βόμβα στο θώρακα». Οι θεραπευτικές αναζητήσεις κατά την 

περίοδο αυτή είναι έντονες και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «μερικοί γιατροί 

αφήνουν τους ασθενείς τους να πεθάνουν αβοήθητοι, γιατί θεωρούν κάθε θεραπευτική 

παρέμβαση επικίνδυνη. Αλλοι όμως, σκοτώνουν τους ασθενείς τους με ατυχείς και 

λανθασμένες παρεμβάσεις». Αυτή είναι μία αντιπροσωπευτική κατάθεση για τις ακραίες 

θεραπευτικές παρεμβάσεις στις αρχές του 19ου αιώνα. 

62, πρόδρομο των σημερινών Guidelines. Η δίαιτα που πρότεινε 

ήταν πολύ αυστηρή, αλλά το βιβλίο έγινε ανάρπαστο και επανεκδόθηκε πολλές φορές.64, 

65  Η πρώτη αυτή προσπάθεια προτεινόμενης διατροφής για την αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας έγινε με τη βοήθεια του γιατρού William Harvey,66

 

 αλλά ήταν ο ίδιος ο 

Banting που έγραψε και χρηματοδότησε την έκδοση και την προώθηση του εντύπου, με 

σκοπό να βοηθήσει τους παχύσαρκους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους.  

Παχυσαρκία στον 20ό αιώνα της Αμερικανικής Ιατρικής 
Στον 20ό αιώνα, η πρόοδος σε όλους τους τομείς της ιατρικής επέτρεψε στους 

επιστήμονες να ασχοληθούν πλέον διεξοδικά με τη διατροφή και το πρόβλημα της 
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παχυσαρκίας δίνοντας απάντηση σε πολλά ερωτήματα που εκκρεμούσαν από το 19ο 

αιώνα.67

Το τρίπτυχο της σύγχρονης ιατρικής για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν 

άλλαξε από την εποχή του Ιπποκράτη (δίαιτα και άσκηση) και αποτελείται από:

 Έμφαση δίνεται σε πειραματικές μελέτες για να τεκμηριωθούν υποθέσεις 

σχετικά με πολλές πτυχές του προβλήματος. Αναπτύσσεται η άποψη ότι η παχυσαρκία 

είναι ένα σύνδρομο με πολλές αιτιολογίες και αναπτύσσονται νέες μέθοδοι για την 

αντιμετώπισή της. 

1. Υγιεινή διατροφή 

68, 69 

2. Τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς 

3. Σωματική δραστηριότητα 

 Το 1948, η παχυσαρκία αναγνωρίσθηκε και επίσημα ως νόσος από τη νεο-

ιδρυθείσα Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που τη συμπεριέλαβε και στη Διεθνή 

Ταξινόμηση των Παθήσεων (International Classification of Diseases).  

Οι πρώτες προσπάθειες χειρουργικής αντιμετώπισης της νόσου ανάγονται στα 

μέσα της δεκαετίας του ΄50. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοστεί περίπου 30 

χειρουργικές τεχνικές και ακόμη περισσότερες τροποποιήσεις τους, που στοχεύουν όχι 

μόνο σε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με την απώλεια βάρους αλλά 

ταυτόχρονα στη μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας. 

Σήμερα, σε αντίθεση με το παρελθόν, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την πρόληψη. Είναι φανερό ότι στην αρχαιότητα οι 

ιατροί και οι κάθε είδους επιστήμονες – θεραπευτές προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν 

το φαινόμενο όταν αυτό είχε πλέον εμφανιστεί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι δίνονταν 

οδηγίες ή συμβουλές για να μη γίνει κάποιος παχύσαρκος. 

Στις ημέρες μας, αυτό είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο. Οι στρατηγικές 

πρόληψης στο γενικό πληθυσμό στηρίζονται κυρίως στην προσπάθεια συνολικής 

εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα διατροφής, σωματικής 

δραστηριό τητας και της σχέσης το υς με την υγεία των ατόμων. Είναι πρωταρχικής 

σημασίας και πρέπει να περάσει στη συνείδηση το υ κάθε πο λίτη το μήνυμα ό τι η 

παχυσαρκία είναι μία χρόνια νόσος με σοβαρές επιπλοκές, η οποία ίσως ευκολότερα 

προλαμβάνεται παρά αντιμετωπίζεται. 
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3. Επιδημιολογία 
Το 1958, ο οικονομολόγος John Kenneth Galbraith ανέφερε πως στις Η.Π.Α, 

στην κοινωνία της αφθονίας, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από υπερβολική λήψη 

τροφής παρά από ασιτία. Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν περισσότερο στις ημέρες μας 

από ότι στις ημέρες της δεκαετίας του ΄50. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) 

ανακοίνωσε ότι η παχυσαρκία έχει λάβει χαρακτήρα επιδημίας σε όλη την υφήλιο και 

δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα υγείας μόνο των ανεπτυγμένων χωρών αλλά και των 

αναπτυσσόμενων. 1

Πρόσφατα δεδομένα από τον WHO δείχνουν ότι η παχυσαρκία έχει  διπλασιαστεί 

παγκοσμίως από το 1980 έως σήμερα. Το 2008 πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια ενηλίκες 

άνω των 20 ετών ήταν υπέρβαροι εκ των οποίων τα 500 εκατομμύρια παχύσαρκοι, ενώ 

ως το 2015 αναμένεται οι υπέρβαροι να φτάσουν τα  2,3  δισεκατομμύρια και οι 

παχύσαρκοι να είναι περισσότεροι από 700 εκατομμύρια. Σε 40 εκατομμύρια 

υπολογίζονται παγκοσμίως τα παχύσαρκα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών. Σε ποσοστά, 

το 2008 το 35% των ενηλίκων ήταν υπέρβαροι και το 11% παχύσαρκοι, με τη συχνότητα 

της παχυσαρκίας να αυξάνει ταχύτατα και στις αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που 

υποδεικνύει την τεράστια σημασία των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξή 

της.

 (Εικόνα 2) 

 

1  

Εικόνα 2: Αύξηση της παχυσαρκίας από τις λιγότερο στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες FAO, 

The Developing World’s New Burden: Obesity, Food and Agriculture Organization, United Nations, 

Geneva, Switzerland, 2002 
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Στην Ευρώπη το 2010, 150 εκατομμύρια ενήλικες και 15 εκατομμύρια παιδιά 

ήταν παχύσαρκοι, με το ρυθμό αύξησης της παχυσαρκίας στα παιδιά και τους έφηβους 

να αγγίζει τα επίπεδα συναγερμού και να είναι 10πλάσιος σε σχέση με το 1970. Ο 

επιπολασμός της νόσου στις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφόρα τους ενήλικες  κυμαίνεται 

από 10% έως 27% για τους άνδρες και φθάνει το 38% στις γυναίκες.75

Στην Ελλάδα, ο συνολικός επιπολασμός της παχυσαρκίας είναι 22,5% (26% για 

τους άντρες και 18,2% για τις γυναίκες). Αντίστοιχα, ο συνολικός επιπολασμός των 

υπέρβαρων ανέρχεται σε 35,2% 

   

 (41,1% για τους άντρες και 29,9% για τις γυναίκες)

Το κόστος της παχυσαρκίας σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε 

ιατροφαρμακευτικές δαπάνες είναι υψηλό. Στις ΗΠΑ, οι δαπάνες που σχετίζονται με την 

παχυσαρκία και τα συνοδά αυτής νοσήματα ανέρχονται σε 117 δισεκατομμύρια δολάρια 

ετησίως.

 70 

73(Εικόνα 3) Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι ένας παχύσαρκος ασθενής έχει 25%  

υψηλότερο κόστος στο σύστημα υγείας σε σχέση με ένα ασθενή με φυσιολογικό βάρος.74

Στην Ευρώπη οι αντίστοιχες δαπάνες υπολογίζονται σε 32,8 δισεκατομμύρια 

ευρώ

  

76

Οι θάνατοι λόγω της παχυσαρκίας υπολογίζονται από τον W.H.O. σε 2,8 

εκατομμύρια ετησίως.

, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,9% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.  

71

 

 Ο Fontaine δημοσίευσε το 2003 στο JAMA ότι κατά μέσο όρο η 

παχυσαρκία μειώνει το προσδόκιμο επιβίωσης κατά 12 έτη.  

 
 

Εικόνα 3: Συσχέτιση BMI και θνητότητας κατά φύλο στις Η.Π.Α. 

Freedman DM et al "Body mass index and all-cause mortality in a nationwide US cohort". Int 

J Obes (Lond) 30 (5): 822–9. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/WikiRRFBMI1.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/WikiRRM.jpg�
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 Σε αντιδιαστολή με τα νεοπλασματικά νοσήματα, η δεύτερη σήμερα αιτία  

θανάτου, δηλαδή η παχυσαρκία, είναι ιάσιμη χειρουργικά νόσος, στις σοβαρές  και 

συνεπώς τις πιο επικίνδυνες μορφές της.

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται από τους δημόσιους φορείς 

υγείας, για την σημασία της υγιεινής διατροφής και της άσκησης, η παχυσαρκία αυξάνει 

παγκοσμίως με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ η αντιμετώπιση της κλινικά σοβαρής 

παχυσαρκίας με συντηρητικά μέσα φαίνεται ότι είναι ανεπαρκής, γεγονός που καθιστά 

την χειρουργική αντιμετώπιση τη μόνη αποτελεσματική θεραπεία  επί του  παρόντος

72 

 

77 

4. Παθογένεια και αιτιολογία 

4.1 Αιτιολογία της παχυσαρκίας  
Τα αίτια που εμπλέκονται στη γένεση της παχυσαρκίας είναι ποικίλα, ενώ στην 

όλη διαδικασία συμβάλλει η αλληλεπίδραση μεταξύ πολλαπλών γονιδίων και του 

περιβάλλοντος. Το ποσοστό της παχυσαρκίας που οφείλεται αμιγώς σε γενετικές 

μεταλλάξεις είναι μικρό και όχι πάνω από 5%, ενώ η σπουδαιότερη περιβαλλοντική 

μεταβολή φαίνεται να είναι η αύξηση της πρόσληψης θερμίδων και λίπους, σε 

συνδυασμό με τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα.

Ανεξάρτητα όμως από τους ενεχόμενους μηχανισμούς, το άμεσο αίτιο της 

παχυσαρκίας είναι η διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της ενεργειακής πρόσληψης και 

της ενεργειακής κατανάλωσης 

78 

 

4.2 Περιβαλλοντικές επιδράσεις, διατροφή και φυσική άσκηση 
Όποια και να είναι η φύση κάθε γενετικής προδιάθεσης προς την παχυσαρκία, 

είναι σαφές ότι τα σχετικά επίπεδα πρόσληψης και κατανάλωσης ενέργειας είναι μεγάλης 

σημασίας στη διευκόλυνση της απόκτησης του υπερβάλλοντος βάρους. Αναμφίβολα, το 

περιβάλλον παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην έκφραση της γενετικής προδιάθεσης. Ο 

ειδικός γενετιστής της παχυσαρκίας Claude Bouchard σημειώνει ότι ακόμη και αν η 

παχυσαρκία απορρέει από τη βλάβη σε ένα γονίδιο «κλειδί» υπεύθυνο για τη ρύθμιση 

του ενεργειακού ισοζυγίου και παρά την απόδειξη προδιαθεσικών γονιδίων, η επιδημία 

της παχυσαρκίας οφείλεται κυρίως στον τρόπο που ζούμε.79 Οι περισσότερες 

περιπτώσεις παχυσαρκίας στον άνθρωπο φαίνεται ότι αντανακλούν το αποτέλεσμα μίας 

σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ πολλαπλών γονιδίων και του περιβάλλοντος.80 
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 Αν και η «σοβαρή» παχυσαρκία συναντάται σε οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα, 

στις ανεπτυγμένες χώρες άτομα χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου είναι πιο 

πιθανό να είναι παχύσαρκα, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι γυναίκες υψηλού 

οικονομικού επιπέδου είναι συχνότερα παχύσαρκες.81 Στα παιδιά η επίπτωση της 

παχυσαρκίας συνδέεται με τις ώρες που παρακολουθούν τηλεόραση,82

Φαίνεται ότι οι περισσότεροι ασθενείς υποεκτιμούν το ποσό της 

προσλαμβανόμενης τροφής περισσότερο από ότι τα αδύνατα άτομα. Σε μελέτες όπου η 

κατανάλωση ενέργειας μετρήθηκε με διπλά σεσημασμένο ύδωρ και η πρόσληψη 

ενέργειας υπολογίσθηκε από το διαιτολόγιο, βρέθηκε ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς 

υποεκτιμούν το ποσό της προσλαμβανόμενης τροφής κατά 34%-54%, ενώ τα αδύνατα 

άτομα κατά 0%-20%. 

 πιθανώς γιατί 

γίνονται αποδέκτες διαφημίσεων τροφών πλούσιων σε λίπος, καταναλώνουν «σνακς» και 

γιατί πρόκειται για καθιστική ενασχόληση.  

 Στα πλαίσια αυτά, η σπουδαιότερη περιβαλλοντική μεταβολή μπορεί να είναι η 

σαφώς τεκμηριωμένη αλλαγή του συνήθους τύπου δίαιτας και της φυσικής 

δραστηριότητας που παρατηρείται στις βιομηχανικές χώρες. Παρατηρείται σήμερα μία 

σημαντική αύξηση στην πρόσληψη λιπών, ειδικά κορεσμένων, συνοδευόμενη από μία 

ελάττωση του επιπέδου της σωματικής άσκησης.83 Ακόμη και σε χώρες με παραδοσιακά 

«υγιή» διατροφή, όπως τα κράτη της Νότιας Ευρώπης, ο κόσμος σήμερα τρώει 

περισσότερο λίπος από ότι στο παρελθόν. Μέρος του προβλήματος μπορεί να είναι το ότι 

οι άνθρωποι έχουν μία έμφυτη τάση στη λιπαρή διατροφή. Σε πολλές τροφές, το λίπος 

είναι αυτό που προσφέρει περισσότερο άρωμα και «γεύση». Πιστεύεται ότι το λίπος 

στέλνει ασθενή μηνύματα κορεσμού από το γαστρεντερικό σωλήνα στα κέντρα ελέγχου 

της όρεξης στον εγκέφαλο. Αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με αυτή που 

δημιουργείται από τα άλλα θρεπτικά συστατικά. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι η 

πρωτεΐνη έχει ισχυρή δράση στον κορεσμό84 και υπάρχει απόδειξη ότι οι υδατάνθρακες 

προκαλούν αποτελεσματική αναστολή της όρεξης βραχυπρόθεσμα όμως.

 Επιπλέον ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης πολλών θερμίδων είναι με τη μορφή 

του λίπους. Είναι δυσκολότερο για τον οργανισμό να μετατρέψει την περίσσεια 

υδατανθράκων ή πρωτεϊνών σε λίπος.

85 

86 Σύμφωνα με την εξελικτική ψυχολογία, οι 

άνθρωποι διατηρούν μία προτίμηση για τροφές που μπορούν να αποθηκεύσουν, σα μία 

βιολογική άμυνα κατά της «πείνας». Στις βιομηχανικές χώρες είναι σπάνιο για τους 

ανθρώπους να πεινάσουν, αλλά ο οργανισμός είναι ακόμη προσαρμοσμένος να 

αποθηκεύει το λίπος. 
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4.3 Γενετικοί παράγοντες 
Η γενετική βάση της παχυσαρκίας έχει αρχίσει να καθορίζεται μόνο πρόσφατα, 

αλλά φαίνεται να υπάρχουν αρκετά γονίδια που σχετίζονται ή συνδέονται με την 

παχυσαρκία του ανθρώπου. Πολλά γονίδια έχουν την ικανότητα να προκαλούν 

παχυσαρκία ή να αυξάνουν την πιθανότητα να γίνει κάποιος παχύσαρκος, όταν 

μεταβάλλονται ή δυσλειτουργούν στα θηλαστικά. Σήμερα, έχουν προσδιοριστεί 

τουλάχιστον 20 γονίδια, τόποι ή χρωμοσωμικές περιοχές, οι οποίες μπορεί να καθορίζουν 

την παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας.

 Ένας σημαντικός αριθμός μονογονιδιακών διαταραχών προκαλεί σοβαρή 

παχυσαρκία στα τρωκτικά, ενοχοποιώντας ειδικά γονίδια και τις κωδικοποιημένες 

πρωτεΐνες τους για τη ρύθμιση του σωματικού βάρους. Τα γονίδια τα υπεύθυνα για την 

παχυσαρκία στα ποντίκια ob/ob και τα ποντίκια db/db έχουν ήδη περιγραφεί. Τα ποντίκια 

ob/ob εμφανίζουν μετάλλαξη στο γονίδιο του υποδοχέα της λεπτίνης, που παραβλάπτει 

αλλά δε διακόπτει τη μετάδοση του μηνύματος της λεπτίνης.

87 

88 Δύο άλλα μονογονιδιακά 

σύνδρομα οφείλονται σε μεταλλάξεις στους επίτοπους tub και agouti. Ο πρώτος 

κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη άγνωστης λειτουργίας που εκφράζεται στον υποθάλαμο. 

Βλάβη αυτού του γονιδίου προκαλεί αυτοσωμική υπολειπόμενη παχυσαρκία, εκφύλιση 

του αμφιβληστροειδούς και νευροαισθητήριο βαρηκοϊα.89

 Αν και γενετικές μορφές παχυσαρκίας συμβαίνουν στους ανθρώπους, δε 

συνδέονται με ειδικούς φαινοτύπους που να οδηγούν εύκολα στην ταυτοποίησή τους. Τα 

υπεύθυνα γονίδια για τα σύνδρομα Prader-Willi, Alstrom, Bardet- Biedl και Cohen έχουν 

χαρτογραφηθεί αλλά δε φαίνεται να είναι ισοδύναμα με κάποιο από τα αναγνωρισμένα 

γονίδια παχυσαρκίας στα ποντίκια. 

 Η μετάλλαξη στον επίτοπο 

agouti προκαλεί αυτοσωμική επικρατούσα παχυσαρκία λόγω έκτοπης γενικευμένης 

έκφρασης της πρωτεΐνης agouti, η οποία φυσιολογικά εκφράζεται μόνο στο δέρμα. 

 Το σύνδρομο Prader-Willi χαρακτηρίζεται από βρεφική υποτονία, νηπιακή 

παχυσαρκία, διανοητική καθυστέρηση, χαμηλό ανάστημα, βραχέα χέρια και πόδια και 

υπογοναδισμό.90

 Το σύνδρομο Alstrom εκδηλώνεται σαν παιδική τύφλωση λόγω εκφύλισης του 

κερατοειδούς, βρεφική παχυσαρκία (που μπορεί να εξαφανισθεί στην ενηλικίωση), 

νευροαισθητήριο βαρηκοΐα, σακχαρώδη διαβήτη με αντίσταση στην ινσουλίνη, 

μελαγχρωστική ακάνθωση, χρόνια νεφροπάθεια και υπογοναδισμό στους άνδρες αλλά 

 Στο 70% των ασθενών υπάρχει έλλειμμα ποικίλου μήκους στο 

χρωμόσωμα 15 (15q11-q13). 
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όχι στις γυναίκες.91

 Το σύνδρομο Bardet-Biedl εμφανίζεται σαν αμφιβληστροειδίτιδα, παχυσαρκία, 

διανοητική καθυστέρηση, πολυδακτυλία και υπογοναδισμό με χαμηλά επίπεδα 

γοναδοτροπίνης.

 Ο υπογοναδισμός φαίνεται να είναι πρωτοπαθής επειδή οι όρχεις 

είναι μικροί, τα επίπεδα της τεστοστερόνης είναι χαμηλά και της γοναδοτροπίνης υψηλά 

91 

Το σύνδρομο Carpenter χαρακτηρίζεται από παχυσαρκία, διανοητική 

καθυστέρηση, υπογοναδισμό στους άνδρες, οξυκεφαλία, πολυδακτυλία και συνδακτυλία. 

Σακχαρώδης διαβήτης, βαρηκοΐα και νεφροπάθεια μπορεί να 

επισυμβούν. 

Το σύνδρομο Cohen εκδηλώνεται σαν μικροκεφαλία, χαμηλό ανάστημα, σοβαρή 

διανοητική καθυστέρηση, ανωμαλίες του προσώπου και μέτρια παχυσαρκία.

Η νόσος του Blount περιλαμβάνει τοξοειδή κάτω άκρα με συστροφή των  κνημών 

και παχυσαρκία.

92 

93

Η συνήθης παχυσαρκία δεν κληρονομείται με βάση τα απλά πρότυπα του Mendel 

αλλά τα παχύσαρκα παιδιά τείνουν να έχουν παχύσαρκους γονείς. Οι συγγενείς 

α΄βαθμού ατόμων με παιδική παχυσαρκία είναι δύο φορές πιθανότερο να είναι επίσης 

παχύσαρκοι σε σύγκριση με τους συγγενείς ατόμων με ενήλικο παχυσαρκία.

 Αν και η παχυσαρκία είναι συχνή, μπορεί να μην είναι ενδογενής σε 

αυτή τη νόσο. 

94 Εντούτοις 

η παχυσαρκία στις οικογένειες είναι δύσκολο να αποδοθεί σε γενετικές ή 

περιβαλλοντικές επιδράσεις. Η καλύτερη απόδειξη της γενετικής επίδρασης προέρχεται 

από μελέτες υιοθετημένων στη Δανία95 και διδύμων που ανατράφηκαν ξεχωριστά στη 

Σουηδία.96 Το ΒΜΙ των υιοθετημένων είναι περισσότερο όμοιο με αυτό των βιολογικών 

γονέων παρά με αυτό των θετών γονέων.95 Τα μονοωγενή δίδυμα μοιάζουν περισσότερο 

μεταξύ τους ως προς το ΒΜΙ από ότι τα διοωγενή δίδυμα, ανεξαρτήτως αν έχουν 

ανατραφεί μαζί ή χωριστά.

Γενετική προδιάθεση για παχυσαρκία μπορεί να προέρχεται από διαταραχές της 

μεταβολικής απόδοσης, από τάση για υπερσίτιση ή και από τις δύο παραμέτρους. 

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ο μεταβολικός ρυθμός στην ηρεμία και η χαμηλής 

προσπάθειας σωματική άσκηση είναι κληρονομήσιμος μέχρι ενός βαθμού.

96, 97 

Οι κωδικοποιημένες αλληλουχίες της λεπτίνης

98, 99 

100 και του υποδοχέα της 

λεπτίνης101 έχουν ελεγχθεί σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία και δεν έχουν βρεθεί 

μεταλλάξεις ή παραλλαγές. Μία παραλλαγή στο γονίδιο που κωδικοποιεί το β3-

αδρενεργικό υποδοχέα έχει περιγραφεί σε μερικά έθνη. Η παραλλαγή αυτή συνίσταται σε 

μία αλλαγή ενός αμινοξέως στην πρώτη ενδοκυττάριο αγκύλη του υποδοχέα και 

συνδέεται με ελαφρώς μειωμένο μεταβολικό ρυθμό στους Πίμα Ινδιάνους, πρώιμη 
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έναρξη σακχαρώδη διαβήτη στους παχύσαρκους Πίμα Ινδιάνους και Φιλανδούς, καθώς 

και με κεντρική παχυσαρκία και αντοχή στην ινσουλίνη στους Φιλανδούς. Επιβεβαίωση 

των παραπάνω ευρημάτων θεωρείται απαραίτητη επειδή η συσχέτιση αυτής της 

παραλλαγής με την παχυσαρκία δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλες σειρές.

Το μεταβολικό σύνδρομο Χ που συνδέεται με την κεντρική ή ανδροειδή 

παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντικό, αν και ανωμαλίες σε μεμονωμένα γονίδια στα ζώα 

σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά αυτού του συνδρόμου. Μερικά από αυτά τα γονίδια 

επηρεάζουν τα εγκεφαλο-εντερικά πεπτίδια που σχετίζονται με τη ρύθμιση της όρεξης. 

Αυτά τα πεπτίδια μπορεί να είναι είτε διεγερτικά- ορεξιογόνα, όπως το νευροπεπτίδιο Υ, 

είτε ανασταλτικά, όπως η χολοκυστοκινίνη και το πεπτίδιο 1 ανάλογο της γλυκαγόνης 

(GLP1).

102-104 

Έλεγχος του γονιδιώματος σε 2209 άτομα αναγνώρισε ένα στίγμα στο 

χρωμόσωμα 3 (3q27) το οποίο συνδέεται ισχυρά με τους φαινοτύπους του μεταβολικού 

συνδρόμου Χ.

105 

106 Αυτός ο επίτοπος εμφανίζει αλληλεπίδραση με επίτοπο του 

χρωμοσώματος 17 (17p12) που συνδέεται με τα επίπεδα της λεπτίνης στο πλάσμα. Έτσι, 

δύο γονίδια έχουν ταυτοποιηθεί στους ανθρώπους που μπορεί να επηρεάζουν το 

μεταβολικό σύνδρομο Χ. Η υπερινσουλιναιμία νηστείας σαν πρόδρομος του σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 2, έχει γενετικά συνδεθεί με περιοχή του χρωμοσώματος 3, η οποία 

περιέχει τον επίτοπο που κωδικοποιεί το μεταφορέα της γλυκόζης (GLUT 2).

Γονίδια που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και επηρεάζουν τη νευρικότητα, τις 

έξεις και την εξάρτηση από το κάπνισμα έχουν ταυτοποιηθεί.

107 

108,109 Το γονίδιο του 

μεταφορέα της σεροτονίνης στον άνθρωπο εμφανίζει πολυμορφισμό (5HTTLPR) και 

έχει περιγραφεί σε παχύσαρκους ασθενείς με χαρακτηριστικά όπως παρορμητικότητα, 

ροπή στο άγχος, αρνητικό θυμικό, καταναγκασμό και κοινωνική απομόνωση.109

 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο μεταφορέας της σεροτονίνης κωδικοποιείται από ένα γονίδιο 

στο χρωμόσωμα 17 (17q12), το ίδιο χρωμόσωμα που συνδέεται και με το μεταβολικό 

σύνδρομο Χ. 

5. Συνοδά νοσήματα της παχυσαρκίας 

Η παχυσαρκία, μακροπρόθεσμα,  συνεπάγεται ένα μεγάλο αριθμό συνοδών 

νοσημάτων, που συμβάλλουν σημαντικά στη νοσηρότητα και στην πρώιμη θνητότητα 

αλλά και από ένα αριθμό ψυχολογικών επιπτώσεων που προέρχονται από τη στάση του 

ατόμου και του κοινωνικού συνόλου απέναντι στο πρόβλημα της παχυσαρκίας. Επειδή η 
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παχυσαρκία θεωρείται κοσμητικά μη ελκυστική στις Δυτικές Κοινωνίες, τα παχύσαρκα 

άτομα και ειδικά οι γυναίκες έχουν μία αρνητική εικόνα για το σώμα τους με συνοδά 

στοιχεία χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη αυτοσεβασμού.

 Η παχυσαρκία θεωρείται «αμαρτία» και ασχήμια, με αποτέλεσμα οι σοβαρού 

βαθμού παχύσαρκοι να εμφανίζουν κάποιες φορές άγχος, ευαισθησία στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις με εχθρικότητα ίσως, αισθήματα ενοχής και σωματικές 

αιτιάσεις.

193,194 

195

 

 Βεβαίως, δεν είναι σπάνιες οι συνέπειες της παχυσαρκίας στον καθημερινό 

τρόπο ζωής των ατόμων, αφού επηρεάζεται η φυσιολογική δραστηριότητα του ατόμου 

λόγω της δυσκολίας στην αναπνοή, του πόνου στις αρθρώσεις, του οιδήματος από στάση 

και της μυϊκής κόπωσης. Όλα αυτά δε συμβαίνουν συνήθως πολύ πριν εκδηλωθούν 

φανερά οι επιπλοκές της νόσου. Επίσης, δεν είναι σπάνιο το σύνδρομο απόσυρσης, όπου 

το άτομο αποφεύγει τις κοινωνικές επαφές λόγω της αμηχανίας που νιώθει στις 

συναναστροφές του. Οι παχύσαρκοι μπορεί να αντιμετωπίζονται με απόρριψη στο 

σχολείο, στην εργασία ή στους επαγγελματικούς χώρους γενικότερα. 

5.1 Το μεταβολικό σύνδρομο  
Το 2001, η εθνική επιτροπή για την επιμόρφωση και θεραπεία της 

υπερχοληστερολαιμίας των ΗΠΑ εξέδωσε τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται το 

μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. 

Κοινός παρονομαστής της κλινικής εκδήλωσης  του μεταβολικού συνδρόμου θεωρείται η 

αντίσταση στην ινσουλίνη. 

 Ασθενείς με τρία ή περισσότερα κριτήρια του πίνακα 2 έχουν μεταβολικό 

σύνδρομο.

 

196 

Παράμετρος Μετρήσιμη τιμή 

Κοιλιακή παχυσαρκία(περίμετρος μέσης) >102cm άντρες, >88cm γυναίκες 

Τριγλυκερίδια  >150mg/dL 

HDL χοληστερόλη <40mg/dL άντρες, <50mg/dL γυναίκες 

Αρτηριακή πίεση ≥130 ≥ 85 mmHg 

Γλυκόζη νηστείας >110mg/dL 

 
Πίνακας 2: Διαγνωστικά κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου JAMA 2001;285:2486-97. 
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5.2 Αντοχή στην ινσουλίνη και διαβήτης 
H ανοχή στην ινσουλίνη και η υπερινσουλιναιμία είναι χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία είναι ο σημαντικότερος από τους γνωστούς 

παράγοντες κινδύνου για τον μη ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη (NIDDM) 

και στα δύο φύλα197,198 και ποσοστό έως 80% των ασθενών με NIDDM είναι 

παχύσαρκοι.199 Ο κίνδυνος ανάπτυξης NIDDM αυξάνεται με την αύξηση του ΒΜΙ, 

ακόμη και σε άτομα κάτω του κατώτερου ορίου παχυσαρκίας ( π.χ. τιμή ΒΜΙ <30).

 Η αιτία του NIDDΜ είναι άγνωστη, αλλά η αντοχή στην ινσουλίνη παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο.

197, 198 

200, 201 Η αντοχή στην ινσουλίνη παρατηρείται στον NIDDM, 

ανεξαρτήτως της ύπαρξης παχυσαρκίας. Η συνύπαρξη όμως της παχυσαρκίας με το 

σακχαρώδη διαβήτη αυξάνει τη σοβαρότητα της ινσουλινοαντοχής.

 Ένας πιθανός μεσολαβητής της ανοχής στην ινσουλίνη στην παχυσαρκία είναι τα 

αυξημένα επίπεδα των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFA).

202 

203 H παχυσαρκία συνδέεται με 

τα αυξημένα επίπεδα των FFA, αντανακλώντας τον αυξημένο ρυθμό του μεταβολισμού 

των λιπιδίων. Τα FFA αναστέλλουν τη διεγειρόμενη από την ινσουλίνη χρησιμοποίηση 

της γλυκόζης στους μύες,204 διεγείρουν την απελευθέρωση της ηπατικής γλυκόζης205 και 

αναστέλλουν την ηπατική κάθαρση της ινσουλίνης.206 Η οξεία αύξηση των FFA σε 

παχύσαρκα άτομα με φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη δεν επηρεάζει τη διάθεση της 

γλυκόζης, αλλά προκαλεί ηπατική ινσουλινοαντοχή.

 Ο παράγοντας νεκρώσεως των όγκων TNF-a έχει επίσης ενοχοποιηθεί. Η 

έκφραση του TNF-a είναι αυξημένη στα λιποκύτταρα των παχύσαρκων και τα επίπεδά 

του συνδέονται με τη συνολική αντοχή στην ινσουλίνη. Ο ακριβής μοριακός μηχανισμός 

δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί, αλλά ο TNF-a αναστέλλει τη μετάδοση του μηνύματος της 

ινσουλίνης στο επίπεδο της κινάσης της τυροσίνης (υποδοχέας της ινσουλίνης) και την 

επακόλουθη ενεργοποίηση της φωσφορυλίωσης και του υποστρώματος του υποδοχέα 

της ινσουλίνης IRS- 1.

207 

 

208-210 

5.3 Καρδιαγγειακά νοσήματα  
Η μελέτη Framingham έδειξε ότι ο κίνδυνος για στεφανιαία νόσο (στηθάγχη και 

θάνατος από έμφραγμα του μυοκαρδίου), για συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και 

στις γυναίκες για αποπληξία αυξάνεται λόγω της παχυσαρκίας αυτής καθαυτής.211 Σε 

άλλες μελέτες, βρέθηκε ότι η παχυσαρκία ήταν προάγγελος στεφανιαίας νόσου, ο 

κίνδυνος όμως λόγω της παχυσαρκίας συνήθως δε διαχωρίζεται από άλλους παράγοντες 
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κινδύνου, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η υπερλιπιδαιμία. Όπως 

υποστηρίζεται, η παχυσαρκία μπορεί να αυξήσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο 

περισσότερο μέσω της δράσης της σε άλλους παράγοντες κινδύνου, παρά δια μέσου μιας 

απευθείας δράσης της. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στεφανιαίας νόσου που συνδέεται 

με την αύξηση βάρους ακόμη και μεταξύ γυναικών μετρίου βάρους και εκείνων οι οποίες 

είναι ελαφρά υπέρβαρες, αν και η θνησιμότητα αυξάνεται ουσιωδώς σε επίπεδα 

ΒΜΙ≥27.

 Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι η κατανομή των αποθεμάτων λίπους εντός του 

σώματος, μπορεί να είναι ένας ακριβέστερος παράγοντας πρόβλεψης του καρδιαγγειακού 

κινδύνου από ό,τι ο βαθμός της παχυσαρκίας.

212 

213, 214 Οι διαταραχές των λιπιδίων που 

παρατηρούνται στην παχυσαρκία  ενοχοποιούνται για την αθηρογένεση.214, 215

Η παχυσαρκία προκαλεί κυκλοφορικές αλλαγές, λόγω της αναγκαιότητας της 

αιμάτωσης μίας αυξημένης μάζας σώματος. Ο συστηματικός και πνευμονικός όγκος 

αίματος καθώς και η καρδιακή παροχή είναι αυξημένοι.

  

216 Το αυξημένο έργο της 

καρδιάς οδηγεί σε διάταση και υπερτροφία, ιδιαίτερα αν οι συστηματικές αντιστάσεις 

είναι αυξημένες από την υπέρταση. Ταυτόχρονα οι ανάγκες του μυοκαρδίου σε οξυγόνο 

αυξάνονται. Αυτές οι κυκλοφορικές αλλαγές οδηγούν το άτομο σε συμφορητική 

καρδιακή ανεπάρκεια και αν συνυπάρχει αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων, έμφραγμα 

και θάνατος μπορεί να επισυμβούν. Πάντως, υπάρχουν δεδομένα που αποδεικνύουν ότι η 

απώλεια βάρους μειώνει τη μάζα της αριστερής καρδιακής κοιλίας.

 

217 

5.4 Αρτηριακή υπέρταση  
Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν μία σταθερή σχέση μεταξύ της 

παρουσίας της παχυσαρκίας και μίας αυξημένης συχνότητας εμφάνισης υπέρτασης.211, 215 

Η υπέρταση βελτιώνεται ή εξαφανίζεται με την απώλεια βάρους.

 Η αιτιολογία της εμφάνισης υπέρτασης στους παχύσαρκους δεν είναι γνωστή. Ο 

αυξημένος όγκος αίματος και οι αυξημένες περιφερικές αντιστάσεις φαίνεται να 

συνδέονται με την αυξημένη καρδιακή παροχή.

215 

218 Ο Framinghan και οι συνεργάτες του 

αναφέρουν ότι για κάθε αύξηση του σωματικού βάρους κατά 10% η συστολική πίεση 

αυξάνεται κατά 6,5mmHg. 219  Τα παχύσαρκα άτομα έχουν επίσης αυξημένα επίπεδα 

νορεπινεφρίνης που συμβάλλουν στη αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων.220 Τα 

επίπεδα νορεπινεφρίνης, ρενίνης και αλδοστερόνης μειώνονται με την απώλεια 

βάρους.220 
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 Υποστηρίζεται ότι η ανοχή στην ινσουλίνη προκαλεί την εμφάνιση υπέρτασης σε 

παχύσαρκα221 αλλά και μη παχύσαρκα άτομα.222 Η ανοχή στην ινσουλίνη αυξάνει την 

επαναρρόφηση του νατρίου στα εγγύς και άπω εσπειραμένα σωληνάρια223 και αυξάνει τη 

δράση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.224

 

 Αν και πιθανός, ο αιτιολογικός ρόλος 

της ινσουλινοαντοχής στην υπέρταση δεν έχει αποδειχθεί. 

5.5 Αναπνευστικά νοσήματα 
Οι διαταραχές στην πνευμονική λειτουργία στους παχύσαρκους ποικίλλουν από 

τις κλινικά ασήμαντες ποσοτικές διαταραχές στις αναπνευστικές λειτουργικές δοκιμασίες, 

μέχρι τη σοβαρή δυσλειτουργία με κλινικές συνέπειες. Η πνευμονική δυσλειτουργία 

είναι συχνή στη «σοβαρού βαθμού παχυσαρκία» και ειδικά στην ύπτια θέση.

 Η μηχανική του θωρακικού τοιχώματος μεταβάλλεται και αφορά στη μειωμένη 

αναπνευστική διατασιμότητα και τη διαταραχή στη λειτουργία των αναπνευστικών μυών 

λόγω της υπερβολικής εναπόθεσης υποδορίου λίπους και του αυξημένου έργου της 

αναπνοής. Οι παχύσαρκοι ασθενείς παίρνουν γρήγορες και επιπόλαιες αναπνοές. Η 

λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα και ο εκπνευστικός εφεδρικός όγκος αέρα είναι 

μειωμένοι. Η μέγιστη εκπνευστική ροή είναι χαμηλή στους παχύσαρκους άνδρες (αλλά 

όχι στις γυναίκες), ακόμη και αν δεν είναι καπνιστές. Ο αερισμός γίνεται κυρίως στους 

άνω λοβούς, ενώ η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη στα κατώτερα τμήματα, με αποτέλεσμα 

μία άνιση κατανομή αερισμού-αιμάτωσης και υποξαιμία. Σοβαρά παχύσαρκοι ασθενείς 

έχουν αυξημένο κίνδυνο υποαερισμού με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπερκαπνίας. Η 

υποξαιμία μόνη της παρατηρείται στην παχυσαρκία, αλλά όταν συνδυάζεται με 

υπερκαπνία θέτει τη διάγνωση του συνδρόμου υποαερισμού ή συνδρόμου Pickwick. Η 

αιτία του υποαερισμού είναι μία ελαττωμένη ανταπόκριση στα ερεθίσματα της 

υποξαιμίας και της υπερκαπνίας, αν και μηχανικοί παράγοντες και η αδυναμία των 

αναπνευστικών μυών παίζει αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο.

216, 218, 225 

 Η άπνοια στον ύπνο είναι συνήθης στους παχύσαρκους ασθενείς με κυψελιδικό 

υποαερισμό. Δεν είναι γνωστό όμως κατά πόσο εμφανίζεται συχνότερα στους 

παχύσαρκους παρά στα άτομα φυσιολογικού βάρους.

226 

226 Εντούτοις, η άπνοια στον ύπνο 

έχει πιο σοβαρές συνέπειες στην παχυσαρκία λόγω της συνυπάρχουσας πνευμονικής 

δυσλειτουργίας. Το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο μπορεί να είναι κεντρικής (δεν 

υπάρχουν αναπνευστικές κινήσεις), αποφρακτικής (δεν υπάρχει ροή κατά τις 

αναπνευστικές κινήσεις), ή μικτής αιτιολογίας. Η μελέτη ύπνου είναι χρήσιμη για τη 
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διάκριση της κεντρικής από την αποφρακτική άπνοια. Στους παχύσαρκους ασθενείς με 

αποφρακτική άπνοια, η αντιμετώπιση αρχικά περιλαμβάνει την απώλεια βάρους και 

μπορεί να υπάρχει βελτίωση με σχετικά μικρή απώλεια βάρους (10-20 Kg). O ασθενής 

πρέπει να κοιμάται σε πλάγια θέση και να αποφεύγει τη χρήση ηρεμιστικών, υπναγωγών 

ή αλκοόλ. Ο αποφρακτικός τύπος είναι πιθανώς πιο συχνός στην παχυσαρκία και μπορεί 

να απαιτηθεί τραχειοστομία.227 Ο κεντρικός τύπος μπορεί να απαντήσει θετικά στη 

θεραπεία με μεδροξυπρογεστερόνη.228 Η συνεχής θετική πίεση στους αεραγωγούς είναι 

συχνά αποτελεσματική. Οι χειρουργικές τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία είναι 

η τραχειοστομία, η φαρυγγοπλαστική της υπερώας και της σταφυλής και στους ασθενείς 

με σοβαρού βαθμού παχυσαρκία οι περιοριστικού τύπου γαστρικές επεμβάσεις και το 

γαστρικό by-pass.

 Η πνευμονική υπέρταση, η πολυκυτταραιμία και η πνευμονική καρδία είναι 

αποτέλεσμα της πνευμονικής δυσλειτουργίας. Οι παχύσαρκοι ασθενείς με πνευμονική 

δυσλειτουργία βρίσκονται σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και μπορεί να 

πεθάνουν αιφνιδίως (πιθανώς λόγω αρρυθμίας) στη διάρκεια της επέμβασης ή στην 

άμεση μετεγχειρητική περίοδο.

229, 230 

 

216 

5.6. Γαστρεντερικά νοσήματα 

Μη αλκοολική στεάτοηπατίτιδα 
Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα σχετίζεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη. 

Θεωρείται ότι οφείλεται στην εναπόθεση γλυκαγόνου στο ήπαρ, το οποίο μεταβολίζεται 

σε λίπος. Το λίπος που συσσωρεύεται στο ήπαρ μεταβολίζεται σε ελεύθερα λιπαρά οξέα 

τα οποία προκαλούν φλεγμονώδη διήθηση και ίνωση, χαρακτηρίζοντας τη μη αλκοολική 

στεατοηπατίτιδα που μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση.

 

231 

 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) 
Η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση είναι υπεύθυνη για την αυξημένη επίπτωση της 

γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.232, 233 Ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας, αν και 

φυσιολογικός ανεπαρκεί λόγω της αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης. Η προκαλούμενη 

οισοφαγίτιδα θεωρείται ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη οισοφάγου Barrett και την 

αυξημένη επίπτωση καρκίνου του οισοφάγου.

 

234 
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Χολολιθίαση 
Η χολολιθίαση παρουσιάζεται με μία αυξημένη συχνότητα σε άτομα με 

υψηλότερο σωματικό βάρος.235 Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε αυτό τον 

κίνδυνο, αφού η ετήσια συχνότητα χολολιθίασης είναι άνω του 1% σε γυναίκες με 

ΒΜΙ>30. Άτομα με βάρος 50% μεγαλύτερο του «ιδανικού» εμφανίζουν 6 φορές 

συχνότερα συμπτωματκή χολολιθίαση.236 Ο μηχανισμός μπορεί να έχει σχέση με ένα 

πλεόνασμα χοληστερόλης στη χολή. Ο υπερκορεσμός αυξάνεται επιπλέον στη νηστεία, 

επειδή η συγκέντρωση των διαλυτών φωσφολιπιδίων μειώνεται ενώ η συγκέντρωση της 

χοληστερόλης παραμένει υψηλή. Σε αντίθεση, οι δίαιτες χαμηλών θερμίδων δεν 

προκαλούν αυτή την αλλαγή. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά στη χολολιθίαση, η παρατεταμένη 

νηστεία δεν αποτελεί την πιο κατάλληλη αγωγή.

 

237 

Οξεία παγκρεατίτιδα 
Λόγω της δυσλιπιδαιμίας και των μεταβολών στη σύσταση της χολής οι 

παχύσαρκοι ασθενείς έχουν υψηλότερο κίνδυνο λιθισιακής οξείας παγκρεατίτιδας
 

238 

5.7 Γενετήσια δυσλειτουργία 
Οι παχύσαρκες γυναίκες εμφανίζουν σε υψηλό ποσοστό διαταραχές της εμμήνου 

ρύσης και δασυτριχισμό.239 Το ενδοκρινικό προφίλ είναι ελαφρώς διαφορετικό στις 

γυναίκες με κεντρικό από αυτές με περιφερικό τύπο παχυσαρκίας.240 Οι γυναίκες με 

κεντρικό τύπο παχυσαρκίας έχουν αυξημένη παραγωγή τεστοστερόνης, ελαττωμένη 

δεσμευτική ικανότητα της τεστοστερόνης και αυξημένα επίπεδα της ελεύθερης 

τεστοστερόνης στο πλάσμα.241 Αυτές οι μεταβολές είναι πιθανώς η αιτία της 

αμηνόρροιας που απαντάται όχι σπάνια στις γυναίκες με σοβαρού βαθμού παχυσαρκία 

και πιθανώς να αποτελούν μέρος του φάσματος της πολυκυστικής νόσου των ωοθηκών. 

Τα αυξημένα επίπεδα των ανδρογόνων και η αμηνόρροια αποκαθίστανται με την 

απώλεια του βάρους.242, 243 Τα επίπεδα της ελεύθερης και ολικής οιστραδιόλης είναι 

αυξημένα στις γυναίκες με κεντρικό τύπο παχυσαρκίας, αλλά όχι σε εκείνες με 

περιφερικού τύπου παχυσαρκία. Αντίθετα, τα επίπεδα της οιστριόνης δεν είναι 

διαφορετικά στους δύο τύπους παχυσαρκίας.240 Η συνεχής υπερπαραγωγή των 

οιστρογόνων στους περιφερικούς ιστούς ίσως παίζουν ρόλο στις λειτουργικές 

αιμορραγίες και την ανάπτυξη καρκίνου του ενδομητρίου στις μετεμμηνοπαυσιακές 

παχύσαρκες γυναίκες. 
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5.8 Καρκινογένεση 
Στις ΗΠΑ το 2002, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων για τα κακοήθη νοσήματα 

και τον επιπολασμό της παχυσαρκίας στη χώρα, 41383 (3,2%) περιπτώσεις καρκίνων 

θεωρήθηκε ότι σχετίζονται με την παχυσαρκία.244 Πιο πρόσφατα δεδομένα αναδεικνύουν 

ότι η παχυσαρκία στις ΗΠΑ είναι υπεύθυνη για το 20% των θανάτων από καρκίνο στα 

γυναίκες και για το 14% στους άνδρες.245 Πολλαπλά όργανα στόχοι προσβάλλονται 

όπως: το  ενδομήτριο, οι μαστοί, ο προστάτης, το παχύ έντερο και το ορθό, η χοληδόχος 

κύστη, ο οισοφάγος, το ήπαρ, το πάγκρεας, οι νεφροί και ο μυελός των οστών.

 

246-249 

6. Οφέλη από την απώλεια βάρους στον παχύσαρκο 
 Τα οφέλη από τη μείωση του βάρους σε ασθενείς με προβλήματα παχυσαρκίας 

έχουν γίνει το αντικείμενο λεπτομερούς μελέτης. Έχει επιβεβαιωθεί ότι, για ασθενείς με 

NIDDM, υπέρταση ή υπερλιπιδαιμία, μία μέτρια απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει 

τον έλεγχο της υπεργλυκαιμίας και να ελαττώσει την πίεση του αίματος και τα επίπεδα 

της χοληστερόλης. Ακόμη και εάν οι ασθενείς δεν είναι ικανοί να διατηρήσουν όλη τη 

μείωση του βάρους τους, ένα μικρό ποσό βαθμιαίας απώλειας βάρους προσφέρει 

σημαντικό όφελος σε αρκετά από τα παραπάνω προβλήματα.

 

250 

6.1 Ελαττωμένος κίνδυνος Διαβήτη 
Έχει επιβεβαιωθεί ότι οι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι ασθενείς που επιτυγχάνουν μία 

απώλεια βάρους της τάξης του 5-10% της μάζας του σώματος, μπορεί να βελτιώσουν τον 

έλεγχο του διαβήτη.251, 252 Όμως το πιο σημαντικό όφελος της απώλειας βάρους στον 

παχύσαρκο διαβητικό είναι η επίδρασή της στη θνητότητα. Στους παχύσαρκους και 

υπέρβαρους ασθενείς με NIDDM ή διαταραχή της ανοχής της γλυκόζης, η απώλεια κάθε 

κιλού βάρους συνδέεται με έναν μέσο όρο παρατεινόμενης επιβίωσης 3-4 μηνών! Μία 

ολική απώλεια 10 κιλών θα ήταν αρκετή για να αυξήσει κατά 35% το προσδόκιμο 

επιβίωσης που συνδέεται με τη διάγνωση του NIDDM.

 

253 

6.2 Μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου 
Η επιτυχής απώλεια βάρους σε παχύσαρκους ασθενείς συνδέεται με ελάττωση 

της πίεσης του αίματος.254, 255 Στους παχύσαρκους ασθενείς με υπέρταση, ακόμη και μία 

σχετικά μέτρια απώλεια του βάρους συνδέεται με μία κλινικά ωφέλιμη επίδραση στην 

πίεση του αίματος.256, 257 Ακόμη και σε ασθενείς που ήταν υπέρβαροι άνω του 10%, 
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αποδείχθηκε ότι στα 2/3 των περιπτώσεων είναι ικανοί να φθάσουν σε επίπεδα 

φυσιολογικής πίεσης, με την απώλεια του μισού από το πλεονάζον βάρος τους.255 Επίσης 

μία σαφής βελτίωση του προφίλ των λιπιδίων του αίματος παρουσιάστηκε σε ασθενείς 

που ελάττωσαν το βάρος τους κατά μέσον όρο 7,4 κιλά..

 

258 

7. Συντηρητική θεραπεία της παχυσαρκίας 

7.1 Γενικά     
Ο στόχος της απώλειας βάρους είναι η βελτίωση της υγείας του παχύσαρκου 

ασθενούς και η μείωση του κινδύνου ανάπτυξης επιπλοκών σχετιζομένων με την 

παχυσαρκία. Γι’ αυτό, είναι σημαντική η αναγνώριση των ασθενών που χρειάζονται 

θεραπεία, η ανάπτυξη και η εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων, η επιλογή της 

ενδεικνυόμενης θεραπείας, η μακροχρόνια παρακολούθηση και η τροποποίηση της 

αγωγής, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι οδηγίες για τη θεραπεία της παχυσαρκίας 

καθορίσθηκαν από το National Institutes of Health (NIH) to 1998.

 Σε γενικές γραμμές, κάποια μορφή θεραπείας πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς 

με ΒΜΙ>25kg/m

259 

2 αλλά η επιθετικότητα της αγωγής καθορίζεται από τον κίνδυνο των 

συνοδών επιπλοκών και από τη δυνατότητα του ατόμου να ακολουθήσει τις 

θεραπευτικές επιταγές. Οι προσπάθειες απώλειας βάρους είναι συνήθεις ακόμη και χωρίς 

τη συμβουλή ιατρού. Η συνολική επιτυχία των μέτρων που παίρνουν μόνοι τους οι 

ασθενείς είναι κατά κανόνα περιορισμένη. Είναι βέβαιο ότι οι αιτίες που βρίσκονται 

πίσω από τη σταθερή αποτυχία μακροχρόνιας απώλειας βάρους είναι πολλές και 

σύνθετες.

 Η επιτυχία της θεραπείας έγκειται στην επίτευξη ενός αρνητικού ενεργειακού 

ισοζυγίου, είτε ελαττώνοντας την πρόσληψη, είτε αυξάνοντας την κατανάλωση θερμίδων 

ή συχνότερα με συνδυασμό και των δύο, έτσι ώστε οι ενδογενείς αποθήκες του 

σωματικού λίπους να χρησιμοποιούνται ως ενεργειακό μέσο. Περίπου το 75-85% του 

βάρους που χάνεται με τη δίαιτα αφορά στο λίπος, ενώ το 15-25% αφορά στις άλλες 

μορφές ενέργειας.

260, 261 

262

 

 Η θεραπευτική αντιμετώπιση αναφέρεται στη συντηρητική 

θεραπεία και επί αποτυχίας αυτής στη χειρουργική θεραπεία. 

7.2 Τροποποίηση της συμπεριφοράς 
Η τροποποίηση της συμπεριφοράς βοηθάει τους παχύσαρκους ασθενείς να 

αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, ο οποίος συμβάλλει στην εκδήλωση της παχυσαρκίας. 
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Στηρίζεται στη λεπτομερή καταγραφή από μέρους του ασθενούς των ημερησίων 

γευμάτων και της φυσικής δραστηριότητας. Διερευνούνται τα εξωτερικά ερεθίσματα που 

οδηγούν στην αυξημένη πρόσληψη τροφής. Στη συνέχεια μεθοδεύεται η αλλαγή των 

συνηθειών του ατόμου και η εφαρμογή από τον ασθενή μεθόδων ελέγχου της σίτισης, 

καθώς και των υπεύθυνων αιτιών (π.χ. αύξηση του χρόνου μάσησης της τροφής, 

διαχωρισμός της σίτισης από εξωτερικά ερεθίσματα όπως η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, 

περιορισμός των πλούσιων σε θερμίδες τροφών, έλεγχος της παρορμητικής σίτισης σε 

καταστάσεις άγχους, κούρασης ή ανίας και αύξηση της φυσικής άσκησης). Τα 

προγράμματα τροποποίησης της συμπεριφοράς εφαρμόζονται με τη μορφή ομαδικής 

θεραπείας από ψυχοθεραπευτές και περιλαμβάνουν την ενημέρωση, την «εμφύσηση» 

θετικής σκέψης, την κοινωνική υποστήριξη και τη βοήθεια από συγγενείς και φίλους.

 Η αποτελεσματικότητα της τροποποίησης της συμπεριφοράς στη θεραπεία της 

παχυσαρκίας παραμένει η ίδια τα τελευταία 25 χρόνια. Οι ασθενείς που ακολουθούν 

πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας χάνουν περίπου 0,5 kg την εβδομάδα και 10% του 

αρχικού σωματικού βάρους μετά από 6μηνη αγωγή.

263, 

264, 265 

266 Αυτοί οι ασθενείς συνήθως 

επανακτούν το 1/3 του απολεσθέντος βάρους μέσα σε ένα έτος από τη διακοπή της 

θεραπείας. Η διατήρηση μίας τακτικής επαφής (δύο φορές την εβδομάδα) με τους 

θεραπευτές συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της απώλειας 

βάρους.267Δυστυχώς πολλοί ασθενείς κουράζονται και διακόπτουν τα προγράμματα 

τροποποίησης της συμπεριφοράς μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής τους και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα το 50% αυτών των ασθενών να επανακτά όλο το απολεσθέν  βάρος μέσα σε 

ένα διαστημα 3-5 ετών.268

 

  

7.3 Διαιτητική αγωγή 
Αν η προσλαμβανόμενη ενέργεια είναι μικρότερη από την καταναλισκόμενη, 

τότε είναι εφικτή η απώλεια βάρους. Η μελέτη με την άμεση θερμιδομετρία έδειξε ότι η 

ελάχιστη ποσότητα θερμίδων που χρειάζεται για τη διατήρηση του σωματικού βάρους 

είναι 1200kcal ημερησίως στην πλειονότητα των ενηλίκων. Επομένως, πρόσληψη 

θερμίδων μικρότερη των 1200kcal ημερησίως θα οδηγήσει σε απώλεια βάρους.269 Η 

απώλεια βάρους εξαρτάται από τη μετακίνηση των υγρών, από τη σωματική άσκηση και 

από τις αλλαγές του μεταβολικού ρυθμού, αλλά γενικά ένα αρνητικό ισοζύγιο 7500 

θερμίδων απαιτείται για την απώλεια 1 kg, αν η αποτίμηση γίνεται μετά τις πρώτες 
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ημέρες της δίαιτας (για να απο φευχθεί η σύγχυση πο υ προ κύπτει από την απώλεια 

υγρών).

 Οι θεραπευτικές οδηγίες όπως καθορίσθηκαν από το ΝΙΗ προτείνουν για τα 

υπέρβαρα άτομα (ΒΜΙ:25-29,9 kg/m

270, 271, 272 

2) που εμφανίζουν δύο ή περισσότερους παράγοντες 

κινδύνου και για τους παχύσαρκους κατηγορίας Ι (ΒΜΙ:30-34,9 kg/m2) μείωση της 

προσλαμβανόμενης ενέργειας κατά 500kcal περίπου ημερησίως. Αυτή η μείωση θα 

οδηγήσει σε απώλεια βάρους 0,45kg περίπου την εβδομάδα και σε μείωση του 

σωματικού βάρους κατά 10% περίπου το εξάμηνο. Τα παχύσαρκα άτομα κατηγορίας ΙΙ 

(ΒΜΙ:35-39,9 kg/m2) και κατηγορίας ΙΙΙ (ΒΜΙ:≥40 kg/m 2

 Η διαιτητική αγωγή διακρίνεται ανάλογα με το ημερήσιο ποσό των παρεχομένων 

θερμίδων σε δίαιτα χαμηλής θερμιδικής αξίας (LCD) (1000-1200 kcal/ημερησίως) και σε 

δίαιτα πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας (VLCD) (<800 kcal/ημερησίως). Η δίαιτα 

χαμηλής θερμιδικής αξίας οδηγεί σε μείωση του σωματικού βάρους κατά 8%, μετά από 

4-6 μήνες θεραπείας. Η δίαιτα πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας επιτυγχάνει αξιόλογη 

μείωση του σωματικού βάρους κατά 15-20%, μετά από 4 μήνες θεραπείας. Ωστόσο, είναι 

δύσκολο για τους ασθενείς να ακολουθήσουν μία δίαιτα πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας. 

Η επανάκτηση του απολεσθέντος σωματικού βάρους είναι μεγαλύτερη για τους ασθενείς 

που ακολούθησαν δίαιτα VLCD παρά γι’ αυτούς που ακολούθησαν δίαιτα LCD, με 

αποτέλεσμα, η απώλεια βάρους μετά τον πρώτο χρόνο να είναι παρόμοια και για τις δύο 

δίαιτες.

) θα πρέπει να μειώσουν την 

προσλαμβανόμενη ενέργεια περίπου κατά 500-1000 kcal ημερησίως για να πετύχουν μία 

απώλεια βάρους 0,45-0,9 kg περίπου την εβδομάδα. Χρήσιμη είναι η συμβολή του 

διαιτολόγου, που υπολογίζει τις ενεργειακές ανάγκες του παχύσαρκου και διαμορφώνει 

τη δίαιτα επιλέγοντας τις τροφές που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του ασθενούς.  

273,  

 Προγράμματα απώλειας βάρους που περιλαμβάνουν «νηστεία» και επακόλουθη 

«ημιλιμοκτονία» χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια σήμερα. Ενώ είναι αποτελεσματικά 

στην επίτευξη απώλειας βάρους βραχυπρόθεσμα, αποδείχθηκε ότι πολλοί ασθενείς (ίσως 

οι περισσότεροι) επανακτούν το βάρος τους σε σταθερή βάση. Μία επιστροφή στο 

αρχικό βάρος εμφανίζεται στους μισούς ασθενείς εντός 2-3 ετών. Λιγότεροι από το 3% 

των ασθενών διατηρούν την απώλεια βάρους τους επί 5 έτη.

242 

 Το κυριότερο πρόβλημα που συνδέεται με τη διαιτητική αγωγή είναι ότι η 

απώλεια βάρους σπάνια διατηρείται μετά τη διακοπή αυτής της θεραπείας. Οι 

περισσότεροι ασθενείς επανέρχονται στο αρχικό τους βάρος εντός 5 ετών από το τέλος 

μίας συνήθους δίαιτας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μέτρα αυτά είναι 

274 
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αναποτελεσματικά μακροπρόθεσμα και αποτυγχάνουν να επιδείξουν επιτυχημένο έλεγχο 

του βάρους 3-5 χρόνια αργότερα, αν και ο συνδυασμός με σωματική άσκηση 

μεγιστοποιεί την πιθανότητα επιτυχίας.

 

275 

7.4 Φυσική άσκηση 
Η αυξημένη φυσική δραστηριότητα και η σωματική άσκηση δεν είναι 

αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση του σωματικού βάρους στα αρχικά στάδια. 

Μόνο ένα μικρό ποσό ενέργειας καταναλώνεται με τις δραστηριότητες που μπορεί να 

επιτελέσουν οι παχύσαρκοι ασθενείς. Επομένως, η αυξημένη φυσική δραστηριότητα των 

παχύσαρκων ατόμων αμέσως μετά την έναρξη δίαιτας, συνήθως δεν αυξάνει την αρχική 

απώλεια βάρους.276 Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός της φυσικής δραστηριότητας και της 

σωματικής άσκησης με τη δίαιτα είναι απαραίτητος, γιατί η αύξηση της σωματικής 

άσκησης είναι χρήσιμη για τη μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους. Αρκετές 

μελέτες έχουν δείξει ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς που πετυχαίνουν μία μακροχρόνια (≥1 

έτους ) απώλεια βάρους ασκούνται σε καθημερινή βάση.277-279 Η ωφέλιμη δράση της 

φυσικής άσκησης στη διατήρηση της απώλειας βάρους οφείλεται σε φυσιολογικούς και 

ψυχολογικούς μηχανισμούς, που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και τη 

βελτίωση της διάθεσης, την αύξηση της αυτοεκτίμησης και τη συμμόρφωση με τη 

διαιτητική αγωγή.

 Ο βαθμός της σωματικής άσκησης που σχετίζεται με τη μακροχρόνια διατήρηση 

της απώλειας βάρους είναι σημαντικός. Οι περισσότερες σειρές προτείνουν ένα επίπεδο 

σωματικής άσκησης της τάξης των 2500 θερμίδων την εβδομάδα, που ισοδυναμεί με 60-

75 λεπτά μέτριας δραστηριότητας την ημέρα (ζωηρό βάδισμα) ή 30 λεπτά έντονης 

δραστηριότητας την ημέρα (ποδήλατο, αεροβική γυμναστική, jogging).

280 

281-282 Είναι 

σημαντικό να τίθενται αρχικά μέτριοι στόχοι και να αυξάνεται βαθμιαία η σωματική 

άσκηση μέχρι να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα βάρους. Τόσο η προγραμματισμένη 

σωματική άσκηση κατά τη διάρκεια της ημέρας (τρέξιμο, κολύμβηση,ποδήλατο), όσο 

και η αυξημένη φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας (βάδισμα αντί για 

οδήγηση, χρησιμοποίηση της κλίμακας αντί για ανελκυστήρα) είναι αποτελεσματικά στη 

διατήρηση της απώλειας βάρους.283 Επιπλέον, η άσκηση, αυτή καθεαυτή, βελτιώνει την 

υπέρταση και συμβάλλει στην ψυχολογική στήριξη αυτών των ασθενών.

 

284 
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7.5 Φαρμακευτική αγωγή 
Η δυσκολία στην επίτευξη μακροχρόνιας απώλειας βάρους με τις 

προαναφερθείσες μεθόδους αύξησε το ενδιαφέρον για τη φαρμακευτική θεραπευτική 

αγωγή της παχυσαρκίας. Οι ενδείξεις για τη φαρμακευτική αγωγή της παχυσαρκίας 

αφορούν ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) ≥30  kg/m2, ή δείκτη μάζας σώματος 

(BMI) 27-29,9 kg/m2

 Για τη φαρμακευτική αγωγή κατά της παχυσαρκίας έχουν δοκιμασθεί διάφορα 

σκευάσματα. Τα κατασταλτικά της όρεξης είναι η διαιθυλπροπιόνη, η μαζινδόλη, η 

βενζφενταμίνη, η φεντερμίνη και η φενφλουραμίνη. Όλα αυτά τα φάρμακα είναι 

ανάλογα της αμφεταμίνης και έχουν σημαντική δυνατότητα διέγερσης του κεντρικού 

νευρικού συστήματος, εκτός από τη φενφλουραμίνη η οποία έχει κατασταλτικές 

ιδιότητες και δρα μέσω απελευθέρωσης και αναστολής επαναπρόσληψης της 

σεροτονίνης.

 σε συνδυασμό με μία επιπλοκή που σχετίζεται με την παχυσαρκία. 

285, 286 Τα κριτήρια για τη χορήγηση των κατασταλτικών της όρεξης 

φαρμάκων στη θεραπεία της παχυσαρκίας είναι αβέβαια. Δεδομένης της μείωσης της 

θνητό τητας από  την απώλεια βάρο υς με τη χο ρήγηση φαρμάκων, η χρήση των 

κατασταλτικών της όρεξης μπορεί να ωφελήσει επιλεγμένους ασθενείς, όπως σοβαρά 

παχύσαρκα άτομα στα οποία έχουν αποτύχει άλλες μορφές θεραπείας και εμφανίζουν 

σοβαρές συνακόλουθες καταστάσεις (υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδης 

διαβήτης).287 Όλοι ο υποψήφιοι για θεραπεία με κατασταλτικά της όρεξης πρέπει να 

ενημερώνονται για τις πιθανές παρενέργειες και να παρακολουθούνται τακτικά με 

φυσική εξέταση και όταν κρίνεται σκόπιμο με εργαστηριακές εξετάσεις και 

υπερηχογράφημα καρδίας.

 Ουσίες με διεγερτική δράση επί του μεταβολισμού και της θερμογένεσης, όπως 

θυρεοειδικές ορμόνες και αγωνιστές των β3-αδρενεργικών υποδοχέων στο λιπώδη ιστό 

έχουν επίσης δοκιμασθεί με πτωχά όμως αποτελέσματα. 

288 

 Ένα νεότερο συμπαθομιμητικό φάρμακο είναι η σιβουτραμίνη η οποία δρα σαν 

ανορεξιογόνο μέσω αναστολής της επαναπρόσληψης της νορεπινεφρίνης, της 

σεροτονίνης και της ντοπαμίνης. Η επίδραση της σιβουτραμίνης στο σωματικό βάρος 

είναι δοσοεξαρτώμενη και κυμαίνεται από 1-30 mg ημερησίως.

 Δύο μακροχρόνιες τυχαιοποιημένες μελέτες ελέγχου έδειξαν ότι η μέση απώλεια 

βάρους ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν 10-20 mg σιβουτραμίνης 

ημερησίως σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε placebo θεραπεία.

289 

290, 291 Οι πιο συχνές 

παρενέργειες της σιβουτραμίνης είναι η ξηροστομία, η κεφαλαλγία, η δυσκοιλιότητα και 
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η αϋπνία. Τον Ιανουάριο του 2010, ο παγκόσμιος οργανισμός φαρμάκων απαγόρευσε την 

κυκλοφορία της σιβουτραμίνης λόγω σοβαρών  καρδιαγγειακών παρενεργειών (αύξηση 

της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας). Σήμερα συνεχίζεται η 

προσπάθεια δημιουργίας φαρμάκων αυτής της ομάδας, που θα επιτύχουν ικανοποιητική 

απώλεια βάρους χωρίς παρενέργειες. 

 Η ορλιστάτη είναι ένα συνθετικό παράγωγο που προέρχεται από τον 

Streptomyses toxytricini και αναστέλλει τη λιπάση των θηλαστικών. Συγκεκριμένα 

συνδέεται με την λιπάση στο γαστρεντερικό σύστημα και εμποδίζει την πέψη και την 

απορρόφηση του λίπους ως τροφής. Η χορήγηση 120 mg ορλιστάτης, τρείς φορές την 

ημέρα, μαζί με τα γεύματα, έχει ως αποτέλεσμα το 70% των προσλαμβανομένων 

τριγλυκεριδίων να απορροφάται, ενώ το υπόλοιπο 30% να αποβάλλεται στα κόπρανα.292 

Η ορλιστάτη έχει επίσης θετική επίδραση στα επίπεδα της χοληστερόλης ορού, 

ανεξαρτήτως της απώλειας βάρους. Τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης μειώνονται 

περισσότερο στους ασθενείς που βρίσκονται σε αγωγή με ορλιστάτη σε σύγκριση με τα 

άτομα που λαμβάνουν placebo θεραπεία, ακόμη και αν γίνει αναγωγή ως προς την 

εκατοστιαία απώλεια βάρους.293, 294 Ο πιθανός μηχανισμός σχετίζεται με την επίδραση 

της ορλιστάτης στην απορρόφηση της χοληστερόλης της τροφής.

 Οι κυριότερες παρενέργειες της ορλιστάτης αφορούν σε γαστρεντερικές 

διαταραχές, οι οποίες συνήθως παρατηρούνται τις 4 πρώτες εβδομάδες της αγωγής, είναι 

ελαφράς ως μέτριας εντάσεως και προκαλούνται από τη δυσαπορρόφηση του λίπους. Η 

ορλιστάτη επηρεάζει την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών και ιδιαίτερα τη β-

καροτίνη και τις βιταμίνες D και Ε. Επίσης μπορεί να επηρεάσει και την απορρόφηση 

διάφορων λιποφιλικών φαρμάκων, όπως της κυκλοσπορίνης, αν λαμβάνονται 

ταυτόχρονα, γι’ αυτό αν απαιτείται συγχορήγησή τους πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 

τουλάχιστον 2 ωρών.

295 

 Η φαρμακευτική αγωγή κατά της παχυσαρκίας είναι περισσότερο 

αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται μαζί με τροποποίηση της συμπεριφοράς.

296, 294 

297 Τέλος ο 

συνδυασμός διαίτης, φαρμακευτικής αγωγής, φυσικής άσκησης και τροποποίησης της 

συμπεριφοράς είναι ο πλέον αποτελεσματικός. Στην πράξη όμως, η μακροχρόνια 

απώλεια βάρους είναι δύσκολο να επιτευχθεί και η μακροπρόθεσμη ανταπόκριση των 

παχύσαρκων ασθενών στη συντηρητική θεραπεία είναι μικρή.

 

260, 261 
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8. Χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας 

8.1 Ιστορική αναδρομή 
 Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απασχόλησε την ανθρωπότητα από πολύ νωρίς, 

όμως μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα αναφέρονται οι πρώτες παρατηρήσεις που 

συνδέουν την εντερεκτομή με απώλεια βάρους. Το 1894, ο Τrzebicky δημοσίευσε τα 

πρώτα δεδομένα από πειράματα σε σκύλους, στους οποίους έκανε κεντρικές και 

περιφερικές εντερεκτομές που είχαν σαν συνέπεια θρεπτικές διαταραχές. Το 1895 ο Von 

Eiselsberg ανέφερε πρώτος την απώλεια βάρους σε ανθρώπους μετά από γαστρεκτομή. 

Από τότε πολλές έρευνες πραγματοποιήθηκαν για την ανεύρεση χειρουργικού τρόπου 

αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. 

 Μετά από πολλές πειραματικές μελέτες, ο Kremen το 1954, πραγματοποίησε την 

πρώτη θεραπευτική χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, 

εκτέλεσε την πρώτη εντερεκτομή και τελικοτελική νηστιδοειλεϊκή αναστόμωση.

Νηστιδο-ειλεϊκή παράκαμψη ( Jejuno-ileal bypass ) 

298 

Η πρώτη όμως ολοκληρωμένη κλινική μελέτη της χειρουργικής αντιμετώπισης 

της παχυσαρκίας αποδίδεται στους Payne και Dewind, το 1955 και αφορούσε ασθενείς 

που είχαν υποβληθεί σε  επέμβαση παράκαμψης του λεπτού και του παχέος εντέρου με 

τελικοπλάγια είλεοεγκαρσία αναστόμωση, τεχνική που αργότερα εγκαταλείφθηκε λόγω 

των πολλών επιπλοκών της και κυρίως της ηπατικής ανεπάρκειας που προκαλούσε. Η 

μέθοδος τροποποιήθηκε από τον Payne και εφαρμόστηκε τελικοπλάγια νηστιδοειλεϊκή 

παράκαμψη, όπου αναστομώνονται τα αρχικά 35 cm της νήστιδος στον τελικό ειλεό 

10cm προ της ειλεοτυφλικής βαλβίδας (14in x 4in ή 35c x 10cm). 

 Πολύ γρήγορα εμφανίστηκαν και πολλές τροποποιήσεις της μεθόδου αυτής. 

Αναφέρεται ενδεικτικά η τροποποίηση του Scott (τελικοτελική νηστιδοειλεϊκή 

παράκαμψη – 30cm x 15cm), όπου η αναστόμωση γίνεται τελικοτελικά και το 

παραμένον τυφλό λεπτό έντερο αναστομώνεται με το εγκάρσιο κόλο.299, 300 Αυτές οι 

επεμβάσεις που ήταν πολύ διαδεδομένες τη δεκαετία του ’60, υπήρξαν πολύ 

αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά στην απώλεια βάρους. Συνοδεύονταν όμως από σοβαρές 

επιπλοκές, όπως ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ανεπάρκεια βιταμινών, οστεομαλακία από 

έλλειψη βιταμίνης D, νευρομυοπάθεια από έλλειψη βιταμίνης Β12, αρθρίτιδα, έντονο 

διαρροϊκό σύνδρομο, νεφρολιθίαση από λίθους οξαλικού ασβεστίου, χολολιθίαση και 

ηπατική ανεπάρκεια. Η ηπατική ανεπάρκεια οφειλόταν στις ενδοτοξίνες που παράγονταν 

από την υπέρμετρη ανάπτυξη των βακτηριδίων στο παρακαμπτόμενο τμήμα του λεπτού 
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εντέρου. Έτσι, το υψηλό ποσοστό και η βαρύτητα των επιπλοκών που ακολουθούσαν τις 

εντερικές παρακάμψεις οδήγησε στην εγκατάλειψη αυτού του είδους των 

επεμβάσεων .

Γαστρική παράκαμψη 

301 

 Το 1966, οι Mason και Ito πραγματοποίησαν τις πρώτες γαστρικές παρακάμψεις 

δηλαδή μία οπισθοκολική γαστρονηστιδική αναστόμωση - Billroth II, με γαστρικό 

θύλακα χωρητικότητας 100 ml και διάμετρου 2 cm του στομίου της Γ.Ε.Α. Η μέση 

απώλεια βάρους ήταν ικανοποιητική (60 pounds μετά από 18 μήνες παρακολούθησης). Η 

τεχνική συνάντησε αυστηρή κριτική από τους χειρουργούς της εποχής γιατί θεωρήθηκε 

ότι θα προκαλούσε συχνά αναστομωτικό έλκος. Πειραματικά όμως δεδομένα από τους 

ίδιους ερευνητές απέδειξαν ότι ήταν απίθανο να δημιουργηθεί αναστομωτικό έλκος μετά 

από γαστρική παράκαμψη, γιατί από το άνω τμήμα του στομάχου εκκρίνονται μικρές 

ποσότητες οξέος. 

Παραλλήλως έγιναν προσπάθειες να περιορισθεί η ποσότητα της προσλαμβανομένης 

τροφής, όπως η σύγκλειση του στόματος με συγκράτηση των δοντιών με σύρμα, μέθοδος 

που εγκαταλείφθηκε σύντομα γιατί οι ασθενείς κατέφευγαν σε λήψη μεγάλης ποσότητας 

υγρών τροφών και σε περιπτώσεις εμέτων παρατηρήθηκαν εισροφήσεις και θάνατοι.

 Ο Griffen εφάρμοσε τη γαστροεντεροαναστόμωση κατά Roux-en-Y για την 

αποφυγή της αλκαλικής γαστρίτιδας.

302 

303 Αν και προτάθηκαν στη συνέχεια διάφορες 

παραλλαγές της αρχικής τεχνικής, η γαστροεντεροαναστόμωση κατά Roux-en-Y 

αποτελεί μία αποτελεσματική επέμβαση κατά της παχυσαρκίας με αποδεκτό ποσοστό 

επιπλοκών.

Γαστροπλαστικές 

304 

 Το 1971, οι Printen και Mason εισήγαγαν τις διαμερισματοποιήσεις του στομάχου 

ή γαστροπλαστικές. Στην αρχή εφαρμόσθηκε η οριζόντια διαμερισματοποίηση του 

στομάχου με τη δημιουργία ενός χαμηλής περιεκτικότητας ανώτερου γαστρικού θυλάκου, 

ο οποίος επικοινωνεί με τον υπόλοιπο στόμαχο με ένα στενό στόμιο 1 cm κατά μήκος 

του μείζονος τόξου του στομάχου. Η τεχνική αυτή όμως απέτυχε γιατί με την πάροδο του 

χρόνου παρατηρούνταν διάταση του ανώτερου γαστρικού θυλάκου και διεύρυνση του 

στομίου επικοινωνίας μεταξύ των δύο γαστρικών διαμερισμάτων.305 Ο Gomez ενίσχυσε 

το στόμιο κατά μήκος του μείζονος τόξου του στομάχου με πλέγμα πολυπροπυλενίου.306 

Τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των οριζοντίων 

διαμερισματοποιήσεων οδήγησαν τους Tretbar και Sifars στην εφαρμογή της κάθετης 

γαστροπλαστικής, δηλαδή τη δημιουργία ενός γαστρικού θυλάκου κατά μήκος του 
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ανώτερου τμήματος του ελάσσονος τόξου του στομάχου, ο οποίος επικοινωνεί με το 

υπόλοιπο στομάχι μέσω ενός στομίου διαμέτρου 1 cm.307 Ο Mason, το 1980, περιέγραψε 

την ενισχυμένη κάθετη διαμερισματοποίηση του στομάχου (Vertical Banded 

Gastroplasty – VBG), όπου δημιουργείται ένας κάθετος γαστρικός θύλακος 

χωρητικότητας 15 ml, ο οποίος επικοινωνεί με τον υπόλοιπο στόμαχο με στόμιο εύρους 

μικρότερου των 12 mm, του οποίου το εύρος διατηρείται σταθερό δια εξωτερικής 

ενισχύσεώς του με δακτύλιο από συνθετικό υλικό.

 Το 1992 οι Chelala και Belachew πραγματοποίησαν την πρώτη λαπαροσκοπική 

τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου

308 

309

 

 ενώ το 1993 οι Wittgrove και Lonroth 

πραγματοποίησαν την πρώτη λαπαροσκοπική γαστρική παράκαμψη και την πρώτη 

λαπαροσκοπική κάθετη γαστροπλαστική. 

8.2 Ενδείξεις και αντενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης 
 Οι ενδείξεις της χειρουργικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σοβαρού βαθμού, 

όπως καθορίσθηκαν από το National Institutes of Health Consensus το 1991310

 

 , 

περιέχονται στον παρακάτω πίνακα 

Ενδείξεις για την χειρουργική αντιμετώπιση της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας: 

• BMI (Kg/m2

• BMI (Kg/m

)≥ 40 ή  
2

Επιπρόσθετα κριτήρια περιλαμβάνουν: 

)≥ 35 σε ασθενείς με παρουσία συνοδών νοσημάτων της 

παχυσαρκίας: ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, τα 

καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο, η 

αρθρίτιδα και η υπερλιπιδαιμία. 

• Η αποτυχία επανειλημμένων προσπαθειών θεραπείας με συντηρητικές μεθόδους 

• Αποδεκτός εγχειρητικός κίνδυνος 

• Η απουσία ενδοκρινικών ή άλλων  νοσημάτων που οδηγούν στην παχυσαρκία και 

τα οποία δυνητικά μπορεί να αντιμετωπιστούν με συντηρητικές μεθόδους 

θεραπείας 

• Αναγκαία η παρουσία εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας που περιλαμβάνει 

χειρουργό, αναισθησιολόγο, παθολόγο, ψυχίατρο, ενδοκρινολόγο και 

διαιτολόγο311 



 45 

• Απουσία παθολογικών ή ψυχιατρικών αντενδείξεων, κατάχρησης αλκοόλ καθώς 

και χρήσης ναρκωτικών ουσιών 

• Πλήρης κατανόηση της τεχνικής και των κινδύνων της επέμβασης από τον 

ασθενή, καθώς και δέσμευσή του για μακροχρόνια μετεγχειρητική 

παρακολούθηση 

• Η ύπαρξη εξειδικευμένου χειρουργικού κέντρου που μπορεί να παρέχει ασφάλεια 

και μετεγχειρητική υποστήριξη

 

311, 312 

 

Λίγες είναι οι αντενδείξεις για τη χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Σε 

αυτές περιλαμβάνονται σοβαρές συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις, που είναι 

δυνατόν να αυξήσουν τον περιεγχειρητικό κίνδυνο σε μη αποδεκτά επίπεδα, όπως 

ασταθής στηθάγχη, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου, χρόνια αναπνευστική 

νόσος, κακοήθεια, ηπατική ανεπάρκεια, πυλαία υπέρταση καθώς και διαταραχές 

νοητικών και ψυχικών λειτουργιών όπως μείζονα ψυχοπαθολογία, εξάρτηση από αλκοόλ 

και ψυχοτρόπες ουσίες, νοητική διαταραχή και επηρεασμένη αντιληπτική ικανότητα. 

 

8.3 Προεγχειρητικός έλεγχος 
 Ο προεγχειρητικός έλεγχος των παχύσαρκων ασθενών πρέπει να γίνεται με πολύ 

προσοχή από μία ιατρική ομάδα που περιλαμβάνει χειρουργό, παθολόγο, ψυχίατρο, 

διαιοτολόγο και νοσηλευτή. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορεί να εισαχθούν την 

προηγουμένη ημέρα της προγραμματισμένης επέμβασης. Παρόλ’ αυτά όταν υπάρχουν 

προβλήματα όπως σοβαρό σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο, συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια ή σακχαρώδης διαβήτης με σοβαρή αγγειοπάθεια, οι ασθενείς αυτοί πρέπει 

να εισάγονται 2-3 ημέρες νωρίτερα και να ακολουθούν την κατάλληλη προετοιμασία, 

ώστε να μειώνονται οι εγχειρητικοί κίνδυνοι. 

 Οι εξετάσεις ρουτίνας που γίνονται συνήθως είναι: γενική αίματος, γενική ούρων, 

πλήρης βιοχημικός έλεγχος, σίδηρος και σιδηροδεσμευτική ικανότητα, βιταμίνη Β12, 

ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα καρδίας, αέρια 

αίματος και πνευμονικές λειτουργικές δοκιμασίες για τον αποκλεισμό του συνδρόμου 

υποαερισμού, μελέτη του ύπνου για τον έλεγχο του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο, 

υπερηχογράφημα Doppler των φλεβών των κάτω άκρων για τον αποκλεισμό της εν τω 

βάθει φλεβικής θρόμβωσης και δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη. Επειδή η χολολιθίαση 
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παρουσιάζεται σε ποσοστό 15-25% στους παχύσαρκους σοβαρού βαθμού, ο 

υπερηχογραφικός έλεγχος των χοληφόρων συνιστάται σε όσα άτομα δεν έχουν 

υποβληθεί σε χολοκυστεκτομή. Σημειώνεται ότι το ενεργό έλκος αποτελεί αντένδειξη για 

χειρουργική επέμβαση σε θεραπεία της «σοβαρής παχυσαρκίας». 

 Η εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης του υποψηφίου για την επέμβαση 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και ενδεχομένως δυσκολότερα σημεία της 

προεγχειρητικής εκτίμησης. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα υψηλό ποσοστό των παχύσαρκων 

ασθενών παρουσιάζει κάποιας μορφής ψυχιατρική διαταραχή313. Επιπλέον, μια καλή 

ψυχολογική κατάσταση και οι επαρκείς νοητικές λειτουργίες του ασθενούς είναι 

απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.314

 

 
Η επιλογή της χειρουργικής επέμβασης με τους πιθανούς κινδύνους, τα αναμενόμενα 

οφέλη και η ανάγκη για μακροχρόνια παρακολούθηση θα πρέπει να εξηγηθούν ευκρινώς 

στον ασθενή ώστε να δώσει τη συγκατάθεσή του. 

8.4 Μετεγχειρητική παρακολούθηση 
 Γενικά, η άμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση των παχύσαρκων ασθενών δεν 

διαφέρει από αυτή των συνήθων ενδοκοιλιακών επεμβάσεων. Έμφαση πρέπει να δοθεί 

στη χορήγηση προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής, την προσεκτική παρακολούθηση 

των ζωτικών σημείων, το ισοζύγιο του ύδατος και τον έλεγχο του σακχάρου του αίματος. 

Η χορήγηση χημειοπροφύλαξης συνηθίζεται στα περισσότερα κέντρα χειρουργικής της 

παχυσαρκίας, χωρίς όμως να έχει πιστοποιηθεί ότι είναι απαραίτητη. Η παρακολούθηση 

πρέπει να είναι συνεχής και στενή από ειδικευμένο προσωπικό. Τα πρώτα 24ωρα είναι 

σημαντικά για την άμεση αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανής καρδιοαναπνευστικής 

επιπλοκής, διαφυγής ή ενδοκοιλιακής λοίμωξης. Η ταχεία κινητοποίηση των ασθενών, η 

αναπνευστική φυσικοθεραπεία και η συνεχής παρακολούθηση είναι παράγοντες που 

ελαχιστοποιούν την εμφάνιση άμεσων μετεγχειρητικών επιπλοκών. Οι ασθενείς δε 

σιτίζονται μέχρι να αναφέρουν την αποβολή αερίων, συνήθως την τρίτη μετεγχειρητική 

ημέρα. Από την τέταρτη μετεγχειρητική ημέρα και μετά λαμβάνουν συνήθως 

συμπλήρωμα διατροφής με νερό από το στόμα, μέχρι την έξοδό τους από το νοσοκομείο  

συνήθως την 5η

Η απώτερη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών είναι επίσης έργο 
εξειδικευμένης ομάδας ιατρών που, εκτός από το χειρουργό θα πρέπει να περιλαμβάνει 

και διαιτολόγο. Οι ασθενείς μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο και για τις δύο 

 ή 6η μετεγχειρητική ημέρα. 
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επόμενες εβδομάδες παραμένουν σε υδρική δίαιτα και προχωρούν προσεκτικά σε πλήρη 

δίαιτα περίπου στο τέλος της 6ης

 

 εβδομάδας. Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν 

βαθμιαία στη φυσιολογική διατροφή γύρω στους 3-4 μήνες από την εγχείρηση, αλλά 

υπάρχει σημαντική μείωση της ποσότητας της προσλαμβανόμενης τροφής, γιατί 

επέρχεται γρήγορα κορεσμός. Δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν στην κατανάλωση κρέατος. 

Οι περισσότεροι ασθενείς αρχίζουν σταδιακά με βρώση λευκού κρέατος (κοτόπουλο, 

ψάρι) και γύρω στο 10ο-12ο μετεγχειρητικό μήνα μπορούν να τραφούν και με κόκκινο 

κρέας. Περίπου στο τέλος του τρίτου μήνα, οι περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν μία 

μικρή αλλά ισορροπημένη δίαιτα. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση (follow-up) πρέπει 

να γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα (1-2-3-6-9-12 μήνες και στη συνέχεια σε 

ετήσια βάση). Η παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνει εκτίμηση του ρυθμού απώλειας 

βάρους, της σίτισης και της κατάστασης της θρέψης των ασθενών, πλήρη αιματολογικό 

και βιοχημικό έλεγχο και αναζήτηση πιθανών επιπλοκών από την επέμβαση. 

8.5 Σύγχρονες επεμβάσεις 
Ρυθμιζόμενος γαστρικός ιμάντας (ASGB) 

 Ο Kuzmak, το 1986, εισήγαγε το ρυθμιζόμενο δακτύλιο σιλικόνης, ο οποίος 

συνδέεται με μια υποδόρια αντλία στο κοιλιακό τοίχωμα315

 

. Κατά την τεχνική αυτή 

τοποθετείται μία συσκευή που αποτελείται από ένα δακτύλιο σιλικόνης γύρω από το 

ανώτερο τμήμα του στομάχου, 1-2 cm κάτω από τη γαστροοισοφαγική συμβολή, 

δημιουργώντας έτσι ένα γαστρικό θύλακο χωρητικότητας 15ml. Στο εσωτερικό του 

δακτυλίου υπάρχει ένα κυκλικό μπαλόνι συνδεόμενο με ένα σωληνάκι που καταλήγει σε 

μία βαλβίδα που τοποθετείται υποδόρια στο άνω τμήμα του κοιλιακού τοιχώματος. Το 

εύρος του στομίου, συνήθως διαμέτρου 1 cm, μπορεί να αυξομειωθεί με την έγχυση ή 

την αφαίρεση φυσιολογικού ορού από το μπαλόνι με μία βελόνα από την υποδόρια 

βαλβίδα έγχυσης (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Ρυθμιζόμενος γαστρικός ιμάντας 

 

Γαστρική παράκαμψη (Gastric Bypass) 

 Η πρώτη γαστρική παράκαμψη έγινε από το Mason το 1966, 316 ενώ αργότερα  το 

1977, ο Griffen και οι συνεργάτες του τροποποίησαν τη γαστρική παράκαμψη 

υιοθετώντας την αποκατάσταση του ΓΕΣ με απομονωμένη έλικα Roux317

• Η χολοπαγκρεατική έλικα που ορίζεται ως το τμήμα της νήστιδας που εκτείνεται 

από το σύνδεσμο του Treitz μέχρι τη νηστιδονηστιδική αναστόμωση, που 

αποτελεί το σημείο όπου συναντώνται η τροφή, η χολή και οι παγκρεατικές 

εκκρίσεις. Το μήκος της είναι 60-80 cm . 

(RYGBP). Η 

γαστρική παράκαμψη εξελίχθηκε στα 30 χρόνια που ακολούθησαν την αρχική περιγραφή 

της και σήμερα περιλαμβάνει πολλές τροποποιήσεις. Το μέγεθος του γαστρικού θυλάκου 

προοδευτικά μειώθηκε στην τρέχουσα χωρητικότητα των 15 –20 ml με επιμήκη 

κατασκευή. Η γαστρονηστιδική αναστόμωση οφείλει να κατασκευάζεται με τρόπο τέτοιο 

ώστε να δημιουργείται ένα στόμιο εσωτερικής διαμέτρου 1-1,2 cm. Τα τμήματα του 

εντέρου που προκύπτουν είναι: 

• Η διατροφική έλικα είναι η έλικα Roux που εκτείνεται από τη γαστρονηστιδική 

μέχρι τη νηστιδονηστιδική αναστόμωση. Το μήκος αυτού του τμήματος είναι 75-
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150 cm , αν και μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα μήκη. Μια διατροφική 

έλικα 150 cm αναφέρεται ως γαστρική παράκαμψη με μακρύ σκέλος (long limb). 

Εάν η χολοπαγκρεατική έλικα αναστομωθεί 75-100 cm  από την ειλεοτυφλική 

βαλβίδα, η γαστρική παράκαμψη ονομάζεται περιφερικού τύπου (distal bypass) 

και προσθέτει βαθμό δυσαπορρόφησης λίπους και συμπλόκων υδατανθράκων. 

• Η κοινή έλικα είναι το υπόλοιπο τμήμα του λεπτού εντέρου από τη 

νηστιδονηστιδική αναστόμωση μέχρι την ειλεοτυφλική βαλβίδα. Το μήκος αυτού 

του τμήματος δεν μετράται και διαφοροποιείται ανάλογα με το συνολικό μήκος 

του εντέρου. Η κοινή έλικα συνήθως αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του λεπτού 

εντέρου. (Σχήμα 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2: Γαστρική παράκαμψη 

 

Χολοπαγκρετική εκτροπή (BPD) 

Tο 1979, ο Nicola Scopinaro ανέπτυξε μία νέα τεχνική που προκαλούσε μερική 

δυσαπορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, κυρίως των λιπών και των συμπλόκων 

υδατανθράκων, χωρίς να δημιουργείται τυφλή έλικα, γνωστή ως χολοπαγκρεατική 

εκτροπή.318 Η χολοπαγκρεατική εκτροπή πρέπει να συνοδεύεται με μείωση της 

γαστρικής οξύτητας για την αποφυγή ανάπτυξης αναστομωτικού έλκους, που 
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επιτυγχάνεται με υφολική ή επιμήκη γαστρεκτομή ή με κατάργηση της γαστρικής και 

εντερικής φάσης της έκκρισης οξέος που μπορεί να επιτευχθεί με γαστρική παράκαμψη. 

Η χολοπαγκρεατική εκτροπή κατά Scopinaro αποτελείται από μία οριζόντια 

μερική γαστρεκτομή, που καταλείπει γαστρικό θύλακο συνολικής χωρητικότητας 200-

350ml, με σύγκλειση του δωδεκαδακτύλου, μία γαστρο-νηστιδική αναστόμωση με έλικα 

Roux μήκους 250 εκ και κοινή έλικα με αναστόμωση της χολοπαγκρεατικής έλικας στα 

50 εκ από την ειλεο-τυφλική βαλβίδα.319

 

(Σχήμα 3) 

 
 

Σχήμα 3: Χολοπαγκρετική εκτροπή 

 

Χολοπαγκρεατική εκτροπή με δωδεκαδακτυλικό διακόπτη (Duodenal Switch) 

 Πρόκειται για τροποποίηση της επέμβασης του Scopinaro, που οδηγεί 

επίσης σε δυσαπορρόφηση μέσω χολοπαγκρεατικής εκτροπής. Αν και περιγράφηκε 

αρχικά από τον Hess, εφαρμόσθηκε ευρέως από τον Marceau και την ομάδα του και 

πολύ γρήγορα έγινε δημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.320 



 51 

Σε σύγκριση με την τεχνική του Scopinaro η εγχείρηση αυτή περιλαμβάνει: 

• Επιμήκη γαστρεκτομή που ξεκινά σε απόσταση 6 εκ από τον πυλωρό και 

αφαιρεί το 90% του στομάχου καταλείποντας το 10% με συνολική 

χωρητικότητα 60-80ml. 

• Διατήρηση του πυλωρού. 

• Η διατροφική έλικα μήκους 250 εκ αναστομώνεται 3 εκ από τον πυλωρό 

μετά από διατομή του δωδεκαδακτύλου και σύγκλειση του περιφερικού 

του τμήματος, ενώ η χολοπαγκρεατική έλικα αναστομώνεται 100 εκ από 

την ειλεοτυφλική βαλβίδα. (Σχήμα 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4: Χολοπαγκρετική εκτροπή με δωδεκαδακτυλικό διακόπτη (Duodenal Switch) 

 
Χολοπαγκρεατική εκτροπή μακρών ελίκων (BPD-LL) 

Μία παραλλαγή της χολοπαγκρεατικής εκτροπής, η χολοπαγκρεατική εκτροπή 

μακρών ελίκων, επιτυγχάνει μείωση της γαστρικής οξύτητας με τη δημιουργία ενός 

μικρού γαστρικού θυλάκου χωρητικότητας 40-60 ml, αφήνοντας το υπόλοιπο τμήμα του 

στομάχου στην ανατομική του θέση. 

Ακολουθεί η δημιουργία της διατροφικής, χολοπαγκρεατικής και κοινής έλικας 

με τρόπο ώστε να προκαλείται μερική δυσαπορρόφηση λιπών και συμπλόκων 



 52 

υδατανθράκων, ανάλογα με την προηγούμενη περιγραφείσα τεχνική. Η επέμβαση αυτή 

έχει μικρότερους εγχειρητικούς κινδύνους αποφεύγοντας την αφαίρεση του περιφερικού 

τμήματος του στομάχου.321

 

  

Επιμήκης Γαστρεκτομή (SG) 

Χρησιμοποιήθηκε από τους Hess και Marceau ως πρώτου σταδίου επέμβαση σε 

υπερπαχύσαρκους αλλά και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που επρόκειτο να υποβληθούν 

σε χολοπαγκρεατική εκτροπή με δωδεκαδακτυλικό διακόπτη.322, 346

Τα αίτια για την δημιουργία της επέμβασης αποτέλεσαν, σύμφωνα με τους 

δημιουργούς της, η σχετικά μικρή απώλεια βάρους και οι επιπλοκές της κάθετης 

γαστροπλαστικής, γεγονός που τους οδήγησε στην σύλληψη και δημιουργία μιας 

επέμβασης πιο απλής και δυνητικά μικρότερης παρέμβασης στη φυσιολογική λειτουργία 

του στομάχου.

 Ο Gagner ήταν ο 

πρώτος που περιέγραψε την χρήση της λαπαροσκοπικής επιμήκης γαστρεκτομής ως 

επέμβαση πρώτου σταδίου σε υπερπαχυσαρκούς ασθενείς. Η ιδέα όμως της δημιουργίας 

ενός στενού γαστρικού σωλήνα συρράπτοντας το στομάχι με την βοήθεια ενός 

γαστρικού σωλήνα ως οδηγό ξεκίνησε από μία παρόμοια επέμβαση την Magenstrasse 

and Mill, που πρώτος περιέγραψε ο Johnston  το 1987. 

Η ιδέα της χρήσης της επιμήκους γαστρεκτομής ως πρώτου σταδίου επέμβαση σε 

ασθενείς υπερπαχύσαρκους (BMI≥50Kg/m

323 

2) ή / και υψηλού κινδύνου προήρθε από την 

ανάγκη μείωσης των υψηλών ποσοστών θνητότητας και νοσηρότητας που παρουσίαζαν 

οι πιο πολύπλοκες επεμβάσεις, όπως η γαστρική παράκαμψη και η χολοπαγκρεατική 

εκτροπή και στον όχι και αμελητέο αριθμό περιπτώσεων που ήταν τεχνικά αδύνατη η 

πραγματοποίηση μιας τέτοιας επέμβασης, σε υπερπαχύσαρκους ασθενείς.328 Η σκέψη 

της χρήσης της επιμήκους γαστρεκτομής, μιας πιο απλής επέμβασης που θα οδηγήσει σε 

αρχική απώλεια βάρους ώστε να οδηγηθούν αυτοί οι ασθενείς με καλύτερες συνθήκες 

στο  χειρουργείο προκειμένου να υποβληθούν στο δεύτερο σκέλος της επέμβασης, ήταν 

αποτέλεσμα μελέτης που ανέφερε σαφώς μικρότερη νοσηρότητα και θνητότητα σε 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επέμβαση 2 σταδίων συνεπεία της απώλειας βάρους από 

την πρώτη επέμβαση.

Τα άριστα αποτελέσματα και η άρνηση των ασθενών να υποβληθούν στο δεύτερο 

σκέλος της επέμβασης, λόγω της θεαματικής απώλειας βάρους, οδήγησαν στη χρήση της 

επιμήκους γαστρεκτομής ως οριστικής και μόνιμης βαριατρικής επέμβασης.

324, 325 

326, 327 
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Τεχνικά η επέμβαση συνίσταται στην αφαίρεση του μείζονος τόξου του στομάχου 

υπό την καθοδήγηση ενός γαστροοισοφαγικού κηρίου ως οδηγού, που προηγουμένως 

έχει εισάγει ο αναισθησιολόγος στο στόμαχο, ώστε να ελέγχεται το εύρος του γαστρικού 

σωλήνα που δημιουργείται. Η παρασκευή και η αφαίρεση του μείζονος τόξου ξεκινά σε 

απόσταση 3 με 6 εκ από τον πυλωρό. Ο προσδιορισμός του σημείου που ξεκινά ο 

διαχωρισμός του στομάχου γίνεται με τη χρήση της γωνιαίας εντομής του στομάχου ως 

οδηγό σημείο. Σημαντικό σημείο της επέμβασης είναι η εξαίρεση του μείζονος τόξου να 

περιλαμβάνει  πάντα και  το θόλο του στομάχου, γι΄ αυτό και ο στόμαχος πρέπει να 

κινητοποιείται ως τη γωνία του His.329

 

(Σχήμα 5) 

 

 
 

Σχήμα 5: Επιμήκης Γαστρεκτομή 
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8.6 Λαπαροσκοπικές τεχνικές 
Σήμερα το 85% των επεμβάσεων για κλινικά σοβαρή παχυσαρκία γίνονται 

λαπαροσκοπικά, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί τα ερχόμενα χρόνια.

Η λαπαροσκοπική προσπέλαση έχει ανάλογα αποτελέσματα με την ανοικτή 

χειρουργική για την αντιμετώπιση της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας και συνοδεύεται 

από μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρότερο αριθμό ανάπτυξης μετεγχειρητικών 

κηλών, λιγότερες διαπυήσεις τραυμάτων, λιγότερες αναπνευστικές επιπλοκές και φυσικά 

από ταχύτερη ανάρρωση και έξοδο από το νοσοκομείο.

330 

 

331-333 

9. Λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή 

Η Λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή (LSG) είναι μία σχετικά νέα επέμβαση 

στη χειρουργική της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας που εφαρμόζεται από τις αρχές τις 

δεκαετίας του 2000 ως επέμβαση πρώτου σταδίου σε ασθενείς με κλινικά σοβαρή 

παχυσαρκία με πολύ υψηλό δείκτη σωματικής μάζας (BMI≥ 50Kg/m2) και με υψηλό 

διεγχειρητικό κίνδυνο λόγω των συνοδών νοσημάτων.394, 395 Οι ασθενείς αυτοί 

οδηγούνταν εκ νέου στο χειρουργείο 6 μήνες μετά την επέμβαση, διάστημα που 

παρουσίαζαν σημαντική απώλεια βάρους και βελτίωση των συνοδών νοσημάτων, 

προκειμένου να υποβληθούν στην οριστική επέμβαση που ως επί το πλείστο ήταν 

γαστρική παράκαμψη ή χολοπαγκρεατική εκτροπή με δωδεκαδακτυλικό διακόπτη.215, 216 

Λόγω της ικανοποιητικής απώλειας βάρους που παρατηρήθηκε πολλοί ασθενείς δεν 

υποβάλλονταν σε δεύτερη επέμβαση, ενώ σταδιακά η επιμήκης γαστρεκτομή άρχισε να 

εφαρμόζεται ως μοναδική επέμβαση σε ασθενείς με BMI<50Kg/m2. 396, 397, 403 

 Τα πλεονεκτήματα της επιμήκους γαστρεκτομής είναι ότι πρόκειται για τεχνικά 

σχετικώς απλή επέμβαση συγκριτικά με άλλες επεμβάσεις, έχει μικρό χειρουργικό χρόνο, 

μικρή νοσηρότητα, συνοδεύεται από σημαντική απώλεια βάρους στον πρώτο χρόνο και 

από ικανοποιητική ύφεση των συνοδών της παχυσαρκίας νοσημάτων. Επιπλέον, λόγω 

της μη παράκαμψης του δωδεκαδακτύλου και τμήματος της νήστιδας δεν παρατηρούνται 

σημαντικές ανεπάρκειες μικροθρεπτικών συστατικών και δε χρειάζεται χορήγηση 

συμληρωμάτων.

 Οι βασικοί χειρουργικοί χρόνοι της λαπαροσκοπικής επιμήκους γαστρεκτομής 

είναι: 

398 

• Διατομή του γαστροκολικού συνδέσμου. 
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• Τοποθέτηση κατά μήκος του ελάσσονος τόξου οισοφαγικού κηρίου, η διάμετρος 

του οποίου ποικίλει στις διάφορες σειρές και κυμαίνεται από 32 έως 60 FR. 

• Γαστρεκτομή παράλληλα με το οισοφαγικό κηρίο η οποία αρχίζει 3-6 εκ από τον 

πυλωρό και αφαιρεί το 90% του στομάχου περιλαμβάνοντας το θόλο μέχρι την 

καρδιοοισοφαγική συμβολή. 

 

Απώλεια βάρους και ίαση συνοδών νοσημάτων μετά από LSG 

 Η επί τοις % απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους μετά από LSG είναι 60,7% για 

τον πρώτο χρόνο μετεγχειρητικά, απώλεια που διατηρείται μεχρι τον 4ο μετεγχειρητικό 

χρόνο.399 Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάζονται και από τον Shi και τους συνεργάτες 

τους οι οποίοι σε μία πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνουν ότι το ποσοστό 

της απώλειας του υπερβάλλοντος βάρους (%EWL) μετά από LSG ήταν 59,8% τον πρώτο 

χρόνο, 64,7% το δεύτερο χρόνο και 66% τον τρίτο χρόνο μετεγχειρητικά.

 Η διατήρηση της απώλειας βάρους σε βάθος χρόνου μετά από LSG  δεν έχει 

μελετηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. Πρόσφατα άρχισαν να ανακοινώνονται αποτελέσματα 

από μελέτες με μεγαλύτερη διάρκεια μετεγχειρητικής παρακολούθησης όπου η απώλεια 

βάρους στα 5 και 6 χρόνια σε μικρό αριθμό ασθενών παραμένει σε ικανοποιητικά 

επίπεδα και κυμαίνεται από 53,3 έως 55%. 

400 

 Οι μηχανισμοί που οδηγούν σε απώλεια βάρους μετά από LSG δεν έχουν πλήρως 

διευκρινιστεί ακόμα. Το μέγεθος του γαστρικού σωλήνα, αρχικά τουλάχιστον οδηγεί σε 

κορεσμό που μειώνει την πρόσληψη τροφής.

401, 402
 

403 Το μέγεθος του κηρίου που 

χρησιμοποιείται στην κατασκευή του γαστρικού σωλήνα φαίνεται ότι παίζει κάποιο ρόλο 

σε αυτό, καθότι η χωρητικότητα του σωλήνα είναι 20 ml όταν χρησιμοποιείται κηρίο 32 

Fr και φθάνει τα 70 ml όταν χρησιμοποιείται κηρίο 60 Fr.404 Με την πάροδο του χρόνου 

ο μηχανισμός αυτός φαίνεται να υποχωρεί και μελέτες δείχνουν ταχεία γαστρική κένωση, 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου αφαιρείται το άντρο. 

 Επιπλέον, η μείωση της πρόσληψης τροφής επιτυγχάνεται με μείωση της όρεξης 

που οφείλεται στη μικρή παραγωγή γκρελίνης λόγω της αφαίρεσης του θόλου και στην 

ανορεξία λόγω αυξημένης έκκρισης GLP-1, ΡΥΥ, οξυντομοντουλίνης και πιθανά και 

άλλων ορμονών που παράγονται από τα L κύτταρα του τελικού ειλεού, λόγω της 

παρουσίας σημαντικής ποσότητας απέπτου τροφής που οφείλεται στη μείωση της 

γαστρικής έκκρισης λόγω της 90% γαστρεκτομής.

405, 406 

 Πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της 

επιμήκους γαστρεκτομής στην ίαση των συνοδών νοσημάτων της παχυσαρκίας.

338,  407 

407-409 
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Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ο σακχαρώδης διαβήτης 

βελτιώνεται ή ιάται σε ποσοστό που κυμαίνεται από 30% έως 100% σε διάστημα 6-18 

μήνες μετεγχειρητικά. Στο ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρείται σημαντική ίαση και των 

άλλων συνοδών της παχυσαρκίας νοσημάτων, με την αρτηριακή υπέρταση να 

βελτιώνεται ή να ιάται σε ποσοστό 55-93%, τη δυσλιπιδαιμία σε ποσοστό 30-73%, την 

υπνική άπνοια σε ποσοστό 56-100% και την οστεοαρθρίτιδα σε ποσοστό 76- 95%. 

 

400 

       Θνητότητα και νοσηρότητα μετά από LSG 

Η θνητότητα μετά από LSG είναι μικρή και σύμφωνα με μία πρόσφατη 

ανασκόπηση 36 μελετών κυμαίνεται από 0 έως 2%. 

 Η νοσηρότητα μετά από λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή σε πρόσφατα 

δημοσιευμένες μελέτες κυμαίνεται από 0% έως 23,8%

410 

 397,  411 – 414   , ενώ σε μεγάλες 

σειρές ασθενών (>100) το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 0% έως 15,3%.415 – 417

Οι κυριότερες επιπλοκές μετά από λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

  

 

 
Επιπλοκές λαπαροσκοπικής επιμήκης γαστρεκτομής   % Ποσοστό 

 
Θνητότητα        0-2 

Νοσηρότητα        0-23,8 

Αιμορραγία        0-15,8 

Διαφυγή         0-5,5 

Στένωση γαστρικού κολοβώματος      0,5-0,9  

Κακωσή σπληνικής αρτηρίας       0,1 

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση      0-83 

Έλλειψη Fe        18 

Έλλειψη Vit B12       18 

 
Πίνακας 3: Η θνητότητα, η νοσηρότητα και οι επιπλοκές μετά από λαπαροσκοπική επιμήκη 

γαστρεκτομή 

 

 Ένα μειονέκτημα της επιμήκους γαστρεκτομής είναι η μεγάλη τραυματική 

επιφάνεια από την γωνία του His έως 3-6 εκ κεντρικά του πυλωρού γεγονός που 

προδιαθέτει για διαφυγές και μετεγχειρητικές αιμορραγίες. Οι διαφυγές μετά από LSG 
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εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή της καρδιοοισοφαγικής συμβολής.418 Το ποσοστό 

διαφυγών ποικίλλει μεταξύ των δημοσιευμένων μελετών και κυμαίνεται από 0% έως 

5,5%.396, 397, 419, 420 Φαίνεται ότι είναι συχνότερες όταν η διατομή αρχίζει 3 εκ από τον 

πυλωρό γιατί δημιουργούνται υψηλότερες πιέσεις στην καρδιοοισοφαγική συμβολή.

 Η μετεγχειρητική αιμορραγία μετά από LSG παρατηρείται σε ποσοστό που 

κυμαίνεται από 0% έως 15,8% και μπορεί να είναι γαστρεντερική ή ενδοπεριτοναϊκή 

αλλά σπάνια χρήζει μετάγγισης, ενδοσκοπικής αιμόστασης ή επανεγχείρησης. 

421 

 Μία σπανιότερη επιπλοκή της επιμήκους γαστρεκτομής είναι η στένωση του 

γαστρικού κολοβώματος που παρατηρείται με συχνότητα 0,5-0,9%. 

396, 419,  420 

399, 410 Στο πλείστο 

των περιπτώσεων η στένωση παρατηρείται στην περιφερική μοίρα του γαστρικού 

κολοβώματος και οφείλεται σε χρήση πολύ μικρού εύρους οισοφαγικού κηρίου, σε 

επικαλυπτικές ραφές, σε ατυχηματική έλξη του οισοφαγικού κηρίου κατά την 

πυροδότηση του συρραπτικού, σε αιμάτωμα και σε οίδημα.

 Ένα επιπλέον πρόβλημα μετά από επιμήκη γαστρεκτομή είναι η αυξημένη ενδο-

γαστρική πίεση η οποία, σε συνδυασμό με τον ακέραιο πυλωρικό σφικτήρα αυξάνει τον 

κίνδυνο γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.

410 

421, 422 Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, 

στην πλειοψηφία των ασθενών, η παλινδρόμηση φαίνεται ότι υποχωρεί.

 Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ως προς τις μεταβολικές εκτροπές μετά από 

λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή. Ωστόσο, η Gehrer και οι συνεργάτες της σε μία 

πρόσφατη προοπτική μελέτη σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε LSG δείχνουν σαφώς 

λιγότερες μεταβολικές εκτροπές μετά από LSG συγκριτικά με τη γαστρική παράκαμψη 

για χρονικό διάστημα μετεγχειρητικής παρακολούθησης τριών ετών, παρά το γεγονός ότι 

δεν χορηγούνταν συμπληρώματα διατροφής στους ασθενείς που υποβάλλονταν σε 

LSG.

413 

. 

398 
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Β. ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΙΝΗ 
 

Ομοιοστασία της γλυκόζης και δράση της ινσουλίνης 
Οι διακυμάνσεις των επιπέδων της γλυκόζης στο πλάσμα κατά τη διάρκεια του 

24ώρου είναι σχετικά μικρές (70-150 mg/dL). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται 

σταθερή παροχή ενέργειας στο κεντρικό νευρικό σύστημα (για το οποίο η γλυκόζη 

αποτελεί το κύριο καύσιμο) και αποφεύγονται οι συνεχείς μειώσεις ή αυξήσεις των 

επιπέδων της γλυκόζης αίματος, κάτι που ίσως θα δημιουργούσε προβλήματα στην 

ομαλή λειτουργία των κυττάρων. 

Η ινσουλίνη είναι η πιο σημαντική ορμόνη του μεταβολισμού. Η διατήρηση της 

φυσιολογικής ομοιοστασίας της γλυκόζης εξαρτάται αφ’ ενός από την έκκριση της 

ινσουλίνης και αφ’ ετέρου από την ικανότητα της να ρυθμίζει την ενδογενή παραγωγή 

και την περιφερική κατανάλωση της γλυκόζης. Οι κύριοι ιστοί δράσης της ινσουλίνης 

είναι ο ηπατικός, ο μυϊκός και ο λιπώδης. Το ήπαρ είναι το κύριο όργανο παραγωγής 

γλυκόζης, ενώ ο μυϊκός και ο λιπώδης είναι οι ιστοί κατανάλωσης της. 

Αρχικά μέσω της πυλαίας, η προσλαμβανόμενη με την τροφή γλυκόζη 

μεταφέρεται στα ηπατικά κύτταρα όπου και αφού φωσφορυλιωθεί ακολουθεί τη 

μεταβολική οδό της γλυκογονοσύνθεσης (κατά την οποία αποθηκεύεται ως γλυκογόνο) ή 

της γλυκόλυσης (αερόβιας και αναερόβιας με την παραγωγή πυροσταφυλικού ή 

γαλακτικού οξέος αντίστοιχα). Το πυροσταφυλικό οξύ μεταβολίζεται περαιτέρω στον 

κύκλο του κιτρικού οξέος με αποτέλεσμα την παραγωγή ενέργειας καθώς και ακυλίων, 

που αποτελούν το υπόστρωμα για τη σύνθεση λιπαρών οξέων. Ένα μέρος της γλυκόζης 

διαφεύγει προς την οδό της φωσφορικής πεντόζης, με αποτέλεσμα την παραγωγή της 

απαραίτητης ενέργειας για τη σύνθεση λιπαρών οξέων.

Το μεγαλύτερο μέρος της γλυκόζης διαφεύγει από τα ηπατικά κύτταρα, 

εισέρχεται στη γενική κυκλοφορία και προσλαμβάνεται κυρίως από το μυϊκό ιστό. Η 

πρόσληψη εδώ εξαρτάται από την ινσουλίνη. Η γλυκόζη εντός των μυϊκών κυττάρων 

φωσφορυλιώνεται και ακολουθεί την οδό της γλυκόλυσης μέχρι πλήρους διάσπασης 

στον κύκλο του κιτρικού οξέος για την παραγωγή ενέργειας (ΑΤΡ). Η κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών των μυϊκών κυττάρων ακολουθείται από συσσώρευση του ATP, 

αναστολή της γλυκόλυσης και εκτροπή της φωσφορυλιωμένης γλυκόζης προς το μυϊκό 

γλυκογόνο για αποθήκευση. Η ικανότητα των μυϊκών κυττάρων να αποθηκεύουν 

γλυκογόνο είναι πολύ μικρότερη από εκείνη των ηπατικών. 

466 
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Εκτός από το μυϊκό, ένας άλλος ιστός ο οποίος προσλαμβάνει γλυκόζη από την 

κυκλοφορία, σε πολύ μικρότερο όμως βαθμό, είναι ο λιπώδης. Και εδώ η πρόσληψη της 

γλυκόζης εξαρτάται από την ινσουλίνη. Η γλυκόζη δια της γλυκολυτικής οδού 

μετατρέπεται σε ακετυλ-CoA και από εκεί ακολουθεί η παραγωγή ακυλίων και λιπαρών 

οξέων. Από τη γλυκολυτική οδό παράγεται επίσης δι-γλυκερολ-3-φωσφορικό οξύ που 

χρησιμοποιείται στη σύνθεση των τριγλυκεριδίων. 

Η γλυκόζη, με την κυκλοφορία, φτάνει στα παγκρεατικά β-κύτταρα, στα οποία 

εισέρχεται όταν η συγκέντρωσή της είναι υψηλή στο αίμα. Ο βαθμός γλυκόλυσης εντός 

των β-κυττάρων αυξάνει τη σύνθεση της προϊνσουλίνης η οποία διασπάται σε ινσουλίνη 

και C-πεπτίδιο. Τα α-κύτταρα του παγκρέατος προσλαμβάνουν τη γλυκόζη και τη 

μεταβολίζουν παρουσία ινσουλίνης στη γλυκολυτική οδό για την παραγωγή ενέργειας. 

Εάν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα μειωθούν (π.χ. σε καταστάσεις υπογλυκαιμίας) ή 

δημιουργηθεί έλλειψη ινσουλίνης (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης) η μείωση της παραγωγής 

ενέργειας αναγκάζει τα α-κύτταρα σε έκκριση γλυκαγόνης.

Η γλυκόζη από τη γενική κυκλοφορία διέρχεται από τα νεφρικά σπειράματα, 

όπου διηθείται και αποβάλλεται πλήρως από τα σωληνάρια. Στα σωληνάρια η γλυκόζη 

επαναρροφάται ανάλογα με τη συγκέντρωσή της στο αίμα. Στα κύτταρα της φλοιώδους 

μοίρας η γλυκόζη κυρίως οξειδώνεται στον κύκλο του κιτρικού οξέος. Στη μυελώδη 

μοίρα ο μεταβολισμός της γλυκόζης είναι κυρίως αναερόβιος και καταλήγει στο 

σχηματισμό γαλακτικού οξέος. 

467 

Όταν η στάθμη της γλυκόζης στο αίμα μειωθεί (κατάσταση νηστείας, 

υπογλυκαιμία, αυξημένες ανάγκες) ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί ενδογενούς 

παραγωγής της για τη διατήρηση ευγλυκαιμίας. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι η 

γλυκογονόλυση και η γλυκονεογένεση που ελέγχονται από την ινσουλίνη. Η πρώτη 

αφορά τη διάσπαση του αποθηκευμένου ηπατικού γλυκογόνου και την άμεση 

απελευθέρωση γλυκόζης στο αίμα. Γλυκονεογένεση συμβαίνει μόνο στο ήπαρ και το 

νεφρικό φλοιό και είναι η σύνθεση γλυκόζης από μη υδατανθρακούχα παράγωγα όπως 

το γαλακτικό οξύ, η γλυκερόλη και τα αμινοξέα που προέρχονται από τα κύτταρα 

αίματος, το νεφρό, το λεπτό έντερο, το δέρμα, τους σκελετικούς μύες και το λιπώδη ιστό 

(Εικόνα 4). 

Εκτός από την ινσουλίνη, σημαντικό ρόλο στην ομοιοστασία της γλυκόζης 

παίζουν και οι αντι-ινσουλινικές ορμόνες (γλυκαγόνη, κατεχολαμίνες, κορτιζόλη, 

αυξητική ορμόνη) η δράση των οποίων ανταγωνίζεται εκείνη της ινσουλίνης. Οι κύριοι 

ιστο ί δράσης των ο ρμο νών αυτών είναι ο  ηπατικό ς,  ο μυϊκό ς και ο  λιπώδης.  Η 
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φυσιολογική ομοιοστασία της γλυκόζης προϋποθέτει τη διατήρηση της ισορροπίας 

μεταξύ έκκρισης και δράσης της ινσουλίνης και των αντι-ινσουλινικών ορμονών. 

 
Εικόνα 4: Μεταβολισμός της γλυκόζης μετά από γεύμα με υδατάνθρακες. 

 

Ινσουλίνη 

Η ινσουλίνη παράγεται από τα β-κύτταρα σαν προϊνσουλίνη η οποία διασπάται, 

πριν από την έκκριση, σε ινσουλίνη και C-πεπτίδιο. Τα δύο τελευταία εκκρίνονται σε 

ισομοριακές ποσότητες από τα β-κύτταρα και μεταφέρονται με την κυκλοφορία του 

αίματος αρχικά στο ήπαρ και μετά στους περιφερικούς ιστούς για μεταβολισμό. Η 

διάσπαση της προϊνσουλίνης γίνεται σε ποσοστό 95% ενώ το υπόλοιπο 5% παραμένει 

και εκκρίνεται ως προϊνσουλίνη.115

Η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα είναι ο κύριος ρυθμιστής της έκκρισης 

ινσουλίνης: ακόμα και μικρές αυξήσεις γλυκόζης - της τάξης των 10 mg/dL είναι ικανές 

να τη διεγείρουν. Τη δράση της γλυκόζης στην έκκριση ινσουλίνης μιμούνται και 

επαυξάνουν τα αμινοξέα (π.χ. αργινίνη), τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και τα κετονικά 

σώματα. Η διεγερτική δράση της γλυκόζης στην έκκριση ινσουλίνης κατά τη διάρκεια 

των γευμάτων ενισχύεται και από πεπτίδια και ορμόνες οι οποίες εκκρίνονται από το 

γαστρεντερικό σωλήνα. Η δράση τους προάγεται παρουσία γλυκόζης. Τέτοιες ορμόνες 

είναι: (α) το γαστρικό ανασταλτικό πολυπεπτίδιο (GIP), το οποίο εκκρίνεται από το 

12δάκτυλο και το λεπτό έντερο και ευοδώνει την έκκριση ινσουλίνης, (β) η 
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χολοκυστοκινίνη (CKK), η οποία εκκρίνεται επίσης από το 12δάκτυλο και το λεπτό 

έντερο (εγγύς μοίρα) και διεγείρει την ινσουλινοέκκριση, (γ) το πολυπεπτίδιο GLP-1, 

που εκκρίνεται από την περιφερική μοίρα του λεπτού εντέρου και έχει δράση παρόμοια 

με της γλυκαγόνης και (δ) άλλα εντερικά νευροπεπτίδια (VIP, NPY), που δυνητικά 

επηρεάζουν την ινσουλινοέκκριση.

Το παρασυμπαθητικό σύστημα διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης (η ατροπίνη την 

αναστέλλει) ενώ το συμπαθητικό σύστημα ασκεί διπλή δράση: (α) αναστολή μέσω α-

αδρενεργικών υποδοχέων και (β) διέγερση μέσω β-αδρενεργικών υποδοχέων. Εκτός από 

τους μηχανισμούς αυτούς, η έκκριση ινσουλίνης ρυθμίζεται και από την τοπική 

συνεργασία των β-κυττάρων με τα α-κύτταρα (εκκρίνουν γλυκαγόνη) και τα δ-κύτταρα 

(εκκρίνουν σωματοστατίνη) στα παγκρεατικά νησίδια: η ινσουλίνη αναστέλλει την 

έκκριση της γλυκαγό νης,  η γλυκαγό νη διεγείρει την έκκριση της ινσο υλίνης και η 

σωματοστατίνη αναστέλλει την έκκριση και των δύο.

468 

Η φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη προϋποθέτει έκκριση ινσουλίνης σε δύο 

φάσεις: (α) την πρώτη (οξεία) φάση η οποία εξασφαλίζει την έγκαιρη αύξηση των 

επιπέδων της ινσουλίνης στην αρχή του γεύματος και (β) τη δεύτερη φάση η οποία είναι 

συνέχεια της πρώτης και διαρκεί όσο και το υπεργλυκαιμικό ερέθισμα. Οι φάσεις αυτές 

γίνονται ευκολότερα διακριτές μετά από ενδοφλέβια χορήγηση γλυκόζης. Ως πρώτη 

φάση έκκρισης ορίζεται η άμεση και γρήγορη αύξηση της έκκρισης ινσουλίνης που 

ολοκληρώνεται τα πρώτα 10 λεπτά. Η δεύτερη φάση είναι επακόλουθο της 

παρατεταμένης έκκρισης της ινσουλίνης και διαρκεί όσο χρόνο διαρκεί και το ερέθισμα 

(π.χ. η υπεργλυκαιμία).

469 

Η διάκριση των φάσεων αυτών είναι σαφής όταν η γλυκόζη χορηγηθεί 

ενδοφλεβίως, μετά όμως τη χορήγηση ενός γεύματος πλούσιου σε υδατάνθρακες οι δύο 

φάσεις αλληλεπικαλύπτονται σε ένα βαθμό. Τούτο οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι η 

είσοδος της γλυκόζης στην κυκλοφορία δεν είναι τόσο ταχεία, αφετέρου στη συμβολή 

των ορμονών του πεπτικού, οι οποίες έχουν εκκριταγωγό δράση.

470 

471

Με τη συνεργασία τοπικών και γενικών ρυθμιστικών μηχανισμών επιτυγχάνεται 

λεπτή ρύθμιση της έκκρισης της ινσουλίνης ώστε να εξασφαλίζεται φυσιολογικός 

μεταβολισμός της γλυκόζης ανεξάρτητα από το εύρος των μεταβολών των επιπέδων της 

στην κυκλοφορία. Πρέπει να τονισθεί ότι τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα (in vivo) 

φθάνουν στο μέγιστο μέσα σε 40 περίπου λεπτά από την αρχή του γεύματος. Αυτό εξηγεί, 

τουλάχιστον εν μέρει, τη δημιουργία της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας στο 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (όπου η έκκριση της ινσουλίνης και η αύξηση των επιπέδων 
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της στο αίμα καθυστερεί σε σχέση με την αύξηση της γλυκόζης) και ερμηνεύει τη 

δυσκολία που υπάρχει στην ικανοποιητική ρύθμιση της γλυκόζης με υποδόριες ενέσεις 

ινσουλίνης στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. 

Σε αντίθεση με άλλες ορμόνες, η ινσουλίνη μετά την έκκριση της μεταφέρεται 

στους τόπους δράσης με την κυκλοφορία του αίματος χωρίς να είναι συνδεδεμένη με 

πρωτεΐνες. Η αποδόμηση της γίνεται κατά κύριο λόγο στο ήπαρ (αποδομεί το 60%-80% 

της εκκρινόμενης από τα β-κύτταρα ινσουλίνης) και λιγότερο στους νεφρούς (10%-20%), 

τους μύες και το λιπώδη ιστό (10%-20%).472 Η αποδόμηση της ινσουλίνης γίνεται μετά 

από τη σύνδεση της με τους υποδοχείς και την είσοδο του συμπλέγματος στο εσωτερικό 

του κυττάρου όπου η ινσουλίνη καταστρέφεται από πρωτεολυτικά ένζυμα. Το στάδιο της 

αποδόμησης αποκτά ιδιαίτερη παθοφυσιολογική σημασία όταν αυξάνεται (π.χ. στον 

υπερθυρεοειδισμό) ή μειώνεται (π.χ. στην παχυσαρκία). Στη δεύτερη περίπτωση, η 

μείωση του ρυθμού αποδόμησης της ινσουλίνης έχει σαν απο τέλεσμα την αύξηση το υ 

ποσού ινσουλίνης που εισέρχεται στην κυκλοφορία μετά την έκκριση, πράγμα το οποίο 

συμβάλλει στη δημιουργία υπερινσουλιναιμίας και ανάπτυξης δευτεροπαθούς 

αντίστασης των ιστών στη δράση της ινσουλίνης. Η αντίσταση αυτή πιθανώς 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση υπεργλυκαιμίας και δυσλιπιδαιμίας 

σε ένα μεγάλο ποσοστό διαβητικών τύπου 2, αφού όπως είναι γνωστό η παχυσαρκία και 

ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 πολύ συχνά συνυπάρχουν και αποτελούν παράγοντες 

του μεταβολικού συνδρόμου.

 

473 

Νευροπεπτίδια: κεντρικά και περιφερικά σήματα που σχετίζονται με 

την ενεργειακή ομοιόσταση 
Το κύριο όργανο ρύθμισης της ενεργειακής ομοιόστασης είναι ο εγκέφαλος 

παρότι και άλλα όργανα του σώματος συμμετέχουν στη διαδικασία110, 111

Η έρευνα για την κατανόηση των μηχανισμών εκείνων που συμβάλλουν στη 

γένεση της παχυσαρκίας εντατικοποιήθηκε και επεκτάθηκε πολύ σε βάθος  μετά το 1994 

χρονιά στην οποία ανακαλύφθηκε η λεπτίνη

. Μοριακά 

σήματα που παράγονται στην περιφέρεια μεταφέρουν μέσω της κυκλοφορίας μηνύματα 

στον εγκέφαλο. Ορμόνες όπως η λεπτίνη, η ινσουλίνη και η γκρελίνη επηρεάζουν την 

έκκριση νευροπεπτιδίων από νευρώνες του υποθάλαμου (Εικόνα 5). 

112 και αποτέλεσε την πρόδρομο για την 

ανακάλυψη στη συνέχεια πολλών νέων ουσιών, καθώς και νευρωνικών υποθαλαμικών 
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κυκλωμάτων που εμπλέκονται στη ρύθμιση της όρεξης και της ενεργειακής ισορροπίας 

του οργανισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5: Ο ρόλος του ΚΝΣ στη ρύθμιση της ενεργειακής ομοιόστασης 

 
Ο υποθάλαμος και ιδιαίτερα ο τοξοειδής πυρήνας δέχονται μηνύματα μέσω της 

αιματικής κυκλοφορίας, λόγω αυξημένης διαπερατότητας του αιματεγκεφαλικού 

φραγμού σε αυτές τις περιοχές. Επιπλέον δέχονται πληροφορίες και από άλλες περιοχές 

του εγκεφάλου μέσω νευρωνικών συνδέσεων. Στον υποθάλαμο έρχονται μηνύματα που 

αφορούν τα συνολικά ενεργειακά αποθέματα στον λιπώδη ιστό αλλά και τα άμεσα από 

την πρόσφατη πρόσληψη τροφής από το πεπτικό. Ο υποθάλαμος απαρτιώνει τις 

πληροφορίες και ασκεί ομοιοστατικό έλεγχο στην πρόσληψη τροφής, τη σωματική 

δραστηριότητα, την κατανάλωση ενέργειας και τέλος στη λειτουργία ενδοκρινικών 

συστημάτων όπως του αναπαραγωγικού. Ο κεντρικός έλεγχος της πρόσληψης τροφής 

επιτυγχάνεται μέσω της παραγωγής στους υποθαλαμικούς πυρήνες νευροπεπτιδίων, 

μονοαμινών και ενδοκανναβινοειδών. Η πρόσληψη τροφής βραχυπρόθεσμα ελέγχεται 

και από περιοχές του στελέχους όπως ο πυρήνας της μονήρους δεσμίδας ( nucleus tractus 

solitarius) και η έσχατη πτέρυγα ( area postrema) που δέχονται κεντρομόλα ερεθίσματα 

μέσω του πνευμονογαστρικού αλλά και μέσω της κυκλοφορίας. 

 Σήματα που προάγουν τον κορεσμό, όπως η χολοκυστοκινίνη (CCK), το ΡΥΥ, η 

οξυντομοντουλίνη (ΟΧΜ), το GLP-1, το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (ΡΡ) και η αμυλίνη, 

εκκρίνονται από το πεπτικό σύστημα μετά την πρόσληψη τροφής. Δρουν στον 
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υποθάλαμο αλλά και στους πυρήνες της μονήρους δεσμίδας και της έσχατης πτέρυγας 

στο εγκεφαλικό στέλεχος. Ο τοξοειδής πυρήνας παράγει ορεξιογόνα πεπτίδια όπως το 

ΝΡΥ και το agouti- related peptide ( AgRP) και ανορεξιογόνα πεπτίδια όπως η προ-

οποιομελανοκορτίνη ( POMC) και το CART (cocaine- and amphetamine-regulated 

transcript). Άλλες περιοχές του υποθαλάμου όπως ο παρακοιλιακός πυρήνας, παράγουν 

ανο ρεξιο γό να πεπτίδια ό πως η TRH,  η CRH και η ωκυτο κίνη, ενώ η πλάγια 

υποθαλαμική περιοχή και η περι-ψαλιδική παράγουν ορεξιογόνα πεπτίδια όπως η 

ορεξίνη-Α και η μελανοκορτίνη ( MCH).

Οι ορμόνες του γαστρεντερικού, η λεπτίνη και η ινσουλίνη δρουν στους 

υποθαλαμικούς πυρήνες όπου εκφράζονται οι υποδοχείς τους και τροποποιούν την 

παραγωγή των ορεξιογόνων και ανορεξιογόνων υποθαλαμικών νευροπεπτιδίων. Η 

λεπτίνη αυξάνει τα ανορεξιογόνα POMC και CART και μειώνει τα ορεξιογόνα ΝΡΥ και 

AgRP. Η ινσουλίνη, το GLP-1, το ΡΥΥ, το ΡΡ, και η ΟΧΜ μειώνουν τα ορεξιογόνα 

ΝΡΥ και AgRP ενώ η γκρελίνη τα αυξάνει. 

113, 114 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πέρα από τους παραπάνω μηχανισμούς η πρόσληψη 

τροφής στον άνθρωπο επηρεάζεται και από συναισθηματικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες καθώς και από προηγούμενες εμπειρίες. Αυτοί οι παράγοντες επιδρούν στον 

υποθάλαμο που είναι υπεύθυνος για την απαρτίωση των πληροφοριών σχετικά με την 

συνολική ενεργειακή ομοιοστασία του οργανισμού, την πρόσφατη πρόσληψη τροφής και 

την παρουσία συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών και τροποποιούν την πρόσληψη 

τροφής. Αναλυτική περιγραφή των ορμονών του πεπτικού γίνεται στη συνέχεια. 

 

 Γκρελίνη 
 Η γκρελίνη είναι ένα πολυπεπτίδιο 28 αμινοξέων το οποίο προέρχεται από το 

πρόδρομο μόριο της προ- γκρελίνης117. Η γκρελίνη είναι η μόνη γνωστή ορεξιογόνος 

ορμόνη στην κυκλοφορία. Παράγεται κυρίως στα ενδοκρινικά κύτταρα του στομάχου, 

γνωστά και ως κύτταρα Χ/Α ή κύτταρα της γκρελίνης τα οποία εντοπίζονται κυρίως στο 

θόλο.117, 118 Περίπου 2/3 με 3/4 των επιπέδων της γκρελίνης στην κυκλοφορία 

προέρχονται από το στόμαχο. Μικρότερες συγκεντρώσεις παράγονται σε άλλες θέσεις 

όπως στο λεπτό έντερο με το δωδεκαδάκτυλο να παράγει 10 φορές μικρότερη ποσότητα 

γκρελίνης συγκριτικά με το στόμαχο.

Η γκρελίνη είναι ο ενδογενής σύνδεσμος του υποδοχέα που επάγει την έκκριση 

της αυξητικής ορμόνης (GHS-R1a)

118, 119 

117. Ωστόσο, έχει δειχθεί ότι το πεπτίδιο αυτό 
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προκαλεί σημαντική αύξηση στην πρόσληψη τροφής με μηχανισμό ανεξάρτητο της 

αυξητικής ορμόνης120-123. Ο GHS-R1a ανευρίσκεται σε πολλές θέσεις. Στο ΚΝΣ, 

βρίσκεται σε περιοχές που εμπλέκονται στη ρύθμιση της όρεξης και του ισοζυγίου 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των πυρήνων του υποθαλάμου, του οπίσθιου 

πνευμονογαστρικού συμπλέγματος και του μέσο-μεταιχμιακού ντοπαμινεργικού 

συστήματος.124-126 Η έκφραση του υποδοχέα GHS-R1a έχει περιγραφεί και σε άλλες 

περιφερικές θέσεις όπως το μυοκάρδιο, ο στόμαχος, το λεπτό και παχύ έντερο, το 

πάγκρεας, το ήπαρ, τους νεφρούς, τον λιπώδη ιστό, τον πλακούντα και τα Τ κύτταρα. 124, 

125, 127 Μία διαφορετική σειρά βιολογικών δράσεων της γκρελίνης έχουν τεκμηριωθεί, 

συμπεριλαμβανομένων της επίδρασης στην ομοιόσταση της γλυκόζης, στην 

κινητικότητα του εντέρου, στην εξωκρινή έκκριση του παγκρέατος, στην καρδιαγγειακή 

λειτουργία, στο ανοσοποιητικό και σε φλεγμονώδεις καταστάσεις.128

Όταν χορηγείται στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) η γκρελίνη προκαλεί τη 

λήψη τροφής με τρόπο ανάλογο με το νευροπεπτίδιο Υ (ΝΡΥ).

 Η φυσιολογική 

συσχέτιση των παραπάνω δράσεων παραμένει άγνωστη και ο κύρια αποδεκτός ρόλος της 

γκρελίνης είναι στη ρύθμιση της ενεργειακής ισορροπίας. 

120-122 Η γκρελίνη 

διεγείρει επίσης την όρεξη και την πρόσληψη τροφής όταν χορηγείται συστηματικά σε 

τρωκτικά120, 123 και σε ανθρώπους129. Η ιδιότητα αυτή είναι μοναδική για την γκρελίνη 

και δεν εμφανίζεται σε κανένα άλλο γνωστό νευροπεπτίδιο ή ορμόνη. Η διάρκεια 

διέγερσης της σίτισης ως απάντηση στην κεντρική ή περιφερική χορήγηση γκρελίνης 

είναι σύντομη, παρόμοια με αυτή που παρατηρείται με την κεντρική δράση του ΝΡΥ. Η 

γκρελίνη δρα στον τοξοειδή πυρήνα μέσω νευρώνων ΝΡΥ / AgPR που σχεδόν όλοι 

εκφράζουν τον GHS-R1a. 130 Η γκρελίνη διεγείρει πιο ισχυρά την σίτιση όταν χορηγείται 

άμεσα στον τοξοειδή πυρήνα γιατί διεγείρει την απελευθέρωση του ΝΡΥ από τον 

υποθάλαμο.

Τα επίπεδα πλάσματος της γκρελίνης αυξάνονται στη νηστεία και παρουσιάζουν 

πτώση μετά από σίτιση σε τρωκτικά και ανθρώπους.

123 

131-133 Μεταγευματικά, οι τιμές 

γκρελίνης του πλάσματος καταστέλλονται ανάλογα με το προσλαμβανόμενο θερμιδικό 

φορτίο.134 Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το λίπος καταστέλλει περισσότερο την 

γκρελίνη συγκριτικά με τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες.135, 136Αυτό έως ένα βαθμό 

μπορεί να εξηγήσει τη μειωμένη όρεξη και τη σημαντική αύξηση του σωματικού βάρους 

που συνοδεύει τις δίαιτες που είναι πλούσιες σε λίπος. Ο συνδυασμός των παραπάνω 

στοιχείων τονίζει τη δράση της γκρελίνης ως παράγοντα που προκαλεί έναρξη της 
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σίτισης. Το κατά πόσο η γκρελίνη είναι ο μόνος παράγοντας που σχετίζεται με την 

έναρξη της σίτισης δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. 

Στον άνθρωπο τα επίπεδα της γκρελίνης είναι αντιστρόφως ανάλογα με τη 

συγκέντρωση λίπους και οι τιμές της είναι χαμηλές στους παχύσαρκους, υψηλότερες σε 

άτομα φυσιολογικού βάρους και πολύ υψηλές σε καχεκτικούς ασθενείς λόγω 

υποκείμενης νόσου όπως νευρογενή ανορεξία, καρκίνο και χρόνια καρδιακή 

ανεπάρκεια.

Το γεγονός αυτό έχει ερμηνευτεί ως αντιρροπηστικός μηχανισμός προκειμένου 

να ανασταλεί η υπερσίτιση στους παχύσαρκους και να αυξηθεί η σίτιση στους 

λιποβαρείς. Οι τιμές της γκρελίνης αυξάνονται μετά από απώλεια βάρους με δίαιτα και 

άσκηση και καταστέλλονται με υπερσίτιση.

137--142 

143-145 Τα επίπεδα της γκρελίνης 

μεταβάλλονται με τρόπο αντίστροφο από αυτά της λεπτίνης, αντικατοπτρίζοντας τη 

γενική κατάσταση θρέψης και ενισχύοντας την άποψη περί εμπλοκής της γκρελίνης στη 

μακροχρόνια ρύθμιση της ενεργειακής ισορροπίας. Μία εξαίρεση στην παραπάνω 

παρατήρηση είναι το σύνδρομο Prader-Willi όπου οι αθενείς έχουν υψηλές τιμές 

γκρελίνης τόσο στη νηστεία αλλά και μεταγευματικά, γεγονός που πιθανόν συμβάλει 

στην παχυσαρκία των συγκεκριμένων ασθενών. 

 

146, 147 

Αμυλίνη 
H αμυλίνη ανακαλύφθηκε το 1987 όταν απομονώθηκε από εναποθέσεις 

αμυλοειδούς που πάρθηκαν μετά θάνατον από πάγκρεας ασθενών με διαβήτη τύπου II3. 

Eίναι μια πεπτιδική ορμόνη αποτελούμενη από 37 αμινοξέα, που βρίσκεται μαζί με την 

ινσουλίνη στα εκκριτικά κοκκία των β-κυττάρων του παγκρέατος. Kαι οι δύο ορμόνες 

εκκρίνονται σε απάντηση τροφικών ερεθισμάτων και άλλων εκκριταγωγών.  

Mελέτες σε ανθρώπους έχουν αποδείξει ότι οι συγκεντρώσεις της ινσουλίνης και 

της αμυλίνης στο πλάσμα αυξάνονται και ελαττώνονται παράλληλα, ακολουθώντας τα 

γεύματα. Οι συγκεντρώσεις αμυλίνης πλάσματος είναι υψηλότερες στους παχύσαρκους 

από ότι στα άτομα φυσιολογικού βάρους.166,167 Η εξωγενής χορήγηση αμυλίνης μειώνει 

τη λήψη τροφής και το σωματικό βάρος.

Tα αποτελέσματα των μελετών σε πειραματόζωα υποστηρίζουν την άποψη ότι η 

αμυλίνη συμπληρώνει τη δράση της ινσουλίνης στο μεταβολισμό της γλυκόζης, 

ρυθμίζοντας την είσοδό της μέσω δύο κυρίως μηχανισμών. Πρώτον, υπάρχουν ενδείξεις 

ότι η αμυλίνη καθυστερεί την προώθηση των τροφών στο λεπτό έντερο και έτσι 

168 



 67 

τροποποιεί την είσοδο της γλυκόζης, την προερχόμενη από το γεύμα, στην κυκλοφορία 

Πιο πρόσφατα καταδείχθηκε ότι η αμυλίνη μπορεί επίσης να καταστείλει την έκκριση 

του μεταγευματικού γλυκογόνου και αυτό μπορεί με τη σειρά του να βοηθάει στην 

ελάττωση της παραγωγής της ηπατικής γλυκόζης 

Mελέτες της φυσιολογικής δράσης της αμυλίνης στα ζώα έχουν δείξει ότι αυτή 

δοσοεξαρτώμενα περιορίζει την άφιξη των τροφών στο λεπτό έντερο και έτσι ελαττώνει 

την είσοδο της εξωγενούς γλυκόζης στην κυκλοφορία. Παρομοίως, σε ασθενείς με τύπου 

IΙ διαβήτη που τους χορηγήθηκε  ενδοφλεβίως αμυλίνη παράλληλα με τη συνήθη πρωϊνή 

δόση της ινσουλίνης τους, υπήρξε μία καθυστέρηση στην άφιξη της τροφής στο λεπτό 

έντερο και ως εκ τούτου στην περιφερική κυκλοφορία. Aυτή η ανασταλτική επίδραση 

της αμυλίνης στην άφιξη της τροφής επιβράδυνε την παρουσία της εξωγενούς γλυκόζης 

και έτσι ελάττωσε τη μεταγευματική γλυκαιμία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου II.169 Ίσως 

η ανορεξιογόνος δράση της αμυλίνης να σχετίζεται με το σύστημα σεροτονίνης- 

ισταμίνης- ντοπαμίνης στον εγκέφαλο καθώς και με τη ρύθμιση της έκκρισης του 

NPY.
 

166 

Ομάδα των παγκρεατικών πολυπεπτιδίων (PP fold) 
 Στην οικογένεια των παγκρεατικών πολυπεπτιδίων ανήκουν το παγκρεατικό 

πολυπεπτίδιο (PP), το πεπτίδιο τυροσίνης-τυροσίνης-YY (PYY), και το νευροπεπτίδιο Y 

(NPY). Τα πεπτίδια αυτά ασκούν τη δράση τους μέσω μίας οικογένειας Υ υποδοχέων οι 

οποίοι συνδέονται με πρωτεΐνη G. Τέσσερις υποκατηγορίες υποδοχέων έχουν ανευρεθεί- 

Υ1,Υ2,Υ4 καιΥ5 και όλοι τους εκφράζονται στον υποθάλαμο.148

 

 Οι Υ1 και Υ5 έχουν 

θεωρηθεί οι υποδοχείς μέσω των οποίων το ΝΡΥ επάγει την όρεξη. Ο Υ2 υποδοχέας 

αντίστοιχα θεωρείται ο υποδοχέας του ΡΥΥ μέσω του οποίου επάγει την ανορεξία και 

τέλος ο Υ4 είναι ο υποδοχέας μέσω του οποίου το ΡΡ προκαλεί ανορεξία. 

Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (PP) 
Το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (PP) αποτελείται από 36 αμινοξέα, παράγεται από 

τα PP νησιδιακά κύτταρα του παγκρέατος και ο φυσιολογικός του ρόλος δεν είναι 

ξεκαθαρισμένος. Πιστεύεται ότι μειώνει τη λήψη τροφής δρώντας είτε κεντρικά στον 

μεσεγκέφαλο και στον υποθάλαμο, είτε διά του πνευμονογαστρικού νεύρου μια και έχει 

ανευρεθεί απώλεια της ανορεξιογόνου δράσης του μετά από βαγοτομή σε τρωκτικά.162 

Όπως και με το PYY η περιφερική του χορηγηση έχει ανορεξιογόνο δράση ενώ μετά από 
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χορήγησή του στο ΚΝΣ παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη τροφής.163 Η έκκρισή του 

διεγείρεται από την τροφή και κυρίως από τις πρωτεΐνες, ενώ μειωμένα επίπεδά του 

παρατηρούνται στους παχύσαρκους.

Η συγκέντρωση του παγκρεατικού πολυπεπτιδίου αυξάνεται σημαντικά κατά την 

υπογλυκαιμία που προκαλείται από ινσουλίνη. Η επίδραση του παγκρεατικού 

πολυπεπτιδίου είναι διφασική. Αρχικά αυξάνει και στη συνέχεια αναστέλλει την έκκριση 

παγκρεατικών ενζύμων, ύδατος και ηλεκτρολυτών αντιμαχόμενο συνεπώς τις διεγερτικές 

επιδράσεις της σεκρετίνης και της χολοκυστοκινίνης. Το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο 

αυξάνει την κινητικότητα του εντέρου και την κένωση του στομάχου, καθώς και τη 

χαλάρωση του πυλωρικού σφιγκτήρα του κόλου και της κύστης. Οι συγκεντρώσεις στο 

πλάσμα μεταβάλλονται φυσιολογικά με την ηλικία, το είδος της τροφής και την ώρα της 

αιμοληψίας. 

164,165  

Υψηλά επίπεδα νηστείας μπορεί να υποδηλώνουν παρουσία παγκρεατικού όγκου 

για αυτό και χρησιμοποιείται ως δείκτης στην αντιμετώπιση ασθενών με όγκο 

παγκρεατικής προέλευσης καθώς και στον έλεγχο οικογενειών με πολλαπλή ενδοκρινική 

νεοπλασία τύπου I (MEN I).  

Χαμηλές τιμές μετά από διέγερση με πρωτεϊνούχο γεύμα μπορεί να υποδηλώνουν 

βλάβη του πνεμονογαστρικού ή χρόνια παγκρεατίτιδα 

 

Πεπτίδιο τυροσίνης-τυροσίνης-YY (PYY) 
 Το  ΡΥΥ υπάρχει σε δύο  μο ρφές το  ΡΥΥ1-36 και το ΡΥΥ3-36 που είναι η κύρια 

μορφή στην κυκλοφορία και είναι ένα πεπτίδιο 34 αμινοξέων που δημιουργείται από την 

αφαίρεση δύο αμινοξέων (Tyr-Pro) από το Ν άκρο του αρχικού μορίου της ΡΥΥ από τη 

διπεπτιδική πεπτιδάση IV (DPPIV).149 Παρότι το ΡΥΥ συνδέεται με την ίδια ευκολία σε 

όλους τους Υ υποδοχείς, το ΡΥΥ3-36 συνδέεται εκλεκτικά με τους Υ2 υποδοχείς.

Το ΡΥΥ εκκρίνεται από τα εντερο-ενδοκρινικά L κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά 

βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το γαστρεντερικό σύστημα αλλά με μεγαλύτερη 

συγκέντρωση ανευρίσκονται στην περιφερική του μοίρα. Ανοσο-χημικές μελέτες έχουν 

δείξει ότι η παραγωγή ΡΥΥ είναι μηδενική στο στόμαχο, πολύ μικρή στο 

δωδεκαδάκτυλο και τη νήστιδα,  υψηλή στον ειλεό και το παχύ έντερο και πολύ υψηλή 

στο ορθό. Το ΡΥΥ απελευθερώνεται στην κυκλοφορία μετά από λήψη γεύματος και η 

έκκρισή του καταστέλλεται στη νηστεία.

148 

150 
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Το ΡΥΥ έχει πολλές επιδράσεις στο γαστρεντερικό σύστημα. Η χορήγηση ΡΥΥ 

αυξάνει την απορρόφηση υγρών και ηλεκτρολυτών από τον ειλεό μετά από γεύμα, 

καταστέλλει τις εκκρίσεις του παγκρέατος και του στομάχου, μειώνει τη σύσπαση της 

χοληδόχου κύστης και αναστέλλει τη γαστρική κένωση.151 Η χορήγηση ΡΥΥ περιφερικά, 

όπως και η γκρελίνη επιδρά σε διάφορα οργανικά συστήματα. Έτσι έχει δειχθεί ότι 

μειώνει την καρδιακή παροχή, προκαλεί αγγειοσύσπαση, μειώνει το ρυθμό 

σπειραματικής διήθησης καθώς και τις συγκεντρώσεις της ρενίνης και αλδοστερόνης 

στον ορό.

Η αύξηση του ΡΥΥ μετά από σίτιση λειτουργεί ως σήμα κορεσμού προκειμένου 

να διακοπεί η σίτιση και να αρχίσουν διαδικασίες στο γαστρεντερικό για την πέψη και 

την απορρόφηση της τροφής. Τα επίπεδα του ΡΥΥ επηρεάζονται από το θερμιδικό 

φορτίο και τη σύνθεση της τροφής που καταναλώνεται και φθάνουν στο υψηλότερο 

επίπεδο μία με δύο ώρες μεταγευματικά. 

151 

150, 152

Η συστηματική χορήγηση ΡΥΥ

 Η έναρξη της απελευθέρωσης του ΡΥΥ 

παρατηρείται προτού η τροφή φθάσει στις περιοχές όπου παράγεται το ΡΥΥ στο 

περιφερικό γαστρεντερικό γεγονός που υποδηλώνει ότι το πεπτίδιο απελευθερώνεται 

μέσω νευρικών αντανακλαστικών πιθανόν δια του πνευμονογαστρικού νεύρου. 

3-36 αναστέλλει τη λήψη τροφής στα τρωκτικά και 

τον άνθρωπο.153-157 Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο το ΡΥΥ3-36 αναστέλλει την 

όρεξη και την πρόσληψη τροφής είναι αμφιλεγόμενος. Είναι ενδιαφέρον ότι, σε αντίθεση 

με την περιφερική χορήγηση, η απευθείας χορήγηση στο ΚΝΣ διεγείρει την πρόσληψη 

τροφής. Αυτό πιστεύεται ότι επιτυγχάνεται μέσω δράσης στους Υ1 και Υ5 υποδοχείς 

στους παρακοιλιακούς πυρήνες. Πολλά ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει άμεση 

ανορεκτική δράση του ΡΥΥ3-36 στον τοξοειδή πυρήνα. Η δράση αυτή φαίνεται ότι 

επιτυγχάνεται μέσω του Υ2 υποδοχέα στους ορεξιογόνους ΝΡΥ νευρώνες.

Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν τη συσχέτιση της γκρελίνης και του ΡΥΥ στον 

έλεγχο της όρεξης. Σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν 

βρεθεί υψηλά επίπεδα ΡΥΥ και αντίστοιχα χαμηλά γκρελίνης.

153, 158 

159 Επιπλέον, μελέτες σε 

πειραματόζωα έχουν δείξει ότι η γκρελίνη επάγει την όρεξη αναστέλλοντας τη δράση του 

ΡΥΥ και του GLP-1 στη γαστρική κένωση και στη λήψη τροφής.

Τα επίπεδα του ΡΥΥ είναι χαμηλά σε ασθενείς με κλινικά σοβαρή παχυσαρκία.

160 
154 

Έχει δειχθεί ότι οι παχύσαρκοι έχουν μικρότερες συγκεντρώσεις ΡΥΥ στη νηστεία και 

μεταγευματικά συγκριτικά με ασθενείς μικρότερου σωματικού βάρους.152, 161 Επιπλέον, 
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προκειμένου να παραχθεί ανάλογη έκκριση ΡΥΥ και ανάλογη ανορεξία οι παχύσαρκοι 

ασθενείς θα πρέπει να καταναλώσουν πολύ μεγαλύτερο θερμιδικό φορτίο.

 

152 

Προσομοιάζον με τη γλυκαγόνη πεπτίδιο-1 (GLP-1) 
 Οι ινκρετίνες (incretins) είναι ορμόνες που εκκρίνονται από το επιθήλιο του 

εντέρου μετά από λήψη τροφής και προκαλούν μείωση της γλυκόζης του αίματος μέσω 

διέγερσης της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος.170-172 Η πρώτη ινκρετίνη που 

ανακαλύφθηκε ήταν το πολυπεπτίδιο που αναστέλλει τη γαστρική έκκριση (GIP).173 Η 

δεύτερη σε σειρά ινκρετίνη που ανακαλύφθηκε ήταν το GLP-1. Το GLP-1 προέρχεται 

από το γονίδιο του προ-γλουκαγόνου, η μετάφραση του οποίου παράγει επίσης το 

γλουκαγόνο, το GLP-2 και την οξυμοντουλίνη.174

Το GLP-1  εκκρίνεται από τα ενδοκρινικά κύτταρα L του εντέρου, που 

εντοπίζονται κυρίως στον τελικό ειλεό και το παχύ έντερο και σε μικρότερη 

συγκέντρωση στον υπόλοιπο γαστρεντερικό σωλήνα.

 Το GLP-1 είναι ομόλογο του 

γλουκαγόνου κατά 50% ως προς την αλληλουχία των αμινοξέων και στη βάση αυτή 

οφείλεται η ονομασία του (glucagon like peptide). 

175, 176

Η λήψη τροφής στον άνθρωπο συνοδεύεται από ταχεία έκκριση GLP-1. 

 Η έκκριση του GLP-1 από τα 

κύτταρα L επηρεάζεται από την τροφή καθώς και από ενδοκρινικά και νευρικά 

ερεθίσματα. 
177, 178 Η 

έκκριση του GLP-1 έχει διφασική μορφή, με μία πρώιμη φάση έκκρισης (10-15 λεπτά 

μεταγευματικά) και μία δεύτερη, όψιμη φάση έκκρισης (30-60 λεπτά μεταγευματικά).178 

Η πλειονότητα των L κυττάρων που εκκρίνουν το GLP-1 βρίσκονται στον τελικό ειλεό 

και είναι αμφίβολο αν η πρώιμη φάση έκκρισης οφείλεται στην επαφή της τροφής με τα 

κύτταρα αυτά. Μελέτες έχουν δείξει ότι το αυτόνομο νευρικό σύστημα, ο 

νευροδιαβιβαστής GRP, η ακετυλοχολίνη και το GIP συμβάλλουν στην ταχεία έκκριση  

GLP-1 μετά από λήψη γεύματος. Ο ρόλος του πνευμονογαστρικού νεύρου, ως 

διαβιβαστή στην έκκριση  GLP-1 μεταγευματικά έχει δειχθεί σε πειραματόζωα όπου 

μετά από αμφοτερόπλευρη υποδιαφραγματική βαγοτομή, η επαγωγή της έκκρισης του 

GLP-1 μετά από χορήγηση λίπους χανόταν, ενώ αντίθετα ο άμεσος ηλεκτρικός 

ερεθισμός των κοιλιακών κλάδων του πνευμονογαστρικού συνοδευόταν από αύξηση της 

έκκρισης του  GLP-1.

Σε αντίθεση με την πρώιμη φάση, η όψιμη φάση έκκρισης του GLP-1 

προκαλείται ως επί το πλείστον από  την επαφή της τρο φής με τα L κύτταρα στην 

179 
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περιφερική μοίρα του ειλεού.180

Η ημίσεια ζωή της βιολογικά ενεργού μορφής του GLP-1 στην κυκλοφορία είναι 

λιγότερο από 2 λεπτά, λόγω της ταχείας απενεργοποίησής του από το πρωτεολυτικό 

ένζυμο διπεπτιδική διπεπτιδάση-4 (DPPIV).

 Συνεπώς, η τροφή προκαλεί ερεθίσματα τα οποία 

μεταφέρονται στα L κύτταρα είτε άμεσα με την επαφή της τροφής με τα  L κύτταρα, είτε 

έμμεσα μέσω νευρικών και ενδοκρινικών μηχανισμών. 

Στα τρωκτικά και τον άνθρωπο ο υποδοχέας του GLP-1 (GLP-1R) εντοπίζεται σε 

πολλούς ιστούς όπως τα κύτταρα α-,β- και δ- του παγκρέατος, τους πνεύμονες, την 

καρδιά, τους νεφρούς, το στόμαχο, το λεπτό έντερο, την υπόφυση, το δέρμα, τα γάγγλια 

του πνευμονογαστρικού και πολλές περιοχές του ΚΝΣ όπως τον υποθάλαμο και το 

στέλεχος. 

181 

Στο πάγκρεας το GLP-1 προκαλεί ποικίλες βιολογικές λειτουργίες 

συμπεριλαμβανομένης της επαγωγής της εξαρτώμενης από τη γλυκόζη έκκρισης της 

ινσουλίνης.182 Επιπλέον, το GLP-1 αυξάνει την ευαισθησία των β κυττάρων στη γλυκόζη 

και βελτιώνει την ικανότητά τους να απαντούν σε αυτή.

Το GLP-1 αναστέλλει την έκκριση του γλουκαγόνου και επάγει την έκκριση της 

σωματοστατίνης. Ο μηχανισμός αναστολής της έκκρισης του γλουκαγόνου δεν είναι 

πλήρως κατανοητός, ωστόσο η επαγωγή της έκκρισης της σωματοστατίνης επιτυγχάνεται 

άμεσα μέσω της δέσμευσης στον GLP-1R  στα δ κύτταρα.

183 

Το GLP-1 επάγει τον πολλαπλασιασμό και τη νέο-γένεση των β κυττάρων και 

αναστέλλει την απόπτωση με αποτέλεσμα την αύξηση της μάζας των β κυττάρων. 

Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση GLP-1 σε κύτταρα της εξωκρινούς 

μοίρας του παγκρέατος και σε κύτταρα των παγκρεατικών πόρων επάγει την εξαλλαγή 

τους σε β κύτταρα που παράγουν και εκκρίνουν ινσουλίνη ανάλογα με τα επίπεδα της 

γλυκόζης.

184 

Μελέτες σε τρωκτικά έδειξαν ότι η κεντρική ή η περιφερική χορήγηση GLP-1 

μειώνει βραχυπρόθεσμα τη λήψη τροφής και υγρών και συνοδεύεται από μείωση του 

σωματικού βάρους.

185 

186-189 Το GLP-1 είναι σχετικώς μικρό μόριο και περνά εύκολα τον 

αιματο- εγκεφαλικό φραγμό. Για το λόγο αυτό επιτυγχάνει άμεση καταστολή της σίτισης 

μέσω άμεσης επίδρασης στον GLP-1R που εντοπίζεται στον υποθάλαμο, στην περιοχή 

που ρυθμίζει τη συμπεριφορά της σίτισης. Επιπλέον, το GLP-1 επιδρά και έμμεσα στην 

καταστολή της σίτισης μέσω αναστολής της γαστρικής κένωσης γεγονός που οδηγεί σε 

γαστρική διάταση και αίσθημα κορεσμού. 
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Το GLP-1 έχει ισχυρή ανασταλτική δράση στην πενταγαστρίνη και στη 

μεταγευματική γαστρική έκκριση και κένωση. Η επιβράδυνση της γαστρικής κένωσης 

μειώνει τη μεταγευματική αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στον ορό μέσω μείωσης 

του ρυθμού διέλευσης της τροφής από το στόμαχο στο λεπτό έντερο. Με τον τρόπο αυτό 

τα επίπεδα της γλυκόζης εξισορροπούνται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 

μετά από εξωγενή χορήγηση GLP-1.190, 191 Η αναστολή της γαστρικής έκκρισης, μετά 

από χορήγηση GLP-1, συμβάλλει επίσης στην παρατηρούμενη μείωση των 

μεταγευματικών επιπέδων της γλυκόζης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου I. 

 

192 

Ο λιπώδης ιστός ως ενδοκρινικό όργανο 
Είναι πλέον γνωστό ότι ο λιπώδης ιστός είναι ενδοκρινικά ενεργός και εκκρίνει 

ένα μεγάλο αριθμό ορμονών και άλλων μεταβολικά ενεργών πεπτιδίων (Εικόνα 6). 

Καθώς ο λιπώδης ιστός αυξάνει σε μέγεθος παρατηρείται μεταβολή στις συγκεντρώσεις 

μεγάλου αριθμού ορμονών, κυτταροκινών και πολυπεπτιδίων που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου. Το 1994 ανακαλύφθηκε η λεπτίνη, η ανακάλυψη της 

αποτέλεσε σταθμό για την ανεύρεση στην συνέχεια, πολλών νέων ορμονών που 

εμπλέκονται στη ρύθμιση της ενεργειακής ισορροπίας του οργανισμού.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Εικόνα 6: Ο λιπώδης ιστός ως ενδοκρινικό όργανο. 

White Adipose Tissue as Endocrine Organ and Its Role in Obesity Maria Eugenia Frigolet Va´zquez-

Vela, Nimbe Torres, and Armando R. Tovar. Archives of Medical Research 39 (2008) 715-728 

 

Λεπτίνη 
 Εκκρίνεται από τον λιπώδη ιστό στην κυκλοφορία. Περνά τον αιματοεγκεφαλικό 

φραγμό και μεταφέρει στον εγκέφαλο πληροφορίες σχετικές με το μέγεθος των 
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αποθηκών ενέργειας στο λιπώδη ιστό, ενεργοποιώντας υποθαλαμικά κέντρα που 

ρυθμίζουν το σωματικό βάρος αλλά και το ενεργειακό ισοζύγιο. Η λεπτίνη εμπλέκεται σε 

πολλά νευροενδοκρινικά κυκλώματα και με τη δράση της αυτή ρυθμίζει σε πολλά 

επίπεδα τον υποθαλαμο-υποφυσιακό άξονα.   

Υποδοχείς της λεπτίνης υπάρχουν όμως και σε περιφερικούς ιστούς,  

υποδεικνύοντας σημαντικές δράσεις της ορμόνης και στην περιφέρεια. Οι δράσεις της 

λεπτίνης έχουν ως μεσολαβητές πολλά άλλα πεπτίδια στα ενδοκρινικά-νευρωνικά 

κυκλώματα ελέγχου της όρεξης και της ενεργειακής ομοιόστασης. Σημαντικό ρόλο 

ανάμεσα σε αυτά διαδραματίζει το νευροπεπτίδιο Υ στον τοξοειδή πυρήνα του 

υποθαλάμου.  Το νευροπεπτίδιο αυτό ελαττώνει την όρεξη.115

Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων παχυσαρκίας του ανθρώπου είναι 

πολυγονιδιακή και, παρά την αρχική αισιοδοξία (όταν ανακαλύφθηκε η λεπτίνη και η 

έλλειψή της στα παχύσαρκα ob/ob ποντίκια), δεν οφείλεται σε έλλειψη λεπτίνης.

 Η λεπτίνη μειώνει την 

έκκριση του από τον υποθάλαμο,  οδηγώντας σε μείωση της πρόσληψης της τροφής και 

αύξηση του τόνου του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Η επίδρασή της αυτή στο 

αυτόνομο νευρικό σύστημα έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων, την αυξημένη 

θερμογένεση, δράση που αντιστρατεύεται την παχυσαρκία  

112 Η 

υπερλεπτιναιμία και η λεπτινοαντοχή φαίνεται να είναι ο κανόνας στην ανθρώπινη 

παχυσαρκία..112, 116 Δίαιτες πλούσιες σε λιπαρά μειώνουν επίσης την έκφραση του 

υποδοχέα της λεπτίνης, συμβάλλοντας στη λεπτινοαντοχή.112

Αρκετά νεότερα δεδομένα υπάρχουν και για την κοινή δράση της λεπτίνης και 

της ινσουλίνης. Είναι γνωστό ότι τόσο η λεπτίνη όσο και η ινσουλίνη αναστέλλουν την 

πρόσληψη της τροφής. Στον τοξοειδή πυρήνα του υποθαλάμου υπάρχουν υποδοχείς και 

για τις δύο ορμόνες. Πάντως, η σχέση των δύο ορμονών φαίνεται ότι είναι αρκετά 

πολύπλοκη και ασκείται και στην περιφέρεια, όπως για παράδειγμα στο ήπαρ, όπου η 

λεπτίνη προάγει τη δράση της ινσουλίνης στην αναστολή της νεογλυκογένεσης και της 

γλυκογονόλυσης.

  

 

112 
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Γ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ 

 

1. Περιορισμός 
Ο γαστρικός περιορισμός επιτυγχάνεται με τη δημιουργία του μικρού γαστρικού 

θυλάκου που προκαλεί πρώιμο αίσθημα κορεσμού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

ποσότητα της προσλαμβανόμενης τροφής. Επιπλέον το αίσθημα κορεσμού παρατείνεται 

λόγω της καθυστερημένης κένωσης του θυλάκου ως αποτέλεσμα του μικρού εύρους της 

επικοινωνίας του θυλάκου με τον υπόλοιπο στόμαχο. 

 

334-336 

2. Ορμονικές μεταβολές-Μεταβολική Χειρουργική 
Ορμόνες που εκκρίνονται σε διάφορα τμήματα του γαστρεντερικού σωλήνα 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της πρόσληψης τροφής. Πρόσφατες μελέτες 

αποδεικνύουν ότι στο ανώτερο πεπτικό παράγονται πεπτίδια-σήματα που παίζουν 

πρωταρχικό ρόλο στην ρύθμιση της ποσότητας της προσλαμβανόμενης  τροφής και στο 

μεταβολισμό της γλυκόζης, μέσω της ενεργοποίησης του έντερο-εγκέφαλο-ηπατικού 

άξονα.461, 462 Η ορεξιογόνος ορμόνη γκρελίνη εκκρίνεται από το θόλο του στομάχου με 

την πρόσληψη τροφής. Μετά από γαστρική παράκαμψη456 και σε ορισμένες τεχνικές 

χολοπαγκρεατικής εκτροπής, που η τροφή δεν περνά από το θόλο και το υπόλοιπο 

στομάχι, η γκρελίνη παραμένει χαμηλή στο αίμα περιορίζοντας την όρεξη και τη 

συνεχιζόμενη κατανάλωση τροφής337. Η αφαίρεσης του θόλου του στομάχου μετά από 

επιμήκη γαστρεκτομή έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση των επιπεδών της 

γκρελίνης 338-340  Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν επίσης ότι η επιμήκη γαστρεκτομή 

πλην της ταχύτερης γαστρικής κένωσης405, 433 μειώνει και το χρόνο που χρειάζεται για να 

φθάσει η τροφή στην ειλέοτυφλική βαλβίδα,465 έχοντας ως αποτέλεσμα την έκκριση ενός 

αριθμού πεπτιδίων-σημάτων.406, 459, 460 Ορμόνες όπως το GLP-1,457 το ΡΥΥ  και η 

οξυμοντουλίνη που παράγονται στον ειλεό από τα L κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου 

παρουσία σημαντικής ποσότητας απέπτου τροφής προκαλούν σημαντική ανορεξία 

μειώνοντας την πρόσληψη τροφής.

Η είσοδος γλυκόζης στη νήστιδα, μετά από γαστρική παράκαμψη και ορισμένους 

τύπους χολοπαγκρεατικής εκτροπής, λόγω της υψηλής ωσμωτικότητας προκαλεί 

μετακίνηση υγρών από την κυκλοφορία στον αυλό του εντέρου για να επιτευχθεί 

αραίωση. Προκαλούνται, για το λόγο αυτό, ταχυκαρδία, εφίδρωση και τάση για 

λιποθυμία. Επιπλέον, η διάταση του εντέρου προκαλεί την έκκριση από τα κύτταρα του 

339, 340 
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βλεννογόνου αγγειοδραστικών πεπτιδίων που προκαλούν ερυθρότητα και αίσθημα τάσης 

στο πρόσωπο. Τα συμπτώματα αυτά, γνωστά ως σύνδρομο Dumping, οδηγούν στην 

αποφυγή λήψης καθαρών υδατανθράκων με αποτέλεσμα τη μείωση των 

προσλαμβανόμενων θερμίδων .

Τελευταία νέες έρευνες κάνουν λόγο για την σημασία της εντερικής 

γλυκονεογέννησης και τον ρόλο της πυλαίας φλέβας στην πρόσληψη σημάτων που 

δρώντας κεντρικά  πιθανά να προάγουν το αίσθημα του κορεσμού και να ρυθμίζουν το 

μεταβολισμό της γλυκόζης.

341-343 

463

 

  

3. Δυσαπορρόφηση  

Η μερική δυσαπορρόφηση λίπους και συμπλόκων υδατανθράκων στις 

χολοπαγκρεατικές εκτροπές επιτυγχάνεται με τη συνάντηση της χολής και των 

παγκρεατικών υγρών με την προσλαμβανόμενη τροφή στο τελικό τμήμα του ειλεού, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η απορρόφηση των συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών σε 

ποσοστό 70-80% των προσλαμβανόμενων. 

Είναι προφανές ότι η εγχείρηση αναγκάζει τον ασθενή να τροποποιήσει τη 

συμπεριφορά του προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει το 

χειρουργείο. Για παράδειγμα, ένας ασθενής που καταναλώνει ένα γεύμα που υπερβαίνει 

τη χωρητικότητα του γαστρικού θυλάκου μπορεί να νοιώσει επιγαστραλγία, ναυτία, 

έμετο ή ανάρροια. Η σημαντική μείωση της πρόσληψης γλυκόζης και λίπους αποτελεί 

αναγκαία προσαρμογή για τους ασθενείς με γαστρική παράκαμψη ή χολοπαγκρεατική 

εκτροπή, προκειμένου να αποφύγουν το σύνδρομο Dumping και τις εξεσημασμένες 

διάρροιες. Οι διάρροιες μπορεί να οδηγήσουν σε ραγάδες δακτυλίου, περιεδρικά 

αποστήματα, συρίγγια, αιμορροΐδες και στη σοβαρή μεταβολική επιπλοκή της 

υπολευκωματιναιμίας. Η εμπειρία δείχνει ότι οι περισσότεροι ασθενείς με την πάροδο 

του χρόνου τροποποιούν τη διαιτητική τους συμπεριφορά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 

παραπάνω ανεπιθύμητες δράσεις. 

344,  345 

Οι μηχανισμοί που προκαλούν την απώλεια βάρους και τη διατήρησή της στο 

χρόνο για κάθε μία από τις σύγχρονες επεμβάσεις παρουσιάζονται επιγραμματικά στον 

πίνακα 4. 
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• Μειωμένη θερμιδική πρόσληψη λόγω πρώιμου κορεσμού 

 

 

 

 

• Μειωμένη θερμιδική πρόσληψη, λόγω πρώιμου κορεσμού και μείωσης 

της όρεξης 

• Αλλαγές στην έκκριση των γαστρεντερικών ορμονών λόγω της 

εκτομής του θόλου του στομάχου και της γρήγορης προώθησης της 

άπεπτης τροφής στον τελικό ειλεό 

 

 

 

• Μειωμένη θερμιδική πρόσληψη λόγω πρώιμου κορεσμού και μείωσης 

της όρεξης 

• Αλλαγές στην έκκριση των γαστρεντερικών ορμονών, λόγω της 

παράκαμψης του περιφερικού τμήματος του στομάχου και της 

αρχικής μοίρας της νήστιδας  

 

•  Μειωμένη θερμιδική πρόσληψη λόγω μείωσης της όρεξης 

•  Αλλαγές στην έκκριση των γαστρεντερικών ορμονών, λόγω εκτομής 

ή παράκαμψης του περιφερικού τμήματος του στομάχου και της 

νήστιδας  

•  Δυσαπορρόφηση λίπους και σύμποκων υδατανθράκων 

 

 
           Πίνακας 4: Μηχανισμοί που οδηγούν σε απώλεια βάρους μετεγχειρητικά 
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4. Αποτελέσματα των χειρουργικών επεμβάσεων 

 Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν την αποτελεσματικότητα της 

χειρουργικής αντιμετώπισης της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας και των συνοδών αυτής 

νοσημάτων 

 

4.1Απώλεια βάρους 
 Η μέση απώλεια βάρους στα δέκα χρόνια, συνολικά για όλους τους τύπους 

εγχειρήσεων και χωρίς ιδιαίτερη επιλογή του τύπου της εγχείρησης σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, είναι της τάξης του 60% του υπερβάλλοντος βάρους 

σώματος.346

 

(Πίνακας 5) 

 

 

 
Πίνακας 5: Η μέση απώλεια βάρους για όλους τους τύπους εγχειρήσεων.

 

 346 

Η μέγιστη απώλεια παρατηρείται ανάλογα με τον τύπο της εγχείρησης 12-18 

μήνες μετεγχειρητικά και κυμαίνεται στο 50-80% του υπερβάλλοντος βάρους.346-349Με 

την πάροδο του χρόνου, ένα μέρος του βάρους που χάθηκε επανακτάται σταδιακά και η 

μέση τιμή της απώλειας για το ρυθμιζόμενο γαστρικό ιμάντα είναι 40-55% στα 6        

χρόνια,235 237 50-60% για τις γαστρικές παρακάμψεις στα 15 χρόνια350-352 και 65-80% για 

τους διάφορους τύπους χολοπαγκρεατικών εκτροπών στα 20 χρόνια.

 Ένα ποσοστό ασθενών που κυμαίνεται στο 5-40% δε διατηρεί μακροπρόθεσμα 

απώλεια βάρους >40% του υπερβάλλοντος, που θεωρείται από τους περισσότερους ως το 

353,  354 
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ελάχιστο όριο για την επιτυχία της κάθε εγχείρησης ως προς τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και τη βελτίωση ή ίαση των συνοδών της παχυσαρκίας νοσημάτων. Το μικρότερο 

ποσοστό αποτυχίας αφορά στις χολοπαγκρεατικές εκτροπές και το μεγαλύτερο το 

ρυθμιζόμενο γαστρικό ιμάντα..

 

355 

4.2 Βελτίωση ή ίαση των συνοδών νοσημάτων 
 Μετεγχειρητικά παρατηρείται, ανάλογα και με τον τύπο της εγχείρησης, μεγάλη 

απώλεια σωματικού βάρους ως αποτέλεσμα της μείωσης της λιπώδους μάζας του 

σώματος ενώ μειώνεται η ενδοκοιλιακή πίεση. Η ελάττωση της λιπώδους μάζας οδηγεί 

σε μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη454, 455 και μαζί με τις ορμονικές αλλαγές που 

αναφέρθηκαν ήδη, οδηγούν στη βελτίωση ή και στην ίαση των συνοδών νοσημάτων της 

παχυσαρκίας. Όπως έχει δείξει πρόσφατη μετα-ανάλυση (πίνακας 6) οι παθήσεις που 

ορίζουν το μεταβολικό σύνδρομο βελτιώνονται ή και ιώνται σε υψηλά ποσοστά.408

Επίσης, ιάται η μελαγχρωματική ακάνθωση, βελτιώνεται ή υποστρέφει πλήρως η 

μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα και ομαλοποιείται η γενετήσια λειτουργία και η ορμονική 

ομοιόσταση, με υποχώρηση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών.

  

 

355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 6: Θεραπεία μεταβολικού συνδρόμου σε σχέση με την απώλεια βάρους μετά από 

χειρουργική αντιμετώπιση. JAMA 2004; 292: 1724-1737 

 

 Η ενδοκοιλιακή πίεση επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα, με αποτέλεσμα να 

ιάται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Μετά από γαστρικές παρακάμψεις και 

ορισμένους τύπους χολοπαγκρεατικών εκτροπών λόγω της απουσίας οξέος και χολής στο 

γαστρικό θύλακο υποχωρεί πλήρως η οισοφαγίτιδα και ο οισοφάγος Barett.356, 357 

 Μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος της φλεβοθρόμβωσης, βελτιώνεται η χρόνια 
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φλεβική ανεπάρκεια σε σημαντικό ποσοστό και βελτιώνεται σημαντικά η αναπνευστική 

λειτουργία λόγω άρσης του περιορισμού.

 Τέλος, η μείωση του σωματικού βάρους αίρει την αυξημένη φόρτιση στη 

σπονδυλική στήλη και τις αρθρώσεις των κάτω άκρων

355,  358 

359, 360, με αποτέλεσμα να 

υποχωρούν τα συμπτώματα της εκφυλιστικής οστεοαρθροπάθειας σε μεγάλο βαθμό.

Είναι προφανές ότι καμία άλλη επέμβαση της χειρουργικής δε μπορεί να 

θεραπεύσει τόσες πολλές παθήσεις συγχρόνως σε ένα χρόνο, ενώ η ίαση των νοσημάτων 

έχει ως συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

361, 

362 

 

4.3 Αύξηση της επιβίωσης 
 Πρόσφατες προοπτικές μελέτες έχουν δείξει μια σημαντική αύξηση της 

επιβίωσης των παχύσαρκων που υπεβλήθησαν σε επέμβαση συγκριτικά με αυτούς που 

ακολούθησαν συντηρητικές μεθόδους απώλειας βάρους. Η αύξηση αυτή της επιβίωσης 

σχετίζεται κυρίως με μείωση 28,5% της επίπτωσης καρδιαγγειακών επεισοδίων και 

μείωση πολλών μορφών καρκίνου σε στατιστικά σημαντικό ποσοστό.363, 364

 

 Επίσης 

καταγράφεται μία εξίσου σημαντική μείωση της ανάγκης για ιατρική παρακολούθηση, 

νοσοκομειακή περίθαλψη και ελάττωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης. 

4.4 Θνητότητα 
 Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση, τα ποσοστά περιεγχειρητικής θνητότητας ήταν 0,1% 

για το γαστρικό δακτύλιο, 0,5% για τις γαστρικές παρακάμψεις και 0,8% για τις 

χολοπαγκρεατικές εκτροπές.365Αιτίες θανάτου αποτελούν κυρίως η πνευμονική εμβολή 

και οι διαφυγές αναστομώσεων. Στους παράγοντες που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν 

σε αυξημένη θνητότητα περιλαμβάνονται η περιορισμένη εμπειρία του χειρουργού και 

γενικότερα του κέντρου αντιμετώπισης τέτοιων ασθενών, η προχωρημένη ηλικία με 

ύπαρξη σοβαρών συνοδών νοσημάτων, το ανδρικό φύλο και το μέγεθος της παχυσαρκίας 

(Class IV, ΒΜΙ> 50 Kg/m2).

 

366-368 

4.5 Νοσηρότητα – Επιπλοκές 

Επιπλοκές του αναπνευστικού συστήματος 
 Η πνευμονική εμβολή συμβαίνει σε ποσοστό 1-2% και συνοδεύεται από 

θνητότητα της τάξης του 20-30%.369, 370 Για την πρόληψή της εφαρμόζεται συστηματική 
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περιεγχειρητική θρομβοπροφύλαξη με χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους σε 

δόσεις 1 mg για κάθε μονάδα δείκτη σωματικής μάζας ανά 12ωρο. Επιπλέον προστασία 

παρέχεται με την τοποθέτηση συσκευής διαβαθμιζόμενης πίεσης στα κάτω άκρα 

διεγχειρητικά, η οποία παραμένει μετεγχειρητικά μέχρι την κινητοποίηση του 

ασθενούς.

 Η κλινική εικόνα της πνευμονικής εμβολής περιλαμβάνει σοβαρή υποξαιμία που 

συνήθως συνοδεύεται από ταχυκαρδία και υπόταση. Η εικόνα αυτή δε διαφοροποιείται 

σημαντικά από τη σηπτική εικόνα που προκαλεί η διαφυγή, από την οποία και πρέπει να 

διαφοροδιαγνωσθεί. Για την τεκμηρίωση της διάγνωσης απαιτείται η διενέργεια 

αξονικής τομογραφίας. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει ενδοφλέβια στάγδην 

έγχυση κλασικής ηπαρίνης και αναπνευστική υποστήριξη 

371, 372 

Οι παχύσαρκοι είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη επιπλοκών από 

το αναπνευστικό μετεγχειρητικά λόγω της υποκείμενης συνοδού παθολογίας που 

περιλαμβάνει τα σύνδρομα υποαερισμού και αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο.373 Ο 

κίνδυνος ανάπτυξης αναπνευστικών επιπλοκών, του τύπου της κατακράτησης εκκρίσεων, 

της ατελεκτασίας και της πνευμονίας, μπορεί να περιοριστεί με την εφαρμογή 

προεγχειρητικά κατάλληλης προετοιμασίας και μετεγχειρητικά με έντονη φυσιοθεραπεία 

και γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς. Επικουρικά, μπορεί να χρειασθεί η εφαρμογή 

μάσκας συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών για πρόληψη σύμπτωσης των κυψελίδων. 

Συνιστάται δε η αφαίρεση του ρινογαστρικού σωλήνα άμεσα μετεγχειρητικά, μιας και 

υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ λοιμώξεων αναπνευστικού και 

μικροεισροφήσεων που προκαλούνται από την παρουσία του.

 

374 

Διαφυγή απο την αναστόμωση ή από το γαστρικό κολόβωμα 
 Οι διαφυγές των αναστομώσεων είναι οι σοβαρότερες επιπλοκές. Συμβαίνουν σε 

ποσοστό 1-5% στις διάφορες μελέτες και συνοδεύονται από υψηλή νοσηρότητα και 

θνητότητα.375, 376 Η διάγνωσή τους μπορεί να είναι δύσκολη και απαιτείται υψηλός 

δείκτης υποψίας για την τεκμηρίωση τους. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει ανεξήγητη 

ταχυκαρδία, που μπορεί να αποτελεί το μοναδικό σύμπτωμα και ποικίλα άλλα όχι 

σταθερά σημεία σήψης, μια και είναι δυνατόν να απουσιάζουν το κοιλιακό άλγος, ο 

πυρετός και η λευκοκυττάρωση. Ένας ασθενής με σημαντική                                     

ταχυκαρδία >120 σφύξεις/λεπτό οφείλει να αντιμετωπίζεται ως διαφυγή μέχρι απόδειξης 
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του εναντίου. Εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα, εξελίσσεται σε σήψη με ταχεία ανάπτυξη 

ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων.

 Οι διαφυγές των αναστομώσεων συμβαίνουν συχνότερα στο επίπεδο της 

γαστρονηστιδικής αναστόμωσης, χωρίς να αποκλείονται διαφυγές από τη 

νηστιδονηστιδική αναστόμωση και τη συρραφή από τη σύγκλειση του στομάχου ή του 

δωδεκαδακτύλου. Οι διαφυγές συμβαίνουν στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο και η 

αντιμετώπισή τους οφείλει να είναι άμεση και περιλαμβάνει παροχέτευση, διαδερμική ή 

χειρουργική, της περιοχής για τον έλεγχο γενικευμένης περιτονίτιδας με παράλληλη 

εφαρμογή τεχνητής υποστήριξης της θρέψης και χορήγηση αντιβιοτικών. Κάθε ασθενής 

που εμφανίζεται με πρώιμη αποτυχία απώλειας βάρους ή ανάκτηση του απωλεσθέντος 

βάρους μετά από γαστρική παράκαμψη θα πρέπει να ελέγχεται για πιθανό γάστρο-

γαστρικό συρίγγιο, εάν η τεχνική περιελάμβανε διαμερισματοποίηση και όχι διατομή του 

στομάχου.

377 

378 

 

Μια άλλη κλινική εκδήλωση του γαστρο-γαστρικού συριγγίου είναι η 

ανάπτυξη αναστομωτικού έλκους στη γαστρονηστιδική αναστόμωση. 

Έλκος – Στένωση -  Ειλεός - Χολολιθίαση 
Όλες οι αναστομώσεις στο γαστρεντερικό υπόκεινται στον κίνδυνο ανάπτυξης 

στένωσης.379, 380 Οι πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες τέτοιων στενώσεων στη 

χειρουργική της παχυσαρκίας περιλαμβάνουν τεχνικά σφάλματα κατά την επέμβαση, 

υποκλινικές διαφυγές από τις αναστομώσεις, ισχαιμία της Roux έλικας, τάση στην 

αναστόμωση ή καθυστερημένη ίνωση με αναστομωτικό έλκος. Ο βαθμός της απόφραξης 

μπορεί να αυξηθεί λόγω τοπικής φλεγμονής και οιδήματος. Η αντιμετώπιση 

περιλαμβάνει ενδοσκοπική διαστολή με μπαλόνι.

 Η συχνότητα αναστομωτικού έλκους μετά από γαστρική παράκαμψη κυμαίνεται 

μεταξύ 1% και 16%.

381 

382, 383 Στους αιτιολογικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η 

παραγωγή οξέος από το γαστρικό θύλακο όταν αυτός είναι μεγάλος και έχει μεγάλο 

αριθμό τοιχωματικών κυττάρων, η λοίμωξη από H. pylori, η χρήση μη απορροφήσιμων 

ραμμάτων και η τοπική ισχαιμία. Οι καπνιστές εμφανίζουν μεγαλύτερη επίπτωση έλκους 

γιατί το κάπνισμα αυξάνει την έκκριση γαστρικού οξέος. Η φαρμακευτική θεραπεία με 

αναστολείς της γαστρικής έκκρισης οξέος συνήθως επιλύει το πρόβλημα.

 Η εντερική απόφραξη αποτελεί μετεγχειρητική επιπλοκή με συχνότητα 3 - 5% 

και μπορεί να οφείλεται στην ανάπτυξη συμφύσεων ή εσωτερικών κηλών ή σε απόφραξη 

384, 385 
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του εντέρου από φυτοπιλήματα.386, 387 

 Η ταχεία απώλεια βάρους είναι γνωστό ότι συμβάλλει στη δημιουργία χολολίθων. 

Το ποσοστό εμφάνισης χολολιθίασης μετά από γαστρική παράκαμψη ή χολοπαγκρεατική 

εκτροπή ανέρχεται σε 30% των ασθενών. Για το λόγο αυτό προτείνεται από αρκετούς 

χειρουργούς η διενέργεια χολοκυστεκτομής στον ίδιο χρόνο και επί απουσίας 

χολολιθίασης.

Η επιπλοκή αυτή αντιμετωπίζεται συντηρητικά ή 

χειρουργικά όταν υπάρχουν σημεία εντερικής ισχαιμίας. 

 

388 

Ανεπαρκής απώλεια βάρους 
Σε ποσοστό 5-40% ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις δε μπορούν να 

επιτύχουν ή να διατηρήσουν ικανοποιητική απώλεια βάρους στο χρόνο. Σημαντικό ρόλο 

στη μη επιτυχή απώλεια βάρους παίζει η μη εξατομικευμένη επιλογή του χειρουργείου. 

Θα πρέπει να αποκλειστεί με απεικονιστικά μέσα τεχνική αποτυχία του χειρουργείου που 

περιλαμβάνει, ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης, διάσπαση της γραμμής συρραφής με 

δημιουργία γάστρο-γαστρικού συριγγίου, παραμονή τμήματος του θόλου του στομάχου ή 

διάταση του γαστρικού θυλάκου. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα ο ασθενής παραπέμπεται σε 

διαιτολογική επανεκτίμηση και παρακολούθηση ώστε να διορθωθούν οι διατροφικές 

συνήθειες και ο τρόπος ζωής. 

 

Μεταβολικές διαταραχές 
Οι επεμβάσεις περιοριστικού τύπου μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη 

μικροθρεπτικών συστατικών εξαιτίας ανεπαρκούς πρόσληψης ή απώλειας λόγω συχνών 

εμέτων. Έτσι, με την αποφυγή εμέτων και την αναπλήρωση βιταμινών και ιχνοστοιχείων 

μπορεί να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα. Σε επεμβάσεις με στοιχείο δυσαπορρόφησης 

μικροθρεπτικών συστατικών, όπως οι γαστρικές παρακάμψεις, αναμένεται υποκλινική ή 

κλινική έλλειψη σιδήρου, ασβεστίου, φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β12.
389-391 

 Σε επεμβάσεις που προεξάρχει το στοιχείο της μερικής δυσαπορρόφησης λιπών 

και συμπλόκων υδατανθράκων όπως είναι οι χολοπαγκρεατικές εκτροπές, εκτός της 

δυσαπορρόφησης των μικροθρεπτικών συστατικών που αναφέρθηκαν μπορεί να 

εκδηλωθεί επίσης υποπρωτεϊναιμία και έλλειψη λιποδιαλυτών βιταμινών392, 393A, D, E 

και K. Στον πίνακα 7 συνοψίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τύπου 

επέμβασης και στον πίνακα 8 παρουσιάζεται η συχνότητα των μεταβολικών 
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ανεπαρκειών στους διάφορους τύπους εγχειρήσεων όπως προκύπτουν από διάφορες 

δημοσιευμένες   μελέτες. 

 
Επεμβάσεις    ASGB/LSG  RYGB   BPD 

 

Απώλεια βάρους      Καλή              Πολύ καλή          Άριστη 

 

Περιορισμοί στη λήψη τροφής  Μεγάλοι  Μέτριοι                     Ελάχιστοι 

 

Μεταβολικές επιπλοκές   Ελάχιστες  Υπαρκτές          Συχνές 

 

Λήψη συμπληρωμάτων       Μικρή               Απαραίτητη           Άκρως     

       Απαραίτητη 

Έλεγχος συνοδών παθήσεων                       Καλός                             Πολύ καλός                    Άριστος  

 
Πίνακας 7: Σύγκριση μεταξυ των επέμβασεων της παχυσαρκίας 

 

 
Επεμβάσεις    ASGB/LSG  RYGB   BPD 

 
Fe     <5%   10-40%                    10-40% 

B12     <5%    20-70%                    25-50% 

Φυλλικό οξύ    <5%     1-35%                       1-15% 

Ca       Όχι         -             2-15% 

Vit A         -         -             2-10% 

Vit D         -         -             2-10% 

Ηπατικές επιπλοκές      Όχι       Όχι   <1% 

Υπολευκωματιναιμία      Όχι       Όχι   3-5% 

 
Πίνακας 8: Μεταβολικές ανεπάρκειες των επεμβάσεων της παχυσαρκίας 

 

Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει εγχείρηση456 που να επιτυγχάνει την άριστη απώλεια 

βάρους και την ίαση ή βελτίωση των συνοδών της παχυσαρκίας νοσημάτων χωρίς 

προσαρμογή του ασθενούς στις νέες διαιτητικές συμπεριφορές και χωρίς κανένα κίνδυνο 

εμφάνισης επιπλοκών. Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο εξατομικευμένα και μετά 

από σχετική μελέτη, να επιλέγεται για κάθε ασθενή εκείνη η επέμβαση που θα παρέχει το 
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καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τους λιγότερους κινδύνους. Παράγοντες που είναι 

σημαντικοί για την τελική απόφαση είναι το μέγεθος της παχυσαρκίας, η εκτίμηση από 

έμπειρο διαιτολόγο για το αν ο ασθενής είναι ισχυρός καταναλωτής γλυκών και λιπαρών 

τροφών (snacks) ή κυρίως καταναλωτής όγκου καθώς και η παρουσία συγκεκριμένων 

συνοδών νοσημάτων που βελτιώνονται ή ιώνται με συγκεκριμένο τύπο επέμβασης.  
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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1. Σκοπός 
Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει, αν η Λαπαροσκοπική 

Επιμήκης Γαστρεκτομή επιδρά στη φυσιολογία της πρόσληψης τροφής, μεταβάλλοντας 

την έκκριση μιας σειράς ορμονών του πεπτικού συστήματος καθώς και της λεπτίνης της 

ορμόνης που εκκρίνεται από το λιπώδη ιστό. 

 Παρότι αρχικά η Λαπαροσκοπική Επιμήκης Γαστρεκτομή κατηγοριοποιήθηκε 

ως περιοριστικού τύπου επέμβαση, φαίνεται ότι ο περιοριστικός μηχανισμός από μόνος 

του δεν αρκεί για να εξηγήσει τα καλά αποτελέσματα της απώλειας βάρους. Και ενώ 

υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι οδηγεί στην ταχύτερη κένωση του στομάχου 

των ασθενών που υποβάλλονται στην επέμβαση, μελέτες που να δείχνουν την επίδραση 

της, στα επίπεδα ορμονών του πεπτικού συστήματος και της λεπτίνης δεν υπήρχαν όταν 

σχεδιάστηκε η παρούσα μελέτη.  

Σκοπός μας ήταν να μελετήσο υμε αν η επέμβαση και η ταχύτερη γαστρική 

κένωση που παρατηρείται μετά από αυτή, επηρεάζει το ρυθμό έκκρισης μιας σειράς 

ορμονών του πεπτικού συστήματος και να εξετάσουμε αν αυτές οι αλλαγές που 

προκαλούνται στις ορμόνες αυτές και στη λεπτίνη, συμμετέχουν με κάποιο τρόπο στον 

μηχανισμό της απώλειας βάρους που επιτυγχάνεται μετεγχειρητικά.  

Για το λόγο αυτό προσδιορίστηκαν σε μια ομάδα νοσογόνα παχύσαρκων 

ασθενών πριν από Λαπαροσκοπική Επιμήκη Γαστρεκτομή, τα προ και μεταγευματικά 

επίπεδα των ορμονών του πεπτικού: Γκρελίνης, Ινσουλίνης, Αμυλίνης, PP, PYY, GLP-1, 

καθώς και της ορμόνης Λεπτίνης και συγκρίθηκαν με αυτά που μετρήθηκαν 6 και 12 

μήνες μετά την χειρουργική επέμβαση. Οι τιμές των ορμονών αυτών μετρήθηκαν και σε 

ομάδα ατόμων με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος, που χρησίμευσαν ως μάρτυρες. 
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2. Ασθενείς και Μάρτυρες  
Στη Μονάδα Βαριατρικής Χειρουργικής της Χειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής 

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, από τον Φεβρουάριο του 2009 έως τον 

Απρίλιο του 2009, μελετήθηκαν προοπτικά 15 νοσογόνα παχύσαρκοι ασθενείς οι οποίοι 

προγραμματίστηκαν να υποβληθούν σε Λαπαροσκοπική Επιμήκη Γαστρεκτομή. 

Μια δεύτερη ομάδα αποτελούμενη από 15 υγιή άτομα, φυσιολογικού σωματικού 

βάρους και με ανάλογα χαρακτηριστικά όσον αφορά την ηλικία και το φύλο, 

χρησιμοποιήθηκε σαν ομάδα ελέγχου (μάρτυρες).  

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών (προεγχειρητικά)  και των μαρτύρων 

αναφέρονται στον πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών και των μαρτύρων 

 Μάρτυρες Ασθενείς προεγχειρητικά 
Ηλικία (Έτη) 38 (25-49) 40 (25-49) 

Φύλο: ♂ / ♀ 3/12 3/12 

Βάρος (kg) 58 (53-64) 130 (97-201)* 

Δ.Μ.Σ. (kg/m2 21.9 (20.3-24.8) ) 46.8 (37.6-58.7)* 

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση  τιμή και διακύμανση (median and range). 

Μάρτυρες έναντι Ασθενών προεγχειρητικά: * P < 0.001 

 

 

2.1 Επιλογή των ασθενών 
Η επιλογή των ασθενών έγινε από τη λίστα αναμονής για την επέμβαση με βάση 

τα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια: 

• Ασθενείς με Δείκτη Μάζας Σώματος [Δ.Μ.Σ ή BMI..= Βάρος (Kg)/ 

Ύψος(m)2] ≥ 40 ή ασθενείς με Δ.Μ.Σ.≥  35  και με συνοδές παθήσεις της 

παχυσαρκίας. Τα τελευταία έτη χειρουργική θεραπεία προτείνεται και σε 

ασθενείς με παχυσαρκία σταδίου Ι (δηλαδή Δ.Μ.Σ.= 30-35) και 

μεταβολικό σύνδρομο329, 399

• Όλοι οι υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώπιση είχαν δοκιμάσει χωρίς 

αποτέλεσμα συντηρητικούς τρόπους θεραπείας της νόσου και η διάρκεια 

της παχυσαρκίας ήταν μεγαλύτερη από 5 έτη. 

  

Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη ήταν: η ύπαρξη ιστορικού χρόνιας ιατρικής 

ή ψυχιατρικής νόσου, η ύπαρξη κακοήθειας και το ιστορικό αλκοολισμού και χρήσης 
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ναρκωτικών ουσιών. Επίσης αποκλείσθηκαν ασθενείς που στο παρελθόν είχαν 

υποβληθεί  σε επέμβαση  του πεπτικού συστήματος. 

Ηθική και Δεοντολογία 

Η μελέτη ήταν πλήρως εναρμονισμένη με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι423

 Γραπτή συγκατάθεση για τη διαδικασία συμμετοχής στη μελέτη εδόθη τόσο από 

τους ασθενείς όσο και από τους υγιείς μάρτυρες. 

 και 

ενεκρίθη από την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου.  

Όλοι οι ασθενείς ενημερώθηκαν για το είδος της επέμβασης, τις τυχόν επιπλοκές 

της, καθώς και για το πρόγραμμα μετεγχειρητικής διαιτητικής αγωγής και 

παρακολούθησης. Ειδικότερα, έμφαση δόθηκε στην αλλαγή του τρόπου ζωής που πρέπει 

να ακολουθηθεί μετεγχειρητικά, στην ποιοτική και ποσοτική επιλογή της τροφής, στην 

αποφυγή κατανάλωσης τροφών υψηλής θερμιδικής αξίας και στην σημασία της άσκησης 

στην μετεγχειρητική περίοδο. 

 

2.2 Προεγχειρητικός έλεγχος 
Ατομικό αναμνηστικό, Κλινική εξέταση και Εργαστηριακός έλεγχος  

Σε όλους τους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη έγινε καταγραφή του 

ατομικού αναμνηστικού τους και ο συνήθης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που γίνεται 

πριν από κάθε μέσης ή μεγάλης βαρύτητας επέμβαση (Πίνακας 2 ).  

Για την μέτρηση της γλυκόζης και της ινσουλίνης, , έγινε συλλογή δειγμάτων 

περιφερικού φλεβικού αίματος (6ml), στους μάρτυρες μια φορά και στους ασθενείς, 

προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά στον 6ο και 12ο μήνα. Η δειγματοληψία 

πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους: αμέσως μετά από 12ωρη 

νηστεία (t0) καθώς και στα 60 (t1) και στα 120 (t2

 Η γλυκόζη αίματος μετρήθηκε με τη μέθοδο της Εξοκινάσης στον αναλυτή 

BECKMAN COULTER 5400. Η ινσουλίνη μετρήθηκε με τη μέθοδο της ανοσολογικής 

χημειοφωταύγειας μικροσωματιδίων (chemiluminescent microparticle immunoassay) σε 

αυτόματο αναλυτή (ARCHITECT I 2000, Abbot Laboratories, Diagnostic Division, 

Abbott Park, IL 60064 USA). 

) λεπτά μετά από  την κατανάλωση 

τυποποιημένου γεύματος συνολικού θερμιδικού φορτίου 447 Kcal και  σύστασης: 60% 

σε υδατάνθρακες, 21,7% σε πρωτεΐνες και 18,3% σε  λίπος 
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Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη μετρήθηκε στο χρόνο (t0

 Με βάση τις μετρήσεις των επιπέδων νηστείας (χρόνος t

) και προσδιορίστηκε 

με τη μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HA-8140 ANALYZER, 

MENARINI DIAGNOSTICS ITALY) 

0)  της ινσουλίνης (I0) 

και της γλυκόζης (GL0) υπολογίστηκε ο δείκτης ομοιοστατικού μοντέλου αντίστασης 

στην ινσουλίνη (Homeostatic Model Assessment Index of insulin resistance) σύμφωνα με 

τον τύπο HOMA: = [I0 (μU/mL) x GL0 (mmol/L)] / 22.5 

Τα στοιχεία της μελέτης καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ειδικά 

ερωτηματολόγια που σχεδιάστηκαν για το σκοπό της έρευνας.  

425 

 

 

 

 
 

 
Πίνακας 2 : Τυπικός προεγχειρητικός έλεγχος 
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Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, BMI και %EBMIL 

Σε όλους τους ασθενείς και τους μάρτυρες έγινε καταγραφή του σωματικού 

βάρους και του ύψους. 

Το ύψος μετρήθηκε σε όρθια θέση και χωρίς υποδήματα, με επιτοίχιο 

αναστημόμετρο με ακρίβεια χιλιοστού.  

Η μέτρηση του βάρους, σε χιλιόγραμμα, πραγματοποιήθηκε πρωί χωρίς 

υποδήματα και με ελαφρά ένδυση, με τη χρήση ψηφιακού ζυγού εδάφους. Οι μετρήσεις 

στρογγυλοποιήθηκαν στην πλησιέστερη εκατοντάδα γραμμαρίου 

Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ ή BMI.) υπολογίσθηκε με το πηλίκο του βάρους 

(σε χιλιόγραμμα) προς το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα). 

Το επί τοις % ποσοστό της απώλειας του πλεονάζοντος δείκτη μάζας σώματος 

(%EBMIL ) υπολογίσθηκε από τον τύπο = [(προεχειρητικός BMI – τωρινός BMI ) / 

(προεγχειρητικός BMI – 25)] × 100 

Σε όλους τους ασθενείς προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά στους 6 και 12 μήνες 

μετά την επέμβαση, υπολογίστηκε ο  δείκτης μάζας σώματος (BMI.). 

424 

 Σε όλους τους ασθενείς μετεγχειρητικά στους 6 και 12 μήνες μετά την επέμβαση 

υπολογίστηκε το επί τοις % ποσοστό της απώλειας του πλεονάζοντος δείκτη μάζας 

σώματος (%EBMIL) 

 

2.3 Περιεγχειρητική φροντίδα 
Δύο ώρες προ του χειρουργείου χορηγούνταν υποδορίως στους ασθενείς ηπαρίνη 

χαμηλού μοριακού βάρους σε δόση 1 mg  ανά μονάδα δείκτη μάζας σώματος. Κατά την 

είσοδο στην αναισθησία στους ασθενείς χορηγούνταν 3gr μίας κεφαλοσπορίνης δεύτερης 

γενιάς και 500 mg μετρονινταζόλης.  
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2.4 Χειρουργική τεχνική-Λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή 
Θέση του ασθενούς και οργάνωση της χειρουργικής αίθουσας: ο ασθενής 

τοποθετείται  σε ανάστροφη θέση Trendelenburg, με τα πόδια σε απαγωγή και με καλή 

ακινητοποίηση (French position) . Ο χειρουργός στέκεται στο κέντρο ανάμεσα στα πόδια 

του ασθενούς, οι δύο βοηθοί εκατέρωθεν του ασθενούς και ο λαπαροσκοπικός πύργος με 

την οθόνη στον αριστερό ώμο του ασθενούς. (Εικόνα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1: Θέσεις χειρουργού (Χ), βοηθού (Β) και χειριστή κάμερας (Κ) στην LSG 

 

Χ 

Β 

Κ
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Τοποθέτηση των trocars: τοποθετούνται συνολικά 5 trocars: ένα οπτικό 

5/12mm και 4 εργασίας 5/10mm (Εικόνα 2α και 2β). 

 

 
Εικόνα 2Α και 2Β: Θέσεις των trocars  στην LSG 

 
Τεχνική: η δημιουργία πνευμοπεριτόναιου επιτυγχάνεται με την ανοικτή μέθοδο 

κατά Hasson ή με τη χρήση βελόνης verres και διατηρείται σε πίεση 15 mmHg. Στην 

επέμβαση χρησιμοποιείται λαπαροσκόπιο με γωνίωση 30ο

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3Α και 3Β: Διατομή του γαστροκολικού συνδέσμου στην LSG 

 
Η επέμβαση ξεκινά με απώθηση του ήπατος κεφαλικά. Στη συνέχεια διανοίγεται 

ο γαστροκολικός σύνδεσμος στη μεσότητα του μείζονος τόξου και η διατομή του 

συνεχίζεται κεντρικά ως τη γωνία του His, με διατομή των βραχέων γαστρικών αγγείων 

στο θόλο του στομάχου, καθώς και των οπισθογαστρικών εμβρυϊκών συμφύσεων με τη 

χρήση ψαλιδιού υπερήχων ή με τη χρήση διπολικής διαθερμίας (Εικόνα 3Α). Η διατομή 

του γαστροκολικού συνδέσμου ολοκληρώνεται περιφερικά, σε απόσταση 5 εκ κεντρικά 

του πυλωρού. (Εικόνα 3Β). 
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Στη συνέχεια ο αναισθησιολόγος τοποθετεί από το στόμα ένα κηρίο οισοφάγου 

διαμέτρου 34Fr το οποίο προωθείται στον πυλωρό, παράλληλα προς το έλασσον τόξο 

του στομάχου. Παράλληλα με το κηρίο του οισοφάγου σε απόσταση 5 εκ από τον 

πυλωρό, ξεκινά η γαστρεκτομή με κατεύθυνση την καρδιοοισοφαγική συμβολή. Οι 

πρώτες δύο πυροδοτήσεις γίνονται με συρραπτικό με κεφαλή 4,8 mm και στη συνέχεια 

οι υπόλοιπες με συρραπτικό με κεφαλή 4,2 mm (Εικόνα 4Α και 4Β).  

 

 

Εικόνα 4Α και 4Β: Διατομή του στομάχου στην LSG 

 

Η επέμβαση ολο κληρώνεται με τη χρήση 5-6 συρραπτικών, ενώ η γραμμή 

διατομής ενισχύεται με συνεχόμενη ραφή, με την χρήση μονόκλωνου πολυγλυκονικού 

ράμματος μεγέθους 2-0. Με τον τρόπο αυτό αφαιρείται το 80% του στομάχου 

καταλείποντας γαστρικό σωλήνα κατά μήκος του ελάσσονος τόξου, συνολικής 

χωρητικότητας περίπου 60 ml (Εικόνα 5Α και 5Β ).  

Στη συνέχεια, αφαιρείται το άγκιστρο ήπατος και το τμήμα του στομάχου που 

έχει εκταμεί αφαιρείται από το δεξιό ή αριστερό παρομφαλικό trocar. Η επέμβαση 

ολοκληρώνεται με τοποθέτηση μαλακής παροχέτευσης που εξέρχεται από το αριστερό 

υποπλεύριο trocar ακλουθώντας την πορεία διατομής από την καρδιοοισοφαγική 

συμβολή κατά μήκος του κολοβώματος του στομάχου. Γίνεται έλεγχος της στεγανότητας 

της γραμμής συρραφής με την έγχυση διά του οισοφαγικού κηρίου 120 ml διαλύματος 

κυανού του μεθυλενίου. Έλεγχος των σημείων αφαίρεσης των υπόλοιπων trocar για 

πιθανή αιμορραγία. 
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Εικόνα 5Α και 5Β:Εξαιρεθείς και υπολειπόμενος στόμαχος  
 
 
2.5 Μετεγχειρητική διαχείριση των ασθενών 

Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε διάβαση ανωτέρου πεπτικού την 3η

Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκαν μετεγχειρητικά αναστολείς αντλίας 

πρωτονίων, για χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων και ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους 

για χρονικό διάστημα 10 ημερών. 

 

μετεγχειρητική ημέρα και έλαβαν οδηγίες για υδρική δίαιτα για τις πρώτες 3 

μετεγχειρητικές εβδομάδες. 

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών προγραμματίστηκε στο 

εξωτερικό ιατρείο της μονάδας βαριατρικής χειρουργικής και μεταβολικών νοσημάτων 

του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου τον 1ο, 3ο, 6ο και 12ο

 

 μετεγχειρητικό μήνα 

και στη συνέχεια σε ετήσια βάση. 
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3. Μεθοδολογία μέτρησης των ορμονών  
Δειγματοληψία 

Για τον προσδιορισμό των ορμονών του πεπτικού: γκρελίνης, αμυλίνης, PP, PYY, 

GLP-1, καθώς και για  την ορμόνη του λιπώδους ιστού λεπτίνη, έγινε συλλογή 

δειγμάτων περιφερικού φλεβικού αίματος (6ml), στους μάρτυρες μια φορά και στους 

ασθενείς, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά στον 6ο και 12ο μήνα. Η δειγματοληψία 

πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους: αμέσως μετά από 12ωρη 

νηστεία (t0) καθώς και στα 60 (t1) και στα 1 2 0 (t2

Για την προστασία των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση των 

ορμονών, αμέσως μετά την τοποθέτηση τους σε σωληνάρια (BD, VACUTAINER® - 

κόκκινο πώμα) χωρίς αντιπηκτικό, προστέθηκαν αναστολείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή (Millipore Corporation, St. Charles, Missouri 63304 U.S.A.). 

Συγκεκριμένα: DPPIV Inhibitor για τη μέτρηση του GLP-1, Protease Inhibitor cocktail-

SIGMA P2714 για τη μέτρηση της αμυλίνης και Serine protease Inhibitor-Pefabloc SC 

για τη μέτρηση της γκρελίνης. 

) λεπτά μετά από  την κατανάλωση 

τυποποιημένου γεύματος συνολικού θερμιδικού φορτίου 447 Kcal και σύστασης: 60% σε 

υδατάνθρακες, 21,7% σε πρωτεΐνες και 18,3% σε  λίπος. 

Τα δείγματα αφού αφέθηκαν να πήξουν για 30 λεπτά φυγοκεντρήθηκαν για 10 

λεπτά στους 40C στις 1000 στροφές, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

(Millipore Corporation, St. Charles, Missouri 63304 U.S.A.). Ο υπερκείμενος ορός 

συλλέχθηκε και διαχωρίστηκε σε κλάσματα του 0,5 ml τα οποία αποθηκεύθηκαν στους   

-700

Ποσοτικός προσδιορισμός 

C. 

Ο προσδιορισμός και των 6 ορμονών έγινε ταυτόχρονα εις διπλούν με την 

βοήθεια μίας νέας μεθόδου (Luminex®xMAP® technology) με την  χρήση ενό ς 

MilliplexTM

Η αρχή χρήσης της τεχνολογίας Luminex®xMAP® στηρίζεται στην χρήση 

διαφορετικά ανιχνεύσιμων φθοριζόντων μικροσφαιριδίων, καθένα από τα οποία είναι 

επικαλυμμένα με ειδικό αντίσωμα σύνδεσης. Αρχικά το δείγμα αναμιγνύεται με τα 

μικροσφαρίδια, κατόπιν στο σύμπλοκο μικροσφαιρίδιο-αντίσωμα-ορμόνη προστίθεται 

βιοτινυλιωμένο αντίσωμα ανίχνευσης και τέλος σύμπλοκο στρεπταβιδίνης-

φυκοερυθρίνης (PE)  βάσει του πρωτοκόλλου της εταιρείας. Ο μοναδικός φθορισμός των 

 map kit (Human Gut Hormone panel HGT-68K; Millipore Corp., St. Charles, 

Missouri 63304 U.S.A) 
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μικροσφαιριδίων ανάλογα με το αντίσωμα που είναι συνδεδεμένο σε συνδυασμό με το 

φθορισμό της φυκοερυθρίνης επιτρέπει την ανίχνευση τους και την ποσοτικοποίηση της 

κάθε ορμόνης. Η συγκέντρωση των ορμονών υπολογίζεται σε pg/ml με το IS λογισμικό 

του Luminex 100 καθώς παράλληλα ελέγχονται πρότυπα δείγματα (standards) με γνωστή 

συγκέντρωση ορμόνης και κατασκευάζεται πρότυπη καμπύλη. 

Προετοιμασία των αντιδραστηρίων 

Ι. Ανάμειξη των μικροσφαιριδίων 

Πριν από τη χρήση του συμπλόκου αντισώματος-σφαιριδίου απαιτείται διάσπαση 

των τυχόν συσσωματωμάτων που έχουν σχηματιστεί, που επιτυγχάνεται με υπερήχους 

για 30 δευτερόλεπτα και καλή ανάδευση (Vortex) για 1 λεπτό. Στη συνέχεια γίνεται 

ανάμειξη των διαφορετικών συμπλόκων αντισώματος-σφαιριδίου 150 μL/καθένα έως 

τελικού όγκου 3.0 ml με διαλύτη σφαιριδίων. 

ΙΙ. Προετοιμασία των μαρτύρων ποιοτικού ελέγχου 

Πραγματοποιήθηκε ανασύσταση των μαρτύρων ποιοτικού ελέγχου 1 και 2 με 

250μL απιονισμένο νερό η συγκέντρωση των οποίων φαίνεται στον πίνακα 3. 

 

 

Ορμόνες 

Αναμενόμενο Εύρος Τιμών  

Μάρτυρων ποιοτικού ελέγχου 

Ι (pg/mL) 

Αναμενόμενο Εύρος Τιμών  

Μάρτυρων ποιοτικού ελέγχου 

ΙΙ (pg/mL) 

Amylin (Active) 955-1983 2942-6110 

Ghrelin (Active) 91-188 263-546 

GLP-1 84-174 257-535 

Leptin 2841-5900 8371-17386 

Pancreatic Polypeptide 88-183 309-642 

PYY (Total) 97-201 288-598 

 
Πίνακας 3 : Συγκεντρώσεις των μαρτύρων ποιοτικού ελέγχου μετά την ανασύσταση τους 

 

ΙΙΙ. Προετοιμασία πρότυπων δειγμάτων των ορμονών, η συγκέντρωση των οποίων 

φαίνεται στον πίνακα 4, ως εξής: 

1) Αρχικά έγινε ανασύσταση του προτύπου 7 με προσθήκη 250 μl απιονισμένου 

νερού.  
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Πρότυπα Δείγματα GLP-1, PYY, PP, Ghrelin 

(pg/mL) 

Amylin 

(pg/mL) 

Leptin, Insulin 

(pg/mL) 

1 13,7 27,4 137 

2 41,2 82,3 412 

3 123,5 246,9 1235 

4 370,4 740,7 3704 

5 1111 2222,2 11111 

6 3333 6666,7 33333 

7 10000 20000 100000 

 

Πίνακας 4 : Συγκεντρώσεις των πρότυπων δειγμάτων μετά την ανασύσταση τους 

 

2) Στη συνέχεια προετοιμάστηκαν με διαδοχικές αραιώσεις από το πρότυπο 

δείγμα 7 τα ππότυπα δείγματα με τις διαφορετικές συγκεντρώσεις (πίνακας 4) για την 

κάθε μία ορμόνη όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο  
 

 

 
Προετοιμασία των πρότυπων δειγμάτων 

 
Πρότυπο δείγμα:  7                  6                 5                    4                 3                   2                    1 

                                       

Προετοιμασία των πρότυπων δειγμάτων 

 

Περιγραφή της διαδικασίας 

Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ειδική πλάκα τύπου ELISA που έχει 

φίλτρο  στον πυθμένα,  για να γίνεται έκπλυση και  συλλο γή  των σφαιριδίων με την 

εφαρμογή κενού, σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο: 

1. Έκπλυση του φίλτρου με 200μL/οπή ρυθμιστικού διαλύματος, ανάδευση για 10 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και απομάκρυνση του διαλύματος με κενό. 

2. Προσθήκη: 

 25μL προτύπου ή μάρτυρα στις αντίστοιχες οπές 

 25μL ρυθμιστικού διαλύματος στις οπές των δειγμάτων 

 25μL δείγμα στις οπές των δειγμάτων 

 25μL διαλύματος Matrix στις οπές των πρότυπων και των μαρτύρων 

 25μL μείγματος σφαιριδίων/οπή 
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3. Επώαση της πλάκας υπό ανάδευση για 12ώρες  στους 4ο

4. Απομάκρυνση του περιεχομένου με εφαρμογή κενού και έκπλυση 3 φορές με 

200μL ρυθμιστικού διαλύματος 

C 

5. Προσθήκη 50μL/οπή αντισώματος ανίχνευσης 

6. Επώαση της πλάκας υπό ανάδευση για 30 λεπτά  σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς 

εφαρμογή κενού στο τέλος της επώασης. 

7. Προσθήκη 50μL/οπή διαλύματος στρεπταβιδίνης-φυκοερυθρίνης 

8. Επώαση της πλάκας υπό ανάδευση για 30 λεπτά  σε θερμοκρασία δωματίου 

9. Απομάκρυνση του περιεχομένου με εφαρμογή κενού και έκπλυση 3 φορές με 

200μL ρυθμιστικού διαλύματος 

10. Προσθήκη 100μL/οπή διαλύματος “Sheath” 

11. Μέτρηση της πλάκας στο Luminex με τις εξής παραμέτρους: 50μL δείγματος από 

κάθε οπή, και τουλάχιστον 50σφαιρίδια από το κάθε διαφορετικό πληθυσμό 

φθοριζόντων μικροσφαιριδίων. 

Ευαισθησία της μεθόδου 

Το κατώτερο όριο ανίχνευσης του ενεργού κλάσματος της γκρελίνης είναι  1,8 

pg/ml, 8,4 pg/ml για το ολικό κλάσμα του PYY, 5,2 pg/ml για το ενεργό κλάσμα του 

GLP-1, 2,4 pg/ml για το PP, 31,5 pg/ml για το ενεργό κλάσμα της αμυλίνης και 157,2 

pg/ml για την λεπτίνη. 

Ο συντελεστές διακύμανσης είναι μικρότερος του 11% (Intra-Assay variation) 

και του 19% αντίστοιχα (Inter-Assay variation). Όλες οι  μετρήσεις έγιναν ταυτόχρονα 

προκειμένου να μειωθούν οι πηγές διακύμανσης. 

 
4. Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS (έκδοση 13.0, 

SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση  τιμή και 

διακύμανση (median and range). Η σύγκριση των δεδομένων έγινε με τη χρήση μη 

παραμετρικών μεθόδων. Το Mann-Whitney U test χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση 

μεταξύ των διαφορετικών ομάδων (ασθενών έναντι μαρτύρων) και η μέθοδος Wilcoxon 

χρησιμοποιήθηκε  για τη σύγκριση μεταξύ της ομάδας των ασθενών, προεγχειρητικά και 

μετά την επέμβαση. Σε όλες τις δοκιμασίες, τιμή P < 0,05 θεωρήθηκε ως στατιστικά 

σημαντική.  
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5. Αποτελέσματα 
Όλοι οι ασθενείς ανέχθηκαν την επέμβαση καλά, είχαν ομαλή μετεγχειρητική 

πορεία και ανάρρωσαν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. 

 Όλες οι επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς λαπαροσκοπικά και σε καμία 

περίπτωση δεν υπήρξε μετατροπή της επέμβασης σε ανοικτή. 

 Η νοσηρότητα και η θνητότητα ήταν μηδενική 

 

Απώλεια βάρους 
Σημαντική μείωση στο σωματικό βάρος των παχύσαρκων ασθενών            

παρατηρήθηκε στους 6 και στους 12 μήνες μετά την επέμβαση. Σημαντική ήταν και η 

μείωση του BMI των ασθενών που υπεβλήθησαν σε LSG από το 46.8,  στο 34,6 στους 6 

μήνες και στο 32,9 στους 12 μήνες. (Πίνακας 5) 

Η μείωση του BMI από τον 6ο στο 12ο

  Το επί τοις % ποσοστό της απώλειας του πλεονάζοντος δείκτη μάζας σώματος 

(%EBMIL) ήταν 54,8% και 68,9% αντίστοιχα στους 6 και 12 μήνες μετά την επέμβαση 

( P = 0,02 για όλες τις συγκρίσεις και μεταξύ 6

 μετεγχειρητικό μήνα ήταν επίσης  

στατιστικά σημαντική (P < 0,01). 

ου και 12ου

Κανένας ασθενής δεν αύξησε το σωματικό του βάρος κατά την περίοδο 

διεξαγωγής της μελέτης. 

 μετεγχειρητικού μήνα) 

(Πίνακας 5). 

 

 
Πίνακας 5: Βάρος, BMI και %EBMIL των ασθενών προεγχειρητικά και στον 6ο

12

 και 
ο

. 

 μετεγχειρητικό μήνα 

Προεγχειρητικά έναντι 6ου και 12ου μετεγχειρητικού μήνα: * P < 0.01, †

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση  τιμή και διακύμανση (median and range). 

 P = 0,02 

 

 

 Προεγχειρητικά 6ο 12Μτχ μήνα ο Μτχ μήνα 
Βάρος (kg) 130 (97-201) 93 (75-180)* 90 (69-167)* 

BMI (kg/m2 46.8 (37.6-58.7) ) 34,6 (29,1-52,6)* 32,9 (26,1-48,8)* 

%EBMIL  54,8% (18-73† 68,9% (19-94)) †  
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Σύγκριση των παχύσαρκων ατόμων με τα άτομα φυσιολογικού βάρους, πριν 

και μετά την επέμβαση. 

 

Μεταβολές στη γλυκόζη και στην  ινσουλίνη 

Παρότι κανείς από τους ασθενείς δεν ήταν γνωστός διαβητικός, η προεγχειρητική 

σύγκριση τους με τα άτομα φυσιολογικού βάρους ανέδειξε σημαντικές διαφορές στα 

επίπεδα της γλυκόζης νηστείας και στα προ και μετά του γεύματος επίπεδα της 

ινσουλίνης και του δείκτη HOMA (πίνακας 6). Μετεγχειρητικά  δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της γλυκόζης νηστείας και στα προ και μετά του 

γεύματος επίπεδα της ινσουλίνης και του δείκτη HOMA μεταξύ των παχύσαρκων 

ατόμων με τα άτομα φυσιολογικού βάρους  

 
Πίνακας 6: Σύγκριση του μεταβολισμού της γλυκόζης μεταξύ των ατόμων φυσιολογικού 

βάρους (μάρτυρες) και των παχύσαρκων ασθενών προεγχειρητικά 

 

* Μάρτυρες έναντι Ασθενών προεγχειρητικά 

t0 = τιμές νηστείας, t1 = 60 λεπτά μεταγευματικά, t2 = 

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή και διακύμανση (median and range) 

120 λεπτά μεταγευματικά. 

 

Μεταβολές των ορμονών του πεπτικού και της λεπτίνης 

 

Προεγχειρητικά 

Προεγχειρητικά πριν την απώλεια βάρους, μετρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα 

αμυλίνης και λεπτίνης στους παχύσαρκους ασθενείς, με σημαντική στατιστική διαφορά 

 Μάρτυρες Ασθενείς 
Προεγχειρητικά 

P* 

Γλυκόζη t0 78.5 (71-94)  (mg/dL) 93.0 (79-119)  P < 0,01 

HOMA index 0.68 (0.17-1.38) 1.98 (0.51-5.71)  P < 0,01 

HbA1c (%) 5.0 (4.8-5.4) 5.1 (4.0-6.4)                  0,9 

Ινσουλίνη t0 3.9 (1.1-6.5) (μUI/mL) 11.2 (2.7-27.6)  P < 0,01 

Ινσουλίνη t1 23.9 (15.1-51.0) (μUI/mL) 127.0 (31.4-259.1) P < 0,001 

Ινσουλίνη t2 21.9 (10.3-29.9) (μUI/mL) 73.8 (10.0-189.2)  P < 0,01 
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σε σχέση με τα επίπεδα των ατόμων φυσιολογικού βάρους, τόσο πριν, όσο και μετά τη 

χορήγηση του γεύματος.(Πίνακας 7) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Τιμές των ορμονών: Γκρελίνης, PP, PYY, GLP-1, Αμυλίνης και Λεπτίνης μεταξύ των 

παχύσαρκων ασθενών και των ατόμων φυσιολογικού βάρους προεγχειρητικά 

 Μάρτυρες Ασθενείς προεγχειρητικά 
Γκρελίνη t0 15.87 (14.98-36.50)  (pg/mL) 20.03 (14.83-89.51) 

Γκρελίνη t1 (pg/mL) 15.58 (14.98-25.25)   23.69 (15.13-38.0)* 

Γκρελίνη t2 16.78 (14.98-35.6)  (pg/mL) 25.25 (14.83-57.61) 

PP t0 110.11 (13.72-375.77)  (pg/mL) 87.17 (13.72-261.46) 

PP t1 273.37 (82.40-1508.82) (pg/mL) 232.07 (116.08-720.36) 

PP t2 205.60 (102.68-1313.39) (pg/mL) 219.66 (101.89-686.98) 

PYY t0 75.46 (9.63-328.42) (pg/mL)  63.88 (9.63-141.67) 

PYY t1 92.83 (43.43-324.33) (pg/mL)  76.16 (29.38-106.03) 

PYY t2 98.15 (49.62-305.05) (pg/mL) 76.37 (18.97-115.27) 

GLP-1 t0 34.81 (24.38-48.99) (pg/mL) 30.35 (13.75-42.01) 

GLP-1 t1 39.55 (30.35-43.54) (pg/mL) 36.87 (20.24-43.05) 

GLP-1 t2 39,44 (27.62-47.71) (pg/mL) 36.87 (12.24-50.50) 

Αμυλίνη t0 31.33 (22.48-87.89) (pg/mL) 55.53 (26.10-131.77)* 

Αμυλίνη t1 67.50 (22.48-246.26) (pg/mL) 233.94 (104.67-1117.95)†  

Αμυλίνη t2 82.18 (33.05-118.34)  (pg/mL) 211.55 (70.56-917.36) † 

Λεπτίνη t0 3807.74 (2186.22-9190.69) (pg/mL) 59048.72 (34580.84-111055.73) ‡ 

 Λεπτίνη t1 3749.46 (1852.65-9818.53) (pg/mL) 53827.88 (30540.01-93259.42) ‡ 

Λεπτίνη t2 3665.84 (1878.70-8724.58) (pg/mL) 61397.18 (32890.12-101709.48) ‡ 

Μάρτυρες έναντι Ασθενών προεγχειρητικά: * P < 0,05; † P < 0,01; ‡

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή και διακύμανση (median and range) 

 P < 0,001 

       t0 = τιμές νηστείας, t1 = 60 λεπτά μεταγευματικά, t2 = 

 
120 λεπτά μεταγευματικά 

 

Προεγχειρητικά, η σύγκριση των προγευματικών επιπέδων των: γκρελίνης, PP, 

PYY και GLP-1 μεταξύ των παχύσαρκων ατόμων και των ατόμων φυσιολογικού βάρους 
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δεν ανέδειξε σημαντική στατιστική διαφορά. Επίσης μετά το γεύμα σημαντική 

στατιστική διαφορά δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των δύο ομάδων, στα επίπεδα των PP, 

PYY και GLP-1. Αντίθετα υψηλά επίπεδα της ορμόνης γκρελίνης με σημαντική 

στατιστική διαφορά παρατηρήθηκαν 60 λεπτά μετά το γεύμα. (Πίνακας 7) 

 

Μετεγχειρητικά  

Μετεγχειρητικά μετά την απώλεια του βάρους, σημαντική διαφορά (πριν και 

μετά τη χορήγηση του γεύματος, τόσο στους 6 όσο και στους 12 μήνες) παρατηρήθηκε 

μόνο στα επίπεδα της λεπτίνης τα οποία, παρά την μείωσή τους παρέμειναν σημαντικά 

υψηλοτέρα στα παχύσαρκα άτομα, σε σχέση με τα επίπεδα των μαρτύρων (P <0.01 για 

όλες τις συγκρίσεις πριν και μετά το γεύμα). 

 

Αλλαγές μετά την (LSG) στα παχύσαρκα άτομα 

 
Μεταβολές στη γλυκόζη και στην  ινσουλίνη 

Η επέμβαση είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την θεαματική απώλεια του βάρους, 

αλλά και την σημαντική βελτίωση στο γλυκαιμικό προφίλ των παχύσαρκων ατόμων. Η 

γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) μειώθηκε από το 5,1% προεγχειρητικά, στο 

4,8% στους 6 μήνες και στο 4,2% στους 12 μήνες μετά την επέμβαση. 

Ο δείκτης HOMA επίσης μειώθηκε σημαντικά από το 1,98 προεγχειρητικά στο 

1,26 στους 6 μήνες και στο 1,12 στους 12 μήνες μετά την επέμβαση.(Πίνακας 8) 

 
Πίνακας 8: Μεταβολές στο γλυκαιμικό προφίλ των παχύσαρκων  ασθενών στον 6ο και 12ο

 

 

μετεγχειρητικό μήνα, μετά από LSG. 

Προεγχειρητικά έναντι 6ου και 12ου

* P = 0.01, 

 μετεγχειρητικού μήνα:  
†

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση  τιμή και διακύμανση (median and range). 

 P = 0,02, ‡ P = 0.004 

 

 Ασθενείς 
Προεγχειρητικά 

6ο 12Μτχ μήνα ο Μτχ μήνα 

HbA1c (%) 5.1 (4.0-6.4) 4,8 (4,0-5,9) 4,2 (4,0-5,4)* † 

HOMA index 1.98 (0.51-5.71) 1,26 (0,54-3,15)* 1,12 (0,35-1.61)‡ 
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Τα επίπεδα νηστείας της ινσουλίνης μειώθηκαν τόσο στους 6 όσο και στους 12 

μήνες μετά την LSG, χωρίς όμως να είναι στατιστικά σημαντική αυτή η μείωση. 

 Αντίθετα η επέμβαση οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση των 

μεταγευματικών επιπέδων της ινσουλίνης στους 6  (P = 0.003 στα 60 λεπτά και P = 0.028 

στα 120 λεπτά) και στους 12 μήνες (P = 0.04 στα 60 λεπτά και P = 0.028 στα 120 λεπτά) 

μετά την επέμβαση (Εικόνα 6).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                      Εικόνα 6: Ινσουλίνη 
Σύγκριση των προεγχειρητικών έναντι των μετεγχειρητικών τιμών στους 6 και 12 μήνες μετά την 

LSG. Η σύγκριση γίνεται τόσο στα προγευματικά όσο και στα μεταγευματικά επίπεδα (60 και 120 

λεπτά μετά το γεύμα). MO: Παχύσαρκοι ασθενείς, Pre-op: Προεγχειρητικά, Post –op: Μετεγχειρητικά 
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Μεταβολές των ορμονών του πεπτικού και της λεπτίνης 

 

 Σημαντική μείωση είχαμε στα προγευματικά επίπεδα της γκρελίνης στους 6      

(P = 0.036) και στους 12 μήνες (P = 0.011) μετά την επέμβαση, μείωση που έγινε ακόμη 

μεγαλύτερη μετά την χορήγηση του γεύματος τόσο στους 6 όσο και στους 12 μήνες      

(P = 0.012 και P = 0.008 στα 60 λεπτά και P = 0.017 και P = 0.028 στα 120 λεπτά, σε 

σύγκριση με τις προεγχειρητικές τιμές αντίστοιχα) (Εικόνα 7).  

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Γκρελίνη 
Σύγκριση των προεγχειρητικών έναντι των μετεγχειρητικών τιμών στους 6 και 12 μήνες μετά την 

LSG. Η σύγκριση γίνεται τόσο στα προγευματικά όσο και στα μεταγευματικά επίπεδα (60 και 120 

λεπτά μετά το γεύμα). MO: Παχύσαρκοι ασθενείς, Pre-op: Προεγχειρητικά, Post –op: Μετεγχειρητικά 
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Ενώ μετεγχειρητικά δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στα προγευματικά 

επίπεδα του PP, αυξημένα επίπεδα παρατηρήθηκαν στα 60 λεπτά μετά το γεύμα, αλλαγή 

που καταγράφηκε τόσο στους 6 (P = 0.012) όσο και στους 12 μήνες επίσης (P = 0.028) 

μετά την LSG (Εικόνα 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Εικόνα 8: PP 
Σύγκριση των προεγχειρητικών έναντι των μετεγχειρητικών τιμών στους 6 και 12 μήνες μετά την 

LSG. Η σύγκριση γίνεται τόσο στα προγευματικά όσο και στα μεταγευματικά επίπεδα (60 και 120 

λεπτά μετά το γεύμα). MO: Παχύσαρκοι ασθενείς, Pre-op: Προεγχειρητικά, Post –op: Μετεγχειρητικά 
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Μετεγχειρητικά στον 6ο  και 12ο

 

  μήνα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στα 

επίπεδα νηστείας της αμυλίνης (P = 0.018 και P = 0.028 αντίστοιχα). Περαιτέρω μείωση 

των επιπέδων της αμυλίνης παρατηρήθηκε μετεγχειρητικά μετά τη χορήγηση του 

γεύματος (P = 0.012 και P = 0.028 στα 60 λεπτά και P = 0.012 και P = 0.038 στα 120 

λεπτά στους 6 και στους 12 μήνες αντίστοιχα) (Εικόνα 9).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

Εικόνα 9: Αμυλίνη 
Σύγκριση των προεγχειρητικών έναντι των μετεγχειρητικών τιμών στους 6 και 12 μήνες μετά την 

LSG. Η σύγκριση γίνεται τόσο στα προγευματικά όσο και στα μεταγευματικά επίπεδα (60 και 120 

λεπτά μετά το γεύμα). MO: Παχύσαρκοι ασθενείς, Pre-op: Προεγχειρητικά, Post –op: Μετεγχειρητικά 
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Δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στα προγευματικά επίπεδα του PYY 

μετά την επέμβαση. Αντίθετα μετά τη λήψη του γεύματος, παρατηρήθηκε μεγάλη 

ανταπόκριση, με αύξηση των επιπέδων του PYY τόσο στους 6 (P = 0.018 στα 60 λεπτά 

και P = 0.025 στα 120 λεπτά) όσο και στους 12 μήνες (P = 0.008 στα 60 λεπτά και P = 

0.011 στα 120 λεπτά) μετά την επέμβαση (Εικόνα 10).   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: PYY 
Σύγκριση των προεγχειρητικών έναντι των μετεγχειρητικών τιμών στους 6 και 12 μήνες μετά την 

LSG. Η σύγκριση γίνεται τόσο στα προγευματικά όσο και στα μεταγευματικά επίπεδα (60 και 120 

λεπτά μετά το γεύμα). MO: Παχύσαρκοι ασθενείς, Pre-op: Προεγχειρητικά, Post –op: Μετεγχειρητικά 
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Παρόμοια αποτελέσματα με αυτά του PYY παρατηρήθηκαν και για το GLP-1 

δηλαδή, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή μετεγχειρητικά στα επίπεδα 

νηστείας, μεταγευματικά παρατηρήθηκε μεγάλη ανταπόκριση, με αύξηση των επιπέδων 

του GLP-1 στους 6 (P = 0.018 στα 60 λεπτά και P = 0.049 στα 120 λεπτά) και ακόμα 

μεγαλύτερη αύξηση στους 12 μήνες (P = 0.008 τόσο στα 60 όσο και στα 120 λεπτά) μετά 

την επέμβαση (Εικόνα 11). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: GLP-1 
Σύγκριση των προεγχειρητικών έναντι των μετεγχειρητικών τιμών στους 6 και 12 μήνες μετά την 

LSG. Η σύγκριση γίνεται τόσο στα προγευματικά όσο και στα μεταγευματικά επίπεδα (60 και 120 

λεπτά μετά το γεύμα). MO: Παχύσαρκοι ασθενείς, Pre-op: Προεγχειρητικά, Post –op: Μετεγχειρητικά 
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Σημαντική μείωση στα επίπεδα νηστείας της λεπτίνης παρατηρήθηκαν (P = 

0.012) τόσο στους 6 όσο και στους 12 μήνες μετά την επέμβαση. Παρόμοιες μεταβολές 

παρατηρηθήκαν και στα μεταγευματικά της επίπεδα στους 6 (P = 0.012 στα 60 και 120 

λεπτά) και στους 12 μήνες (P = 0.008 στα 60 και 120 λεπτά) μετά την LSG (Εικόνα 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 12: Λεπτίνη 
Σύγκριση των προεγχειρητικών έναντι των μετεγχειρητικών τιμών στους 6 και 12 μήνες μετά την 

LSG. Η σύγκριση γίνεται τόσο στα προγευματικά όσο και στα μεταγευματικά επίπεδα (60 και 120 

λεπτά μετά το γεύμα). MO: Παχύσαρκοι ασθενείς, Pre-op: Προεγχειρητικά, Post –op: Μετεγχειρητικά 
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6. Συζήτηση 
Η παχυσαρκία δημιουργείται παρά την ύπαρξη μιας πολύπλοκης και καλά 

ενορχηστρωμένης δράσης ενός δικτύου σημάτων, που ελέγχουν το αίσθημα πείνας, το 

ενεργειακό ισοζύγιο και τελικά το σωματικό βάρος. Η έρευνα για την κατανόηση των 

μηχανισμών εκείνων που συμβάλλουν στη γένεση της παχυσαρκίας εντατικοποιήθηκε 

και επεκτάθηκε πολύ σε βάθος, μετά το 1994 χρονιά στην οποία ανακαλύφθηκε η 

λεπτίνη 

Η Γκρελίνη, μία δυνητικά ορεξιογόνος ορμόνη, παράγεται κυρίως στο θόλο του 

στομάχου από ένα συγκεκριμένο τύπο ενδοκρινικών κυττάρων του γαστρικού 

βλεννογόνου (Χ/Α νευροεκκριτικά κύτταρα).

και αποτέλεσε την πρόδρομο για την ανακάλυψη στην συνέχεια πολλών νέων 

ορμονών. Πολλές από αυτές τις ορμόνες προέρχονται από το πεπτικό σύστημα. Σκοπός 

μας ήταν να εξετάσουμε αν η Λαπαροσκοπική Επιμήκη Γαστρεκτομή που οδηγεί σε 

ταχύτερη γαστρική κένωση μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην έκκριση ενός αριθμού 

ορμονών του πεπτικού συστήματος και στη λεπτίνη την ορμόνη που εκκρίνεται από τον 

λιπώδη ιστό.  

118 Στα παχύσαρκα άτομα, τα επίπεδα 

νηστείας της ορμόνης είναι χαμηλότερα από ότι στα άτομα φυσιολογικού βάρους.464 Στη 

μελέτη μας, ενώ προεγχειρητικά δεν διαπιστώθηκε διαφορά στα επίπεδα νηστείας της 

γκρελίνης μεταξύ των παχύσαρκων ασθενών και των μαρτύρων, 60 λεπτά μετά το γεύμα 

οι παχύσαρκοι ασθενείς εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα γκρελίνης σε σχέση 

με τους μάρτυρες. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με προϋπάρχουσες μελέτες 

που δείχνουν ότι τα παχύσαρκα άτομα εμφανίζουν μειωμένη καταστολή των επιπέδων 

της γκρελίνης μετά τη λήψη τροφής εν αντιθέσει με τα άτομα φυσιολογικού βάρους, 

γεγονός που πιθανά να εμπλέκει την γκρελίνη στην παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας.

Μετεγχειρητικά, η LSG οδήγησε σε σημαντική μείωση των επιπέδων νηστείας 

της γκρελίνης, έως και 12 μήνες μετά την επέμβαση. Ενώ μειωμένη ήταν επίσης και η 

μεταγευματική της έκκριση. Στην LSG το μείζον τόξο και ο θόλος του στομάχου 

αφαιρούνται ολοκληρωτικά.  Ο θόλος συνιστά εκείνο το τμήμα, που βρίσκεται στο 

ανώτερο σημείο του στομάχου και που χρησιμεύει κυρίως για την προσωρινή 

αποθήκευσης της τροφής, ταυτοχρόνως όμως αποτελεί και τον κύριο τόπο παραγωγής 

της γκρελίνης.  Η μειωμένη έκκριση της γκρελίνης ίσως να είναι ένας από  το υς 

μηχανισμούς που συμβάλλουν στην απώλεια βάρους που παρατηρείται μετά την 

LSG.

426 

338Πιθανώς η αποτελεσματικότητα της επέμβασης να οφείλεται τόσο στον 

περιορισμό της χωρητικότητας του στομάχου όσο και στα χαμηλά επίπεδα της 
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ορεξιογόνου ορμόνης γκρελίνης που παρατηρούνται μετά την επέμβαση. Αντίθετα η 

επίδραση άλλων βαριατρικών επεμβάσεων (όπως είναι η Roux-en-Y γαστρική 

παράκαμψη στις οποίες ο θόλος του στομάχου δεν αφαιρείται) στο ρυθμό έκκρισης της 

γκρελίνης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη ως σήμερα.

Το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (PP) παράγεται από τα πολυπεπτιδικά κύτταρα των 

νησιδίων του παγκρέατος (κύτταρα F) και πιθανολογείται ότι προκαλεί μειωμένη 

πρόσληψη τροφής στους ανθρώπους.

338, 144, 427, 428 

429 Τα επίπεδα του PP αυξάνουν μετά το γεύμα και 

αυτή η αύξηση είναι ανάλογη του μεγέθους του γεύματος και του θερμιδικού του 

φορτίου.430 Ασαφείς είναι οι μελέτες για το αν τα παχύσαρκα άτομα έχουν υψηλότερα 

επίπεδα PP σε σχέση με τα άτομα φυσιολογικού βάρους.431, 432 Στη μελέτη μας, 

μετεγχειρητικά δεν καταγράψαμε καμία διαφορά στα προγευματικά επίπεδα του PP. 

Μεταγευματικά όμως, μετρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα του PP στα 60  λεπτά  μετά την 

χορήγηση του γεύματος, τόσο στους 6 όσο και στους 12 μήνες μετά την επέμβαση. 

Αύξηση που υποδηλώνει ότι η LSG ίσως να προκαλεί μεταβολές στην έκκριση του  PP 

από το πάγκρεας. Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την ταχύτερη γαστρική κένωση των  

στερεών τροφών μετά από LSG.405, 433 Πιθανά το γεγονός της ταχύτερης γαστρικής 338, 407, 

458

 Το PYY είναι ανορεξιογόνος ορμόνη που προάγει το αίσθημα του κορεσμού. 

Εκκρίνεται κυρίως στο εγγύς πεπτικό και συγκεκριμένα στον τελικό ειλεό, στο παχύ 

έντερο και κυρίως στο ορθό, από τα L ενδοκρινή κύτταρα. Η έκκρισή του είναι ανάλογη 

του θερμιδικού φορτίου και της σύνθεσης της τροφής που καταναλώνεται.

κένωσης (η οποία παρεμπιπτόντως μεγιστοποιείται στα 60 λεπτά μετά τη χορήγηση 

του γεύματος) να συνδέεται με τα αυξημένα επίπεδα του PP που παρατηρούνται 

μετεγχειρητικά, 6 0  λεπτά  μετά την χορήγηση του γεύματος. Ίσως η πρώιμη αυτή 

έκκριση του PP που παρατηρείται μετεγχειρητικά, να μειώνει την πρόσληψη τροφής και 

να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της ενεργειακής ισορροπίας των ατόμων που 

έχουν υποβληθεί στην επέμβαση. 

150 

Συγκεχυμένα είναι τα αποτελέσματα μελετών όσων αφορά το ύψος των επιπέδων του 

PYY στα νοσογόνα παχύσαρκα άτομα και στα άτομα φυσιολογικού βάρους.154, 161, 434Στη 

μελέτη μας δεν βρήκαμε διαφορές στα επίπεδα νηστείας του PYY των ασθενών, πριν και 

μετά την επέμβαση. Μετεγχειρητικά όμως μετά το γεύμα (στα 60 και στα 120 λεπτά) 

μετρήθηκαν υψηλά επίπεδα του PYY τόσο στους 6, όσο και στους 12 μήνες μετά την 

επέμβαση. Μελέτες έχουν δείξει ότι η έκκριση του PYY δεν επηρεάζεται από την 

γαστρική διάταση και ούτε εξαρτάται από την ακεραιότητα νευρικών 

αντανακλαστικών.435 Η μεταγευματική έκκριση του PYY στους ανθρώπους επάγεται 
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κυρίως ως απάντηση στην είσοδο  της τροφής και ειδικότερα του άπεπτου λίπους στον 

τελικό ειλεό.150 Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η υψηλή μεταγευματική έκκριση του 

PYY που παρατηρείται μετά από LSG οφείλεται τόσο στην γρήγορη διέλευση της 

τροφής από το λεπτό έντερο συνέπεια ίσως της ταχύτερης γαστρικής κένωσης, όσο και 

από την  ενεργοποίηση νεύρο-ορμονικών μηχανισμών η πυροδότηση των οποίων ίσως να 

προκαλείται από την δράση ενός αριθμού πεπτιδίων του πεπτικού συστήματος.436

 Το GLP-1, όπως και το PYY, εκκρίνεται από τα L-ενδοκρινή κύτταρα του εγγύς 

πεπτικού, ως απάντηση στην είσοδο της άπεπτης τροφής στον τελικό ειλεό. Πιστεύεται 

ότι τα δύο αυτά πεπτίδια, δρώντας συνεργικά μαζί με άλλα μεταγευματικά νεύρο-

ενδοκρινή σήματα του πεπτικού, προάγουν τον κορεσμό οδηγώντας στον τερματισμό του 

γεύματος.

 Οι 

αυξημένες μεταγευματικές τιμές του PYY που παρατηρούνται μετά την επέμβαση ίσως 

να συμβάλλουν στη μείωση της πρόσληψης τροφής και στη ικανότητα των ασθενών που 

υπεβλήθησαν σε LSG  να  διατηρήσουν  το απολεσθέν βάρος. 

437 Επιπλέον, το GLP-1 ως ινκρετίνη ρυθμίζει την έκκριση της ινσουλίνης 

ανάλογα με το ύψος των  επιπέδων της γλυκόζης.438 Έρευνες έχουν δείξει ότι το GLP-1 

προάγει το αίσθημα του κορεσμού και συμβάλλει στην απώλεια του βάρους.174 Μελέτες 

δείχνουν ότι μεταγευματικά, τα παχύσαρκα άτομα δεν παρουσιάζουν οξεία αύξηση των 

επιπέδων του GLP-1, σε αντίθεση με τα άτομα φυσιολογικού βάρους.439 Στη μελέτη μας 

προεγχειρητικά δεν καταγράψαμε διαφορά στα επίπεδα (νηστείας και μεταγευματικά) 

του GLP-1 μεταξύ των παχύσαρκων ασθενών και των ατόμων φυσιολογικού βάρους. 

Επίσης τα επίπεδα νηστείας των ασθενών μετά την επέμβαση δεν άλλαξαν σημαντικά. 

Μετεγχειρητικά όμως, μετά τη χορήγηση του γεύματος παρατηρήθηκε μεγάλη 

ανταπόκριση με αύξηση των επιπέδων του GLP-1. Η παρουσία της άπεπτης τροφής στον 

τελικό ειλεό, κυρίως οι υδρογονάνθρακες και τα λίπη, φαίνεται να είναι η κύρια αιτία 

έκκρισης του GLP-1.440 Το GLP-1 εκκρίνεται αμέσως μετά την έναρξη του γεύματος ως 

απάντηση στην κατάποση της τροφής, μια απάντηση που δείχνει να είναι παράδοξη, μια 

και η μεγαλύτερη μάζα των L-κυττάρων που εκκρίνουν το GLP-1 βρίσκεται στο εγγύς 

πεπτικό σύστημα. Πιθανά αυτό να οφείλεται, όχι μόνο σε νεύρο-ενδοκρινείς 

μηχανισμούς που έχουν προταθεί ότι ελέγχουν τη μεταγευματική έκκριση του GLP-1 

αλλά και στη γρήγορη είσοδο της τροφής στο λεπτό έντερο που παρατηρείται μετά την 

LSG.405, 433, 441 Η αυξημένη μεταγευματική έκκριση του GLP-1 που παρατηρείται 

μετεγχειρητικά, πιθανά να συμβάλλει όχι μόνο στην απώλεια βάρους άλλα και στη 

βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης που παρατηρείται μετά την LSG.                      
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 Η αμυλίνη εκκρίνεται μαζί με την ινσουλίνη από τα β-κύτταρα του παγκρέατος. 

Mελέτες σε ανθρώπους έχουν αποδείξει ότι οι συγκεντρώσεις της ινσουλίνης και της 

αμυλίνης στο πλάσμα αυξάνονται και ελαττώνονται παράλληλα, ακολουθώντας τα 

γεύματα.442 Παρότι η βιολογική της δράση δεν έχει αποσαφηνισθεί, μελέτες δείχνουν ότι 

παίζει ρόλο στην διαδικασία ελέγχου του μεγέθους γεύματος καθώς και στον τερματισμό 

του.443 Η αμυλίνη προάγει το αίσθημα του κορεσμού ενώ η έκκριση της, όπως και στην 

περίπτωση της λεπτίνης και της ινσουλίνης, φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα από τον 

ό γκο  το υ λιπώδο υς ιστο ύ.  Τα επίπεδα της αμυλίνης είναι ανάλο γα της μάζας το υ 

λιπώδους ιστού, για αυτό και τα παχύσαρκα άτομα έχουν υψηλότερα επίπεδα αμυλίνης 

από  ό τι τα άτο μα φυσιολογικού βάρους.166, 167 Στα άτομα φυσιολογικού βάρους, η 

έκκριση της αμυλίνης όπως και της ινσουλίνης μετά το γεύμα, αυξάνει ταχέως και 

πραγματοποιείται κατά ώσεις. Αντίθετα τα παχύσαρκα άτομα εμφανίζουν σταθερά  

αυξημένες μεταγευματικές τιμές αμυλίνης που δεν χαρακτηρίζονται από την διφασική 

κατανομή που χαρακτηρίζει την έκκριση της αμυλίνης στα άτομα φυσιολογικού 

βάρους.442, 444 Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η αμυλίνη συμβάλλει στην απώλεια 

βάρους είναι άγνωστος. Η εξωγενής χορήγηση αμυλίνης ελαττώνει την πρόσληψη 

τροφής και μειώνει το σωματικό βάρος, κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο.443, 445

Όλο και περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι η αμυλίνη και η λεπτίνη 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ρυθμίζοντας έτσι την ενεργειακή ομοιόσταση του 

οργανισμού.

 Στη μελέτη 

μας προεγχειρητικά οι ασθενείς είχαν σημαντικά  υψηλότερα προγευματικά επίπεδα 

αμυλίνης σε σχέση με τους μάρτυρες. Μετεγχειρητικά καταγράψαμε σημαντική μείωση 

των επίπεδων της αμυλίνης τόσο πριν όσο και μετά το γεύμα. Μετεγχειρητικά μετά το 

γεύμα ο ρυθμός έκκρισης της αμυλίνης άλλαξε και ήταν ανάλογος του ρυθμού έκκρισης 

της ινσουλίνης και παρόμοιος με αυτόν που παρουσιάζουν τα υγιή άτομα, που 

χαρακτηρίζεται από μια αρχική οξεία φάση έκκρισης  και από μια δεύτερη βραδεία φάση 

έκκρισης. Η αμυλίνη,  πο υ εκκρίνεται μαζί με την ινσουλίνη, δεν αντανακλά μόνο τη 

φυσιολογική λειτουργία των β-κυττάρων αλλά πιθανά να επιδρά στο ρυθμό έκκρισης της 

ινσουλίνης και στο μεταβολισμό της γλυκόζης.  

446, 447 Η γκρελίνη, επίσης, φαίνεται να ανταγωνίζεται τη δράση της λεπτίνης 

μέσω νεύρο-ορμονικών οδών δρώντας σε υποδοχείς του υποθαλάμου.448  Επιπλέον, 

φαίνεται ότι η λεπτίνη αλληλεπιδρά όχι μόνο με τις παραπάνω ορμόνες του πεπτικού 

άλλα και με την ινσουλίνη.449 Η λεπτίνη η οποία παράγεται σχεδόν αποκλειστικά από τα 

λιποκύτταρα, μειώνει την πρόσληψη τροφής και συσχετίζεται θετικά με το δείκτη μάζας 

σώματος και το ποσοστό του λιπώδους σωματικού ιστού.450 Η παχυσαρκία 
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χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα λεπτίνης, εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας του 

λιπώδους ιστού που παρουσιάζουν οι παχύσαρκοι. Μελέτες υποστηρίζουν ότι η 

παχυσαρκία χαρακτηρίζεται περισσότερο από λεπτινοαντοχή παρά από υπερλεπτιναιμία 

και πιθανά αυτή η αντοχή στη λεπτίνη να παίζει ρόλο στην ανάπτυξη της 

παχυσαρκίας.451, 452  Στη μελέτη μας προεγχειρητικά, οι παχύσαρκοι ασθενείς είχαν έως 

και 1500% υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης νηστείας σε σχέση με τα άτομα φυσιολογικού 

βάρους. Μεγάλη πτώση των επίπεδων νηστείας της λεπτίνης παρατηρήθηκε μετά την 

επέμβαση τόσο στον 6ο όσο και στον 12ο μετεγχειρητικό μήνα. Στη μελέτη μας καμία 

σημαντική επίδραση δεν φάνηκε να έχει το  γεύμα στα επίπεδα της λεπτίνης τό σο  

προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με 

προηγούμενες μελέτες.

 

453 

7. Συμπεράσματα  

Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει αν η επέμβαση επηρεάζει το 

ρυθμό έκκρισης μιας σειράς ορμονών. Μετά την επέμβαση η τροφή περνά από το 

στομάχι στο λεπτό έντερο ταχύτερα έχοντας ως αποτέλεσμα την έκκριση ενός αριθμού 

πεπτιδίων-σημάτων που πιθανά παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ρύθμιση της ποσότητας 

της προσλαμβανόμενης  τροφής και στο μεταβολισμό της γλυκόζης.  

Ο μηχανισμός μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η σημαντική βελτίωση στην 

ινσουλινοαντίσταση που παρατηρήθηκε στην ομάδα των παχύσαρκων ασθενών, είναι 

αποτέλεσμα όχι μόνο της μείωσης του λιπώδους ιστού και του σωματικού βάρους λόγω 

της βαριατρικής επέμβασης, αλλά πιθανά και των αλλαγών στα επίπεδα των ορμονών 

του πεπτικού συνέπεια της εκτομής του μείζονος τόξου και του θόλου του στομάχου, 

αλλά και της ταχύτερης γαστρικής κένωσης που παρατηρείται μετεγχειρητικά.  
Είναι επομένως πιθανόν ότι εκτός της επίδρασης στη γαστρική κένωση και στα 

επίπεδα της γκρελίνης που έχουν πολύ καλά περιγραφεί ότι προκαλεί η LSG, ίσως να 

επιδρά έμμεσα και στη φυσιολογία άλλων ιστών και οργάνων όπως είναι το έντερο και ο 

λιπώδης ιστό ς.  Για αυτό ίσως η LSG θα πρέπει να θεωρείται μεταβολική βαριατρική 

επέμβαση και όχι απλά και μόνο επέμβαση περιοριστικού τύπου. 

Στη μελέτη μας αποδείξαμε, όχι μόνο ότι η επέμβαση προκαλεί αλλαγές στα 

επίπεδα των ορμονών που προάγουν το αίσθημα του κορεσμού, αλλά και ότι αυτές 

πιθανά να συνδέονται με την ταχύτερη γαστρική κένωση που παρατηρείται μετά την 

επέμβαση. Αυτές οι αλλαγές στα επίπεδα των ορμονών, σε συνδυασμό και με  άλλους 
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παράγοντες πιθανά να ρυθμίζουν το αίσθημα του κορεσμού και ίσως να  ελέγχουν έτσι 

το σωματικό βάρος μακροχρόνια 

Συμπερασματικά η Λαπαροσκοπική Επιμήκης Γαστρεκτομή προκαλεί σημαντική 

μεταβολή στην έκκριση ορμονών του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού. Αυτές οι 

μεταβολές είναι πολύ πιθανό να παίζουν σημαντικό ρόλο στον υποκείμενο μηχανισμό 

της απώλειας βάρους που παρατηρείται μετά την επέμβαση. Μακροχρόνια 

παρακολούθηση θα ήταν χρήσιμη ώστε να αναδείξει αν οι αλλαγές στα επίπεδα των 

ορμονών των παχύσαρκων ασθενών που παρατηρήθηκαν μετεγχειρητικά διαρκούν για 

μεγαλύτερο των 12 μηνών χρονικό διάστημα. Περαιτέρω έρευνες επίσης χρειάζονται για 

να διασαφηνιστεί ο πολύπλοκος μηχανισμός μέσω του οποίου επιδρά η επέμβαση στην 

έκκριση αυτών των ορμονών.  

. 
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Περίληψη  
Μελέτη των ορμονικών μεταβολών του πεπτικού συστήματος μετά από 

λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή για την θεραπεία της νοσογόνου 

παχυσαρκίας. 

Εισαγωγή 

          Η Παχυσαρκία είναι σήμερα η νόσος που προκαλεί τους περισσότερους θανάτους 

στις προηγμένες κοινωνίες, μετά τα κακοήθη νεοπλάσματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας ( WHO ) ανακοίνωσε ότι το 2015  2,3  δισεκατομμύρια κάτοικοι της υφηλίου θα 

είναι υπέρβαροι και περισσότεροι από 700 εκατομμύρια παχύσαρκοι. Η συχνότητα της 

παχυσαρκίας την τελευταία εικοσαετία έχει τριπλασιαστεί στον ενήλικο πληθυσμό, ενώ 

έχει δεκαπλασιαστεί στα παιδιά. 

Νοσογόνος Παχυσαρκία  

Είναι η σο βαρή μο ρφή της νό σο υ ό ταν ο Δείκτης Μάζας Σώματο ς (B.M.I.) 

ξεπεράσει το 40. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι περίπου το 18,2% των γυναικών και το 

26% των ανδρών πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία με ότι αυτό συνεπάγεται για τη 

δημόσια υγεία. 

Χειρουργική θεραπεία  

Ξεκίνησε να εφαρμόζεται ως τρόπος αντιμετώπισης της νοσογόνου παχυσαρκίας 

από τη δεκαετία του 1950. Είναι σημαντικό ότι ενώ οι συντηρητικοί τρόποι 

αντιμετώπισης της νοσογόνου παχυσαρκίας συνοδεύονται από υψηλά ποσοστά 

αποτυχίας, η χειρουργική θεραπεία είναι σήμερα η μόνη αξιόπιστη μέθοδος που  

θεραπεύει μακροχρόνια τη νοσογόνο παχυσαρκία, με χαμηλά ποσοστά νοσηρότητας και 

θνητότητας. 

     Η επιμήκη γαστρεκτομή (SG) χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως πρώτου σταδίου 

επέμβαση σε υπερπαχύσαρκους αλλά και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που επρόκειτο 

να υποβληθούν σε χολοπαγκρεατική εκτροπή με δωδεκαδακτυλικό διακόπτη ή σε Roux-

en-Y γαστρικό bypass. 

           Σήμερα, η λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή (LSG) χρησιμοποιείται πλέον 

σαν πρώτης γραμμής επέμβαση στην αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας, 

ειδικότερα σε ασθενείς με B.M.I.≥40 ή σε ασθενείς με B.M.I.≥35 και συνοδά νοσήματα, 

καθώς και σε ασθενείς με B.M.I.=30-35 και μεταβολικό σύνδρομο. Παρότι αρχικά 

κατηγοριοποιήθηκε ως περιοριστικού τύπου επέμβαση, φαίνεται ότι ο περιοριστικός 

μηχανισμός από μόνος του δεν αρκεί για να εξηγήσει, ούτε τα καλά αποτελέσματα της 
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απώλειας βάρους της επέμβασης, ούτε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει και δρα, 

επιφέροντας σημαντικές αλλαγές τόσο στον ρυθμό κένωσης του στομάχου, όσο και στο 

μεταβολισμό των ασθενών που υποβάλλονται στην επέμβαση. Είναι γνωστό ότι για την 

ενεργειακή ισορροπία ενός ατόμου αλληλεπιδρούν το πεπτικό σύστημα, ο λιπώδης ιστός 

και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ένας αριθμός πεπτιδίων που εκκρίνονται από το 

γαστρεντερικό σύστημα, φαίνεται να ρυθμίζει την ό ρεξη και την πρό σληψη ή ό χι της 

τροφής, μέσω της δράσης τους στον τοξοειδή πυρήνα του υποθαλάμου. 

Σκοπός 

 Να αξιολογήσει αν η Λαπαροσκοπική Επιμήκη Γαστρεκτομή και η ταχύτερη 

γαστρική κένωση που παρατηρείται μετά από αυτή, επιδρά στη φυσιολογία της 

πρόσληψης τροφής μεταβάλλοντας την έκκριση μιας σειράς ορμονών του πεπτικού και 

συγκεκριμένα της Γκρελίνης, Ινσουλίνης, Αμυλίνης, PP, PYY, GLP1, καθώς και της 

Λεπτίνης. 

 Μέθοδολογία 

Ασθενείς 

 15 ασθενείς υπεβλήθησαν σε Λαπαροσκοπική Επιμήκη Γαστρεκτομή (LSG). 

Προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά στον 6ο και 12ο μήνα, έγινε συλλογή δειγμάτων 

αίματος, μετά από 12ωρη νηστεία και στα 60 και 120 λεπτά μετά από τη χορήγηση 

γεύματος ίσο με 447 Kcal, για τον προσδιορισμό των ορμονών του πεπτικού: γκρελίνης, 

ινσουλίνης, αμυλίνης, PP, PYY, GLP1, καθώς και της ορμόνης λεπτίνης. Σε 

αντιπαράθεση μελετήθηκαν 15 άτομα φυσιολογικού βάρους (μάρτυρες).  

Μέθοδος μέτρησης των εργαστηριακών παραμέτρων 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός και των 6 ορμονών έγινε ταυτόχρονα και σε διπλά 

δείγματα, με την βοήθεια μίας νέας μεθόδου, (Luminex®xMAP® technology) με την 

χρήση του MilliplexTM

Στατιστική Ανάλυση 

 map kit, Human Gut Hormone panel HGT-68K; Millipore Corp., 

St. Charles, Missouri 63304 U.S.A. 

Πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS (έκδοση 13.0, SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA). Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή και διακύμανση (median and range). 

Το Mann-Whitney U test χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών 

ομάδων (ασθενών έναντι μαρτύρων) και η μέθοδος Wilcoxon χρησιμοποιήθηκε για τη 

σύγκριση μεταξύ της ομάδας των ασθενών, προεγχειρητικά και μετά την επέμβαση. Σε 

όλες τις δοκιμασίες, τιμή P< 0,05 θεωρήθηκε ως στατιστικά σημαντική. 
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Αποτελέσματα 

Η μείωση του B.M.I. των ασθενών που υπεβλήθησαν σε LSG ήταν από το 46.8% 

(37.6-58.7 kg/m2), στο 34,6 (29,1-52,6 Kg/m2) στους 6 μήνες (P<0.01) και στο 32,9 

(26,1-48,8 Kg/m2

Σύγκριση των παχύσαρκων ατόμων με τα άτομα φυσιολογικού βάρους, πριν 

και μετά την επέμβαση. 

) στους 12 μήνες αντίστοιχα (P<0.01). Κανένας ασθενής δεν αύξησε το 

σωματικό του βάρος κατά την περίοδο διεξαγωγής της μελέτης. 

Παρότι κανείς από τους ασθενείς δεν ήταν γνωστός διαβητικός, η προεγχειρητική 

σύγκριση τους με τους μάρτυρες ανέδειξε σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της 

γλυκόζης, της ινσουλίνης και στο δείκτη HOMA (P<0.01).  

Προεγχειρητικά η σύγκριση των προγευματικών επιπέδων της γκρελίνης, του PP, 

του PYY και του GLP1 μεταξύ των παχύσαρκων ατόμων και των μαρτύρων δεν ανέδειξε 

σημαντική στατιστική διαφορά. Αντίθετα σημαντική στατιστική διαφορά παρατηρήθηκε 

60 λεπτά μετά το γεύμα, μόνο στα επίπεδα της ορμόνης γκρελίνης. 

Προεγχειρητικά μετρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα αμυλίνης και λεπτίνης στους 

παχύσαρκους ασθενείς, με σημαντική στατιστική διαφορά σε σχέση με τα επίπεδα των 

μαρτύρων, τόσο πριν, όσο και μετά τη χορήγηση του γεύματος.  

Μετεγχειρητικά μετά την απώλεια του βάρους, σημαντική διαφορά (πριν και 

μετά τη χορήγηση του γεύματος, τόσο στους 6 όσο και στους 12 μήνες) παρατηρήθηκε 

μόνο στα επίπεδα της λεπτίνης τα οποία παρά την μείωση τους, παρέμειναν σημαντικά 

υψηλοτέρα στα παχύσαρκα άτομα σε σχέση με τα επίπεδα των μαρτύρων (P <0.01 για 

όλες τις συγκρίσεις πριν και μετά το γεύμα). 

Αλλαγές μετά την (LSG) στα παχύσαρκα άτομα. 

Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στο γλυκαιμικό προφίλ των παχύσαρκων 

ατόμων, με πτώση της HbA1c από το 5,1% προεγχειρητικά, στο 4,8% στους 6 μήνες(P 

=0.02)  και στο 4,2% στους 12 μήνες (P =0.01) μετά την επέμβαση. 

 Σημαντική μείωση είχαμε επίσης στα προγευματικά επίπεδα των ορμονών 

αμυλίνης (P =0.028) και γκρελίνης (P =0.011) των παχύσαρκων ατόμων, τόσο στους 6 

όσο και στους 12 μήνες μετά την επέμβαση, μείωση που παρέμεινε στατιστικά 

σημαντική και μετά τη χορήγηση του γεύματος.  

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στα προγευματικά επίπεδα των 

ορμονών: GLP1, PP, και PYY συγκρινόμενα με αυτά προ της επέμβασης. Αντίθετα 

μετεγχειρητικά, μετά το γεύμα (τόσο στα 60 όσο και 120 λεπτά), παρατηρήθηκε μεγάλη 

αύξηση στα επίπεδα των ορμονών GLP1 και PYY των παχύσαρκων ατόμων 6 μήνες 
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μετά την επέμβαση, αύξηση που συνέχισε να υπάρχει και έγινε ακόμα μεγαλύτερη 12 

μήνες μετά την επέμβαση (P =0.008 και P =0.011 αντίστοιχα).  
Σημαντική αύξηση στα επίπεδα της ορμόνης PP των παχύσαρκων ατόμων 

παρατηρήθηκε 60 λεπτά μετά το γεύμα, τόσο 6 όσο και 12 μήνες μετά την επέμβαση (P 

=0.028).  

Επίσης, σημαντική μείωση στα προ και μετά του γεύματος επίπεδα της λεπτίνης 

παρατηρήθηκε τον 6ο και 12ο μετεγχειρητικό μήνα αντίστοιχα (P =0.012). 

Συζήτηση 

Σκοπός μας ήταν να εξετάσουμε τις αλλαγές που προκαλούνται σε ένα αριθμό 

ορμονών του πεπτικού συστήματος και στη λεπτίνη την ορμόνη του λιπώδους ιστού, 

μετά από Λαπαροσκοπική Επιμήκη Γαστρεκτομή (LSG) και αν αυτές οι αλλαγές 

συμμετέχουν με κάποιο τρόπο, στον υποκείμενο μηχανισμό της απώλειας βάρους που 

επιτυγχάνεται μετά την επέμβαση 

  Η Γκρελίνη είναι μία δυνητικά ορεξιογόνος ορμόνη, που παράγεται κυρίως στο 

θόλο του στομάχου και τα βασικά της επίπεδα είναι χαμηλότερα στα παχύσαρκα άτομα, 

σε σχέση με τα άτομα φυσιολογικού βάρους. 

 Στη μελέτη μας, προεγχειρητικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα της γκρελίνης, 

μεταξύ των παχύσαρκων και των μαρτυρών, βρέθηκε μόνο στα επίπεδα που μετρήθηκαν 

1 ώρα μετά το γεύμα. Μετεγχειρητικά, μετρήθηκαν χαμηλότερες τιμές τόσο στα 

προγευματικά όσο και στα μεταγευματικά  επίπεδα της γκρελίνης των παχύσαρκων 

ατόμων. Στην επιμήκη γαστρεκτομή γίνεται αφαίρεση του θόλου στον οποίο παράγεται 

κυρίως η γκρελίνη, πιθανά η μείωση των τιμών της που παρατηρείται μετά την επέμβαση, 

να συμβάλει στο μηχανισμό της απώλειας βάρους. 

 Το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (PP) παράγεται στο πάγκρεας και συνδέεται με 

μειωμένη λήψη τροφής στους ανθρώπους. Η έκκρισή του διεγείρεται από τη λήψη 

τροφής και είναι ανάλογη του προσλαμβανόμενου θερμιδικού φορτίου.  

 Στη μελέτη μας μετεγχειρητικά βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα PP στα παχύσαρκα 

άτομα, σε σύγκριση με τα προεγχειρητικά τους επίπεδα (τόσο στους 6 όσο και στους 12 

μήνες μετά την επέμβαση), μόνο στη μέτρηση των 60 λεπτών μετά τη λήψη τροφής, 

υποδεικνύοντας ότι η LSG πιθανά να προκαλεί αλλαγές στην έκκριση του PP από το 

πάγκρεας. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι μετά από LSG υπάρχει ταχύτερη γαστρική 

κένωση (η οποία παρεμπιπτόντως μεγιστοποιείται στα 60 λεπτά μετά τη χορήγηση του 

γεύματος), γεγονός που ίσως να επηρεάζει θετικά την αυξημένη έκκριση του PP και 
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πιθανά να οδηγεί σε μειωμένη πρόσληψη τροφής, δρώντας έτσι ευεργετικά στο 

μεταβολισμό των ατόμων που έχουν υποβληθεί στην επέμβαση. 

 Η αμυλίνη εκκρίνεται μαζί με την ινσουλίνη από τα β-κύτταρα του παγκρέατος 

και οι δύο ορμόνες εκκρίνονται σε απάντηση τροφικών ερεθισμάτων. Mελέτες σε 

ανθρώπους έχουν αποδείξει ότι οι συγκεντρώσεις της ινσουλίνης και της αμυλίνης στο 

πλάσμα αυξάνονται και ελαττώνονται παράλληλα, ακολουθώντας τα γεύματα. Τα 

παχύσαρκα άτομα εμφανίζουν υψηλότερες συγκεντρώσεις αμυλίνης από ότι τα άτομα 

φυσιολογικού βάρους. 

 Στη μελέτη μας οι παχύσαρκοι προεγχειρητικά, είχαν υψηλότερα επίπεδα 

νηστείας αμυλίνης σε σύγκριση με τα άτομα φυσιολογικού βάρους. Μετεγχειρητικά 

καταγράψαμε σημαντική μείωση των επίπεδων της αμυλίνης τόσο πριν όσο και μετά το 

γεύμα. Μετεγχειρητικά μετά το γεύμα ο ρυθμός έκκρισης της αμυλίνης άλλαξε και ήταν 

ανάλογος του ρυθμού έκκρισης της ινσουλίνης και παρόμοιος με αυτόν που 

παρουσιάζουν τα υγιή άτομα που χαρακτηρίζεται από μια αρχική οξεία φάση έκκρισης  

και από μια δεύτερη βραδεία φάση έκκρισης. Πιθανά αυτή η αλλαγή στην έκκριση της 

αμυλίνης, που παρατηρείται μετά την επέμβαση, να αντικατοπτρίζει την καλή λειτουργία 

των β κυττάρων, επιδρώντας ευεργετικά στο ρυθμό έκκρισης της ινσουλίνης και στο 

μεταβολισμό της γλυκόζης. 

 Το PYY είναι ανορεξιογόνος ορμόνη, που εκκρίνεται κυρίως στον τελικό ειλεό, 

στο παχύ έντερο και το ορθό. Στη μελέτη μας μετεγχειρητικά, δεν παρατηρήθηκε 

διαφορά στα επίπεδα νηστείας του PYY των παχύσαρκων ατόμων. Αντίθετα 

παρατηρήθηκε μεγάλη ανταπόκριση, με αυξημένες τιμές του PYY, τόσο 60 όσο και 120 

λεπτά μετά το γεύμα (τόσο στους 6 όσο και στους 12 μήνες μετεγχειρητικά). Η 

απελευθέρωση του PYY διεγείρεται κυρίως από την παρουσία τροφής στον αυλό του  

τελικού ειλεού και του παχέος εντέρου. Πιθανώς η ταχύτερη γαστρική κένωση που 

παρατηρείται μετά  την LSG, μπορεί να οδηγεί στην αυξημένη μεταγευματική έκκριση 

του PYY και αυτή με τη σειρά της να συμβάλλει στη μειωμένη πρόσληψη τροφής και 

στη διατήρηση της απώλειας του βάρους. 

 Το GLP1 εκκρίνεται μαζί με το PYY από τα L- κύτταρα του εντέρου, κυρίως του 

τελικού ειλεού και του παχέος εντέρου. Επί πλέον το GLP-1 ως ινκρετίνη ρυθμίζει την 

έκκριση της ινσουλίνης ανάλογα με το ύψος των  επιπέδων της γλυκόζης. Τα επίπεδα του 

GLP1 αυξάνουν λίγα λεπτά μετά τη λήψη τροφής, ενώ τα προγευματικά του επίπεδα 

είναι χαμηλά.  Έχει βρεθεί ότι το  GLP1 μειώνει τη λήψη τροφής και επάγει την απώλεια 

βάρους. Στη μελέτη μας, μετά την επέμβαση δεν παρατηρηθήκαν διαφορές στις τιμές 
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νηστείας των παχύσαρκων ατόμων, μεταγευματικά όμως παρατηρήθηκε μεγάλη 

ανταπόκριση με αυξημένες τιμές του GLP1, τόσο στα 60 όσο και στα 120 λεπτά (τόσο 

στους 6 όσο και στους 12 μήνες μετεγχειρητικά). Η αυξημένη μεταγευματική έκκριση 

του GLP-1 που παρατηρείται μετεγχειρητικά, πιθανά να συμβάλλει όχι μόνο στην 

απώλεια βάρους άλλα και στη βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης που 

παρατηρείται μετά την LSG 

 Η λεπτίνη εκκρίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τον λιπώδη ιστό, μειώνει την 

πρόσληψη τροφής και ρυθμίζει κατά θετικό τρόπο το σωματικό βάρος και το ενεργειακό 

ισοζύγιο. Η ανθρώπινη παχυσαρκία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα λεπτίνης. 

Μελέτες υποδεικνύουν ότι μάλλον η  λεπτινοαντοχή, παρά η υπερλεπτιναιμία συμβάλλει 

στην εμφάνιση της παχυσαρκίας. Στη μελέτη μας, τα παχύσαρκα άτομα είχαν πάνω από 

1500% υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης νηστείας, σε σχέση με τα άτομα φυσιολογικού 

βάρους. Μετεγχειρητικά, παρατηρήθηκε μεγάλη πτώση των επιπέδων της λεπτίνης, τόσο 

στους 6, όσο και στους 12 μήνες. Καμία επίδραση δεν είχε το γεύμα στα επίπεδα της 

λεπτίνης, τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση.  

 Συμπέρασμα 

 Η Λαπαροσκοπική Επιμήκη Γαστρεκτομή (LSG) προκαλεί σημαντική μεταβολή 

στην έκκριση ορμονών του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού. Αυτές οι μεταβολές είναι 

πολύ πιθανό να παίζουν σημαντικό ρόλο στον υποκείμενο μηχανισμό της απώλειας 

βάρους που παρατηρείται μετά την επέμβαση. Μακροχρόνια παρακολούθηση θα ήταν 

χρήσιμη ώστε να αναδείξει αν οι αλλαγές στα επίπεδα των ορμονών των παχύσαρκων 

ασθενών που παρατηρήθηκαν μετά από LSG διαρκούν για μεγαλύτερο των 12 μηνών 

χρονικό διάστημα. Περαιτέρω έρευνες επίσης χρειάζονται για να διασαφηνιστεί ο 

πολύπλοκος μηχανισμός μέσω του οποίου επιδρά η LSG στην έκκριση αυτών των 

ορμονών.  
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Summary 
Alterations in gut hormones following laparoscopic sleeve gastrectomy 

INTRODUCTION 

Sleeve gastrectomy (SG) was initially described as a first-step procedure followed 

by either biliopancreatic diversion with duodenal switch or Roux-en-Y gastric bypass in 

severely obese patients or in high-risk patients. Adjacently, laparoscopic SG (LSG) was 

introduced as a multi-purpose bariatric operation. More recently, SG has been indicated 

as a definitive treatment in patients with a BMI >40 kg/m2 or BMI >35 kg/m2 associated 

with co-morbidities, and it has also been proposed for patients with moderate obesity 

(BMI=30-35 kg/m2

The coordination of body weight and energy reserves is regulated by multiple 

interactions between the gastrointestinal tract, adipose tissue and the central nervous 

system. A number of peptides released from the gastrointestinal tract have been shown to 

regulate appetite and food intake, effecting both orexigenic and anorexic outcomes 

through actions on the hypothalamic arcuate nucleus. The aim of this prospective study 

was to investigate and analyze the potential effect of LSG on the entero-hypothalamic 

axis by examining fasting and meal-stimulated release of the gut hormones ghrelin, 

pancreatic polypeptide (PP), peptide-YY (PYY), glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and 

amylin as well as of the adipocytokine leptin. 

) -and metabolic syndrome. Although classified as a restrictive 

procedure, SG appears to be more than just a mechanical barrier to food consumption 

because the removal of the gastric fundus and part of the body of the stomach results in a 

significant reduction of serum ghrelin levels and alterations in gastric emptying.  

METHODS 

 Patients 

The study was performed according to the principles of the Declaration of 

Helsinki and was approved by the research and ethics committee of our hospital. Fifteen 



 123 

consecutive morbidly obese (MO) patients of Caucasian descent were prospectively 

enrolled in our study. All patients were evaluated preoperatively by a multidisciplinary 

team. The selection criteria for bariatric surgery were a BMI ≥40 kg/m 2 or BMI ≥35 

kg/m2

A thorough discussion of the benefits of the operation, in conjunction with the 

individual characteristics of every patient, the postoperative quality of life, the expected 

weight loss, and the possible complications was performed in every case. Written, 

informed consent was obtained from each participant in the study. The LSG technique 

included removing the fundus and greater curvature portion of the stomach. The 

dissection of the stomach began with a linear stapler 5-6 cm proximal to the pylorus, 

alongside a calibration 34 Fr bougie up to the angle of Hiss. After the gastric transection, 

the excision line was reinforced with a running 2-0 polyglyconate monofilament suture.  

All LSGs were performed by the same surgical team.  

 in the presence of significant co-morbidities that are ameliorated by weight loss. 

All patients had been obese for at least 5 years and had failed to achieve weight loss on 

an adequate weight control program. Exclusion criteria included psychiatric illness, 

substance abuse, and previous gastrointestinal surgery. As study controls, we evaluated 

15 healthy, lean volunteers, without a dysmetabolic profile matched for age and sex. 

 . Body weight in kilograms (kg) and height in meters (m) were measured with a 

Detecto scale and a stadiometer and the BMI was calculated in kg/m2

Several parameters were evaluated and recorded preoperatively and at 6 and  12 

months after LSG in the study group, before and after the consumption of a standard meal. 

The same parameters were recorded pre and postprandially in the lean group once. Venus 

blood samples were collected for the determination of glucose (GL), insulin (I), ghrelin, 

. The percentage of 

excess BMI loss (%EBL) was calculated using the formula %EBL = [(preoperative BMI-

current BMI) / (preoperative BMI-25)] x 100. 
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PP, PYY, GLP-1, amylin and leptin levels. All samples were collected at 3 different time 

points: after a 12 hour overnight fast (t0) and 60 (t1) and 120 min (t2) after the 

consumption of a standard 447 kcal test meal (60.0% carbohydrate, 21.7% protein, and 

18.3% fat). All blood tests were performed using serum samples assayed blindly under 

code. Venus blood was also collected at t0 

Hormone Assays 

for measurement of glycosylated hemoglobin 

(HbA1c).    

 Blood was collected into tubes containing a protease inhibitor for active amylin 

(Sigma’s Protease inhibitor cocktail – P2714), DPPIV inhibitor for active GLP-1 (LINCO 

DPP4-010) and serine protease inhibitor for active ghrelin (Roche Pefabloc SC/ AEBSF – 

A154.2). Samples were allowed to clot for at least 30 minutes. After centrifugation at 4°C, 

serum samples were stored at -70°C until analysis. All hormones were measured in 

duplicate using a commercially available multiplex ELISA Kit (Miltiplex map Kit, 

Human Gut Hormone panel HGT-68K; Millipore Corp., St. Charles, Missouri 63304 

U.S.A.) The panel measures all the hormones simultaneously. The intra- and inter-assay 

variability remained below 11% and 19%, respectively. The lower limit of detection was 

1.8 pg/mL for active ghrelin, 8.4 pg/mL for total PYY, 5.2 pg/mL for active GLP-1, 2.4 

pg/mL for PP, 31.5 pg/mL for active amylin and 157.2 pg/mL for leptin. All samples 

were measured at the same time using the same assay in order to reduce sources of 

variation. Serum insulin was assessed through a commercial chemiluminescence 

immunoassay (architect i2000, Abbott Diagnostics, USA). The HOMA index, which 

quantifies insulin resistance and β-cell function, was calculated according to the type: 

HOMA = [I0 (μUI/mL) x GL0

Statistical Analysis 

 (mmol/L)] / 22.5. 
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The statistical analysis of the data was performed using the SPSS 13.0 program 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). The data are expressed as median and range. The data 

were compared using non-parametric tests. The Mann-Whitney U-test was used for 

comparisons between different groups (obese vs. controls) and the Wilcoxon paired test 

for comparisons between obese patients, before and after bariatric surgery. Differences at 

p<0.05 were considered statistically significant. All p-values are two-tailed. 

RESULTS 

 All patients tolerated the operation well and recovered within a short 

period of time. There were no conversions to open surgery. A significant reduction in the 

body weight of obese patients [130 kg (range 97-201 kg)] was evident at 6 [93 kg (range 

75-180 kg)] and 12 [90 kg (range 69-167 kg)] months, postoperatively (p<0.01). The 

reduction in BMI from 46.8 kg/m2 (range 37.6-58.7 kg/m2) to 34.6 kg/m2 (range 29.1-

52.6 kg/m2) at 6 months and to 32.9 kg/m2 (range 26.1-48.8 kg/m2) at 12 months 

following LSG, was also significant (p<0.01). Significant reduction in BMI between 6th 

and 12th

Lean vs MO group before and after weight loss. 

 postoperative month was also observed (p<0.01). This represents a median of 

54.8 % EBL (range 18.0-73.0%) and a median 68.9 % EBL (range 19.0-94.0%) at 6 and 

12 months after surgery, respectively (p=0.02 for the comparison between 6 and 12 

months). No patient regained weight during the study period. 

Although none of the patients was a known diabetic, when MO patients were 

compared to the lean controls before LSG, statistically significant differences in fasting 

glucose, insulin levels and HOMA index were detected. 

Preoperatively, fasting ghrelin, GLP-1, PP, and PYY levels did not show 

significant differences between the MO patients and lean subjects. After the test meal, no 

differences between the 2 groups were observed for GLP1, PP, PYY levels. Yet, higher 
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ghrelin levels in MO patients were found at 60 minutes postprandially. Before weight-

loss fasting and postprandial levels of serum amylin and leptin in the MO patients were 

significantly higher than in the lean controls. 

Postoperatively, significant difference between lean individuals and MO patients 

following weight loss, at 6 and 12 months was observed only in leptin levels (p<0.01 for 

all the comparisons before and after the test-meal), which remained higher in the MO 

group. No statistically significant difference was noticed on fasting and postprandial 

levels of ghrelin, PP, PYY, GLP-1 and amylin between lean controls and MO patients 

both at 6 and 12 months following LSG. 

Changes after LSG in the MO group 

 LSG resulted not only in significant body weight loss but also in an overall 

improvement of the glycemic profile of MO patients (table 2). The HbA1c decreased 

from 5.1% (range 4.0-6.4%) preoperatively to 4.8% (range 4.0-5.9%) at 6 months 

(p=0.02) and to 4.2% (range 4.0-5.4%) at 12 months (p=0.01), postoperatively. The 

HOMA index was also reduced significantly from 1.98 (range 0.51-5.71) to 1.26 (range 

0.54-3.15) at 6 months (p=0.013) and to 1.12 (range 0.35-1.61) at 12 months (p=0.004), 

postoperatively. Fasting insulin levels were decreased, though not significantly, at 6 and 

12 months following LSG. However, surgery induced a significant decrease in 

postprandial insulin secretion both at 6 (p=0.003 at 60 min and p=0.028 at 120 min) and 

12 months (p=0.04 at 60 min and p=0.028 at 120 min), postoperatively.   

Postoperatively, markedly decreased fasting ghrelin levels at 6 months (p=0.036) 

and 12 months (p=0.011) were noted in comparison to the preoperative values. 

Additionally, significantly decreased postprandial ghrelin levels were observed after LSG 

with even lower levels both at 6 and 12 months postoperatively (p=0.012 and p=0.008 at 
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60 min and p=0.017 and p=0.028 at 120 min, for the comparisons with the preoperative 

values, respectively).  

Interestingly, while no statistically significant changes were observed 

postoperatively in fasting PP levels, significantly increased levels were noted at 60 min 

after the test meal, both at 6 (p=0.012) and 12 months (p=0.028) after LSG. 

No significant difference was noticed between fasting pre- and postoperative PYY 

levels. However, a considerable postprandial response resulted in increased levels of 

PYY both at 6 months (p=0.018 at 60 min and p=0.025 at 120 min) and 12 months 

(p=0.008 at 60 min and p=0.011 at 120 min), postoperatively. 

Fasting GLP-1 levels did not significantly change after the operation. However, 

MO patients had an exaggerated postprandial GLP-1 response at 6 months (p=0.018 at 60 

min and p=0.049 at 120 min), which further increased at 12 months (p=0.008 at 60 min 

and 120 min), postoperatively. 

At 6 and 12 months after the operation, a remarkable reduction in fasting amylin 

levels was observed (p=0.018 and p=0.028, respectively). Postoperatively, meal-

stimulated concentrations of amylin were also significantly reduced (p=0.012 and 

p=0.028 at 60 min and p=0.012 and p=0.038 at 120 min) at 6 and 12 months, 

respectively. 

A significant reduction in fasting leptin levels was also noticed at 6 (p=0.012) and 

at 12 months (p=0.012), postoperatively. Similar changes were observed in postprandial 

leptin levels at 6 months (p=0.012 at 60 min and 120 min) and at 12 months (p=0.008 at 

60 min and at 120 min), postoperatively.  

DISCUSSION 

Our main objective was to examine changes in the circulating levels of gastrointestinal 

hormones after LSG and their role in the underlying mechanism of weight loss. 



 128 

Ghrelin is a potent orexigenic polypeptide hormone that is produced 

predominantly from endocrine cells in the oxyntic glands of the gastric fundus. A number 

of cross-sectional and prospective studies have demonstrated that basal ghrelin levels in 

obese subjects are lower than in lean subjects. In our study, no difference was observed 

between lean and obese subjects at baseline, preoperatively. However, significantly 

increased levels of ghrelin were noted in the MO group compared to the lean group 60 

min after the test meal. This result is consistent with previous findings that obese 

individuals demonstrate reduced postprandial ghrelin suppression compared to normal-

weight individuals, suggesting that ghrelin is involved in the pathophysiology of obesity. 

LSG led to significantly decreased levels of serum ghrelin, a potent orexigenic hormone, 

at up to 12 months postoperatively. Meal-induced ghrelin release was also diminished 

postoperatively. In this series of LSG procedures, the greater curvature and the gastric 

fundus were completely resected. The gastric fundus is the major food storage 

compartment and the upper part of the body of the stomach, including the “gastric 

pacemaker” as well as the main locus of ghrelin production. The reduced ghrelin 

response may be one of the mechanisms contributing to the overall effectiveness and 

negative energy balance observed after LSG. Thus, LSG may be understood as a food-

limiting procedure augmented by the reduction of ghrelin-producing tissue. On the 

contrary, studies on the effect of Roux-en-Y gastric bypass, an operation where the 

gastric fundus is not resected, on ghrelin levels have been conflicting. 

PP is synthesized and released mainly by the pancreatic polypeptide cells of the 

pancreatic islets of Langerhans and has been associated with decreased food intake in 

humans. The circulating levels of PP rises postprandially in proportion to the ingested 

calorie load. Differences in circulating levels of PP between lean and obese individuals 

have been variable. In our study, while no difference was observed in fasting PP levels 
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postoperatively, markedly increased levels were noticed at 60 min postprandially both at 

6 and 12 months after the operation, suggesting that LSG may lead to changes in the 

levels of PP secreted by the pancreas. Previous reports have shown that gastric emptying 

for solids occurs faster at 6 months following SG, and this was found to persist 2 years 

thereafter. This accelerated gastric emptying after LSG, which peaks at approximately 60 

min postprandially, may partially influence the increased pancreatic secretion of PP. The 

increased early postprandial PP response may have an effect on food intake and energy 

metabolism after LSG. 

 PYY is a satiety hormone secreted predominantly from the distal gut, particularly 

the ileum, colon and rectum. The enteroendocrine L-cells of the intestine release PYY in 

proportion to the amount of calories ingested at a meal. Studies of circulating levels of 

PYY in obese and lean people have been conflicting. No difference between fasting 

levels of total PYY was noted postoperatively in our study. After the test-meal 

stimulation, an exaggerated postprandial response was observed, resulting in increased 

levels of total PYY both at 6 and 12 months after the operation. It is known that the 

secretion of PYY is not altered by gastric distension and does not depend upon intact 

vagal input. Meal-stimulated PYY release in humans occurs primarily in response to 

incompletely digested nutrients, particularly fats, reaching the ileum. Thus, in the case of 

LSG, we could hypothesize that accelerated gastric emptying, which promotes the 

quicker passage of nutrients to the small intestine, in combination with other 

neurohormonal pathways modulated by other gut peptides may trigger such a response. 

The increased postprandial secretion of PYY may contribute to reduced food intake and 

to the ability of an individual to maintain weight loss after LSG. 

GLP-1 is released from the lower-intestinal endocrine L-cells in response to 

ingested nutrients along with PYY. These peptides are believed to act synergistically with 
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other postprandial gastrointestinal signals and cause satiation, leading to meal termination. 

Moreover, GLP-1 has a potent incretin effect by stimulating insulin secretion in a 

glucose-dependent manner. Clinical and preclinical studies have shown that GLP-1 

promotes satiety and weight loss. Previous reports have shown that obese subjects have a 

blunted postprandial response compared with lean subjects. In our study, no difference 

was observed between lean and obese subjects, preoperatively. Fasting GLP-1 levels did 

not change significantly after the operation. However, an exaggerated postprandial GLP-

1 response was observed postoperatively. The presence of indigested nutrients in the 

intestinal lumen, particularly carbohydrates and fat, seem to be the primary stimulus for 

GLP-1 secretion, which is dependent on a minimal caloric threshold. After nutrient 

ingestion, GLP-1 is rapidly secreted, a response that seems paradoxical, -given the distal 

location of the majority of L-cells. Therefore, after LSG, in addition to the 

neuroendocrine mechanisms that are proposed to be involved in postprandial GLP-1 

secretion, this type of response may be enhanced by the rapid arrival of the food bolus at 

the level of the small intestine. The postprandial amplified response of GLP-1 may be 

associated not only with the weight loss but also with the improvement in glucose 

metabolism noted after LSG.   

Amylin is co-secreted from pancreatic β-cells in equimolar quantities with insulin. 

Although the physiological basis of the relationship remains to be elucidated, previous 

reports are generally consistent with a role for amylin signaling in the sequence of 

peripherally and centrally mediated events that determine meal size and termination. In 

addition to its role as a satiation factor, amylin meets the definition of an adiposity signal. 

Similar to leptin and insulin, the basal circulating levels of amylin correlates positively 

with adipose mass. Basal circulating levels of amylin are higher in obese than in lean 

subjects. In healthy subjects, plasma amylin concentrations rise rapidly and by several 
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fold in response to meals, whereas in obese individuals with impaired glucose tolerance, 

the postprandial increase of amylin is additively higher. The exact mechanism of amylin-

mediated weight loss remains undefined. In rodents and in humans, the exogenous 

administration of an amylin agonist has been shown to dose-dependently reduce food 

intake and body weight by affecting the size and duration of meals. In our study, obese 

subjects had fasting preoperative amylin levels significantly higher than the lean subjects. 

Postoperatively, a significant reduction was observed in fasting and postprandial amylin 

levels. The pattern of levels of insulin and amylin observed in response to test-meal 

stimulation changed similarly after LSG, with increased early-phase and decreased late-

phase secretion. Amylin, co-secreted with insulin, not only reflects β-cell function but 

may also exert an effect on insulin secretion and glucose metabolism. 

There is a growing body of evidence supporting the existence of amylin and leptin 

interactions in the regulation of energy homeostasis. Ghrelin has also been shown to 

antagonize leptin action through the activation of a hypothalamic receptor pathway. 

Moreover, an interaction between leptin and the enteroinsular axis has been reported. 

Leptin, which is produced almost exclusively by adipocytes, inhibits food intake and 

positively correlates with BMI and body fat content. Human obesity is characterized by 

high plasma leptin levels because of the increase in adipose tissue mass. Several reports, 

though, have suggested that leptin resistance, rather than leptin production, may 

contribute to the development of obesity. In our study, obese subjects had preoperatively 

more than 1500% higher fasting leptin levels than the lean group. Remarkably, decreased 

fasting leptin levels were observed at 6 and 12 months after the operation. No significant 

changes in leptin levels were observed postprandially, pre- or postoperatively, a finding 

which is consistent with previous studies. 



 132 

Our study demonstrates improvement in glucose metabolism and significant 

changes in ghrelin, PP, PYY, GLP-1, amylin and leptin levels after LSG. These findings 

are consistent with recent studies suggesting that LSG is not just a restrictive procedure. 

Mounting evidence suggests that the significant improvement in insulin resistance, also 

noted after LSG by our study group, is a result not only of the reduction in fat mass and 

weight loss but also of gut hormonal changes induced by SG. 

Obesity develops despite a complex and seemingly well-orchestrated network of 

signals that control eating, energy expenditure and, ultimately, body weight. Many of the 

involved signals derive from the gastrointestinal tract. The mechanisms of weight loss 

and improvement in glucose metabolism observed after SG are related not only to gastric 

restriction but also to neurohormonal changes related to gastric resection and altered 

gastric emptying. Our data, in addition to those demonstrating analogous effects on gut 

peptides involved in satiety responses, demonstrate a  potential but as yet unproven link 

between altered motor function of the gut and appetite regulation after LSG. After LSG, 

nutrients pass from the stomach to the intestine more rapidly and a number of 

gastrointestinal signals are released. Recent studies indicate that the upper intestine plays 

a critical role in the regulation of food intake and glucose homeostasis by the activation 

of an intestine-brain-liver axis. Furthermore, novel data have demonstrated that intestinal 

gluconeogenesis and its hepatoportal sensor pathway may constitute a key mechanistic 

link in the central effects of satiety induced by food protein and may also have a key 

regulatory role in glucose homeostasis. These signals, in coordination with gut hormones 

and adipocytokines, act to optimize the digestive process, and some also function as 

short-term satiety signals and possibly, long-term regulators of body weight. Thus, 

besides its well-described effects on gastric motility and the secretion of ghrelin, LSG 

may have direct metabolic effects on other tissues and organs, such as the intestine and 
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adipose tissue. Therefore, LSG may be considered not only as a food-limiting operation 

but also as a metabolic bariatric procedure. 

Potential limitations of the present study are the relatively small number of 

subjects and the fact that food intake and satiety in obese subjects are triggered by 

multiple factors; therefore, more than one mechanism may account for the clustering 

outcome. Still, we attempted to explore the effects of LSG in islet- and gut-derived 

hormones as well as in adipocyte-derived long-term adiposity signals. In addition, we 

cannot definitely exclude the possibility that the observed changes in gut hormones could 

be also due to weight loss and not only due to anatomical and physiological 

gastrointestinal changes related to the procedure. Further investigations, particularly on a 

cohort of patients who regain weight after LSG, will be most insightful in order to clarify 

if the observed changes are more likely to be based on the anatomy and physiology of the 

operation than the physiology of weight loss alone. 

CONCLUSION 

LSG generates multiple hormonal actions that may have several beneficial effects 

on the underlying mechanism of weight loss. Longer follow-up is required to evaluate if 

changes in the enterohormonal profile of MO after LSG persist and therefore, to assess 

the lasting beneficial effect of surgical intervention on these hormonal alterations. Further 

studies are required to determine the complex mechanisms through which the gut 

neurohormonal signals interrelate after LSG.  
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