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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 Η παχυσαρκία σήµερα αποτελεί, αδιαµφισβήτητα, τη µάστιγα του σύγχρονου 

πολιτισµού. Πρόκειται για µία νοσολογική οντότητα µοναδική στο είδος της. Θα 

µπορούσε κανείς να την περιγράψει ως µεταδοτικό σύνδροµο, µιας και φαίνεται να 

µεταδίδεται παράλληλα µε την διατροφική κουλτούρα του σύγχρονου Δυτικού 

πολιτισµού.   

 Η χειρουργική ήταν η τελευταία ειδίκευση που µπήκε στο παιχνίδι για την 

αντιµετώπισή της. Φαίνεται, όµως, πως παρέχει την πλέον αποτελεσµατική λύση. Αν 

λάβει κανείς υπόψη και τη συνοσηρότητα της παχυσαρκίας, ποτέ άλλοτε µία 

χειρουργική παρέµβαση δεν ήταν σε θέση να δώσει την απάντηση/ ίαση σε τόσες 

πολλές νόσους ταυτόχρονα.  

 Ωστόσο, οι προσπάθειές µας πρέπει να γίνονται πάντα µε σεβασµό προς την 

ανθρώπινη φύση και όχι ενάντιά της. Δεν πρέπει να ξεχνάµε πως η ίδια η µάχη κατά 

της παχυσαρκίας, είναι µία µάχη κόντρα στην εξέλιξη και τους µηχανισµούς που µας 

βοήθησαν να επιβιώσουµε τα τελευταία 40.000 χρόνια για να µπορέσουµε να 

φτάσουµε ως εδώ.  

 

 Στο σηµείο αυτό, νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω από τα βάθη της 

καρδιάς µου τον Καθηγητή µου, µέντορα, φίλο και συνεργάτη, Ιωάννη Μελισσά, 

χωρίς τη γνώση και την έµπνευση του οποίου, τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει 

πραγµατικότητα. Επίσης, δράττοµαι της ευκαιρίας να του εκφράσω την ευγνωµοσύνη 

µου για την πολύτιµη καθοδήγησή του κατά την εκπαίδευσή µου, καθώς και για την 

υποµονή και τη γενναιοδωρία του.  

 Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές Ανδρέα Μαργιωρή και  

Εµµανουήλ Γανωτάκη, µέλη της τριµελούς επιτροπής, για τις πολύτιµες ιδέες τους 

στο σχεδιασµό της παρούσας µελέτης και την ακούραστη παρουσία τους όποτε τους 

ζητήθηκε. Η συµβολή τους είναι ανεκτίµητη.  

 Με µεγάλη µου χαρά θα ήθελα να µνηµονεύσω και τα υπόλοιπα µέλη της 

επταµελούς εξεταστικής επιτροπής: τους Καθηγητές Γεώργιο Χαλκιαδάκη και 

Ιωάννη Μουζά και τους Αναπληρωτές Καθηγητές Eelco De Bree, Δηµήτριο Τσέτη 

και Σοφία Κουκουράκη για την υποµονή, τη συνεργασία και τον κόπο τους.  
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 Ιδιαίτερη µνεία οφείλω να κάνω στον Αναπληρωτή Καθηγητή Eelco De Bree 

που δέχτηκε να αναπληρώσει το µεγάλο κενό που άφησε πίσω του ο κύριος 

Γανωτάκης φεύγοντας από τη ζωή, καθώς και στην Επίκουρο Καθηγήτρια Μαριλένα 

Καµπά για την πολύτιµη βοήθειά της στη µέτρηση των ορµονών στο πλαίσιο της 

µελέτης.  

Θερµές ευχαριστίες αξίζουν στους εγκάρδιους φίλους και συνεργάτες µου: 

στο χειρουργό Ευστάθιο Δηµητριάδη που ήταν πάντα στο πλευρό µου, στο χειρουργό 

Μάρκο Δασκαλάκη για τη διορατικότητα και την προθυµία του και στην αγαπηµένη 

αναισθησιολόγο Ισµίνη Λασιθιοτάκη για τις εξαιρετικές γνώσεις της και την 

πολύτιµη βοήθειά της στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων.   

 

 

 

 

 

Αναστασία Δ. Πεππέ 

Ηράκλειο, 2017 
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• Στους γονείς µου, Δηµήτρη και Κατερίνα 

και στον αδελφό µου πατέρα Αρσένιο, για 

την αστείρευτη αγάπη τους και τη στήριξή 

τους. 

 

• Στον αγαπηµένο µας κύριο Γανωτάκη που 

έφυγε νωρίς... 

 

 

• Στο αγαπηµένο χειρουργικό team που έκανε 

την αριστεία πραγµατικότητα µε 

επιστηµοσύνη και αυταπάρνηση. 
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1. Εισαγωγή 

          Ο 21ος αιώνας έχει σηµάνει µία εποχή ερευνητικής έκρηξης σε πολλά πεδία της 

επιστήµης ταυτόχρονα. Οι «νόσοι του δυτικού κόσµου» απασχολούν κυρίως τον κόσµο της 

έρευνας και, µε εξαίρεση τον ανθρώπινο ιό επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (HIV 1,2), 

αφορούν κυρίως τις καρδιαγγειακές νόσους, το σακχαρώδη διαβήτη, τις κακοήθειες και την 

παχυσαρκία.  

          Για µεγάλο διάστηµα των ιστορικών χρόνων, η παχυσαρκία αφορούσε µόνον  σε ένα 

µικρό κοµµάτι του γενικού πληθυσµού ανεξαρτήτως γεωγραφικής κατανοµής. Ωστόσο, η 

ανάπτυξη του «Δυτικού» τρόπου ζωής, η αφθονία των αγαθών, η βιοµηχανοποίηση της 

παραγωγής τροφίµων και ο υπερκαταναλωτισµός, σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που 

θα αναλύσουµε παρακάτω, συνεισέφεραν στην αναγωγή της παχυσαρκίας σε σύγχρονη 

πανδηµία.  

 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). 

 Παρά το πρόσφατο της ιστορίας της ως νόσος, η παχυσαρκία έχει απασχολήσει τον 

ιατρικό κόσµο σε µεγάλο βαθµό λόγω του πολυπαραγοντικού της χαρακτήρα. Οι 

προσπάθειες αντιµετώπισής της περιλαµβάνουν αλλαγή του τρόπου ζωής, µοντέλα 

διατροφής, φάρµακα χωρίς, όµως, έως τώρα καθολική επιτυχία, ενώ την τελευταία 

πεντηκονταετία η χειρουργική φαίνεται να αναλαµβάνει τη σκυτάλη µε καλύτερα 

αποτελέσµατα από τις υπόλοιπες µεθόδους. Η απώλεια ενός πλάνου θεραπείας τύπου one-

fits-all έχει οδηγήσει σε απόλυτη εξειδίκευση του τοµέα που έχει ως στόχο την κατά το 

δυνατόν εξατοµίκευση της θεραπείας εκµεταλλευόµενος τους πολύπλοκους 

παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς που σταδιακά αποκαλύπτονται.  

 

2. Παχυσαρκία 

2.1 Ορισµός – Κατηγοριοποίηση 

          Ως παχυσαρκία ορίζεται η νόσος κατά την οποία ο λιπώδης ιστός συσσωρεύεται σε 

τέτοιο βαθµό, ούτως ώστε η συσσώρευσή του δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική 

κατάσταση της υγείας ενός ατόµου (W.H.O. 2000)[1]. 

          Σύµφωνα µε στατιστικές που διενεργήθηκαν από ασφαλιστικές εταιρείες, ως ιδανικό/ 

επιθυµητό ορίζεται εκεί το επίπεδο σωµατικού βάρους που για δεδοµένο ύψος συνοδεύεται 

από τη µικρότερη νοσηρότητα/ θνητότητα [2, 3].  

          Αντιστοίχως, ως υπερβάλον βάρος ορίζεται το πλεόνασµα του σωµατικού βάρους σε 

σχέση µε το ιδανικό βάρος.  Σε πολλές περιπτώσεις εκφράζεται ως εκατοστιαία αύξηση του 

βάρους µε γνώµονα/ παρανοµαστή το ιδανικό βάρος%. Πίνακες ασφαλιστικών εταιρειών 
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επεκράτησαν ως η ακριβέστερη αναφορά στα ιδανικά βάρη ανδρών κ γυναικών ανά ύψος µε 

πλέον χρησιµοποιούµενους αυτούς της Metropolitan Life Insurance Company [2, 3].  Ωστόσο, 

το κίνητρο για τη δηµιουργία τους ήταν καθαρά οικονοµικό σε µία εποχή που ακόµη η 

παχυσαρκία δεν αποτελούσε «νόσο» στα µάτια των ασφαλιστικών εταιρειών όπως και στα 

µάτια τόσο του ιατρικού κόσµου όσο και του κοινωνικού συνόλου. Η µεγάλη αλλαγή στον 

τρόπο που αντιµετωπίζουµε την παχυσαρκία σήµερα έγινε κυρίως την τελευταία 

δεκαπενταετία.  

          Ο όρος, δε, «νοσογόνος παχυσαρκία» εισήχθη για πρώτη φορά το 1963 από έναν 

χειρουργό στην προσπάθειά του να δώσει έµφαση στη συνοδό νοσηρότητα και να πείσει για 

την αναγκαιότητα χειρουργικής προσέγγισης σε ακραίες περιπτώσεις (J. Howard Payne)[4]. Η 

«υπέρµετρη παχυσαρκία»[5] εισήχθη ως ένας επιπλέον όρος που ορίσθηκε ως η περίπτωση 

εκείνη στην οποία το βάρος του ατόµου είναι το διπλάσιο του «ιδανικού» ή το υπερβαίνει 

κατά 100 λίβρες, ήτοι περίπου 50 χιλιόγραµµα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, ακόµη και 

σήµερα, διατηρούν το δικαίωµα να αρνηθούν την κάλυψη σε άτοµα που ανήκουν σε αυτήν 

την κατηγορία .  

          Με την ανάπτυξη έντονου ενδιαφέροντος γύρω από τη φυσική κατάσταση και την 

παχυσαρκία, µε τη µορφή της νόσου πια, άρχισαν να γίνονται παρατηρήσεις και να 

αναπτύσσονται θεωρίες όπως αυτή σύµφωνα µε την οποία το βάρος δεν είναι το µόνο 

κριτήριο στον προσδιορισµό της φυσικής κατάστασης. Αντιθέτως, η σύσταση του ολικού 

σωµατικού βάρους σε µυς, λίπος και νερό ή άλλα στοιχεία είναι ίσως εξίσου σηµαντική [5, 6].  

Αυτή η τάση έστρεψε ένα µέρος της προσοχής σε µεθόδους προσδιορισµού της σωµατικής 

σύστασης κι έτσι αναπτύχθηκαν διάφορες µέθοδοι όπως η υδροπυκνοµέτρηση 

(hydrodensitometry), ο υπολογισµός του ολικού σωµατικού ύδατος, του ολικού σωµατικού 

καλίου, της ολικής σωµατικής αγωγιµότητας, της απορροφησιµότητας διπλού φωτονίου 

(Absorptiometry dual photon – DEXA), η ανάλυση της σωµατικής αντίστασης, η εµβύθιση, η 

ενεργοποίηση των νετρονίων, το τρίτιο, το οξείδιο του δευτερίτου, τα λιποδιαλυτά αέρια, η 

πληθυσµογραφία, η υπολογιστική τοµογραφία κ η µαγνητική τοµογραφία [5, 7, 8]. Οι µέθοδοι 

αυτές, όµως, µπορεί να είναι είτε πολύπλοκες, είτε δαπανηρές, είτε και τα δύο.  

          Για λόγους οικονοµίας κ ευκολίας, στην καθ’ ηµέρα κλινική πράξη χρησιµοποιούνται 

έµµεσοι ανθρωποµετρικοί δείκτες, όπως υπολογισµός βάσει των δερµατικών πτυχών και της 

περιµέτρου, που δεν είναι, ίσως, απολύτως ακριβείς, είναι όµως πιο εύχρηστοι και 

χρειάζονται λιγότερο χρόνο. 

          Ο πλέον χρησιµοποιούµενος έµµεσος δείκτης εις την κλινική πράξη εισήχθη από τον 

βιοστατιστικολόγο L. A. J. Quetelet  το 1835 [9]  και δεν είναι άλλος από τον Δείκτη Μάζας 

Σώµατος [Body Mass Index = weight (kgs)/ height2 (meters)]. Μετριέται σε kg/m2 και είναι ο 

πλέον διαδεδοµένος δείκτης για τον προσδιορισµό του βαθµού παχυσαρκίας.  
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          Παρά το γεγονός ότι η ταξινόµηση βάσει του Δείκτη Μάζας Σώµατος µπορεί ενίοτε να 

είναι παραπλανητική εξαιτίας άλλων παραγόντων (βάρος σκελετού, ανάπτυξη µυϊκού ιστού), 

σε πολλές µελέτες σωµατικής ανάλυσης έχει βρεθεί πως το BMI  σχετίζεται µε το σωµατικό 

λίπος µε συντελεστή συσχέτισης µεγαλύτερο του 0.9.  Ως εκ τούτου χρησιµοποιείται ευρέως 

ως αξιόπιστος δείκτης παχυσαρκίας [5], ακόµη και για να προβλέψει τη συνοδό νοσηρότητα 

και θνησιµότητα (ως αξιόπιστος δείκτης ως έχει διαπιστωθεί σε µελέτες).  

 

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 Υπερπαχυσαρκία 

 

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση σωµατικού βάρους ανάλογα µε το ΒΜΙ 

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

πολλών ειδικοτήτων καθώς και χειρουργοί, υπέδειξε τον όρο «σοβαρή νοσογόνος 

παχυσαρκία» ως συµπλήρωµα 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, την κατηγορία των 

υπερπαχύσαρκων (super-obese) µε  BMI≥50kg/m2. 

          Στα παιδιά και στους εφήβους συνεχίζουν να ισχύουν οι πίνακες ανάπτυξης, βάσει των 

οποίων ένα άτοµο θεωρείται υπέρβαρο, παχύσαρκο, και ούτω καθ’ εξής, όταν το BMI  

ξεπερνά την 95η θέση στους πίνακες, όπως αυτοί καθορίζονται από το National Center of 

Health Statistics κατ’ αντιστοιχία µε την ηλικία και το φύλο του.  

 

2.2 Τύποι παχυσαρκίας 

            Ωστόσο, όπως ειπώθηκε παραπάνω, και άλλοι παράγοντες όπως η ολική σύσταση του 

σώµατος ή η κατανοµή του λίπους φαίνεται πως παίζουν σηµασία στη δυνητική ανάπτυξη 

συνοσηρότητας. Έτσι, φαίνεται πως τις τελευταίες δύο δεκαετίες ένα πλήθος στοιχείων 

συνηγορούν ότι η νοσηρότητα της παχυσαρκίας συνδέεται πιο στενά µε την κατανοµή του 

λίπους, παρά µε το σωµατικό βάρος αυτό καθεαυτό, ή ακόµη και το συνολικό ποσοστό του 

σωµατικού λίπους.  



12	  
	  

          Έχουν οριστεί δύο βασικές µορφές τοπικής κατανοµής του λίπους στους παχύσαρκους 

ασθενείς: ο κεντρικός (σωµατικός – σπλαγχνικός – ανδροειδής) και ο περιφερικός 

(µηρογλουτιαίος – 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]. 

              Κατά µία θεωρία, το κοιλιακό λίπος είναι πιο ενεργό µεταβολικά οπότε αλληλεπιδρά 

µε την ινσουλίνη σε υψηλότερα επίπεδα και διαδραµατίζει ρόλο στην οµοιοστασία της 

γλυκόζης. Από την άλλη πλευρά, το µηρογλουτιαίο λίπος, φαίνεται να καθορίζεται και να 

αλληλεπιδρά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τις ορµόνες του φύλου, ενώ, ενδεχοµένως γίνεται 

µεταβολικό ενεργό υπό συγκεκριµένες συνθήκες.  

          Οι πιο ακριβείς µέθοδοι για τη µέτρηση του κοιλιακού λίπους είναι η υπολογιστική και 

η µαγνητική τοµογραφία[14]. Η χρήση τους, όµως, είναι δαπανηρή και συνεπώς ακατάλληλη 

για την εφαρµογή σε µελέτες που απαιτούν µεγάλο δείγµα για να είναι στατιστικά αποδεκτές.  

          Στην κλινική πράξη, ωστόσο, φαίνεται πως αυτό που παίζει ρόλο είναι το συγκριτικό 

στοιχείο. Οπότε για τον προσδιορισµό του κοιλιακού λίπους και της σηµασίας του 

χρησιµοποιείται ο Δείκτης Κεντρικής Παχυσαρκίας ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος της 

περιµέτρου της µέσης προς την περίµετρο των γοφών (waist-to-hip ratio ή WHR). Εδώ 

σηµειώνεται πως η περίµετρος της µέσης λαµβάνεται στη στενότερη περιφέρεια της 

απόστασης µεταξύ πλευρικών τόξων και λαγονίων ακρολοφιών, ενώ η περίµετρος των γοφών 

λαµβάνεται στην ευρύτερη περιφέρεια στο επίπεδο των γλουτών. Αν και τιµές >0.72 

θεωρούνται µη φυσιολογικές [15], η συχνότητα των συνοδών της παχυσαρκίας νοσηµάτων και 

επιπλοκών αυξάνεται ουσιαστικά σε τιµές άνω του 1 για τους άνδρες και άνω του 0.9 για τις 

γυναίκες [16]. 

 

Λιπώδης ιστός και ο ρόλος κατανοµής 

          Σε αυτό το σηµείο αξίζει να µιλήσει κανείς για την κατανοµή του λιπώδους ιστού, 

καθώς φαίνεται να είναι άλλος ένας γνώµονας που παίζει ρόλο στην πολυπαραγοντική 

πανδηµία της παχυσαρκίας. Στις δεκαετίες του ’60 και ’70, όταν η προσοχή της έρευνας είχε 

στραφεί στην κυτταρικότητα του λιπώδους ιστού, είχαν εισηχθεί οι όροι «υπερτροφική» και 

«υπερπλαστική» παχυσαρκία. Στην πορεία οι όροι εγκαταλείφθηκαν για λίγο, αλλά η 

επαναφορά του ενδιαφέροντος φαίνεται πως τους επανέφερε στο προσκήνιο για µία ακόµη 

φορά. Έτσι, η υπερτροφική παχυσαρκία αναφέρεται στο αυξηµένο µέγεθος των 

λιποκυττάρων (στην εναπόθεση του λίπους στην κοιλιά παρατηρείται 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 κοιλιά αλλά και 

στην περιφέρεια και αφορά κυρίως εις τους σοβαρά παχύσαρκους ασθενείς [17-19]. 
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          Η υπερτροφική παχυσαρκία φαίνεται πως σχετίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό µε τις 

µεταβολικές διαταραχές που συνοδεύουν την παχυσαρκία, ήτοι τον Σακχαρώδη Διαβήτη 

τύπου 2, την αντίσταση του λιπώδους ιστού στην γλυκόζη (παθολογική ανοχή), την 

υπέρταση και τη δυσλιπιδαιµία (συνοσηρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης 

καρδιαγγειακής νόσου)[7]. 

          Ο µηρογλουτιαίος τύπος παχυσαρκίας εµφανίζει µικρότερο κίνδυνο µεταβολικών 

διαταραχών [20, 21], όπως ειπώθηκε και παραπάνω, ενώ η υπερπλαστική παχυσαρκία στους 

υπερπαχύσαρκους ασθενείς, δε φαίνεται να συνδεέται µε µεταβολική δυσλειτουργία, ωστόσο, 

εµφανίζει αυξηµένη θνητότητα από άλλα αίτια [21, 22]. 

          Όπως έχουν δείξει πειράµατα σε ζώα, ενώ η αφαίρεση του σπλαγχνικού λίπους 

βελτιώνει την ευαισθησία των περιφερικών ιστών στην ινσουλίνη [23], αντιθέτως η µείωση 

του υποδορίου λίπους προκαλεί µεταβολικές διαταραχές[24]. 

Όπως  έχει ήδη ειπωθεί, φαίνεται πως τόσο η κατανοµή, όσο και το ποσό του λίπους του 

σώµατος επιδρά στους παράγοντες κινδύνου. Παραδείγµατος χάρην, αν η παχυσαρκία 

προσδίδει ένα σχετικό κίνδυνο για την εµφάνιση Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 της τάξης 

του 3.7% σε µία οµάδα λευκών γυναικών, στην ίδια οµάδα η κεντρική παχυσαρκία αυξάνει 

τον σχετικό κίνδυνο στο 10.3%[25]. Συνεπώς, ο µηρογλουτιαίος τύπος παχυσαρκίας φαίνεται 

πως ενέχει µικρότερο κίνδυνο. Μερικοί συγγραφείς, αντιστοίχως, υποστηρίζουν ότι το 

ενδοκοιλιακό λίπος είναι πιο επικίνδυνο από ό,τι το υποδόριο λίπος του κοιλιακού 

τοιχώµατος[26], ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι τόσο το ενδοκοιλιακό λίπος όσο και το υποδόριο 

λίπος είναι συνυπεύθυνα για την αυξηµένη αντίσταση των ιστών στην ινσουλίνη, που 

παρατηρείται στους παχύσαρκους ασθενείς[27]. 

 Η ισορροπία µεταξύ λιπογεννητικών και λιπολυτικών µηχανισµών και δράσεων, 

καθώς και παράγοντες που την επηρεάζουν, είναι, ενδεχοµένως ο ρυθµιστής της κατανοµής 

του σωµατικού λίπους. Η διαφορά του µεγέθους των λιποκυττάρων ανά ανατοµική θέση, για 

παράδειγµα, θα µπορούσε να είναι ένας από τους παράγοντες ρύθµισης ή και το αποτέλεσµά 

τους. Έτσι, ένα κοινό χαρακτηριστικό στην ανατοµία µεταξύ αδύνατων και παχύσαρκων 

γυναικών είναι το γεγονός πως τα λιποκύτταρα των γλουτών και των µηρών είναι 

µεγαλύτερα από εκείνα του υπογαστρίου, που µε τη σειρά τους είναι µεγαλύτερα από εκείνα 

του επιγαστρίου [18, 28]. Αντιστοίχως και µε έκπληξη έχουµε διαπιστώσει, πως τα λιποκύτταρα 

του επιπλόου των παχύσαρκων γυναικών, αν και θεωρητικά σε µεταβολικά ενεργό θέση, 

είναι τα µικρότερα, έχοντας µέγεθος ίσο µε το µισό των αντίστοιχων του υποδορίου ή του 

µεσεντερίου [29].  

 Οι παχύσαρκοι άνδρες παρουσιάζουν διαφορετική κατανοµή όσον αφορά στο 

µέγεθος των λιποκυττάρων και παρουσιάζουν επί του συνόλου µικρότερη ετερογένεια [20, 29]. 

Τα µεγαλύτερα λιποκύτταρα στο ανδρικό σώµα βρίσκονται στο µεσεντέριο, ενώ τα κύτταρα 

του επιπλόου έχουν το ίδιο µέγεθος µε τα λιποκύτταρα του υποδορίου της κοιλιάς, των 



14	  
	  

µηρών και των γλουτών. Οι παχύσαρκες γυναίκες σε σύγκριση µε τους αντίστοιχα 

παχύσαρκους άντρες έχουν µεγαλύτερα λιποκύτταρα στους γλουτούς και στους µηρούς, ενώ 

οι άντρες στο µεσεντέριο και το επίπλουν [29]. 

 Η αυξηµένη πρόσληψη και αποθήκευση λιπιδίων είναι µία ικανότητα που που 

παρουσιάζουν τα λιποκύτταρα στους γλουτούς και τους µηρούς των γυναικών. Ενδεχοµένως 

είναι και ο λόγος για το µεγάλο τους µέγεθος. Επιτυγχάνεται, δε, µε την αυξηµένη δράση της 

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

λιποκύτταρο [29, 30]. Η υπεροχή α2-αδρενεργικών υποδοχέων (αναστολείς της λιπόλυσης) σε 

σύγκριση µε τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς (διεγέρτες της λιπόλυσης), εξηγεί το γεγονός 

πως η ικανότητα των λιποκυττάρων στους γλουτούς και στους µηρούς να κινητοποιούν τα 

αποθηκευµένα λιπίδια σαν απάντηση στις κατεχολαµίνες, είναι µικρότερη από άλλες 

περιοχές[30]. Για τον ίδιο λόγο κατ’αντιστοιχία, φαίνεται πως οι άνδρες τείνουν να 

εναποθέτουν λίπος στην κοιλιακή χώρα, καθώς σε σύγκριση µε τις γυναίκες, οι άντρες έχουν 

αυξηµένη α2-αδρενεργική δράση στα λιποκύτταρα της κοιλιάς[31]. Τα λιποκύτταρα του 

επιπλόου, από την άλλη πλευρά, είναι περισσότερο ευαίσθητα στα λιπολυτικά ερεθίσµατα 

από τα λιποκύτταρα του υποδορίου της κοιλιάς αλλά και λιγότερο ευαίσθητα στα 

αντιλυπολυτικά ερεθίσµατα της ινσουλίνης[32, 33]. Επιπλέον, όσον αφορά στις γυναίκες, 

υπάρχουν αποδείξεις πως η εναπόθεση κοιλιακού λίπους συνδέεται µε τη λειτουργία του 

άξονα υποθαλάµου-υπόφυσης-επινεφριδίων[34].  Ένα ακόµη γεγονός που κάνει εντύπωση 

είναι η αυξηµένη παραγωγή ενεργού κορτιζόλης από ανενεργό κορτιζόνη από τον ίδιο το 

λιπώδη ιστό, και κυρίως από τα σπλαγχνικά λιποκύτταρα[35-37].  

 

 

2.3 Η Παχυσαρκία στο χρόνο 

2.3.1 Προϊστορικοί χρόνοι 

  Αν και νόσος του 20ου αιώνα, η παχυσαρκία δεν ήταν πάντα δαιµονοποιηµένη στα 

µάτια των ανθρώπων. Στις διάφορες εξελικτικές φάσεις της προϊστορίας και της ιστορίας η 

εξέλιξη της εν λόγω οντότητας προχωρούσε παράλληλα µε την εξέλιξη στην διατροφή και 

στον τρόπο ζωής του ανθρώπου [38].  

Στη προϊστορική εποχή η παρατεταµένη έλλειψη τροφής και η επακόλουθη πείνα 

οδήγησαν εξελικτικά σε έναν τύπο ανθρώπου που µπορούσε µε µικρή σχετικά πρόσληψη 

τροφής να αποθηκεύσει ενέργεια ώστε να µπορεί να επιβιώσει σε περίοδο λιµού. Από την 

άλλη πλευρά, η προώθηση ενός στατικού µοντέλου καθηµερινότητας, ειδικά για τις 

προϊστορικές γυναίκες, σήµαινε πως δεν χρειαζόταν να καταναλωθεί επιπλέον ενέργεια. 

Αυτός ο τρόπος ζωής περιστρεφόταν γύρω από την ενδεχόµενη απειλή ανά πάσα στιγµήν 

πείνας και είχε ως αποτέλεσµα η πλειοψηφία του πληθυσµού να αποτελείται από αδύνατες 

λυγερόκορµες φιγούρες µε έντονα τονωµένους µύες. Η επιβίωση του καλύτερα 
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προσαρµοσµένου (survival of the fittest), λοιπόν, κατά τον Δαρβίνο οδήγησε στη θεωρία του 

λεγόµενου “thrifty gene” που φέραµε από την προϊστορία στο σήµερα µαζί µε άλλες 

υπολειµµατικές λειτουργιές και χαρακτηριστικά [39].  

Αυτές οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να διαµορφώσουν στη συνείδηση των 

προϊστορικών µας προγόνων, µία εικόνα της παχυσαρκίας σύµβολο της ευφορίας, της 

ευζωίας, της αφθονίας και του πλούτου[40]. Η ανακάλυψη µικρών αγαλµατιδίων, µεγέθους 

µόλις 10-14 εκατοστών, απεικόνισης παχύσαρκων γυναικών µε χαρακτηριστικά µεγάλο 

στήθος, κοιλιά και γλουτούς (Εικόνα 1), είναι η απόδειξη πως ο προϊστορικός κυνηγός-

συλλέκτης είτε λάτρευε αυτή τη µορφή αποδίδοντάς της θεϊκές ιδιότητες, είτε αποτελούσε το 

ιδανικό της εποχής, καθώς συµβόλιζε την προσωποποίηση της αφθονίας και το τέλος της 

στέρησης[40-42]. Το πλέον γνωστό αγαλµατίδιο που χρονολογείται 25000 ετών και είναι 

φτιαγµένο από ασβεστόλιθο, είναι η λεγόµενη Αφροδίτη του Willendorf που βρέθηκε σε 

περιοχή της Αυστρίας[42]. Ωστόσο, δεν είναι ούτε το µοναδικό, ούτε και το πιο παλιό 

(Πίνακας 2). Σε διάφορα µέρη της Ευρώπης έχουν βρεθεί παρόµοια αγαλµατίδια που 

χρονολογούνται πιο πίσω, ακόµη και  στο 40000 πΧ, κατασκευασµένα από  ελεφαντόδοντο 

[41]. 

        

  
Πίνακας 2 & Εικόνα 1: Αγαλµατίδια της «Μητέρας Θεάς» που βρέθηκαν ανά την Ευρώπη [42]. 
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 Η χρησιµότητα αυτών των αγαλµατιδίων έχει αποτελέσει ένα καυτό θέµα 

συζητήσεων στους ιστορικούς κύκλους και, ακόµη και τώρα, είναι αµφιλεγόµενη. Θα 

µπορούσαν να αποτελούν «φυλακτά γονιµότητας», αν και κάτι τέτοιο φαντάζει ειρωνικό στις 

µέρες µας µιας και τώρα γνωρίζουµε πως η παχυσαρκία είναι ένα από τα κύρια αίτια 

υπογονιµότητας στο γυναικείο, κυρίως, πληθυσµό. Εναλλακτικά, η φορητότητα του µεγέθους 

τους υποδηλώνει ότι ο προϊστορικός µας συγγενής ένιωθε την ανάγκη να τα µεταφέρει µαζί 

του, συνεπώς θα µπορούσαν να αποτελούν αντικείµενο θρησκευτικής λατρείας ή και µια 

µορφή Playboy της εποχής[43]! Όποια και να είναι η εξήγηση, σίγουρα δεν είναι τυχαίο πως 

όλοι οι µικροί πληθυσµοί των προϊστορικών χρόνων τόσο στην Ευρώπη (Εικόνα 2) όσο και 

στις άλλες ηπείρους, είχαν τέτοια πρότυπα[42]. 
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Εικ. 2: Γεωγραφική εντόπιση των παλαιολιθικών αγαλµατιδίων «Αφροδίτης». Σηµειώνεται πως τέτοια 

αγαλµατίδια βρέθηκαν τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή.  

 

2.3.2 Ιστορικοί χρόνοι (α’ περίοδος 5.000 – 500πΧ) 
 

Με το λιώσιµο των παγετώνων και το τέλος της νοµάδικης ζωής του κυνηγού-

συλλέκτη, άρχισαν να δηµιουργούνται µικροί οικισµοί, που αργότερα αποτέλεσαν κράτη µε 

εντυπωσιακούς πολιτισµούς. Ακολουθώντας το πρότυπο «των δύο ποταµών» περί της 

ανάπτυξης των πολιτισµών, δεν είναι τυχαίο που οι πολιτισµοί που έχουν αφήσει ιστορικά 

στοιχεία για την αρχαία τους ιατρική πρακτική, δεν είναι άλλοι από: τους Μεσοποτάµιους, 

τους Κινέζους, τους Ινδούς και τους Αιγύπτιους[42, 43].   

Στη Μεσοποταµία βρέθηκαν λίγα στοιχεία όσον αφορά στην παχυσαρκία. Έχουν 

διασωθεί σε πήλινες πλάκες, κείµενα που αφορούν στη φαρµακευτική φαρέτρα των 

Σουµερίων και που περιελάµβανε µεταξύ άλλων την κάνναβη, το σιναπόσπορο, τον 

µανδραγόρα και την µπελλαντόνα[44]. Ενδεχοµένως, στο συγκεκριµένο πληθυσµό δεν έχει 

αναγνωριστεί ακόµη ως νόσος η παχυσαρκία, καθώς υπάρχει αγαλµατίδιο του 1.200πΧ που 

απεικονίζει τη «Μητέρα Θεά» και υποδηλώνει τη συνεχιζόµενη λατρεία της πληθωρικής 

φιγούρας[45, 46].  

Στην Κίνα η παχυσαρκία ήταν µία κατάσταση σπάνια, αλλά συνήθως 

παρατηρούµενη στις εύπορες τάξεις. Αυλικοί, και ιδίως ευνούχοι, ήταν οι πλέον ευτραφείς, 

ενώ σε περιόδους ειρήνης, δεν έλειπαν οι παχύσαρκοι αυτοκράτορες. Η εναλλακτική 

Κινεζική ιατρική που ζει µέχρι και σήµερα µε διάφορες µορφές πρότεινε την καταπολέµηση 

της παχυσαρκίας µε διάφορες µίξεις βοτάνων που δρούσαν επικουρικά στον βελονισµό που 
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ήταν η κύρια θεραπεία της[47, 48]. Οι Κινέζοι είχαν αναγνωρίσει ανατοµικά σηµεία «αγωγούς 

µηνυµάτων» (Εικόνα 3) και δια του βελονισµού έκαναν παρεµβάσεις ρύθµισης[49]. 

 

Εικ. 3 & 4: Ανατοµικός χάρτης των 

βασικότερων σηµείων βελονισµού (αριστερά) 

και σηµεία ωτικού βελονισµού (κάτω) για τον 

έλεγχο της όρεξης (τράγος) και της πρόσληψης  

τροφής (έσω πτερύγιο). 

 
 

 Στην Ινδία, αν και σε ιατρικά 

έγγραφα η παχυσαρκία αναγνωριζόνταν ως νοσογόνος κατάσταση, ήταν πολύ σπάνια και 

περιοριζόταν σε µαχαραγιάδες και αυλικούς. Πέρα από κάποιες θεραπείες µε βότανα δεν 

υπάρχει εκτεταµένη αναφορά[50]. Η µεγάλη, βέβαια, συνεισφορά των Ινδών ήταν η σηµασία 

στη σωµατική άσκηση, ενώ το γεγονός πως η Γιόγκα, που αποτελεί αρχαία πρακτική, 

διαθέτει στάσεις – asanas  για απώλεια βάρους, ιδίως από την κοιλιά[51, 52], είναι ισχυρότατη 

ένδειξη της αναγνώρισης της παχυσαρκίας ως νόσου ή νοσογόνου κατάστασης.   

 Στην αρχαία Αίγυπτο η διατροφή είχε µεγάλη σηµασία ως µέσο διατήρησης της 

καλής υγείας και αναγνώριζαν πως, όχι µόνο η πόσοτητα, αλλά και η ποιότητα της τροφής 

ήταν σηµαντικότατη. Ένα κοινό, δε, που παρουσίαζε µε τη Μεσοποταµία ήταν πως ο ρόλος 

του ιερέα µε εκείνον του ιατρού ήταν συγκεχυµένοι[42]. Ένα τέτοιο παράδειγµα ήταν ο 

Ιµχοτέπ (2900πΧ), ιερέας, ιατρός, ποιητής και σύµβουλος της αυλής, ο οποίος εθεωρείτο 

θεός της θεραπείας εξαιτίας των πρακτικών του. Από τα γραπτά των παπύρων του Edwin 

Smith - 2500-2000πΧ – (Εικόνα 5) και του Ebers - 1500πΧ – (Εικόνα 6) µαθαίνουµε για τις 

εκτεταµένες γνώσεις ιατρικής που διέθεταν οι Αιγύπτιοι, µεταξύ τους και την αντιµετώπιση 

της παχυσαρκίας[53-57]. Απ’ ό,τι φαίνεται από µελέτες σε µούµιες, η παχυσαρκία δεν ήταν 

καθόλου άγνωστη στους Αιγύπτιους. Αρκετοί βασιλείς, µεταξύ τους οι βασίλισσες Χενούτ-

Ταβί και Ινχαπί και οι βασιλείς Αµένοφις 3ος και ο Ραµσής 3ος, ήταν παχύσαρκοι όπως 

αποκαλύπτει η µέτρηση των δερµατικών πτυχών στις µούµιες τους[58-61]. 
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Ο Διόδωρος ο Σικελός, αρχαίος Έλληνας ιστορικός του 30πΧ, αναφέρει πως υπήρχε 

κάτι προϊστορικό στις µεθόδους στέρησης τροφής που χρησιµοποιούσαν οι Αιγύπτιοι 

λέγοντας πως “προλάµβαναν τις ασθένειες µε καθαρτικά κι εµέτους ή νηστεύοντας κάθε 

δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ηµέρα” επειδή “το µεγαλύτερο µέρος αυτών που τρώµε είναι 

περιττά κι αυτή ακριβώς η περίσσεια είναι η αιτία για όλες τις αδιαθεσίες”[62]. Ο Ηρόδοτος 

συµφώνησε πως: “Οι Αιγύπτιοι κάνουν εµετό και καθαρίζονται τρεις φορές µηνιαίως, 

προκειµένου να διατηρήσουν την υγεία τους, η οποία κατά τη γνώµη τους πλήττεται κυρίως 

από την τροφή τους”[63]. Ο Πυθαγόρας, έχοντας µελετήσει τις πρακτικές των Αιγυπτίων, 

πρότεινε µία διαφορετική προσέγγιση. Αντί για υπέρµετρη κατανάλωση ακολουθούµενη από 

καθάρσεις, εµέτους και νηστείες, συµβούλευε µέτρο: «Ουδείς εκ των ανδρών που εκτιµούν 

την εαυτού υγείαν, δύναται να ξεπερνά τα όρια του µέτρου, είτε στην εργασία, είτε στην 

εαυτού δίαιτα, είτε και στον συνδυασµό τους»[64].  

 
Εικ. 5: Ο πάπυρος του Edwin Smith. 
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Εικ. 6: Ο πάπυρος του Ebers. 

 

 

 

2.3.3 Ελληνο-Ρωµαϊκοί χρόνοι & Βυζάντιο (500πΧ-1500µΧ) 

 Ο Ιπποκράτης  - 500πΧ – ήταν η µορφή που θεµελίωσε την επιστηµονική 

προσέγγιση στην ιατρική στην αρχαία Ελλάδα. Διετύπωσε θεωρίες για τη διατήρηση της 

ευζωίας και της καλής υγείας, ενώ µέσα σε αυτό το πλαίσιο αναγνώρισε και τη σηµασία του 

ενεργειακού ισοζυγίου: 

 

«Είναι πολύ τραυµατικό για την υγεία να προσλαµβάνει κανείς περισσότερη τροφή από 

αυτήν που µπορεί να αντέξει η ιδιοσυγκρασία του, όταν δεν ασκείται ταυτόχρονα ώστε να 

αντέχει αυτήν την περίσσεια [65]... 

Αφού η τροφή γεµίζει και η άσκηση αδειάζει το σώµα, το αποτέλεσµα της απόλυτης 

ισορροπίας µεταξύ των δύο πρέπει να είναι το σώµα ως ήταν στην αρχική του κατάσταση δλδ 

σε τέλεια υγεία [66]...» 

 

 Ο γαµπρός του Ιπποκράτη, Πολύβιος, συνέχισε τη θεωρία του, λέγοντας πως δίαιτα 

και άσκηση θα µπορούσαν να βοηθήσουν τα παχύσαρκα άτοµα να χάσουν βάρος, χωρίς, 

όµως, να αναφέρεται πουθενά ιατρική ένδειξη για την απώλεια βάρους:  
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«Άτοµα µεγαλόσωµα µε χαλαρό σώµα, οι πλαδαροί και κοκκινο-τρίχιδες, οφείλουν να 

ακολουθούν πάντα µία ξηρή διατροφή... Εφόσον είναι παχείς κι επιθυµούν να είναι αδύνατοι, 

θα πρέπει να ασκούνται και να νηστεύουν. Να πίνουν µικρές ποσότητες ποτών, λίγο ζεστών. 

Να τρώνε µόνον άπαξ ηµερησίως και όχι περισσότερο από το απολύτως απαραίτητο για να 

ικανοποιήσει την πείνα τους [67]...» 

 

 Μέσα στις πολλές κι εύστοχες παρατηρήσεις του Ιπποκράτη ήταν το γεγονός πως ο 

αιφνίδιος θάνατος ήταν πολύ συχνότερος στους παχύσαρκους σε σχέση µε τους µη 

παχύσαρκους. Επιπλέον, οι παχύσαρκες γυναίκες έτειναν να είναι υπογόνιµες, ενώ στη νεαρή 

τους ηλικία δεν είχαν φυσιολογική έµµηνο ρύση [68].  

 Ο Κλαύδιος Γαληνός (γνωστός και απλός ως Γαληνός) ήταν ο δεύτερος 

σηµαντικότερος γιατρός της Ελληνικής αρχαιότητας (ενδεχοµένως και ο τελευταίος). 

Ταξίδεψε σε όλη τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία διδάσκοντας τις πρακτικές του, ενώ κατέληξε να 

είναι ο προσωπικός ιατρός του Μάρκου Αυρήλιου. Μελέτησε ιδιαιτέρως τα αγγεία και 

εισήγαγε την φλεβοτοµή και την αφαίµαξη στην ιατρική φαρέτρα. Αναγνώρισε δύο τύπους 

παχυσαρκίας: τη µέτρια (ευσαρκία) και την υπέρµετρη την οποία αναγνώρισε και ως 

νοσογόνο [69-71]. Έχει σωθεί και µεταφραστεί σύγγραµµά του επάνω στη ενδεικνυόµενη 

διατροφή για απώλεια βάρους µε τίτλο «Περί λεπταινούσης διαίτης» στο οποίο περιγραφει 

ολιγοθερµιδική διατροφή και συστήνει συνδυασµό της µε άσκηση [72]: 

«Μείωσα το µέγεθος ενός παχέος τύπου σε µέτριο, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, κάνοντάς 

τον να τρέχει κάθε πρωί µέχρι να ιδρώσει έντονα. Στη συνέχεια συνιστούσα έντονο µασάζ µε 

σκληρό τρίψιµο και στη συνέχεια τον έβαζα να κάνει ένα ζεστό µπάνιο µετά από το οποίο 

του παράγγελνα ένα µικρό πρωινό και αφού το τελείωνε, τον έστελνα για ένα δεύτερο ζεστό 

µπάνιο. Μερικές ώρες αργότερα του επέτρεπα να φάει ελεύθερα από τρόφιµα φτωχά σε 

διατροφική αξία και στο τέλος τον έβαζα να κάνει όποια εργασία ήξερε καλύτερα µέχρι το 

τέλος της ηµέρας...» [69] 

 

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί πως ο Πλούταρχος (40-100µΧ) ο γνωστός ιστορικός, αν και 

δεν είχε καµία σχέση µε την ιατρική, ήταν ο πρώτος που έκανε την εύστοχη παρατήρηση 

σχετικά µε τη σύνδεση βάρους-υγείας παρατηρώντας: 

«Οι αδύνατοι άνθρωποι είναι γενικά πιο υγιείς. Γι’ αυτό δεν θα έπρεπε να αφήνουµε 

την όρεξή µας ανεξέλεγκτη για νοστιµιές ή µεγάλη ζωή, από το φόβο µήπως γίνουµε 

παχύσαρκοι.»[73] 

Σχεδόν σύγχρονος του Γαληνού, ο Αρεταίος ο Καππαδόκης (1ος µΧ αιώνας) άσκησε 

την ιατρική µε επιτυχία στις αυλές του Νέρωνα και του Βεσπασιανού της αρχαίας Ρώµης και 

στη συνέχεια στους ευγενείς κύκλους της Αλεξάνδρειας. Λιγότερα είναι, δυστυχώς, γνωστά 

για τη δράση του. Είναι, ωστόσο, ο πρώτος φθισιολόγος της ιστορίας και κυρίως ο πρώτος 
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ιατρός της αρχαιότητας που περιέγραψε µε σχετική ακρίβεια το διαβήτη και παρατήρησε τη 

συσχέτισή του µε την παχυσαρκία. Επιπλεόν, χρησιµοποιούσε έντοµα για να τον διαγνώσει 

παρατηρώντας την έλξη τους από τα γλυκοζουρικά προϊόντα των διαβητικών [71, 74-79]. 

Ο Αβικέννας ή Αµπού Αλή αλ-Χουσεΐν ιµπν Αµπντάλλαχ ιµπν Σίνα (980-1037)[80-87] 

ήταν Άραβας µουσουλµάνος ιατροφιλόσοφος περσικής καταγωγής. Ασχολήθηκε εκτεταµένα 

µε την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Σώζονται περίπου τα µισά από τα έργα του µε 

σηµαντικότερο τον «Κανόνα της Ιατρικής» (Al-Qanun fi al-Tibb – Εικόνα 7)[88-93] στον οποίο 

περιγράφει τη «µέθοδο µείωσης βάρους για τα υπέρβαρα άτοµα» σύµφωνα µε την οποία: 

«... απαιτείται ταχεία κάθοδος 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 κι έντονη 

άσκηση...» [88, 89, 94] 

 

 

 

 

Εικ. 7: Η εισαγωγή του 

βιβλίου του Αβικέννα 

“Κανόνας της Ιατρικής”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η παχυσαρκία 

απασχόλησε εκτενώς και τον Βυζαντινό ιατρικό κόσµο. Η ονοµατολογία της εποχής 

περιλαµβάνει τους όρους “πολυσαρκία”, “παχύτις”, “παχυσαρκία”, “κατασαρκία”. Ορίζεται 
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ως “άµετρη πολυσαρκία” και αποτελεί εκτροπή από το φυσιολογικό που µπορεί να οδηγήσει 

ακόµη και σε νόσο. “Η βλαβερά παχύχυµος τροφή, τα πολύτροφα σιτία και τα παχύµατα” 

θεωρούνται τα κύρια αίτια της παχυσαρκίας, τα οποία λόγω παράλειψης των συνήθων 

γυµνασίων και ασκήσεων επιτρέπουν “ωµός τι χυµός ήθροισται κατά το σώµα”. Δεν 

παραλείπουν να αναφέρουν τη σηµασία της κράσης στην εµφάνιση της παχυσαρκίας 

βαπτίζοντάς την ιδιοπαθή στις ανάλογες περιπτώσεις. Σηµαντική είναι η αναφορά τους στην 

παθολογική ορµονολογική παχυσαρκία. Γι’ αυτόν τον τύπο συγκεκριµένα λεγόταν: “Οι 

γυναικώδεις και οι την έξιν έχοντες καταπίµελοι σφόδρα εισί”. Σαν θεραπεία συστήνουν την 

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

εποχή ακόµη του Αρεταίου του Καππαδόκη), την ψυχική υγιεινή και την εκλογή του 

κατάλληλου κλίµατος διαβίωσης [95]. 

 

2.3.4 Από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση και µετέπειτα (1500-1700µΧ) 

 Παρά την αναγνώριση της υπέρµετρης παχυσαρκίας ως νοσηρής καταστάσεως, 

παρέµενε µία σπάνια κατάσταση, ενώ οι συχνές περίοδοι λιµού ανά τον κόσµο, διατήρησαν 

την πληθωρικότητα ως σύµβολο οµορφιάς και αφθονίας από την Αφροδίτη του Willendorf 

στην καλλίπυγο Αφροδίτη της Νάπολης έως και την Αφροδίτη του Μποτιτσέλλι στην καρδιά 

της Αναγέννησης (Εικόνες 8,9 & 10). Οι καζαµίες και οι ονειροκρίτες της εποχής ερµήνευαν 

την παχυσαρκία ως ένδειξη επερχόµενου πλούτου και περιόδου ευηµερίας, ερµηνεία που 

διατηρείται ακόµη και σήµερα [96, 97].   

 Η τέχνη αυτήν την περίοδο εξυµνεί το πληθωρικό, γεγονός φανερό στην απεικόνιση 

στους πίνακες που σώζονται. Αντιπροωπευτικοί είναι οι θρησκευτικής θεµατολογίας πίνακες 

που απεικονίζουν Μαντόνες µε στρογγυλά κόκκινα µάγουλα και Χρηστούς ως «τσουπωτά» 

µωρά (Εικόνα 11), καθώς και αναπαραστάσεις της µυθολογίας µε ήρωες εύσαρκους και 

γυναίκες χυµώδεις. Κλασσικό παράδειγµα των παραπάνω τα έργα του Ραφαήλ Σάντσιο 

(1483-1520 µΧ) και αρκετών σύγχρονών του ζωγράφων [98-100].  

 Ο Leonardo Da Vinci (1452-1519 µΧ) κ ο Michelangelo Buonarroti (1475-1564 µΧ) 

εκτός από ζωγράφοι υπήρξαν κι εξαίρετοι ανατόµοι, καθώς στην προσπάθειά τους να 

αποδώσουν όσο πιο πιστά γίνεται τις µορφές που απεικόνιζαν, τόσο σε πίνακες όσο και σε 

γλυπτά, πραγµατοποίησαν ένα σηµαντικό αριθµό νεκροτοµών. Ο άτλας ανατοµικής του Da 

Vinci (Εικόνα 12) αποτέλεσε καινοτοµία, ενώ παραµένει ακόµη και σήµερα σηµείο 

αναφοράς για τους απανταχού ζωγράφους [101]. Προφανώς δεν είναι τυχαίο που αµφότεροι 

απεικονιζαν µορφές µε παραπανίσια σάρκα σε σηµεία γονιµότητας, κυρίως στα πορτραίτα 

τους γνωστών κι επιφανών ανδρών και γυναικών της εποχής.   
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Εικ. 8, 9 & 10: Από Αριστερά προς τα Δεξιά => Η Αφροδίτη του Willendorf, η Αφροδίτη καλλίπυγος της 

Νάπολης και η Γέννηση της Αφροδίτης του Μποτιτσέλλι. 

Εικ. 11:  La Piccola Madonna Cowper 1504-1505 AD έργο 

του Raffaello Sanzio (αριστερά).  

Εικ. 12: Άτλας ανατοµίας του Leonardo DaVinci, εκτύπωση 

του 1836 (κάτω). 

      
 

 Από εκεί και πέρα κ µέχρι το 1800µΧ, η µόνη αλλαγή που συντελέστηκε ήταν η 

επαναστατική επιστηµονικά προσέγγιση του Βεσάλιου (Andries van Wesel 1514-1564 µΧ), 

καθώς ήταν ο πρώτος που στηρίχθηκε στην επιστηµονική παρατήρηση και µε νεκροτοµές, 

που πραγµατοποίησε ο ίδιος, ανέπτυξε θεωρίες που παρέκκλιναν αυτών του Γαληνού και του 

Αβικέννα για πρώτη φορά µετά από εκατοντάδες χρόνια [102-105]. 

Καµία εξέλιξη δεν υπήρξε όσον αφορά στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, 

τουλάχιστον ως τις αρχές του 18ου αιώνα, αφού ακόµη θεωρούταν σποραδικό φαινόµενο, 

εµφανιζόµενο κυρίως στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και συχνά συνδεδεµένο µε την 

ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα που ρέπει στην κατάχρηση.  

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί πως σε αυτό το διάστηµα και συγκεκριµένα το 1611µΧ, 

εµφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη «obesity» από το λατινικό “obesitas” που σήµαινε 
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εύσωµος, χοντρός, παχουλός. Στο Oxford English Dictionary η πρώτη της χρήση αποδίδεται 

την αυτή χρονιά στον Randle Cotgrave (Άγγλος λεξικογράφος)[106]. 

 

2.3.5 Επιστηµονική Αναγέννηση (1700-1900µΧ) 

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, τουλάχιστον 34 ιατρικές µονογραφές 

ανακοινώθηκαν σε µία προσπάθεια του ιατρικού κόσµου να τραβήξει την προσοχή στο 

σταδιακά αυξανόµενο πρόβληµα της παχυσαρκίας. Την αυτή περίοδο, οι ίδιοι οι ασθενείς 

αναγνώριζαν τα συµπτώµατά της εώς αρρώστια, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει ακόµη επίσηµη 

σύνδεση της παχυσαρκίας µε τη συνοσηρότητά της.  

Ο Thomas Short (1727µΧ) γράφει: «Πιστεύω σε καµία εποχή δεν υπήρχαν τόσες 

περιπτώσεις παχυσαρκίας όσο στη δική µας κι αυτό αναµφισβήτητα είναι µία νοσηρή 

κατάσταση» [107]. Σύγχρονός του, ο J. Tweedy,  συνιστούσε για την καταπολέµηση της 

παχυσαρκίας µία-δύο αφαιµάξεις αλλά και αύξηση της σωµατικής άσκησης σταδιακά.  

Εκείνη την περίοδο υπάρχει µία στροφή της προσοχής του ιατρικού κόσµου προς το 

Εδιµβούργο ως κέντρο νέων ανακαλύψεων, όπου ο Malcolm Flemyng (γνωστός σκωτσέζος 

φυσιολόγος της εποχής) αναφέρει: «Όταν η παχυσαρκία είναι σηµαντικού βαθµού µπορεί να 

θεωρηθεί ασθένεια. Παρακωλύει την ελεύθερη λειτουργία των ζωτικών οργάνων µερικώς κι 

έχει την τάση να ελαττώνει το προσδόκιµο επιβίωσης, κάνοντας το έδαφος γόνιµο για την 

ανάπτυξη επικίνδυνων ασθενειών.» Επιπλέον, αναφέρεται στην παρατήρηση πως η 

παχυσαρκία οφείλεται στη µεγάλη κατανάλωση λιπαρών τροφών, στη χαλαρή υφή των 

κυττάρων ή των 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 ακόµη πως ο ιδρώτας, τα ούρα και τα κόπρανα περιέχουν λίπη, συνεπώς 

αυτά ενδεχοµένως αποβάλλονται µέσω µίας εξ’αυτών των οδών. Συστήνει πως τα γεύµατα 

πρέπει να είναι µέτρια σε ποσότητα και οι παχύσαρκοι θα πρέπει να σηκώνονται από το 

τραπέζι χωρίς να έχουν χορτάσει εντελώς, αποδίδοντάς τους σαφώς κι ένα µερίδιο ατοµικής 

ευθύνης για το βάρος τους [108]. 

Κατά το 1800 µΧ, το κέντρο του ιατρικού ενδιαφέροντος στράφηκε στο Παρίσι. 

Αυτή την περίοδο αναπτύχθηκε η κλινική ιατρική κι αρκετές διαδακτορικές διατριβές και 

µονογραφίες αναφέρονται στην παχυσαρκία. Ένας αριθµός αυτών των µελετών οδήγησαν 

στην αναγνώριση ειδικών τύπων παχυσαρκίας [109, 110]. Λίγο αργότερα, το 1814, περιγράφτηκε 

από τον Chapman[111] η υποφυσιακή παχυσαρκία. Ακολούθησαν µε πιο λεπτοµερείς 

περιγραφές οι Rayer (1823)[112] και Mohr (1840)[113].  

Πολύ σύντοµα ακολούθησε η περιγραφή πιο σπάνιων καταστάσεων λόγω παρουσίας 

µεµονωµένων περιστατικών όπως το Prader-Willi Syndrome[114, 115]  και το Pickwickian 

Syndrome [116]. Είναι χαρακτηριστικό πως το τελευταίο πήρε το όνοµά του από έναν 

χαρακτήρα στο πρώτο έργο του Charles Dickens µε τίτλο “The Posthumous Papers of the 
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Pickwick Club”. Ο εν λόγω χαρακτήρας, ο “Joe, the fat boy”, ήταν ένα χαρακτηριστικά 

παχουλό αγόρι που έτρωγε συνέχεια και κοιµόταν πολύ αλλά δεν ανέπνεε καλά, µε 

αποτέλεσµα να αποκοιµιέται εύκολα και να έχει συνέχεια κόκκινα µάγουλα [117, 118]. 

Κατά αυτήν την χρονική περίοδο αρχίζει να αναγνωρίζεται η γενετική προδιάθεση ως 

πολύ σηµαντικός παράγων στην παχυσαρκία, εκτός από την πρόσληψη τροφής και την 

έλλειψη άσκησης. Σε αυτό το συµπέρασµα οδήγησε η παρατήρηση πως ορισµένα άτοµα 

συνεχίζουν να είναι αδύνατα, ενώ λαµβάνουν µεγάλες ποσότητες τροφής σε αντίθεση µε 

κάποια άλλα τα οποία εξακολουθούν να είναι παχύσαρκα παρά τον περιορισµό στην 

ποσότητα τροφής που καταναλώνουν. Το αυτό διάστηµα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας 

συστήνεται περιορισµός στη λήψη τροφής, η σκληρή σωµατική άσκηση, η ελάττωση του 

ύπνου (λανθασµένα όπως γνωρίζουµε σήµερα) η έξαψη των πνευµατικών λειτουργιών και η 

αύξηση όλων των εκκρίσεων, κυρίως του ιδρώτα. Το εντυπωσιακό είναι πως σε ακραίες 

περιπτώσεις παχυσαρκίας γινόταν χορήγηση ιωδίου [119]. 

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

Savarin, ειδικός της εποχής επί της γαστρονοµίας και της διατροφής, αναφέρει ως αίτια 

παχυσαρκίας την έλλειψη σωµατικής δραστηριότητας και τις κακές διατροφικές συνήθειες. 

Για τη δε καταπολέµησή της συστήνει ένα τρίπτυχο θεραπείας αποτελούµενο από σύνεση σε 

µία διατροφή πλούσια σε άµυλο και δηµητριακά, µέτρο στον ύπνο και άσκηση (περπάτηµα ή 

ιππασία)[120]. 

Η ανακάλυψη του µικροσκοπίου τον 17ο αιώνα είχε αρχίσει να δίνει καρπούς και να 

φέρνει την ανατοµία σε ένα νέο επίπεδο. Ήδη από τα µέσα του 17ου αιώνα οι πρώτοι 

µικροσκόποι είχαν αρχίσει να δηµοσιεύουν τα πρώτα τους αποτελέσµατα. Οι παρατηρήσεις 

που είχαν δώσει το έναυσµα ήταν εκείνες των Malpighi [121] και Hooke [122]. Ωστόσο, η 

πραγµατική επανάσταση έγινε από τον van Leeuwenhoek [123] ο οποίος µεταξύ άλλων, 

περιέγραψε τη δοµή των ερυθροκυττάρων. Σταδιακά το µικροσκόπιο εξελίχθηκε και µέχρι το 

1750-1850 οι εξελισσόµενοι φακοί και η συνεχής παρατήρηση οδήγησαν στην σύλληψη και, 

στη συνέχεια, στην περιγραφή της δοµής του κυττάρου. Ήταν η εισαγωγή και εξέλιξη του 

σύνθετου µικροσκοπίου µε αχρωµατικούς φακούς, που επέτρεψε ανάλυση τέτοια, ώστε 

άνθρωποι σαν τo Schwann [124] να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τα πολλαπλά δοµικά 

στοιχεία του κυττάρου, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του κυτταρικού τοιχώµατος και 

τις ιδιοµορφίες του πυρήνα.  

 Οι Hoggan και Hogan ήταν οι πρώτοι που περιέγραψαν την ανάπτυξη κι εξέλιξη του 

λιποκυττάρου [125], ενώ ο Hassall µετά τις αρχικές του παρατηρήσεις σχετικά µε την 

ανάπτυξη του λιπώδους κυστιδίου [126], διετύπωσε την άποψη ότι συγκεκριµένοι τύποι 

παχυσαρκίας µπορεί να προέρχονται από αυξηµένο αριθµό λιποκυττάρων [127]. 

Το αυτό διάστηµα ο Helmholtz µελέτησε την ενεργειακή κατανάλωση στα 

παχύσαρκα άτοµα µε την εφαρµογή της θερµιδοµετρίας [128, 129]. Στη συνέχεια εφαρµόστηκαν 
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ποσοτικές µέθοδοι για τη µελέτη της παχυσαρκίας, ενώ κατά την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε 

και η ιατρική στατιστική. Το 1835 ο Βέλγος Lambert Adolphe Jacques Quetelet (αστρονόµος, 

µαθηµατικός, στατιστικολόγος και κοινωνιολόγος) εισήγαγε, στο πλαίσιο της έρευνάς του, 

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 [112, 130, 

131]. Ο Δείκτης Quetelet ή Δείκτης Μάζας Σώµατος, διότι περί αυτού πρόκειται, αποτελεί 

µέχρι και σήµερα το επικρατέστερο κριτήριο για την εκτίµηση του σωµατικού βάρους και 

την κατηγοριοποίηση της παχυσαρκίας κι ένα σηµαντικό εργαλείο για την ιατρική κοινότητα 
[132-135]. 

Λίγο νωρίτερα στη Βρετανία ο William Wadd, χειρουργός, έκανε παρατηρήσεις σε 

12 περιστατικά παχυσαρκίας, ενώ είχε την ευκαιρία να πραγµατοποιήσει και νεκροτοµή σε 

ένα. Διεπίστωσε τη συσσώρευση λίπους σε διάφορα σηµεία του σώµατος (υποδόριο, 

σπλαχνικό κοκ). Όπως ο Ιπποκράτης, αναφέρθηκε στον αιφνίδιο θάνατο και στη συχνότητά 

του στους παχύσαρκους λέγοντας: «Μια αιφνίδια ταχυαρρυθµία που προκαλείται από την 

καρδιά παχύσαρκων ατόµων, µπορεί να είναι θανατηφόρος όπως µία βόµβα στο θώρακα.»[136, 

137]. Οι θεραπευτικές αναζητήσεις κατά την περίοδο αυτή είνια έντονες κι όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται «κάποιοι ιατροί αφήνουν τους ασθενείς τους να πεθάνουν 

αβοήθητοι, καθώς θεωρούν κάθε θεραπευτική παρέµβαση επικίνδυνη. Κάποιοι άλλοι, όµως, 

τους σκοτώνουν µε ατυχείς και λανθασµένες παρεµβάσεις». Αυτή είναι µια 

αντιπροσωπευτική κατάθεση για τις ακραίες θεραπευτικές παρεµβάσεις στις αρχές του 19ου 

αιώνα κι επαναλαµβάνεται σε βιβλία και ανακοινώσεις περιπτώσεων που περιγράφουν την 

ίδια εικόνα [138].  

Το 1867 γίνεται από τον William Banting  η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την 

αντιµετώπιση της παχυσαρκίας µε σαφείς και αναλυτικές διατροφικές οδηγίες µε το έντυπό 

του «Επιστολή προς το Κοινό σχετικά µε την Παχυσαρκία» (Letter on Corpulence, addressed 

to the Public)[139] το οποίο µεταφράστηκε και σε άλλες γλώσσες[140, 141] κι αποτελεί πρόδροµο 

των σηµερινών κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines).  Παρά το ότι η δίαιτα που πρότεινε 

ήταν πολύ αύστηρη, το βιβλίο έγινε ανάρπαστο κι επανεκδόθηκε αρκετές φορές. Ο γιατρός 

William Harvey βοήθησε στην προσπάθεια του Banting όσον αφορά στο σχεδιασµό της 

προτεινόµενης διατροφής, ωστόσο ήταν ο Banting που έγραψε και χρηµατοδότησε την 

έκδοση και την προώθηση του εντύπου προκειµένου να βοηθήσει τους παχύσαρκους να 

αντιµετωπίσουν το πρόβληµά τους. Αργότερα ο Harvey εξέδοσε το δικό του βιβλίο µε κύρια 

εντόπιση τη σύνδεση της παχυσαρκίας µε άλλες νόσους και λίγα σχόλια επάνω στη διατροφή 
[142]. 

Ο 19ος αιώνας έκλεισε µε τη σηµαντική ανακάλυψη του Wilbur Olin Atwater (1844-

1907), χηµικού από τις Ηνωµένες Πολιτείες, οι εργασίες και οι µελέτες του οποίου 

περιεστράφησαν κυρίως γύρω από την ανθρώπινη διατροφή και το µεταβολισµό [143]. Ο 
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Atwater  και οι συνεργάτες του κατάφεραν να κατασκευάσουν την πρώτη συσκευή 

αναπνευστικής θερµιδοµετρίας (respiratory calorimeter – Εικόνα 13), ενώ έκαναν µελέτες 

και στο θερµιδικό φορτίο των τροφίµων µε το σύστηµα Atwater (υπολογισµός του 

θερµιδικού φορτίου βάσει της περιεκτικότητας σε άζωτο) αρχικά σε πρωτεΐνες και στη 

συνέχεια και στα υπόλοιπα διατροφικά στοιχεία [144-150]. 

 

Εικ. 13: Αίθουσα 

αναπνευστικής 

θερµιδοµετρίας όπως 

κατασκευάστηκε από 

τον Atwater  και την 

οµάδα του.  

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Η Παχυσαρκία στη σύγχρονη εποχή (1900 –σήµερα) 

 Η εξέλιξη της ιατρικής στον 20ο αιώνα υπήρξε αλµατώδης. Η πρόοδος σε όλους τους 

τοµείς επέτρεψε στον επιστηµονικό κόσµο να ασχοληθούν πλέον διεξοδικά µε τη διατροφή 

και το πρόβληµα της παχυσαρκίας δίνοντας απάντηση σε πολλά ερωτήµατα που 

εκκρεµούσαν από τον 19ο αιώνα [151]. Η προσοχή πλέον στρέφεται σε πειραµατικές µελέτες 

προκειµένου να τεκµηριωθούν υποθέσεις σχετικά µε την πολύπλευρη φύση του 

προβλήµατος. Αναπτύσσεται, πια, σθεναρά η άποψη πως η παχυσαρκία είναι ένα σύνδροµο 

µε πολλαπλούς αιτιολογικούς παράγοντες, ενώ επιτακτική φαίνεται πλέον η ανάγκη να 

αναπτυχθούν νέες µέθοδοι για την αντιµετώπισή της.  

 Το τρίπτυχο της αντιµετώπισης από την εποχή του Ιπποκράτη: υγιεινή διατροφή – 

τροποποίηση διατροφικής συµπεριφοράς – σωµατική άσκηση, παρέµεινε ίδιο και στη 

σύγχρονη ιατρική [152, 153].  

 Το  1948 η νεο-συσταθείσα Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (World Health 

Organisation - W.H.O.) την αναγνώρισε επίσηµα ως νόσο και την συµπεριέλαβε στη Διεθνή 

Ταξινόµηση των Παθήσεων (International Classification of Diseases). 

 Τα πρώτα βήµατα στη χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας έγιναν στα µέσα της 

δεκαετίας του ’50. Από τότε και µέχρι σήµερα τουλάχιστον 30 χειρουργικές τεχνικές µε 

ποικίλες τροποποιήσεις έχουν εφαρµοστεί, που στοχεύουν όχι µόνο στην ικανοποιητική 

απώλεια βάρους, αλλά και στη σύγχρονη µείωση της νοσηρότητας και θνητότητας. Στον 
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Πίνακα 3 αναγράφονται σχηµατικά τα σηµαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα που 

σηµάδεψαν την εξέλιξη στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας [154]. 

 

 

Πίνακας 3: Τα 

σηµαντικότερα 

γεγονότα στην 

εξέλιξη της 

αντιµετώπισης της 

παχυσαρκίας τον 

20ο αιώνα.    

 

 

 

 

 

 

 Προς το 

τέλος του 20ου 

αιώνα, το 1994, ο Friedman και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν τη λεπτίνη [155] και εν 

συνεχεία τους υποδοχείς της [156] το 1997. Την ίδια περίοδο ο O’Rahilly και οι συνεργάτες 

του περιέγραψαν τη δοµή της µε ακρίβεια, τη σχέση της µε τον άξονα υποθάλαµος-υπόφυση, 

καθώς και κάποιες µεταλλάξεις αυτής και του υποδοχέα 4 της µελανοκορτίνης, τις οποίες και 

αναγνωρίζουν ως αιτίες της παχυσαρκίας [8, 156-158]. Το 1998 ο W.H.O. επαναπροσδιορίζει την 

παχυσαρκία στην Διεθνή κατάταξη ως Παγκόσµια Επιδηµία [1].   

 Η είσοδος στον 21ο αιώνα φέρνει την επιβεβαίωση από τον Sjostrom και τους 

συνεργάτες του, πως η βαριατρική χειρουργική αυξάνει το προσδόκιµο ζωής των 

παχυσάρκων [159, 160]. 

 

2.4 Επιδηµιολογία της παχυσαρκίας 

 Το 1958, ο οικονοµολόγος John Kenneth Galbraith ανέφερε πως στις ΗΠΑ, τη χώρα 

της αφθονίας, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από υπερβολική πρόσληψη τροφής παρά 

από ασιτία. Αυτή η παρατήρηση, όσο θλιβερή, ισχύει πολύ περισσότερο τη σύγχρονη εποχή 

απ’ότι τη δεκαετία του ’60.  

 Το 1998, ο WHO ανακατέταξε την παχυσαρκία στη Διεθνή Κατάταξη  Νοσηµάτων 

ανακοινώνοντας πως πρόκειται πλέον για µία νόσο µε χαρακτήρα πανδηµίας ανά την υφήλιο, 

που αποτελεί πρόβληµα τόσο για τις ανεπτυγµένες όσο και για τις αναπτυσσόµενες χώρες [1]. 
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 Δεδοµένα από τον WHO δείχνουν ότι η παχυσαρκία έχει υπερδιπλασιαστεί 

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

των 20 ετών ήταν υπέρβαροι, εκ των οποίων τα 500 εκατοµµύρια παχύσαρκοι. Το 2015 οι 

υπέρβαροι έφτασαν τα 2,3 δισεκατοµµύρια µε τους παχύσαρκους να ξεπερνούν τα 700 

εκατοµµύρια. Σε 42 εκατοµµύρια ανέρχονταν παγκοσµίως τα παχύσαρκα παιδιά ηλικίας 

κάτω των 5 ετών. Το 2013 το 38,3% των ενηλίκων ήταν υπέρβαροι και το 13,5% 

παχύσαρκοι, µε τη συχνότητα της παχυσαρκίας ν’αυξάνει ταχύτατα και στις αναπτυσσόµενες 

χώρες, γεγονός που υποδεικνύει την τεράστια σηµασί ατων περιβαλλοντικών παραγόντων 

στην ανάπτυξή της (Γράφηµα 1 - [1, 161]).  

 
Γράφηµα 1: Αύξηση της παχυσαρκίας από τις λιγότερο στις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες [162]. 

 

 Επί του παρόντος στις ΗΠΑ, ο επιπολασµός της νόσου για ανήλικα άτοµα άνω των 

20 ετών κυµαίνεται στο 36% περίπου (38,3 για τις γυναίκες και 34,3% για τους άνδρες). 

Αντίστοιχα επίπεδα έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη µε επιπολασµό που αγγίζει το 38% για 

τις γυναίκες και το 30-34% για τους άνδρες. Ταυτόχρονα, 1 στα 3 παιδιά είναι υπέρβαρο ή 

παχύσαρκο. Αυτά τα επίπεδα είναι ανησυχητικά και αγγίζουν τα επίπεδα συναγερµού, καθώς 

είναι υπερδεκαπλάσια σε σχέση µε το 1970 [161]. 

 Επί του συνόλου, φαίνεται πως η παχυσαρκία είναι συχνότερη στις γυναίκες, κυρίως 

στις µειονότητες και κυρίως στους πληθυσµούς χαµηλού κοινωνικού, οικονοµικού και 

µορφωτικού επιπέδου. Αυτό το φαινόµενο δείχνει µία αντιστροφή σε σύγκριση µε το τι 

γινόταν από την αρχαία Αίγυπτο ως το Μεσαίωνα, µε την πλειοψηφία των παχυσάρκων να 

είναι άντρες µεγάλης κοινωνικής επιφάνειας και εισοδήµατος. Το γεγονός αυτό ενδεχοµένως 

δείχνει µια στροφή στα αίτια: από τη διαφοροποίηση στην διαθέσιµη ποσότητα τροφής, στη 
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διαφοροποίηση στη διαθεσιµότητα τροφίµων καλής ποιότητας, υψηλής διατροφικής αξίας 

και έγκυρης ενηµέρωσης σχετικά µε την καλή υγεία.  

  

Εικ. 14: Φωτογραφία από φυλλάδιο των ΗΠΑ για την 

αφύπνιση κατά της παχυσαρκίας. 

 

Στην Ελλάδα ο συνολικός επιπολασµός 

της παχυσαρκίας το 2008 ανερχόταν στο 20,1% µε 

ένα συνολικό 53,7% του πληθυσµού να έχουν µη 

φυσιολογικό βάρος. Ο επιπολασµός ανά φύλο την 

αυτή χρονική περίοδο ήταν 20,4% για τους άνδρες 

και 19,9% για τις γυναίκες [163, 164]. Σήµερα ο 

επιπολασµός κυµαίνεται στο 32% για τους άνδρες 

και στο 30% για τις γυναίκες, ενώ σύµφωνα µε το υπολογιστικό µοντέλο αυτοί οι αριθµοί θα 

διαµορφωθούν σε 44% και 40% αντίστοιχα έως το 2030 [165]. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η 

αύξηση του επιπολασµού της κεντρικού τύπου παχυσαρκίας σε παιδάκια µεταξύ 7 και 9 

ετών, γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και επιτάσσει την άµεση εφαρµογή 

στρατηγικών για την αντιµετώπιση και την πρόληψη [166]. 

 Το κόστος της παχυσαρκίας σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε ιατροφαρµακευτικές 

δαπάνες είναι υψηλό. Στις ΗΠΑ, οι δαπάνες που σχετίζονται µε την παχυσαρκία και τη 

συνοδό νοσηρότητα ανέρχονται σε 125 δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως, ενώ πρόκειται για 

ένα νούµερο που αυξάνεται συνεχώς [167]. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί πως ένας παχύσαρκος 

ασθενής έχει κατά 25% τουλάχιστον υψηλότερο κόστος στο σύστηµα υγείας σε σύγκριση µε 

έναν ασθενή φυσιολογικού βάρους [168].  

 Στην Ευρώπη οι αντίστοιχες δαπάνες υπολογίζονται σε περίπου 34 δισεκατοµµύρια 

ευρώ [169], ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 0,9-1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.  

 Οι θάνατοι λόγω παχυσαρκίας υπολογίζονται από τον WHO σε περίπου 3 

εκατοµµύρια ετησίως [170]. Ο Fontaine και οι συνεργάτες του δηµοσίευσαν στο JAMA ότι η 

παχυσαρκία µειώνει το προσδόκιµο επιβίωσης κατά περίπου 12 έτη [168, 171]. 

 Σε αντίθεση µε τα νεοπλασµατικά νοσήµατα, η δεύτερη, σήµερα, αιτία θανάτου είναι 

η παχυσαρκία, που αποτελεί δυνητικά ιάσιµη νόσο χειρουργικά στις σοβαρές και συνεπώς τις 

πιο επικίνδυνες µορφές της [172]. Παρά τις µεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται από τους 

δηµόσιους φορείς υγείας σχετικά µε τη 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 
[173]. 
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2.5 Αίτια παχυσαρκίας – Παθογένεια 

2.5.1 Γενικά 

 Πλέον γνωρίζουµε πως η παχυσαρκία είναι νόσος πολυπαραγοντική. Θα µπορούσε 

ακόµη να χαρακτηριστεί νοσολογικά κ σύνδροµο. Τα αίτια που εµπλέκονται στη γένεσή της 

είναι ποικίλα. Στην όλη διαδικασία συµβάλλει και η αλληλεπίδραση µεταξύ πολλαπλών 

γενετικά προκαθορισµένων χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντος. Βέβαια, το ποσοστό 

εκείνο που οφείλεται αµιγώς σε γενετικές µεταλλάξεις είναι µικρό και δεν ξεπερνά το 5%, 

ενώ η σπουδαιότερη περιβαλλοντική επίδραση φαίνεται να είναι η αύξηση της πρόσληψης 

θερµίδων σε συνδυασµό µε τη µειωµένη φυσική δραστηριότητα [174].  

Φαίνεται, ωστόσο, πως το άµεσο αίτιο της παχυσαρκίας είναι η διαταραχή του 

ενεργειακού ισοζυγίου µε αυξηµένη θερµιδική πρόσληψη χωρίς την αντίστοιχη θερµιδική 

κατανάλωση. Οι ενεχόµενοι µηχανισµοί διαφοροποιούν κατά άτοµο την ανοχή και τη 

διαχείρηση αυτής της διαταραχής.  

 

2.5.2 Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Ανεξαρτήτως της φύσεως κάθε γενετικής προδιάθεσης προς την παχυσαρκία, 

φαίνεται ξεκάθαρα πως το ισοζύγιο προσλαµβανόµενης – καταναλισκόµενης ενέργειας είναι 

µέγιστης σηµασίας στη διαδικασία συσσώρευσης υπερβάλλοντος βάρους. Η γενετική 

προδιάθεση είναι εκείνη που θα καθορίσει τον ουδό επίδρασης της ανισορροπίας στο 

σύστηµα του οργανισµού. Ο  Claude Bouchard, ειδικός γενετιστής που ασχολείται µε την 

παχυσαρκία σηµειώνει πως ακόµη κι αν η παχυσαρκία είναι η τελική έκφραση ενός 

“γονιδίου-κλειδιού” υπεύθυνου για τη ρύθµιση του ενεργειακού ισοζυγίου, το φαινόµενο της 

παγκόσµιας επιδηµίας της νόσου οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τρόπο ζωής[175]. Η 

πλειοψηφία των περιπτώσεων παχυσαρκίας αντανακλά, µάλλον, το αποτέλεσµα µιας 

σύνθετης αλληλεπίδρασης µεταξύ του ανθρώπινου γονιδιώµατος και του περιβάλλοντος [176].  

Η νοσογόνος παχυσαρκία συναντάται σε οποιοδήποτε κοινωνικό στρώµα µε άλλοτε, 

όµως, άλλη συχνότητα. Στις ανεπτυγµένες χώρες το φαινόµενο είναι συνηθέστερο σε άτοµα 

χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου, ενώ στις αναπτυσσόµενες υπάρχει ακόµη ο 

αντίστροφος λόγος των ιστορικών χρόνων, µε τις γυναίκες των υψηλότερων κοινωνικά και 

οικονοµικά στρωµάτων να είναι συχνότερα παχύσαρκες [177, 178].  

Η ανησυχητικά αυξανόµενη συχνότητα παιδικής παχυσαρκίας συνδέεται, µάλλον, µε 

τις αντιστοίχως αυξανόµενες ώρες που αφιερώνονται σε καθιστικές δραστηριότητες και 

κυρίως µε την τηλεθέαση. Είναι πιθανό πως η εκτεταµένη έκθεσή τους σε διαφηµίσεις 

τροφίµων πλούσιων σε λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες – χαµηλών σε συστατικά 

υψηλής διατροφικής αξίας και η ροπή τους να καταναλώνουν µπροστά στην τηλεόραση τα 

αντίστοιχα “σνακς” σε συνδυασµό µε την εκτεταµένη καθιστική ζωή, αποτελούν συνταγή για 

τη ραγδαία αύξηση του βάρους τους [179-181].  
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Αναµφίβολα ένας σηµαντικός παράγων είναι και η συµπεριφορά προς το φαγητό. 

Φαίνεται πως η πλειοψηφία των παχύσαρκων ασθενών τείνουν να υποεκτιµούν την ποσότητα 

της προσλαµβανόµενης τροφής σε αντίθεση µε τα αδύνατα άτοµα. Έχουν γίνει µελέτες στις 

οποίες η πρόσληψη ενέργειας υπολογίστηκε βάσει του διαιτολογίου και µετρήθηκε η 

κατανάλωση ενέργειας µε διπλά σεσηµασµένο ύδωρ. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα οι 

παχύσαρκοι ασθενείς τείνουν να υποεκτιµούν την ποσότητα της προσλαµβανόµενης τροφής 

κατά 34-54%, ενώ τα αδύνατα άτοµα 0-20%. 

Η σπουδαιότερη περιβαλλοντική µεταβολή που έχει συντελεστεί στο σύγχρονο 

κόσµο, σε σύγκριση µε παλαιότερες εποχές, θα µπορούσε κάλλιστα να είναι η σαφώς 

τεκµηριωµένη αλλαγή του συνήθους τύπου δίαιτας και της φυσικής δραστηριότητας που 

παρατηρείται στις βιοµηχανικές χώρες. Επί του συνόλου τα τρόφιµα που καταναλώνει ο 

Δυτικός κόσµος απέχουν κατά πολύ από τις πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελούνται. Η 

ακραία επεξεργασία µε την προσθήκη συνθετικών ενισχυτικών γεύσης έχει οδηγήσει στη 

σηµαντικά αυξηµένη πρόσληψη λιπών, κυρίως κορεσµένων, καθώς και σύµπλοκων 

υδατανθράκων που απέχουν κατά πολύ από το είδος τροφών που καταναλώναµε µόλις 100 

χρόνια πριν. Όλο αυτό συνδυάζεται µε ελάττωση του επιπέδου της σωµατικής άσκησης. Η 

καθηµερινότητα εξασφαλίζει σωµατική και ψυχική κόπωση από καθιστικού ή ορθοστατικού 

τύπου εργασίες µε ελάχιστη αερόβια κίνηση και το αποτέλεσµα είναι ανάλωση του 

ελεύθερου χρόνου σε ως επί το πλείστον καθιστικές δραστηριότητες[182]. Αυτό το µοτίβο 

καθηµερινότητας θεωρείται σε πολλές περιπτώσεις καταθλιπτικό και οδηγεί σε 

υπερβάλλουσα πρόσληψη τροφής, πολλές φορές µε χαρακτήρα εξάρτησης[183-185]. 

Ακόµη και σε χώρες µε παραδοσιακά υγιεινή διατροφή, όπως τα Μεσογειακά κράτη 

για παράδειγµα, η ποσότητα του λίπους και των συνθετικών υδατανθράκων που 

καταναλώνονται είναι πολύ µεγαλύτερη από ότι στο παρελθόν. Είναι γεγονός πως οι 

άνθρωποι έχουν µία έµφυτη τάση στη λιπαρή διατροφή. Από την άλλη πλευρά, το συνεχώς 

αυξανόµενο φαινόµενο της ινσουλινοαντίστασης δηµιουργεί «λαχτάρα» (cravings) για 

υδατάνθρακες [186], τόσο απλούς όσο και σύµπλοκους µε βάση τη ζάχαρη. Στην πλειοψηφία 

των τροφίµων που βρίσκονται στα ράφια των καταστηµάτων, είναι ακριβώς αυτά τα δύο 

συστατικά που υπάρχουν σε υπερβολή προκειµένου να εµπλουτιστεί η γεύση και να γίνουν 

όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά.  

Οι όψεις του νοµίσµατος έχουν ως εξής: το λίπος θεωρείται πως στέλνει ασθενή 

µηνύµατα κορεσµού από τον γαστρεντερικό σωλήνα στο κέντρο ελέγχου της όρεξης στον 

εγκέφαλο, κατάσταση που έρχεται σε αντίθεση µε αυτή που δηµιουργείται από τα άλλα 

θρεπτικά συστατικά. Οι υδατάνθρακες, από την άλλη πλευρά, προκαλούν αποτελεσµατική 

µεν, βραχυπρόθεσµη δε αναστολή της όρεξης [187]. Βιοµηχανικά, οι πλέον νόστιµες τροφές 

είναι πλούσιες σε λιπαρά και υδατάνθρακες και φαίνεται πως δρουν στον οργανισµό σαν 

νάρκες. Η περίσσεια «ζάχαρης» που θα οδηγήσει σε υπέρ του δέοντος αύξηση της 
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ινσουλίνης, πόσο µάλλον σε έναν υπέρβαρο ασθενή, θα δώσει το σήµα για την αποθήκευση 

του προσλαµβανόµενου λίπους, καθώς ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης της περίσσειας 

θερµίδων είναι µε τη µορφή του λίπους. Το λίπος είναι ιδανική µορφή ενέργειας προς 

αποθήκευση καθότι δεν απαιτεί µετατροπή σε κάποια άλλη µορφή όπως οι πρωτεΐνες και οι 

υδατάνθρακες  [188]. 

Εάν κάποιος υπέρβαρος/ παχύσαρκος θέλει να αποφύγει τα λιπαρά και καταφύγει 

στην πιο “light” εκδοχή, θα προσλάβει τους επιπλέον υδατάνθρακες που θα εµπλουτίσουν το 

άγευστο, πλέον, προϊόν προκειµένου να γίνει και πάλι δελεαστικό στο κοινό, επιδεινώνοντας 

σταδιακά την αντίσταση στην ινσουλίνη.  

Υπάρχει η οµόφωνη άποψη ότι η πρωτεΐνη παρέχει το ισχυρότερο σήµα κορεσµού 
[189]. Αυτός είναι κ ένας από τους προτεινόµενους µηχανισµούς πίσω από τις προτεινόµενες 

υπερπρωτεϊνικές δίαιτες χαµηλών υδατανθράκων [190]. Ωστόσο, παρά τα καλά τους 

µεταβολικά αποτελέσµατα [191-195] αυτές οι δίαιτες αποτυγχάνουν να βελτιώσουν την 

ψυχολογική διάθεση [196]. Σύµφωνα µε την εξελικτική ψυχολογία, οι άνθρωποι διατηρούν µία 

προτίµηση για τροφές που µπορούν να καταναλώσουν άµεσα ή να αποθηκεύσουν εύκολα σα 

µία βιολογική «άµυνα» κατά της πείνας, εξελικτικό κατάλοιπο, µε άµεσο αντίκτυπο στη 

διάθεσή τους [197-199]. Συνεπώς, οι υπερπρωτεϊνικές δίαιτες χαµηλών υδατανθράκων, συνήθως 

αποτυγχάνουν προτίστως λόγω κακής συµµόρφωσης των ασθενών [200].   

 

2.5.3 Γενετικοί παράγοντες  

 Η γενετική βάση της παχυσαρκίας αποτελεί πρόσφατη γνώση. Όπως θα ήταν 

αναµενόµενο, φαίνεται πως υπάρχουν αρκετά γονίδια που σχετίζονται ή συνδέονται µε την 

παχυσαρκία, αυξάνοντας τις πιθανότητες εκδήλωσής της, ή ακόµη και την προκαλούν όταν 

µεταβάλλονται ή δυσλειτουργούν. Μέχρι σήµερα έχουν αναγνωριστεί τουλάχιστον 20 

γονίδια ή χρωµοσωµικές περιοχές που µπορεί να εµπλέκονται στην παθοφυσιολογία της 

νόσου [201-203]. 

 Έχει αναγνωριστεί ένας σηµαντικός αριθµός µονογονιδιακών διαταραχών που 

προκαλεί σοβαρή παχυσαρκία στα τρωκτικά, ενοχοποιώντας τις εκφραζόµενες πρωτεΐνες για 

τη ρύθµιση του σωµατικού βάρους. Από δύο τύπων µεταλλάξεις που έχουν περιγραφεί σε 

ποντίκια (ob/ob και db/db), τα ob/ob εµφανίζουν µετάλλαξη στο γονίδιο του υποδοχέα της 

λεπτίνης, που παραβλάπτει αλλά δεν διακόπτει τη µεταβίβαση του µηνύµατος της πρωτεΐνης 
[204]. Ένα άλλο µονογονιδιακό σύνδροµο οφείλεται σε µετάλλαξη στον επίτοπο tub. 

Κωδικοποιεί µια άγνωστης λειτουργίας πρωτεΐνη που εκφράζεται στον υποθάλαµο και η 

βλάβη της προκαλεί αυτοσωµική υπολειπόµενη παχυσαρκία, εκφύλιση του 

αµφιβληστροειδούς και νευροαισθητήριο βαρηκοΐα[205]. Μετάλλαξη στον επίτοπο agouti 

προκαλεί αυτοσωµική επικρατούσα παχυσαρκία και κιτρινόχρωη δερµατική υπέρχρωση 



35	  
	  

λόγω έκτοπης γενικευµένης έκφρασης της πρωτεΐνης agouti, η οποία φυσιολογικά 

εκφράζεται µόνο στο δέρµα [206].  

 Στους ανθρώπους δεν έχουν αναγνωριστεί γονίδια ισοδύναµα µε αυτά των 

τρωκτικών. Αντιθέτως, οι γενετικές µορφές παχυσαρκίας δεν έχουν συνδεθεί µε 

συγκεκριµένους φαινοτύπους γενικού τύπου. Οι ειδικοί φαινότυποι – σύνδροµα που έχουν 

περιγραφεί συνδέονται µε µεταλλάξεις στα αντίστοιχα γονίδια (Prader-Willi, Alstrom, 

Bardet-Biedl, Cohen). 

 Στο 70% των ασθενών, για παράδειγµα, µε σύνδροµο Prader-Willi υπάρχει έλλειµµα 

ποικίλου µήκους στο χρωµόσωµα 15 (15q11-q13). Κλινικά, δε, χαρακτηρίζεται από βρεφική 

υποτονία, νηπιακή παχυσαρκία, διανοητική καθυστέρηση, χαµηλό ανάστηµα, βραχέα άκρα 

και υπογοναδισµό [207]. 

 Αντιστοίχως, το σύνδροµο Alstrom εκδηλώνεται κλινικά σαν παιδική τύφλωση λόγω 

εκφύλισης του κερατοειδούς, βρεφική παχυσαρκία (δυνητικά αναστρέψιµη στην 

ενηλικίωση), νευροαισθητήριο βαρηκοΐα, ΣΔ µε ινσουλινοαντίσταση, µελαγχρωστική 

ακάνθωση, χρόνια νεφροπάθεια και υπογοναδισµό στους άνδρες[208]. Ο υπογοναδισµός 

φαίνεται να είναι πρωτοπαθής (µικροί όρχεις µε χαµηλά επίπεδα τεστοστερόνης και υψηλά 

επίπεδα γοναδοτροπίνης). 

 Το σύνδροµο Bardet-Biedl εκδηλώνεται κλινικά ως αµφιβληστροειδίτιδα, 

παχυσαρκία, διανοητική καθυστέρηση, πολυδακτυλία και υπογοναδισµός µε χαµηλά επίπεδα 

γοναδοτροπίνης [208]. ΣΔ, βαρηκοΐα και νεφροπάθεια µπορεί να επισυµβούν. 

Το σύνδροµο Carpenter χαρακτηρίζεται από παχυσαρκία, διανοητική καθυστέρηση, 

ανδρικό υπογοναδισµό, οξυκεφαλία, πολυδακτυλία και συνδακτυλία. 

Το σύνδροµο Cohen εκδηλώνεται σαν µικροκεφαλία, χαµηλό ανάστηµα, σοβαρή 

διανοητική καθυστέρηση, ανωµαλίες του προσώπου και µέτρια παχυσαρκία [209]. 

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

και συχνά παχυσαρκία [210], η οποία µπορεί να µην είναι ενδογενής σε αυτή τη νόσο. 

Παρά το ότι η συνήθης παχυσαρκία δεν κληρονοµείται µε βάση τα απλά πρότυπα του 

Mendel, 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 [211]. Εντούτοις, η παχυσαρκία 

στις οικογένειες είναι δύσκολο να αποδοθεί αποκλειστικά σε γενετικές ή περιβαλλοντικές 

επιδράσεις. Η καλύτερη απόδειξη της γενετικής επίδρασης προέρχεται από µελέτες 

υιοθετηµένων στη Δανία [212] και διδύµων που ανατράφηκαν ξεχωριστά στη Σουηδία [213]. Το 

ΒΜΙ των υιοθετηµένων παιδιών οµοιάζει περισσότερο αυτό των βιολογικών γονέων παρά 

αυτό των θετών [212]. Τα µονοωγενή δίδυµα µοιάζουν περισσότερο µεταξύ τους ως προς το 

ΒΜΙ από ότι τα διοωγενή δίδυµα, ανεξαρτήτως αν έχουν ανατραφεί µαζί ή χωριστά [213, 214]. 
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Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ο µεταβολικός ρυθµός στην ηρεµία και στη χαµηλής 

προσπάθειας σωµατική άσκηση είναι κληρονοµήσιµος µέχρι ενός σηµείου [215, 216].  Συνεπώς, 

γενετική προδιάθεση για παχυσαρκία µπορεί να προέρχεται από διαταραχές της µεταβολικής 

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

Οι κωδικοποιηµένες αλληλουχίες της λεπτίνης [217] και του υποδοχέα της λεπτίνης 
[218] έχουν ελεγχθεί σε άτοµα µε νοσογόνο παχυσαρκία και δεν έχουν βρεθεί µεταλλάξεις ή 

παραλλαγές. Σε µερικά έθνη έχει περιγραφεί παραλλαγή του γονιδίου που κωδικοποιεί το β3-

αδρενεργικό υποδοχέα [219]. Η παραλλαγή αυτή οφείλεται σε µία αλλαγή ενός αµινοξέως στην 

πρώτη ενδοκυττάριο αγκύλη του υποδοχέα και συνδέεται µε ελαφρώς µειωµένο µεταβολικό 

ρυθµό στους Πίµα Ινδιάνους, πρώιµη 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  
[219-221]. 

Το µεταβολικό σύνδροµο Χ συνδέεται µε την κεντρική ή ανδροειδή παχυσαρκία και 

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 γλουκαγονοειδές πεπτίδιο 1 (GLP-1) [222]. 

Έλεγχος του γονιδιώµατος σε 2209 άτοµα αναγνώρισε ένα στίγµα στο χρωµόσωµα 3 

(3q27) το οποίο συνδέεται ισχυρά µε τους φαινοτύπους του µεταβολικού συνδρόµου Χ [223]. 

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 2 (GLUT 2) [224]. 

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

και την εξάρτηση από το κάπνισµα έχουν ταυτοποιηθεί [225, 226]. 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[226]. 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. 

 

 



37	  
	  

3. Παχυσαρκία και συνοσηρότητα 

3.1 Γενικά 

 Αντιµετωπίζοντας την παχυσαρκία αντικειµενικά και µε µαθηµατικούς όρους, το 

πλεονάζον βάρος όπως είναι επόµενο, έχει επιπτώσεις µηχανικού τύπου. Συνεπάγεται 

µεγαλύτερο φορτίο για την καρδιά και το κυκλοφορικό, λειτουργικό στρες για τους 

πνεύµονες και γενικότερα πρωιµότερη φθορά. Τα συνοδά που προκύπτουν από το 

επιπρόσθετο στρες µηχανικό, ορµονικό ή άλλο, συµβάλλουν σηµαντικά στην πρώιµη 

θνητότητα, ενώ ταυτόχρονα η µειωµένη λειτουργικότητα και ανεξαρτησία του ατόµου είναι 

το γενεσιουργό αίτιο ενός αριθµού ψυχολογικών επιπτώσεων.  

 Όπως προαναφέρθηκε, η µειωµένη λειτουργικότητα και ανεξαρτησία του ατόµου 

λόγω περιορισµού της φυσικής δραστηριότητας µε τη συνοδό δυσκολία στην αναπνοή, τον 

πόνο στις αρθρώσεις, το οίδηµα και τη µυϊκή κόπωση, είναι από τις σηµαντικότερες 

συνέπειες στην καθηµερινότητα του παχύσαρκου ατόµου. Σε αυτό προστίθεται η άσχηµη 

εικόνα για τον εαυτό τους, που σταδιακά σχηµατίζεται, συνοδευόµενη από ενοχές κι έλλειψη 

αυτοπεποίθησης και αυτοσεβασµού [227, 228]. Καθώς στο σύγχρονο Δυτικό κόσµο η 

παχυσαρκία θεωρείται «αµάρτηµα», «µίασµα» ή «ασχήµια», η στάση των άλλων απέναντί 

τους έρχεται να προσθέσει άγχος κι ευαισθησία στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, 

ευερεθιστότητα, εχθρικότητα προς κάθε ξένο προς αυτούς πρόσωπο και, σε πιο ακραίες 

περιπτώσεις, σωµατικές αιτιάσεις [229]. Δεν κάνει εντύπωση, πλέον, το πόσο συχνό είναι και 

το σύνδροµο απόσυρσης µε το άτοµο να αποφεύγει τις κοινωνικές επαφές λόγω της 

αµηχανίας που νιώθει στις συναναστροφές του. Δυστυχώς, το πρόβληµα κοινωνικής 

απόρριψης που αντιµετωπίζουν οι παχύσαρκοι είναι καθολικό, αφορά σε όλους τους χώρους 

(σχολείο, εργασία, οικογένεια) και µόνο δυσχεραίνει την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. 

 

 Εικ. 16: «Από την προϊστορική 

Αφροδίτη του Willendorf στην 

Barbie του 21ου αιώνα». 

Η αλλαγή των εποχών, της 

καθηµερινότητας και της άποψης 

του «όχλου», άλλαξε το ιδανικό του 

ανθρώπινου νου για το 

αντικειµενικά ωραίο. 

 

 

3.2 Αρτηριακή υπέρταση 

 Υπάρχουν, πλέον, αρκετές µελέτες που δείχνουν πως υπάρχει µία σταθερή σχέση 

µεταξύ της παχυσαρκίας, κυρίως κεντρικού τύπου, και της συχνότητας υπέρτασης, η 



38	  
	  

παθογένεση της οποίας είναι αναστρέψιµη, σε άλλοτε άλλο βαθµό, µε τη απώλεια βάρους [230, 

231]. 

 Για την ώρα έχουν αναπτυχθεί µόνο θεωρίες για το µηχανισµό αύξησης της 

αρτηριακής πίεσης στους παχύσαρκους. Ενδεχοµένως, ο αυξηµένος όγκος αίµατος και οι 

αυξηµένες περιφερικές αντιστάσεις συνδέονται µε την αυξηµένη καρδιακή παροχή [232]. Για 

κάθε αύξηση του σωµατικού βάρους κατά 10%, αυξάνεται η συστολική πίεση κατά 

6,5mmHg σύµφωνα µε το Framingham (Framingham Heart Study) και τους συνεργάτες του 
[233]. Ένας εκ των πιθανών µηχανισµών πιθανόν εµπλέκει τα αυξηµένα επίπεδα 

νορεπινεφρίνης, που παρατηρούνται στην παχυσαρκία, και που αυξάνουν τις περιφερικές 

αντιστάσεις στο καρδιαγγειακό [234]. Η βελτίωση/εξάλειψη της υπέρτασης µε την απώλεια 

βάρους θα µπορούσε να οφείλεται στη συνοδό οµαλοποίηση των επιπέδων νορεπινεφρίνης, 

αλδοστερόνης και ρενίνης [234]. 

 Η αντίσταση στην ινσουλίνη, ενδεχοµένως, αποτελεί άλλον έναν παράγοντα που 

προκαλεί την εµφάνιση της υπέρτασης τόσο σε παχύσαρκα [235] όσο και σε µη παχύσαρκα 

άτοµα [236]. Ένας πιθανός µηχανισµός αφορά στην επαναρρόφηση νατρίου στα εγγύς και άπω 

εσπειραµένα σωληνάρια του νεφρού [237], µε επακόλουθη αύξηση της δράσης του 

συµπαθητικού νευρικού συστήµατος [238]. Ωστόσο, τίποτε δεν έχει αποδειχθεί.  

 

3.3 Καρδιαγγειακά νοσήµατα 

 Η προαναφερθείσα µελέτη Framingham έδειξε ότι η παχυσαρκία αυτή καθαυτή 

αυξάνει τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο (στηθάγχη και θάνατος από έµφραγµα του 

µυοκαρδίου), για καρδιακή ανεπάρκεια και, στις γυναίκες ειδικότερα, για αποπληξία [230]. 

Ωστόσο, η παχυσαρκία είναι κατά πάσαν πιθανότητα ένας έµµεσος προάγγελος 

καρδιαγγειακής νόσου λόγω της συνοσηρότητάς της και δεν εµφανίζεται ως ανεξάρτητος 

παράγοντας κινδύνου. Αντιθέτως, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιµία κ η υπέρταση 

είναι οι συνοδές της παχυσαρκίας καταστάσεις που έχουν αναγνωριστεί ως ανεξάρτητοι 

παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Επιπλέον, παρά το γεγονός πως η θνησιµότητα 

αυξάνεται ουσιαστικά σε επίπεδα BMI≥27kg/m2,  µικρή αύξηση του καρδιαγγειακού 

κινδύνου συνδέεται µε την αύξηση βάρους ακόµη και µεταξύ γυναικών µετρίου βάρους και 

υπέρβαρων [239].  

 Υπάρχουν µελέτες που υποστηρίζουν πως η κατανοµή των αποθεµάτων λίπους εντός 

του σώµατος, είναι µάλλον ακριβέστερος δείκτης πρόβλεψης του καρδιαγγειακού κινδύνου 

από ό,τι ο βαθµός της παχυσαρκίας [240-242]. Οι διαταραχές των λιπιδίων, βεβαίως, που 

παρατηρούνται στην παχυσαρκία ενοχοποιούνται για την αθηρογένεση [231, 241, 242].  

 Πολλές από τις αλλαγές του κυκλοφορικού που επισυµβαίνουν στην παχυσαρκία, 

οφείλονται στην αναγκαιότητα αιµάτωσης µιας αυξηµένης µάζας σώµατος. Ο στυστηµατικός 

και πνευµονικός όγκος αίµατος καθώς και η καρδιακή παροχή είναι αυξηµένοι [243].  Το 
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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. Όλες αυτές οι κυκλοφορικές αλλαγές οδηγούν σε συµφορητική 

καρδιακή ανεπάρκεια κι επί εδάφους αθηροσκλήρυνσης των στεφανιαίων, έµφραγµα και 

θάνατος είναι δυνατό να επισυµβούν. Επιπροσθέτως, υπάρχουν δεδοµένα που επιβεβαιώνουν 

µείωση της µάζας της αριστερής καρδιακής κοιλίας µε την απώλεια βάρους [244]. 

 

3.4 Αναπνευστικά νοσήµατα 

Η δυσλειτουργία της αναπνευστικής λειτουργίας είναι συχνή στα άτοµα µε σοβαρού 

βαθµού παχυσαρκία (νοσογόνο), ενώ όλα τα φαινόµενα γίνονται πιο έντονα στην ύπτια θέση 

λόγω αυξηµένης βαρύτητας της µηχανικής απόφραξης λόγω ανατοµίας και θέσης [232, 243, 245]. 

Οι διαταραχές που παρατηρούνται ποικίλουν από κλινικά ασήµαντες ποσοτικές διαταραχές 

σε αναπνευστικές λειτουργικές δοκιµασίες (ροοµετρία, σπιροµέτρηση) µέχρι και σοβαρού 

βαθµού διαταραχές µε κλινικές συνέπειες κι εκδηλώσεις.  

Λόγω των ανατοµικών και λειτουργικών µεταβολών που επιφέρει η παχυσαρκία 

(µειωµένη διατασιµότητα των τοιχωµάτων, διαταραχή λειτουργίας των αναπνευστικών µυών 

λόγω εναπόθεσης υπερβάλοντος υποδορίου λίπους, αυξηµένο αναπνευστικό έργο) η 

µηχανική του θωρακικού τοιχώµατος διαταράσσεται σε, άλλοτε άλλο, βαθµό που 

καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες. Η λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα και ο 

εκπνευστικός εφεδρικός όγκος µειώνονται σηµαντικά, όπως και η µέγιστη εκπνευστική ροή 

(η τελευταία παραδόξως µόνο στους άνδρες), ακόµη κι αν δεν είναι καπνιστές. Ενδεχοµένως 

οι γυναίκες ευνοούνται λόγω σωµατότυπου και διαφορετικής κατανοµής της εναπόθεσης 

λίπους. Κλινικά, είναι εµφανές πως οι παχύσαρκοι ασθενείς παίρνουν γρήγορες κι επιπόλαιες 

αναπνοές (ρηχές). Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ο αερισµός γίνεται κυρίως στους άνω 

λοβούς µε την αιµάτωση να είναι µεγαλύτερη στα κατώτερα τήµατα, γεγονός που κατά 

συνέπεια οδηγεί στην  επακόλουθη ανισότητα κατανοµής αερισµού-αιµάτωσης και την 

υποξαιµία. Νοσογόνα παχύσαρκοι ασθενείς έχουν αυξηµένο κίνδυνο υποαερισµού µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση υπερκαπνίας.  

Η υποξαιµία αποτελεί µία συχνή παρατήρηση στην παχυσαρκία. Όταν συνδυάζεται, 

ωστόσο, µε υπερκαπνία θέτει τη διάγνωση του συνδρόµου υποαερισµού στην παχυσαρκία ή, 

όπως προαναφέρθηκε, σύνδροµο Pickwick. Ο υποαερισµός προκύπτει λόγω ελαττωµένης 

ανταπόκρισης στα ερεθίσµατα υποξαιµίας-υπερκαπνίας, αν και µηχανικοί παράγοντες 

παίζουν αναµφισβήτητα σηµαντικό ρόλο [245, 246]. 

Η άπνοια στον ύπνο αποτελεί ένα σύνδροµο, σύνηθες στους παχυσάρκους, µε 

κυψελιδικό υποαερισµό. Δεν είναι, όµως, γνωστό το κατά πόσον εµφανίζεται συχνότερα 

στους παχύσαρκους παρά στα άτοµα φυσιολογικού βάρους [246]. Ωστόσο, στην παχυσαρκία 
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συνυπάρχει η πνευµονική δυσλειτουργία, οπότε, όπως είναι λογικό, οι συνέπειες σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι σοβαρότερες.  

Το σύνδροµο της άπνοιας στον ύπνο µπορεί να είναι κεντρικής, 

αποφρακτικής/µηχανικής ή και µεικτής αιτιολογίας. Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχουν 

αναπνευστικές κινήσεις, ενώ στη δεύτερη δεν υπάρχει ροή κατά τις αναπνευστικές κινήσεις. 

Η µελέτη ύπνου είναι το διαγνωστικό εργαλείο για να διακριθεί η κεντρικής αιτιολογίας από 

την αποφρακτικού τύπου άπνοια. Στις περιπτώσεις αποφρακτικής άπνοιας, που είναι και 

συχνότερες στην παχυσαρκία, η αντιµετώπιση αρχικά περιλαµβάνει τη σύσταση για απώλεια 

βάρους. Ακόµη και µικρή-µέτρια απώλεια βάρους (10-20kg) µπορεί να βελτιώσει την κλινική 

εικόνα. Πρόσθετες συστάσεις είναι η πλάγια θέση ύπνου και η αποφυγή χρήσης ηρεµιστικών, 

υπναγωγών και αλκοόλ που µπορεί να δράσουν κατασταλτικά για το ΚΝΣ. Σε σοβαρές/ 

ακραίες περιπτώσεις µπορεί να απαιτηθεί τραχειοστοµία [247]. Ο κεντρικός τύπος άπνοιας 

µπορεί να απαντήσει θετικά στη θεραπεία µε µεθοξυπρογεστερόνη [248]. Η συσκευή συνεχούς 

θετικής πίεσης (C-PAP) στους αεραγωγούς είναι συχνά αποτελεσµατική και στους δύο 

τύπους του συνδρόµου σε αρχικά-µέτριας βαρύτητας στάδια. Σε προχωρηµένου βαθµού 

στάδια έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία µία σειρά χειρουργικών επεµβάσεων και είναι: η 

τραχειοστοµία, η φαρυγγοπλαστική της υπερώας και της σταφυλής και, όταν συνυπάρχει 

παχυσαρκία σοβαρού βαθµού, οι περιοριστικού τύπου γαστρικές επεµβάσεις και το γαστρικό  

by-pass [249, 250]. 

Οι συνέπεις της πνευµονικής δυσλειτουργίας περιλαµβάνουν ακόµη την πνευµονική 

υπέρταση, την πολυκυτταραιµία και την πνευµονική καρδία. Οι παχύσαρκοι ασθενείς µε 

πνευµονική δυσλειτουργία διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο κατά τη διάρκεια της αναισθησίας 

που µπορεί να εκδηλωθεί ακόµη και µε αιφνίδιο θάνατο, είτε διεγχειρητικά, είτε στην άµεση 

µετεγχειρητική περίοδο, ενδεχοµένως λόγω αρρυθµίας [243]. 

 

3.5 Αντίσταση στην ινσουλίνη και Σακχαρώδης Διαβήτης 

 Η υπερινσουλιναιµία και η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι δύο χαρακτηριστικά που 

συνοδεύουν την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία αποτελεί τον σηµαντικότερο από τους 

παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη του µη ινσουλινο-εξαρτώµενου διαβήτη ή 

Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ τύπου 2) και στα δύο φύλα [251, 252], ενώ έως και το 80% 

των ασθενών µε ΣΔ τύπου 2 είναι παχύσαρκοι [253]. Ο κίνδυνος ανάπτυξης ΣΔ τύπου 2 είναι 

ανάλογος της αύξησης στο δείκτη µάζας σώµατος, ακόµη και σε άτοµα υπέρβαρα µε BMI 

<30kg/m2 [251, 252]. 

 Η αντίσταση στην ινσουλίνη παίζει, µάλλον, σηµαντικό ρόλο στην παθογένεια του 

ΣΔ τύπου 2 [254, 255], αλλά ο πλήρης µηχανισµός µας είναι ακόµη άγνωστος. Η αντίσταση στην 

ινσουλίνη παρατηρείται στον ΣΔ τύπου 2 ανεξαρτήτως σωµατικού βάρους. Η συνοσηρότητα 

των δύο, παχυσαρκίας και ΣΔ, αυξάνει το βαθµό της ινσουλινοαντοχής [256]. 
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 Η παχυσαρκία συνδέεται µε αυξηµένα επίπεδα ελεύθερων λιπαρών οξέων στην 

κυκλοφορία, συνέπεια του αυξηµένου ρυθµού µεταβολισµού των λιπιδίων. Η περίσσεια 

λιπαρών οξέων είναι πιθανός µεσολαβητής της αντοχής στην ινσουλίνη µε τον εξής 

µηχανισµό: τα ελεύθερα λιπαρά οξεά αναστέλλουν τη ινσουλινο-επαγώµενη κατανάλωση 

γλυκόζης στους µύες [257] και την ηπατική κάθαρση της ινσουλίνης[258] και διεγείρουν την 

απελευθέρωση της ηπατικής γλυκόζης [259]. Η οξεία αύξηση των λιπαρών οξέων σε 

παχύσαρκα άτοµα χωρίς ινσουλινοαντίσταση, προκαλεί ηπατική ινσουλινοαντοχή χωρίς να 

επηρεάζει τη διάθεση της γλυκόζης [258]. 

 Ο παράγων νέκρωσης των όγκων TNF-α έχει επίσης ενοχοποιηθεί πως παίζει ρόλο 

στην ινσουλινοαντίσταση. Η έκφρασή του είναι αυξηµένη στα λιποκύτταρα των παχυσάρκων 

και τα επίπεδά του συνδέονται µε τη συνολική αντοχή στην ινσουλίνη. Φαίνεται πως 

αναστέλλει τη µετάδοση του µηνύµατος της ινσουλίνης στο επίπεδο του ινσουλινικού 

υποδοχέα (τυροσινική κινάση – IRS-1) και την επακόλουθη ενεργοποίηση της 

φωσφορυλίωσης του συµπλόκου υποδοχέας-υπόστρωµα [260-264]. Ωστόσο, ο ακριβής µοριακός 

µηχανισµός δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί.     

 

3.6 Δυσλιπιδαιµία 

 Τα λιποκύτταρα και ο λιπώδης ιστός είναι κύτταρα ενεργά ενδοκρινικά και 

ανοσολογικά. Η υπερτροφία των λιποκυττάρων και η υπερβολική συσσώρευση λιπώδους 

ιστού επάγουν παθογόνους µηχανισµούς από τα ίδια τα κύτταρα και το λιπώδη ιστό, που 

οδηγούν σε µη φυσιολογικά (παθολογικά) επίπεδα κυκλοφορούντων λιπιδίων κάνοντας τη 

δυσλιπιδαιµία έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες αθηροσκλήρυνσης στη 

στεφανιαία νόσο [265, 266].  

 Το 60-70%, περίπου, των παχυσάρκων είναι δυσλιπιδαιµικοί[267]. Καινοφανείς 

λιπιδικοί ανεξάρτητοι παράγοντες αυξηµένου µεταβολικού κινδύνου που σχετίζονται µε την 

παχυσαρκία είναι η παρουσία LDL του µικροµοριακού πυκνού τύπου, η µεταγευµατική 

υπερλιπιδαιµία µε συσσώρευση αθηρογενών υπολειµµάτων και η ηπατική υπερπαραγωγή 

apo-B λιποπρωτεΐνης [268]. Όλες αυτές οι ανωµαλίες αποτελούν κλινικά χαρακτηριστικά του 

µεταβολικού συνδρόµου και κλινικά εκδηλώνονται µε αύξηση της LDL και των 

τριγλυκεριδίων (Tg) στον ορό (συνυπάρχει αυξηµένη VLDL, που όµως δεν µετράται στην 

κλινική πράξη), και µείωση της HDL. Ενδεχοµένως, δε, σχετίζονται µε µια προ-φλεγµονώδη 

κλίση συγκέντρωσης που εν µέρει µπορεί να προέρχεται από το λιπώδη ιστό αυτό καθαυτό 

και να επηρεάζει άµεσα το ενδοθήλιο [268]. Επιπλέον, φαίνεται πως η αύξηση των Tg είναι 

αποτέλεσµα της αυξηµένης παραγωγής VLDL από το ήπαρ και της µειωµένης κάθαρσης των 

λιποπρωτεϊνών που µεταφέρουν Tg [267]. 

 Ο συνδετικός κρίκος µεταξύ της παχυσαρκίας, του µεταβολικού συνδρόµου και της 

δυσλιπιδαιµίας, φαίνεται να είναι η ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη από τους 
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περιφερικούς ιστούς.  Συνέπεια αυτών είναι µία  ενισχυµένη ροή λιπαρών οξέων από το 

ήπαρ, που προέρχονται από διαιτητικές πηγές, σηµαντικού βαθµόυ ενδαγγειακή λιπόλυση και 

αντίσταση του λιπώδους ιστού στις αντιλιπολυτικές επιδράσεις της ινσουλίνης [268]. 

 Η απώλεια βάρους µπορεί να αναστρέψει τις µετρήσιµες κλινικές εκδηλώσεις της 

δυσλιπιδαιµίας. Ωστόσο, από µόνη της δεν επιφέρει σταθερά αποτελέσµατα καθώς ο τύπος 

διατροφής επίσης παίζει ένα µικρό, µεν, αλλά σηµαντικό ρόλο. Έτσι, οι δίαιτες χαµηλών 

υδατανθράκων οδηγούν σε µείωση των Tg σηµαντικότερη από αυτή που επιτυγχάνουν οι 

πλούσιες σε υδατάνθρακες δίαιτες. Από την άλλη η αύξηση της  HDL µε την απώλεια βάρους 

είναι µεγαλύτερη στο πλαίσιο µιας πλούσιας σε λίπη δίαιτας, ενώ η επίδραση στα επίπεδα της 

LDL είναι αµφιλεγόµενη [267]. 

 Η υποστροφή της δυσλιπιδαιµίας µετά από γαστρική παράκαµψη είναι πολύ συχνή 
[269]. Ωστόσο, µπορεί να απαιτείται αγωγή για τη δυσλιπιδαιµία πολύ πριν ο παχύσαρκος 

φτάσει στη λύση της επέµβασης και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως οι στατίνες είναι η 

ιδανική επιλογή, ενώ δεν έχει αποδειχτεί πως ο συνδυασµός στατίνης µε φαινοβιµπράτη ή 

νιασίνη προσφέρει κάτι περισσότερο σε αποτελεσµάτικότητα όσον αφορά στον έλεγχό της 
[267]. 

 

3.7 Μεταβολικό Σύνδροµο 

 Το 2001, η Εθνική Επιτροπή για την Επιµόρφωση και Θεραπεία της 

Υπερχοληστερολαιµίας των ΗΠΑ εξέδωσε τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται το 

µεταβολικό σύνδροµο, το οποίο συνοδεύεται από αυξηµένη νοσηρότητα και θνητότητα [270]. 

Το 2006 η Διεθνής Οµοσπονδία Διαβήτη (International Federation of Diabetes – IDF) 

εξέδωσε έναν ακόµη πιο συγκεκριµένο ορισµό, επάνω στον προηγούµενο µε περαιτέρω 

διευκρινίσεις – Πίνακας 4 [271]. Κοινός παρονοµαστής των κλινικών εκδηλώσεων του 

µεταβολικού συνδρόµου θεωρείται η αντίσταση στην ινσουλίνη, γεγονός που διαφαίνεται 

ξεκάθαρα στα προαναφερθέντα.  
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Πίνακας 4: Διαγνωστικά κριτήρια µεταβολικού συνδρόµου – IDF 2016. 

  

3.8 Νοσήµατα του γαστρεντερικού 

3.8.1 Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα 

 Η µη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (Non Alcoholic Fatty Liver Disease – NAFLD) 

είναι µία παθολογική κατάσταση κατά την οποία γλυκογόνο που εναποτίθεται στο ήπαρ 

µεταβολίζεται σε λίπος ενδοηπατικά [272]. Το λίπος που συσσωρεύεται στο ήπαρ, 

µεταβολίζεται στη συνέχεια σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία προκαλούν φλεγµονώδη 

διήθηση και ίνωση, χαρακτηρίζοντας τη µη αλκοολική στεατοηπατίτιδα που µπορεί να 

εξελιχθεί σε κίρρωση [273].  

 

3.8.2 Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόµηση (ΓΟΠ) 

 Η αυξηµένη ενδοκοιλιακή πίεση που παρατηρείται στην παχυσαρκία είναι υπεύθυνη 

για την αυξηµένη επίπτωση της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόµησης [274-276]. Ο κατώτερος 

οισοφαγικός σφιγκτήρας, αν και φυσιολογικός ανατοµικά, ανεπαρκεί λόγω της αυξηµένης 

ενδοκοιλιακής πίεσης. Η προκαλούµενη οισοφαγίτιδα θεωρείται ότι σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη οισοφάγου  Barrett και την αυξηµένη επίπτωση επακόλουθου καρκίνου του 

οισοφάγου [277].  
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3.8.3 Χολολιθίαση-παγκρεατίτιδα 

 Η χολολιθίαση είναι µία νοσογόνος κατάσταση που αν και δεν αποτελεί 

αποκλειστικότητα των παχυσάρκων, παρουσιάζεται µε αυξηµένη συχνότητα σε άτοµα µε 

υψηλότερο σωµατικό βάρος[278]. Η χολολιθίαση φαίνεται να έχει ιδιαίτερη προτίµηση στις 

γυναίκες, καθώς η ετήσια συχνότητα είναι >1% σε γυναίκες µε BMI>30kg/m2. Άτοµα µε 

βάρος 50% µεγαλύτερο του «ιδανικού», εµφανίζουν 6 φορές συχνότερα συµπτωµατική 

χολολιθίαση[279, 280]. Ο µηχανισµός σχετίζεται µάλλον 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. Αντιθέτως οι ολιγο-θερµιδικές δίαιτες δεν προκαλούν αυτού του τύπου την αλλαγή. 

Συνεπώς, η παρατεταµένη νηστεία δεν αποτελεί την πιο κατάλληλη αγωγή στην 

αντιµετώπιση της χολολιθίασης [281, 282].  

Λόγω της δυσλιπιδαιµίας, στο πλαίσιο του µεταβολικού συνδρόµου ή µη, και των 

µεταβολών στη σύσταση της χολής, φαίνεται πως οι παχύσαρκοι ασθενείς έχουν υψηλότερο 

κίνδυνο ανάπτυξης οξείας παγκρεατίτιδας λιθιασικής αιτιολογίας [283].  

 

3.9 Δυσλειτουργία του γεννητικού συστήµατος 

Το ενδοκρινικό προφίλ των παχύσαρκων γυναικών είναι διαφορετικό από αυτό των 

γυναικών φυσιολογικού βάρους, ενώ υπάρχουν διαφορές και µεταξύ γυναικών µε 

διαφορετικού τύπου παχυσαρκία (κεντρικός vs περιφερικός)[284]. Πιθανό αποτέλεσµα αυτών 

των διαταραχών είναι το υψηλό ποσοστό εµφάνισης διαταραχών εµµήνου ρύσης και ο 

δασυτριχισµός σε αυτόν τον πληθυσµό [285]. 

Οι γυναίκες µε παχυσαρκία κεντρικού τύπου έχουν αυξηµένη παραγωγή 

τεστοστερόνης µε ελαττωµένη ικανότητα περιφερικής δεύσµευσής της και κατά συνέπεια 

αυξηµένη συγκέντρωση ελεύθερης τεστοστερόνης στο πλάσµα [286]. Οι συγκεκριµένες 

µεταβολές είναι ενδεχοµένως η αιτία της αµηνόρροιας που απαντάται, όχι σπάνια, στις 

γυναίκες µε σοβαρού βαθµού παχυσαρκία και πιθανώς ν’αποτελούν µέρος του φάσµατος του 

συνδρόµου των πολυκυστικών ωοθηκών (Polycystic Ovary Syndrome – PCOS). Τα 

αυξηµένα επίπεδα ανδρογόνων και η αµηνόρροια αποκαθίστανται µε την απώλεια βάρους 
[287-289].  

Τα επίπεδα ελεύθερης και ολικής οιστραδιόλης είναι αυξηµένα στην κεντρικού τύπου 

παχυσαρκία αλλά όχι στην περιφερικού. Αντιθέτως, τα επίπεδα οιστριόνης δεν διαφέρουν 

στους δύο τύπους παχυσαρκίας [290]. Η συνεχής υπερπαραγωγή οιστρογόνων στους 

περιφερικούς ιστούς ίσως παίζουν ρόλο στις λειτουργικές αιµορραγίες και στην ανάπτυξη 

καρκίνου του ενδοµητρίου στις παχύσαρκες µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες.  
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3.10 Καρκινογένεση 

Το 2002 στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε τη διεθνή καταγραφή κακοήθων νοσηµάτων και τον 

επιπολασµό της παχυσαρκίας στη χώρα, καταγράφτηκαν 41.383 (3,2%) περιπτώσεις 

καρκίνου ως σχετιζόµενες µε την παχυσαρκία [291]. Πιο πρόσφατα δεδοµένα αναδεικνύουν 

την παχυσαρκία στις ΗΠΑ ως υπεύθυνη γα το 20% των θανάτων από καρκίνο στις γυναίκες 

και για το 14% στους άνδρες [292, 293]. Οι πιθανές εντοπίσεις είναι πολλαπλές: ενδοµήτριο, 

µαστοί, προστάτης, παχύ έντερο, ορθό, χοληδόχος κύστη, οισοφάγος, ήπαρ, πάγκρεας, 

νεφροί και µυελός των οστών µπορούν κάλλιστα να είναι οι στόχοι [294-297]. 

 

4. Απώλεια βάρους και οφέλη 

Σε αρκετά σηµεία έχει ήδη αναφερθεί ότι η απώλεια βάρους µπορεί δυνητικά να 

αναστρέψει ένα µεγάλο µέρος της συνοσηρότητας της παχυσαρκίας. Εξαιτίας αυτού τα 

πιθανά οφέλη έχουν γίνει αντικείµενο µελέτης. Έχει επιβεβαιωθεί ότι, για ασθενείς µε ΣΔ 

τύπου 2, υπέρταση ή υπερλιπιδαιµία και υπνική άπνοια, µια µέτρια απώλεια βάρους µπορεί 

να βελτιώσει την κλινική εικόνα ή ακόµη και να την αναστρέψει πλήρως. Ακόµη κι αν οι 

ασθενείς δεν είναι ικανοί να διατηρήσουν όλη τη µείωση του βάρους τους σε βάθος χρόνου, 

κι ένα µικρό ποσοστό απώλειας προσφέρει σηµαντικό όφελος σε αρκετά από τα παραπάνω 

προβλήµατα [298]. 

Όπως προαναφέρθηκε, η επιτυχής απώλεια βάρους συνδέεται µε ελάττωση της 

πίεσης του αίµατος [299-302]. Στους παχύσαρκους υπερτασικούς, ακόµη κι µέτρια απώλεια 

βάρους συνδέεται µε κλινική βελτίωση στην αρτηριακή πίεση  [303-305]. Ακόµη και σε ασθενείς 

που ήταν υπέρβαροι άνω του 10%, αποδείχθηκε πως στα 2/3 των περιπτώσεων µπορούν να 

ελέγξουν την αρτηριακή τους πίεση µε την απώλεια του µισού από το πλεονάζον βάρος τους 
[302]. Επίσης, µία σαφής βελτίωση του προφίλ των λιπιδίων του αίµατος παρουσιάστηκε σε 

ασθενείς που ελάττωσαν το βάρος τους κατά µέσον όρο 7,4 κιλά [306]. 

Όσον αφορά στο ΣΔ τύπου 2, δύναται να βελτιωθεί σε άτοµα που επιτυγχάνουν µία 

απώλεια βάρους της τάξης του 5-10% της µάζας του σώµατος [307, 308]. Ωστόσο, το πιο 

σηµαντικό όφελος δεν είναι τόσο η κλινική βελτίωση, όσο η µείωση της θνητότητας που 

επιφέρει. Σε παχύσαρκους µε ΣΔ τύπου 2 ή σοβαρή ινσουλινο-αντίσταση (προδιαβήτης) η 

απώλεια κάθε κιλού βάρους συνδέεται µε έναν µέσο όρο παρατεινόµενης επιβίωσης 3-4 

µηνών. Συνεπώς, µια ολιή απώλεια 10 κιλών θα ήταν αρκετή για να αυξήσει κατά 35% το 

προσδόκιµο επιβίωσης που συνδέεται µε τη διάγνωση του ΣΔ τύπου 2 [309, 310]. 
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5. Θεραπεία της παχυσαρκίας 

5.1 Γενικά 

Όπως έχει προαναφερθεί, η παχυσαρκία µε τη συνοσηρότητά της συνιστά ένα 

πολυπρόσωπο σύνδροµο, που, όµως, προσφέρει έναν καλά καθορισµένο στόχο για θεραπεία: 

την απώλεια βάρους. Εφόσον, η πλειοψηφία των καταστάσεων που συνιστούν τη 

συνοσηρότητα αναστρέφεται µε βαθµό ανάλογο της πτώσης του BMI, είναι λογικό πως θα 

πρέπει να στοχεύει κανείς στην επαναφορά του σε ένα βάρος όσο πιο κοντά γίνεται στο 

φυσιολογικό.  

Είναι σηµαντική η αναγνώριση των ασθενών που χρειάζονται θεραπεία καθώς και η 

εξατοµίκευσή της. Σίγουρα η επιτυχία θα είναι πιο σίγουρη εάν χρησιµοποιηθεί η 

ενδεικνυόµενη κατά άτοµο θεραπεία µε µακροχρόνια παρακολούθηση και τροποποίηση της 

αγωγής όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση. Οι οδηγίες για τη θεραπεία της 

παχυσαρκίας καθορίστηκαν το 1998 από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (National 

Institute of Health – NIH)[311] και αναθεωρήθηκαν τελευταία φορά το 2014[312] µε ίσως λίγο 

πιο αυστηρά κριτήρια αλλά και περισσότερες επιλογές όσον αφορά στη χειρουργική 

θεραπεία λόγω της εξέλιξης στον τοµέα της µεταβολικής χειρουργικής. 

Γενικά, πρέπει να εφαρµόζεται κάποια µορφή θεραπείας σε ασθενείς µε 

BMI>25kg/m2. Και όπως είναι αναµενόµενο η επιθετικότητα της αγωγής οφείλει να 

καθορίζεται από τη συνοδό νοσηρότητα ή τις σχετιζόµενες µε την παχυσαρκία επιπλοκές. 

Ένας παράγων που απαιτεί εξατοµίκευση της θεραπείας είναι ο καθορισµός της ικανότητας 

του ατόµου να πειθαρχήσει µε τις θεραπευτικές επιταγές. Οι προσπάθειες απώλειας βάρους 

είναι συνήθεις ακόµη και χωρίς τη συµµετοχή γιατρού. Ωστόσο, η συνολική επιτυχία των 

µέτρων που παίρνουν µόνοι τους οι ασθενείς είναι κατά κανόνα περιορισµένη. Πολλές και 

πολύπλοκες αιτίες βρίσκονται, µάλλον, πίσω από τη σταθερή αποτυχία µακροχρόνιας 

απώλειας βάρους [313, 314]. 

Κατά κύριο λόγο, η επιτυχία της θεραπείας έγκειται στην επίτευξη ενός αρνητικού 

ενεργειακού ισοζυγίου, είτε ελαττώνοντας την πρόσληψη, είτε αυξάνοντας την καύση, αλλά 

συχνότερα µε συνδυασµό των δύο. Έτσι, οι ενδογενείς αποθήκες του λίπους 

χρησιµοποιούνται ως ενεργειακό µέσο. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί θεωρίες σχετικά µε την 

ορµονική «ελευθερία» καύσης του λίπους και γίνονται µελέτες γύρω από την ενεργοποίηση 

του µεταβολισµού και την κινητοποίηση των αποθηκών του λίπους. Η τελευταία τάση στη 

διαιτολογία δεν µιλά µόνο για περιορισµό θερµίδων αλλά και για επιλογή των «σωστών» 

θερµίδων[315-317]  προκειµένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη απώλεια βάρους, ενώ αποφεύγεται 

πλεόν κατά πολύ ο όρος «δίαιτα» κι αντ’αυτού προτιµάται ο όρος «διατροφή» [318].   

Περίπου το 75-85% του βάρους που χάνεται µε µία ισορροπηµένη διατροφολογικά 

δίαιτα αφορά στο λίπος, ενώ το 15-25% αφορά σε άλλες µορφές ενέργειας (κυρίως πρωτεΐνη 

και γλυκογόνο από τους µυς και το ήπαρ)[319]. 
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Ως αναµενόµενο προτιµάται η συντηρητική θεραπεία αρχικά κι επί αποτυχίας των 

συντηρητικών µέτρων, τότε η χειρουργική θεραπεία µπορεί να είναι η µόνη θεραπευτική 

επιλογή.  

 

5.2 Διατροφή/ τροποποίηση συνηθειών/ συµπεριφορική προσαρµογή 

Όπως προαναφέρθηκε, η διατροφή είναι σηµαντικός παράγων στη συντηρητική 

αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Γενικά, αν η προσλαµβανόµενη ενέργεια είναι µικρότερη 

από την καταναλισκόµενη, τότε µπορεί να είναι εφικτή η απώλεια βάρους, εφόσον δεν 

υπάρχουν συνοδά προβλήµατα που δεν έχουν ρυθµιστεί και που µπορεί να βάζουν 

«τρικλοποδιά» στην προσπάθεια απώλειας µε περιορισµό ενέργειας, όπως ο 

υποθυρεοειδισµός και το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών. Έχει διατυπωθεί η άποψη πως η 

ελάχιστη ποσότητα θερµίδων που χρειάζεται για τη διατήρηση του σωµατικού βάρους είναι 

1200kcal  ηµερησίως στην πλειονότητα των ενηλίκων και πως πρόσληψη µικρότερη αυτού 

µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια βάρους [320]. Ασφαλώς και η απώλεια εξαρτάται κι από 

άλλους παράγοντες όπως η µετακίνηση των υγρών, η σωµατική άσκηση και οι αλλαγές του 

µεταβολικού ρυθµού. Γενικά, όµως, ένα αρνητικό ισοζύγιο 7500 kcal απαιτείται για την 

απώλεια ενός κιλού και καλό είναι η αποτίµηση να γίνεται µετά τις πρώτες µέρες της δίαιτας 

για να αποφεύγεται η σύγχυση που προκύπτει µε την απώλεια των υγρών [314, 321, 322]. 

Σύµφωνα µε πιο πρόσφατες µελέτες, ωστόσο, είναι καλό να µην εφαρµόζεται ακραίος 

περιορισµός θερµιδικής πρόσληψης, έτσι ώστε να µην προκύπτουν προβλήµατα 

συµµόρφωσης. Άλλωστε φαίνεται πως κι ένας µέτριος περιορισµός µπορεί να έχει πολύ καλά 

αποτελέσµατα, τόσο στο βάρος όσο και στο µεταβολικό σκέλος της παχυσαρκίας [323]. Στη 

µελέτη CALERIE, χρησιµοποίησαν ως οδηγό µία µείωση θερµίδων 10%-15% του 

ενεργειακού ισοζυγίου για συντήρηση του τρέχοντος βάρους, κάνοντας αναπροσαρµογές ανά 

µονάδα χρόνου αναλόγως της απώλειας, µε θετικά αποτελέσµατα, επιτυγχάνοντας ένα µέσο 

ρυθµό απώλειας όχι µεγαλύτερο από 0,5kg/ εβδοµάδα περίπου [324]. 

Με αυτά τα πρότυπα, και οι θεραπευτικές οδηγίες διατροφής όπως καθορίστηκαν 

από το NIH προτείνουν για τα υπέρβαρα άτοµα (ΒΜΙ = 25-29.9kg/m2) που εµφανίζουν δύο ή 

περισσότερους παράγοντες κινδύνου και για τους παχύσαρκους κατηγορίας Ι (BMI = 30-

34,9kg/m2) µείωση της προσλαµβανόµενης ενέργειας κατά 500kcal περίπου ηµερησίως. 

Αυτή η µείωση θα οδηγήσει σε απώλεια βάρους 0,45kg περίπου την εβδοµάδα, ήτοι µείωση 

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

και ΙΙΙ (BMI =  35-39,9kg/m2 και BMI ≥40kg/m2 αντίστοιχα) συνιστάται να µειώνουν την 

πρόσληψη κατά 500-1000kcal περίπου ηµερησίως προκειµένου να πετύχουν µία απώλεια 

βάρους 0,45-0,9 kg ανά εβδοµάδα. Ο διαιτολόγος/ διατροφολόγος µπορεί να υπολογίσει τις 

ενεργειακές ανάγκες του παχύσαρκου και να διαµορφώσει τη δίαιτα επιλέγοντας τις τροφές 

που εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση του ασθενούς όσο το δυνατόν περισσότερο.  
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 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 [325]. 

 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 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 [1, 326-328]. 

Η τροποποίηση της συµπεριφοράς, ή αλλιώς συµπεριφορική προσαρµογή,  βοηθάει 

τους παχύσαρκους ασθενείς να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, ο οποίος συµβάλλει στην 

εκδήλωση της παχυσαρκίας. Στηρίζεται στη λεπτοµερή καταγραφή, από µέρους του 

ασθενούς, των ηµερησίων γευµάτων και της φυσικής δραστηριότητας, καθώς η διατήρηση 

ηµερολογίου θεωρείται αποτελεσµατική µέθοδος εκπαίδευσης των ασθενών να µην 

υπερεκτιµούν ή υποεκτιµούν καταστάσεις. 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[329-332]. 

 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 [333-335]. 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[336]. Δυστυχώς 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 [337]. 
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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 
[338]. 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 [339-342]. Επιπλέον, αυξάνει την ευλυγισία, ενώ έχει αποδειχθεί 

πως η άσκηση βελτιώνει τη διάθεση και επιφέρει αίσθηµα ευφορίας λόγω αυξηµένης 

παραγωγής ενδορφινών κεντρικά  [343-346]. Γι’αυτο και η ωφέλιµη δράση της φυσικής 

άσκησης στη διατήρηση της απώλειας βάρους κατ’ουσίαν συνίσταται 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 
[347]. 

 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) [348, 349]. 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 [327]. Επιπλέον, η άσκηση, αυτή καθεαυτή, βελτιώνει την υπέρταση και 

συµβάλλει στην ψυχολογική στήριξη αυτών των ασθενών [350-352]. 

 

5.3 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 σε συνδυασµό µε 

µία επιπλοκή που σχετίζεται µε την παχυσαρκία. 
 Για τη φαρµακευτική αγωγή κατά της παχυσαρκίας έχουν δοκιµασθεί διάφορα 

σκευάσµατα. Τα κατασταλτικά της όρεξης είναι η διαιθυλπροπιόνη, η µαζινδόλη, η 
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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[353, 354]. Τα κριτήρια 

για τη χορήγηση των κατασταλτικών της όρεξης φαρµάκων στη θεραπεία της παχυσαρκίας 

είναι αβέβαια. Δεδοµένης της µείωσης της θνητότητας από την απώλεια βάρους µε τη 

χορήγηση 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)[355]. 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 [356]. 

 Αξίζει εδώ να αναφερθεί και το φάρµακο ριµοναµπάντη (rimonabant). Αν κι 

εθεωρήτο κατασταλτικό της όρεξης, δεν κατηγοριοποιήθηκε ποτέ πλήρως µε τα υπόλοιπα της 

τάξης, εξαιτίας της κεντρικής του δράσης στο ενδοκανναβινοειδές σύστηµα, ως αναστολέας 

της δράσης του κανναβινοειδούς υποδοχέα CB1[357]. Το 2006 ενεκρίθη για κυκλοφορία στην 

Ευρώπη (και το 2007 στη Βραζιλία) και κυκλοφόρησε για δύο χρόνια. Για τη χορήγησή του 

ήταν απαραίτητη η διενέργεια µίας εξέτασης MMS (Mini Mental State) αντίγραφο της οποίας 

όφειλε να συνοδεύει τη συνταγή.  Το 2008, όµως, άρχισαν να εγείρονται υποψίες πως το 

ρίσκο που συνοδεύει το φάρµακο, ξεπερνά κατά πολύ το κέρδος που προσφέρει [358] κι 

εντέλει, το 2009, το σκεύασµα αποσύρθηκε. Αρχικά, αναφέρθηκαν κάποια επεισόδια 

κατάθλιψης µετά από ένα µήνα περίπου αγωγής [359]. Στην πορεία, ωστόσο, φάνηκε πως τα 

επεισόδια κατάθλιψης και αυτοκτονίας των παχυσάρκων υπό αγωγή ήταν διπλάσια αυτών 

στον αντίστοιχο γενικό πληθυσµό ατόµων µε παχυσαρκία [360]. 

 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. 

 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 [361, 362]. 

 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 [363-365]. Οι πιο συχνές 

παρενέργειες της σιβουτραµίνης είναι η ξηροστοµία, η κεφαλαλγία, η δυσκοιλιότητα και η 

αϋπνία. Τον Ιανουάριο του 2010, ο παγκόσµιος οργανισµός φαρµάκων απαγόρευσε την 
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κυκλοφορία της σιβουτραµίνης λόγω σοβαρών  καρδιαγγειακών παρενεργειών (αύξηση της 

αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας) [366]. 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 τροφικού στοιχείου. 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 [367]. 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[315, 368]. Ο 

πιθανός µηχανισµός σχετίζεται µε την επίδραση της ορλιστάτης στην απορρόφηση της 

χοληστερόλης της τροφής [369]. 

 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 [368, 370]. 

 Η φαρµακευτική αγωγή κατά της παχυσαρκίας είναι περισσότερο αποτελεσµατική 

όταν συνοδεύεται από συµπεριφορική προσαρµογή [371]. Γενικά, 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, κατά κύριο λόγω φτωχής συµµόρφωσης κι έλλειψης πειθαρχίας [313, 342, 

372, 373]. 

 

5.4 Χειρουργική θεραπεία 

5.4.1 Γενικά 

 ‘Οταν όλα τα συντηρητικά µέσα αποτύχουν, τότε η µόνη λύση που αποµένει, εφόσον 

είναι εφικτή, είναι η χειρουργική αντιµετώπιση. Η βαριατρική χειρουργική έκανε δειλά την 

εµφάνισή της τη δεκαετία του ’60 µε τη νηστιδο-ειλεϊκή παράκαµψη (Kremen 1954)[374]. Το 

1955 οι Payne & Dewind µελέτησαν την προοπτική πιο ολοκληρωµένα µε την διενέργεια 
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παράκαµψης του λεπτού εντέρου µέσω τελικο-πλάγιας ειλεο-εγκάρσιας αναστόµωσης[4]. Η 

τεχνική εγκαταλείφθηκε στην πορεία λόγω των πολλών επιπλοκών και της ηπατικής 

ανεπάρκειας που προκαλούσε. Η τροποποίησή της εφαρµόστηκε ως τελικο-πλάγια νηστιδο-

ειλεϊκή αναστόµωση παράκαµψη.  

 Η µέθοδος έδωσε το έναυσµα για περαιτέρω τροποποιήσεις µε πιο γνωστή αυτή του 

Scott που χρησιµοποίησε τελικο-τελική αναστόµωση για την παράκαµψή του [375]. Ωστόσο, 

αυτού του τύπου οι επεµβάσεις, αν και πολύ αποτελεσµατικές στην απώλεια βάρους, 

συνοδεύονταν από σοβαρές επιπλοκές όπως ανεπάρκεια βιταµινών, διαταραχές 

ηλεκτρολυτών, οστεοµαλακία από έλλειψη βιταµίνης D, νευροµυοπάθεια από έλλειψη 

βιταµίνης B12, αρθρίτιδα, νεφρολιθίαση, χολολιθίαση και ηπατική ανεπάρκεια. Το 

αποτέλεσµα ήταν να σταδιακά να εγκαταλειφθούν [376]. 

 Στη δεκαετία του ’70, οι Mason & Ito εισήγαγαν τις µεθόδους της γαστρικής 

παράκαµψης [377, 378], ενώ σύντοµα ακολούθησε ο Griffen  µε την γαστροεντεροαναστόµωση 

κατά Roux-en-Y για την αποφυγή της αλκαλικής γαστρίτιδας [379, 380], που ακόµη και σήµερα 

αποτελεί (µε παραλλαγές) µέθοδο αποδοτική µε αποδεκτές επιπλοκές και καλά 

αποτελέσµατα και σε βάθος χρόνου.  

 Περίπου το ίδιο χρονικό διάστηµα αναπτύχθηκε και η τεχνική της χολοπαγκρεατικής 

εκτροπής από το Scopinaro  στην Ιταλία[381], η πιο αποτελεσµατική όσον αφορά στην 

απώλεια βάρους και στη λύση του διαβήτη επέµβαση, αλλά και η πιο µεγάλης βαρύτητας 

συνοδευόµενη από σηµαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Ακόµη και σήµερα εκτελούνται 

παραλλαγές της µε µεγάλη επιτυχία [382].    

  Ακολούθησαν οι γαστροπλαστικές µε πρώτο και πάλι το Mason  και την κάθετη 

ενισχυµένη γαστροπλαστική (vertical banded gastroplasty)[383, 384], που ήταν και ο κύριος 

εκπρόσωπος της κατηγορίας. Στη συνέχεια το 1992 οι Chelala & Belachew πραγµατοποίησαν 

την πρώτη λαπαροσκοπική τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου[385], ενώ το 1993 οι Wittgrove 

& Lonroth πραγµατοποίησαν την πρώτη λαπαροσκοπική γαστρική παράκαµψη και την 

πρώτη λαπαροσκοπική κάθετη γαστροπλαστική [386]. 

 Όλες οι επεµβάσεις µέχρι και τη δεκαετία του ’90, πρόσφεραν ικανή απώλεια βάρους 

στους παχύσαρκους, παρόλα αυτά καµία βαριατρική επέµβαση δεν είχε σηµαντική επίδραση 

στην κοινότητα, καθώς δεν ήταν προσιτή ή διαθέσιµη σε πληθυσµό πάνω από το 1% του 

συνόλου που είχε αντίστοιχο πρόβληµα. Παράγοντες που σήµερα έχουν αµβλυνθεί αρκετά, 

όπως ο βαθµός παρέµβασης, η θνητότητα και το γεγονός πως η σε βάθος χρόνου 

αποτελεσµατικότητα ήταν άγνωστη, έκαναν την προσέγγιση να µοιάζει κάτι το απαισιόδοξο 
[387].  
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5.4.2 Ενδείξεις και αντενδείξεις χειρουργικής αντιµετώπισης 

 Ενδείξεις για την χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας καθορίστηκαν αρχικά από 

το  ΝΙΗ το 1991 σε ένα διεθνές Consensus [11]- Πίνακας 5. 

  

Πίνακας 5: Ενδείξεις για την χειρουργική αντιµετώπιση της κλινικά σοβαρής 

παχυσαρκίας 

• BMI (Kg/m2)≥ 40 ή  

• BMI (Kg/m2)≥ 35 σε ασθενείς µε παρουσία συνοδών νοσηµάτων της 

παχυσαρκίας: ΣΔ τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση, καρδιοαναπνευστικά 

προβλήµατα, σύνδροµο υπνικής άπνοιας, αρθρίτιδα, υπερλιπιδαιµία. 

Επιπρόσθετα κριτήρια περιλαµβάνουν: 

• Αποτυχία επανειληµµένων προσπαθειών θεραπείας µε συντηρητικές µεθόδους (κατά 

την οποία υπήρχε αποδεκτό επίπεδο συµµόρφωσης) 

• Αποδεκτός εγχειρητικός κίνδυνος 

• Απουσία ενδοκρινικών ή άλλων  νοσηµάτων που οδηγούν στην παχυσαρκία και τα 

οποία δυνητικά µπορεί να αντιµετωπιστούν µε συντηρητικές µεθόδους θεραπείας 

• Παρουσία εξειδικευµένης ιατρικής οµάδας που περιλαµβάνει χειρουργό, 

αναισθησιολόγο, παθολόγο, ψυχίατρο, ενδοκρινολόγο και διαιτολόγο311 

• 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 και 

συµµόρφωση µε τις οδηγίες. 

• Η ύπαρξη εξειδικευµένου χειρουργικού κέντρου που µπορεί να παρέχει ασφάλεια και 

µετεγχειρητική υποστήριξη [388, 389]. 

 

Οι αντενδείξεις προκύπτουν, ως επί το πλείστον, από τους περιορισµούς των ενδείξεων. 

Περιλαµβάνουν σοβαρές συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις, που δυνητικά µπορούν 

ν’αυξήσουν τον περιεγχειρητικό κίνδυνο σε µη αποδεκτά επίπεδα. Τέτοιες είναι η ασταθής 

στηθάγχη, η βαριά καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου, η µεγάλης βαρύτητας χρόνια 

αναπνευστική νόσος, η ύπαρξη κακοήθειας, η ηπατική ανεπάρκεια, η πυλαία υπέρταση. 

Απόλυτη αντένδειξη αποτελούν οι διαταραχές νοητικών και ψυχικών λειτουργιών όπως η 

σχιζοφρένεια και όποια άλλη µείζονα ψυχοπαθολογία, η εξάρτηση από αλκοόλ και 

ψυχοτρόπες ουσίες, οι γνωστικές διαταραχές και η επηρεασµένη αντιληπτική ικανότητα.  
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6. Χειρουργική της παχυσαρκίας – Βαριατρική 

6.1 Συνήθεις τύποι επεµβασεων στην πράξη 

6.1.1 Ρυθµιζόµενος γαστρικός δακτύλιος (ASGB) 

 Πρόκειται για ένα δακτύλιο σιλικόνης µε κενό αυλό, ο οποίος συνδέεται µε µία 

υποδόρια βαλβίδα στο κοιλιακό τοίχωµα. Εισήχθη στην κλινική πράξη από το Kuzmak το 

1986 [390]. Κατά την τεχνική αυτή, ο δακτύλιος τοποθετείται γύρω από το ανώτερο τµήµα του 

στοµάχου, 1-2 εκ κάτωθεν της γαστροοισοφαγικής συµβολής, δηµιουργώντας γαστρικό 

θύλακα χωρητικότητας 15ml. Στο εσωτερικό του δακτυλίου υπάρχει ένας κυλινδρικός ασκός 

που τρέχει όλο το µήκος του δακτυλίου περιµετρικά και συνδέεται σε ένα σωληνάκι που 

καταλήγει στην υποδόρια βαλβίδα στο άνω τµήµα του κοιλιακού τοιχώµατος. Το εύρος του 

στοµίου, συνήθως διαµέτρου 1εκ, µπορεί να αυξοµειωθεί µε την έγχυση ή την αφαίρεση 

φυσιολογικού ορού από το µπαλόνι µε µία βελόνα από την υποδόρια βαλβίδα έγχυσης 

(Διάγραµµα 1). 

 

 
Διάγραµµα 1: Ρυθµιζόµενος γαστρικός δακτύλιος 

 

6.1.2 Γαστρική παράκαµψη (Gastric Bypass) 

 Πρόκειται για µία επέµβαση που πραγµατοποιείται µε πολλές µικρές παραλλαγές. Το 

µέγεθος του γαστρικού θυλάκου έχει µειωθεί στην τρέχουσα χωρητικότητα των 15-20ml  

σταδιακά σε σύγκριση µε την πρώτη µορφή της επέµβασης, και πραγµατοποιείται επιµήκης 

κατασκευή. Η γαστρονηστιδική αναστόµωση που ακολουθεί, οφείλει να κατασκευάζεται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργείται ένα στόµιο εσωτερικής διαµέτρου 1-1,2εκ. Με τις 

παρεµβάσεις προκύπτουν τα εξής τµήµατα (Διάγραµµα 2): 

• Χολοπαγκρεατική έλικα: Ορίζεται ως το τµήµα της νήστιδας που εκτείνεται από το 

σύνδεσµο του Treitz µέχρι τη νηστιδο-νηστιδική αναστόµωση, που αποτελεί το 
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σηµείο όπου συναντώνται η τροφή, η χολή και οι παγκρεατικοί χυµοί. Σύνηθες µήκος 

περίπου 60-80εκ.  

• Διατροφική έλικα: Είναι η έλικα Roux που εκτείνεται από τη γαστρο-νηστιδική 

µέχρι τη νηστιδο-νηστιδική αναστόµωση. Το σύνηθες µήκος του τµήµατος αυτού 

είναι 75-150εκ, αν και δύνανται να χρησιµοποιηθούν και µεγαλύτερα µήκη. Με µία 

διατροφική έλικα 150εκ η επέµβαση αναφέρεται ως γαστρική παράκαµψη µε µακρύ 

σκέλος (long limb).  Εάν η χολοπαγκρεατική έλικα αναστοµωθεί 75-100εκ από την 

ειλεοτυφλική βαλβίδα, η γαστρική παράκαµψη ονοµάζεται περιφερικού τύπου (distal 

bypass) και προσθέτει βαθµό δυσαπορρόφησης λίπους και σύµπλοκων 

υδατανθράκων.  

• Κοινή έλικα: Είναι το υπόλοιπο τµήµα του λεπτού εντέρου από τη νηστιδο-

νηστιδική αναστόµωση µέχρι την ειλεοτυφλική βαλβίδα. Το µήκος αυτού του 

τµήµατος εξαρτάται από το συνολικό µήκος του εντέρου και δεν είναι σταθερό. 

Συνήθως, ωστόσο, αποτελεί το µεγαλύτερο τµήµα από τα τρία.  

 

 
Διάγραµµα 2: Γαστρική παράκαµψη 

 

6.1.3 Χολοπαγκρεατική εκτροπή (BPD) 

 Όπως προαναφέρθηκε, το 1979, ο Nicola Scopinaro στην Ιταλία ανέπτυξε µια νέα 

τεχνική που προκαλεί µερική δυσαπορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, κυρίως των 

λιπών και των σύµπλοκων υδατανθράκων, χωρίς την δηµιουργία τυφλής έλικας, γνωστή 

ως χολοπαγκρεατική εκτροπή [391]. Η επέµβαση οφείλει να συνοδεύεται από µείωση της 

γαστρικής οξύτητας για την αποφυγή ανάπτυξης αναστοµωτικού έλκους. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε υφολική ή επιµήκη γαστρεκτοµή ή µε κατάργηση της γαστρικής και 
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εντερικής φάσης της έκκρισης οξέος που µπορεί να επιτευχθεί µε γαστρική παράκαµψη 

(παραλλαγές).  

 Η κατά  Scopinaro επέµβαση αποτελείται από µια οριζόντια µερική γαστρεκτοµή, 

που καταλείπει γαστρικό θύλακα συνολικής χωρητικότητας 200-350ml, µε σύγκλειση 

του δωδεκαδακτύλου, µια γαστρο-νηστιδική αναστόµωση µε έλικα Roux µήκους 250εκ 

και κοινή έλικα µε αναστόµωση της χολοπαγκρεατικής έλικας στα 50εκ από την 

ειλεοτυφλική  βαλβίδα [392] – Διάγραµµα 3. 

 

 
Διάγραµµα 3: Χολοπαγκρεατική εκτροπή 

 

6.1.4 Χολοπαγκρεατική εκτροπή µε δωδεκαδακτυλικό διακόπτη (Duodenal Switch) 

 Πρόκειται για τροποποίηση της επέµβασης Scopinaro, που οδηγεί επίσης σε 

δυσαπορρόφηση µέσω χολοπαγκεατικής εκτροπής. Περιεγράφηκε αρχικά από τον Hess, αλλά 

εξαπλώθηκε από τον Marceau και τους συνεργάτες του. Έγινε πολύ γρήγορα δηµοφιλής στις 

ΗΠΑ και στον Καναδά [393]. Οι παραλλαγές από την κύρια επέµβαση είναι: 

• Επιµήκης γαστρεκτοµή που ξεκινά σε απόσταση 6εκ από τον πυλωρό και αφαιρεί το 

90% του στοµάχου καταλείποντας το 10% µε συνολική χωρητικότητα 60-80ml. 

• Διατήρηση του πυλωρού. 

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

διατοµή του δωδεκαδακτύλου και σύγκλειση του περιφερικού του τµήµατος, ενώ η 

χολοπαγκρεατική έλικα αναστοµώνεται 100εκ από την ειλεοτυφλική βαλβίδα 

(Διάγραµµα 4). 
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Διάγραµµα 4: Χολοπαγκρεατική εκτροπή µε δωδεκαδακτυλικό διακόπτη (Duodenal Switch) 

 

6.1.5 Χολοπαγκρεατική εκτροπή µακρών ελίκων (BPD-LL) 

 Μια ακόµη παραλλαγή της χολοπαγκρεατικής εκτροπής είναι η επέµβαση µακρών 

ελίκων. Επιτυγχάνει µείωση της γαστρικής οξύτητας µε τη δηµιουργία ενός µικρού 

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

στην ανατοµική του θέση. Ακολουθεί η δηµιουργία των ελίκων µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

προκαλείται µερική δυσαπορρόφηση λιπών και σύµπλοκων υδατανθράκων, ανάλογα µε την 

προηγουµένως περιγραφείσα τεχνική. Η επέµβαση αυτή έχει µικρότερους εγχειρητικούς 

κινδύνους, καθώς αποφεύγει την αφαίρεση του περιφερικού τµήµατος του στοµάχου [394]. 

 

6.1.6 Επιµήκης γαστρεκτοµή (SG) 

 Οι  Hess & Marceau τη χρησιµοποίησαν ως πρώτου σταδίου επέµβαση σε 

υπερπαχύσαρκους αλλά και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που επρόκειτο να υποβληθούν σε 

χολοπαγκρεατική εκτροπή µε δωδεκαδακτυλικό διακόπτη [395, 396]. Αν και ο Gagner ήταν ο 

πρώτος που την περιέγραψε ως επέµβαση ενός σταδίου, ο Johnston ήταν εκείνος που εξέθεσε 

πρώτος την ιδέα δηµιουργίας ενός γαστρικού σωλήνα συρράπτοντας το στοµάχι µε οδηγό 

έναν στοµατογαστρικό σωλήνα το 1987.  

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 
[397]. 
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Η ιδέα της χρήσης της επιµήκους γαστρεκτοµής ως πρώτου σταδίου επέµβαση σε 

ασθενείς υπερπαχύσαρκους (BMI≥50kg/m2) ή/και υψηλού κινδύνου, προήλθε 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[398]. Η σκέψη της 

χρήσης της επιµήκους γαστρεκτοµής ως επέµβαση πρώτου σταδίου ώστε να οδηγηθούν αυτοί 

οι ασθενείς µε καλύτερες συνθήκες στο  χειρουργείο (συνεπεία της αρχικής απώλειας 

βάρους),  προκειµένου να υποβληθούν στο βαρύτερο δεύτερο σκέλος της επέµβασης, ήταν 

αποτέλεσµα µελέτης που ανέφερε σαφώς µικρότερη νοσηρότητα και θνητότητα σε ασθενείς 

που υποβλήθηκαν σε επέµβαση 2 σταδίων [399, 400]. 

Τα άριστα αποτελέσµατα και η θεαµατική απώλεια βάρους επέφεραν την άρνηση 

των ασθενών να υποβληθούν στο δεύτερο σκέλος της επέµβασης, και τη χρήση της 

επιµήκους γαστρεκτοµής ως οριστικής και µόνιµης βαριατρικής επέµβασης [401, 402]. 

Τεχνικά: Πραγµατοποιείται 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 (γαστρικό “µανίκι”). 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 [403]- Διάγραµµα 5. 

 

Διάγραµµα 5: Επιµήκης γαστρεκτοµή 
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6.1.7 Λαπαροσκοπική τεχνική 

Σήµερα το 85% των επεµβάσεων για κλινικά σοβαρή παχυσαρκία γίνονται 

λαπαροσκοπικά και το ποσοστό αυτό αναµένεται να αυξηθεί τα ερχόµενα χρόνια [404, 405]. 

Η λαπαροσκοπική προσπέλαση έχει ανάλογα αποτελέσµατα µε την ανοικτή 

χειρουργική για την αντιµετώπιση της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας, αλλά 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 [406-408].  

 

6.1.8 Επιλογή της επέµβασης 

 Η σηµαντική ερώτηση που πρέπει να απαντήσει κανείς δεν είναι ποια επέµβαση είναι 

καλύτερη, αλλά πότε υπάρχει ένδειξη για χειρουργική θεραπεία. Όλες οι τρέχουσες 

επεµβάσεις της καθηµέραν πράξης επιτυγχάνουν σηµαντική απώλεια βάρους. Ο τύπος, 

λοιπόν, της επέµβασης είναι µία λεπτοµέρεια που µπορεί να καθοριστεί από τις ανάγκες και 

τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Δεδοµένου του επιπολασµού και της παθογένειας της 

παχυσαρκίας, η απώλεια βάρους είναι, αναµφισβήτητα, η πιο αποτελεσµατική θεραπεία στην 

ιατρική σήµερα. Μία σηµαντική απώλεια βάρους έχει µεγάλα οφέλη για την υγεία, την 

επιβίωση και την ποιότητα ζωής. Ο ΣΔ τύπου 2 είναι το απόλυτο παράδειγµα µίας νόσου 

σχετιζόµενης µε την παχυσαρκία, που δύναται να υποστρέψει στην πλειοψηφία των ασθενών 

µε την απώλεια βάρους [387]. 

 Πολλές φορές η επιλογή της επέµβασης γίνεται µε βάση την επέµβαση στην οποία 

εξειδικεύεται περισσότερο το συγκεκριµένο κέντρο που θα απευθυνθεί ένας παχύσαρκος 

ασθενής. Σε µεγάλα κέντρα που υπάρχουν πολλές επιλογές, παράγοντες που θα παίξουν ρόλο 

είναι ο βαθµός παχυσαρκίας και η βαρύτητα της συνοσηρότητας. Λαµβάνεται υπόψη και η 

επιθυµία του ασθενούς, αλλά προτίστως η δυνατότητά του να πειθαρχήσει στις 

µετεγχειρητικές οδηγίες και απαιτήσεις (για παράδειγµα συµµόρφωση µε τα συµπληρώµατα 

διατροφής που απαιτούνται µετά από γαστρική παράκαµψη σε αντίθεση µε την πιο εύκολη 

συµµόρφωση µετά από επιµήκη γαστρεκτοµή).  

 Σε παγκόσµιο επίπεδο αυτή τη στιγµή, φαίνεται πως η γαστρική παράκαµψη µένει 

στην πρώτη θέση µε το 46,6% να προτιµούν τη συγκεκριµένη επέµβαση. Ακολουθούν η 

επιµήκης γαστρεκτοµή µε 27,8% και ο ρυθµιζόµενος γαστρικός δακτύλιος µε 17,8% (έπεσε 

στην τρίτη θέση από το 2008 υπέρ της επιµήκους γαστρεκτοµής που, ωστόσο, εξελίχθηκε σε 

ενός σταδίου επέµβαση). Η  χολοπαγκρεατική εκτροπή εφαρµόζεται πλέον σε ενα 2,2% του 

πληθυσµού [405].  
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6.2 Επεµβάσεις υπό διερεύνηση – Μεταβολική Χειρουργική 

6.2.1 Γενικά 

 Η συνεχώς αυξανόµενη επίπτωση της παχυσαρκίας στην πανδηµία που πλήττει την 

υφήλιο, έδωσε την αφορµή για την εξειδίκευση στη Βαριατρική (αρχικά) και Μεταβολική 

(πλέον) χειρουργική. Από το 1950 και µετά, και ειδικότερα την τελευταία 20ετία, οι εξελίξεις 

στον τοµέα είναι ραγδαίες.  

 Αρχικά κινούµενοι στο µαθηµατικό µοτίβο περί ενεργειακού ισοζυγίου, ο 

χαρακτήρας των επεµβάσεων ήταν περιοριστικός και δυσαπορροφητικός προκειµένου να 

µειώσει το ποσό προσλαµβανόµενων θερµίδων. Ωστόσο, σταδιακά, ακόµη και σε 

δυσαπορροφητικού (πχ χολοπαγκρεατική εκτροπή) ή περιοριστικού (πχ επιµήκης 

γαστρεκτοµή) ή και µεικτού (πχ γαστρική παράκαµψη) τύπου επεµβάσεις, αναγνωρίστηκαν 

επιπλέον µηχανισµοί που διερευνήθηκαν µε αφορµή την ανακάλυψη των εντερο-ορµονών 

και των νευροπεπτιδίων που παίζουν ρόλο στην ενεργειακή οµοιοστασία. Δεν γνωρίζουµε 

ακόµη το σύνολο των µηχανισµών και των µονοπατιών που εµπλέκονται. Σίγουρα, όµως, 

πρόκειται για ένα πολύπλοκο δίκτυο σταθµών που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε πολύ 

λεπτές ισορροπίες, ενώ βλάβη ενός από τα σηµεία σταθµούς µπορεί να επιφέρει απορρύθµιση 

σε όλο το σύστηµα µε αποτέλεσµα την παχυσαρκία ή το ΣΔ τύπου 2 ή και τα δύο.  

 Η Μεταβολική χειρουργική στοχεύει να διορθώσει τις βλάβες ή να υπερκεράσει την 

επίδρασή τους στο σύστηµα, εκµεταλλευόµενη τους µηχανισµούς ανάδρασης. Σε αυτό το 

πνεύµα και δεδοµένου ότι δεν ξέρουµε ακόµη τους επακριβείς µηχανισµούς, τα τελευταία 

δέκα χρόνια  έχουν προταθεί επεµβάσεις µε παρεµβάσεις στοχευµένες στην ενεργοποίηση 

των ορµονικών µηχανισµών που ξέρουµε µέχρι τώρα. Η, µεν, αποτελεσµατικότητά τους 

κρίνεται από την επίδραση που έχουν στο ΣΔ τύπου 2 και τις µεταβολές που επιφέρουν στις 

εντεροορµόνες και τα νευροπεπτίδια. Αποτελούν, δε, αφορµή για περαιτέρω ανακαλύψεις και 

διασαφήνιση των εµπλεκόµενων µηχανισµών.  

 Έχουν προταθεί πολλοί τύποι επεµβάσεων. Παρακάτω, όµως, περιγράφονται 

περιληπτικά οι πιο σηµαντικοί.  

 

6.2.2 Διχασµός διάβασης (Transit Bipartition) 

 Το 2006, ο Santoro και οι συνεργάτες του πρότειναν µία επέµβαση χωρίς τα συνήθη 

µηχανικά εµπόδια των περιοριστικών επεµβάσεων και χωρίς δυσαπορροφητικό στοιχείο, 

στοχεύοντας αποκλειστικά σε µεταβολές στη νευροενδοκρινική ρύθµιση. Αρχικά η επέµβαση 

ονοµάστηκε «επέµβαση πεπτικής προσαρµογής µε εντερικό ρεζερβουάρ» (Digestive 

Adaptation with Intestinal Reserve – DAIR)[409]. Αργότερα επεκράτησε ο ανωτέρω όρος του 

διχασµού διάβασης (transit bipartition)[410].  

Η επέµβαση περιλαµβάνει επιµήκη γαστρεκτοµή, επιπλεκτοµή κι εντερεκτοµή, 

διατηρώντας τα πρώτα 40εκ της νήστιδας και τα τελευταία 260εκ του ειλεού, διατηρώντας το 
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συνολικό λειτουργικό µήκος στα κατώτερα φυσιολογικά. Η νήστιδα αναστοµώνεται στον 

ειλεό, 80εκ από το τυφλό. Μία παράλληλη γαστρο-ειλεϊκή αναστόµωση δηµιουργεί το 

δεύτερο σκέλος της διάβασης (Διάγραµµα 6). 

 
Διάγραµµα 6: Διχασµός διάβασης 

 Η DAIR φαίνεται πως ενισχύει την νευροενδοκρινή απόκριση και προκαλεί 

σηµαντική απώλεια βάρους. Η επέµβαση µειώνει την παραγωγή της γκρελίνης και της 

ρεζιστίνης και δίνει τη δυνατότητα σε πιο πολλά διατροφικά χαρακτηριστικά να 

απορροφηθούν στο άπω έντερο ενισχύοντας, επιπλέον, την έκκριση των GLP-1 και PYY, η 

λειτουργία των οποίων θα συζητηθεί παρακάτω.  

 

 

6.2.3 Ειλεϊκή διαµεσολάβηση (ileal interposition) 

 Tην ίδια χρονιά (2006), ο De Paula  στην Βραζιλία, δηµοσίευσε τη δουλειά του 

επάνω σε µία επέµβαση που είχε πρώτη φορά σχεδιάσει το 1999, την ειλεϊκή διαµεσολάβηση 

(ileal interposition). Ξεκινώντας µε εφαρµογή σε ποντίκια, το κύριο στοιχείο της 

συγκεκριµένης επέµβασης, που και πάλι συνδυάζεται µε επιµήκη γαστρεκτοµή, είναι η 

µετάθεση ενός τµήµατος του τελικού ειλεού στην εγγύς νήστιδα, 50εκ από το σύνδεσµο του 

Treitz (Διάγραµµα 7) και αποκατάσταση της συνέχειας του σωλήνα µε τελικο-τελικές 

αναστοµώσεις. Ο συνδυασµός των δύο επεµβάσεων έχουν ως στόχο τη δηµιουργία ενός 

«νευροενδοκρινούς φρένου», ιδέα που είχε εκφραστεί πρώτη φορά το 1983[411]. 
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Διάγραµµα 7: Παρεµβάσεις στην ειλεϊκή διαµεσολάβηση 

 Από τις αρχικές µελέτες, η επέµβαση φαίνεται να είναι συγκρίσιµη µε τη γαστρική 

παράκαµψη σε αποτελεσµατικότητα κι επιπλοκές. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισµοί στην 

εφαρµογή της και ο µεγάλος αριθµός αναστοµώσεων κάνει την παρουσία πολύ έµπειρου 

χειρουργού  επιβεβληµένη [411], πόσο µάλλον για την πραγµατοποίησή της λαπαροσκοπικά.  

 

6.2.4 Ειλεϊκή µετάθεση (ileal transposition) 

 Το 2008, οι Boza, Gagner και οι συνεργάτες τους, δηµοσίευσαν τα πρώτα 

αποτελέσµατα της επέµβασης ειλεϊκής µετάθεσης (ileal transposition) σε ποντίκια, πάντα σε 

συνδυασµό µε επιµήκη γαστρεκτοµή. Παρουσιάζοντας µεγάλες οµοιότητες µε την ειλεϊκή 

διαµεσολάβηση, οι αναστοµώσεις στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι πλαγιο-πλάγιες, ενώ 

αφαιρείται ένα τµήµα ειλεού 100εκ, 30εκ περίπου από το τυφλό, για να τοποθετηθεί 15εκ 

από το σύνδεσµο του Treitz (Διάγραµµα 8).  

 
Διάγραµµα 8: Ειλεϊκή διαµεσολάβηση 

 Τα αποτελέσµατα της επέµβασης, ήταν, ως ήταν αναµενόµενο, και πάλι συγκρίσιµα 

της γαστρικής παράκαµψης, χωρίς να διαταράσσεται απόλυτα η συνέχεια του 

γαστρεντερικού σωλήνα. Ωστόσο, και πάλι υπάρχει ένας σεβαστός αριθµός αναστοµώσεων, 

αν και πλαγιο-πλάγιων αυτή τη φορά, που απαιτεί εξειδικευµένη χειρουργική οµάδα.  
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6.2.5 Επιµήκης γαστρεκτοµή µε πλαγιο-πλάγια νηστιδο-ειλεϊκή αναστόµωση (Sleeve 

Plus) 

 Περιγράφτηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Μελισσά και τους συνεργάτες του 

και η σύγκρισή της µε την απλή επιµήκη γαστρεκτοµή αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας 

µελέτης. Ουσιαστικά πρόκειται για την προσθήκη µιας απλής πλαγιο-πλάγιας νηστιδο-

ειλεϊκής αναστόµωσης 100εκ άπω του συνδέσµου του Treitz µε 100εκ εγγύς της 

ειλεοτυφλικής (Διάγραµµα 9) [412]. 

 
 Κλινικά η επέµβαση φαίνεται να υπερέχει της απλής επιµήκους γαστρεκτοµής, 

φτάνοντας σε απόδοση τα επίπεδα της γαστρικής παράκαµψης, τόσο στην απώλεια βάρους 

όσο και στη βελτίωση της συνοσηρότητας [412]. Οι επιπλοκές είναι επίσης συγκρίσιµες, 

θεωρητικά, προσθέτωντας µόνο την πιθανότητα αποτυχίας της αναστόµωσης και την 

πιθανότητα µηχανικής απόφραξης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι βάσει της µέχρι τώρα εµπειρίας, 

µία αντένδειξη για τη συγκεκριµένη επέµβαση είναι, µάλλον, η µη αλκοολική 

στεατοηπατίτιδα, καθώς η υπαλβουµιναιµία στα πρώτα µετεγχειρητικά στάδια έως της 

προσαρµογής, µπορεί να πυροδοτήσει την επιδείνωση της ηπατίτιδας [412], µε πιθανή 

επακόλουθη εκδήλωση ηπατικής ανεπάρκειας. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµά της είναι ότι το 

επιπλέον σκέλος είναι τεχνικά απλό και πλήρως αναστρέψιµο. 

 

6.3 Αποτελέσµατα των χειρουργικών επεµβάσεων 

 Υπάρχουν πολλές µελέτες που δείχνουν την αποτελεσµατικότητα της χειρουργικής 

αντιµετώπισης της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας και των συνοδών αυτής νοσηµάτων 

 

6.3.1 Απώλεια 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 

Διάγραμμα	  9:	  Sleeve	  Plus	  
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χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, είναι της τάξης του 60% του υπερβάλλοντος βάρους 

σώµατος [396]. 

Η µέγιστη απώλεια παρατηρείται ανάλογα µε τον τύπο της εγχείρησης 12-18 µήνες 

µετεγχειρητικά και κυµαίνεται στο 50-80% του υπερβάλλοντος βάρους [396, 413-415]. Με την 

πάροδο του χρόνου, ένα µέρος του βάρους που χάθηκε επανακτάται σταδιακά και η µέση 

τιµή της απώλειας για το ρυθµιζόµενο γαστρικό δακτύλιο είναι 40-55% στα 6 χρόνια [278, 281], 

50-60% για τις γαστρικές παρακάµψεις στα 15 χρόνια [416-418] και 65-80% για τους διάφορους 

τύπους χολοπαγκρεατικών εκτροπών στα 20 χρόνια [419, 420]. 

 Ένα ποσοστό ασθενών που κυµαίνεται στο 5-40% δε διατηρεί µακροπρόθεσµα 

απώλεια βάρους >40% του υπερβάλλοντος, που θεωρείται από τους περισσότερους ως το 

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 στο ρυθµιζόµενο 

γαστρικό δακτύλιο [421]. 

 

6.3.2 Βελτίωση ή πλήρης αναστροφή 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 ινσουλίνη [422, 423] και µαζί µε τις ορµονικές αλλαγές που αναφέρθηκαν ήδη, 

οδηγούν στη βελτίωση ή και στην πλήρη αναστροφή 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 [424].  

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 [421]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6: Θεραπεία µεταβολικού συνδρόµου σε σχέση µε την απώλεια βάρους µετά από χειρουργική 
αντιµετώπιση. JAMA 2004; 292: 1724-1737 
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 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 [425, 426]. Μειώνεται 

σηµαντικά ο κίνδυνος της φλεβοθρόµβωσης, βελτιώνεται η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια σε 

σηµαντικό ποσοστό και βελτιώνεται σηµαντικά η αναπνευστική λειτουργία λόγω άρσης του 

περιορισµού [421, 427]. 

 Τέλος, η µείωση του σωµατικού βάρους αίρει την αυξηµένη φόρτιση στη σπονδυλική 

στήλη και τις αρθρώσεις των κάτω άκρων [428, 429], 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. 

 

6.3.3 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[159, 430]. Επίσης καταγράφεται µία εξίσου 

σηµαντική µείωση της ανάγκης για ιατρική παρακολούθηση, νοσοκοµειακή περίθαλψη και 

ελάττωση του κόστους υγειονοµικής περίθαλψης. 

 

6.3.4 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[431]. Αιτίες 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)[273, 432, 433]. 

 

6.3.5 Νοσηρότητα – Επιπλοκές 

6.3.5.1 Επιπλοκές του αναπνευστικού συστήµατος 

 Η πνευµονική εµβολή συµβαίνει σε ποσοστό 1-2% και συνοδεύεται από θνητότητα 

της τάξης του 20-30%[434, 435]. 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[436, 

437]. 

 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 

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[438]. 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[439]. 

 

6.3.5.2 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[440, 441]. 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 του εναντίου. Εάν δεν αντιµετωπισθεί έγκαιρα, 

εξελίσσεται σε σήψη µε ταχεία ανάπτυξη ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων[442]. 
 Οι διαφυγές των αναστοµώσεων συµβαίνουν συχνότερα στο επίπεδο της γαστρο-

νηστιδικής αναστόµωσης, χωρίς να αποκλείονται διαφυγές από τη νηστιδο-νηστιδική 

αναστόµωση και τη συρραφή από τη σύγκλειση του στοµάχου ή του δωδεκαδακτύλου. Οι 

διαφυγές συµβαίνουν στην άµεση µετεγχειρητική περίοδο και η αντιµετώπισή τους οφείλει 
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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 γαστρο-γαστρικό συρίγγιο, εάν η τεχνική περιελάµβανε 

διαµερισµατοποίηση και όχι διατοµή του στοµάχου[443].  Μια άλλη κλινική εκδήλωση του 

γαστρο-γαστρικού συριγγίου είναι η ανάπτυξη αναστοµωτικού έλκους στη γαστρο-νηστιδική 

αναστόµωση. 

 

6.3.5.3 Έλκος – Στένωση -  Ειλεός - Χολολιθίαση 

Όλες οι αναστοµώσεις στο γαστρεντερικό υπόκεινται στον κίνδυνο ανάπτυξης 

στένωσης[444, 445]. 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[446]. 

 Η συχνότητα αναστοµωτικού έλκους µετά από γαστρική παράκαµψη κυµαίνεται 

µεταξύ 1% και 16%[447, 448]. 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, επειδή το 

κάπνισµα αυξάνει την έκκριση γαστρικού οξέος. Η φαρµακευτική θεραπεία µε αναστολείς 

της γαστρικής έκκρισης οξέος συνήθως επιλύει το πρόβληµα[449, 450]. 

 Η εντερική απόφραξη αποτελεί µετεγχειρητική επιπλοκή µε συχνότητα 3 - 5% και 

µπορεί να οφείλεται στην ανάπτυξη συµφύσεων ή εσωτερικών κηλών ή σε απόφραξη του 

εντέρου από φυτοπιλήµατα[451, 452]. Η επιπλοκή αυτή αντιµετωπίζεται συντηρητικά ή 

χειρουργικά όταν υπάρχουν σηµεία εντερικής ισχαιµίας. 

 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[453]. 

 

6.3.5.4 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 
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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 γαστρο-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. 

 

6.3.5.5 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
[454-456]. 

 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 βιταµινών A, D, E και K[457, 458]. Στον 

Πίνακα 7 συνοψίζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε τύπου επέµβασης και 

στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται η συχνότητα των µεταβολικών ανεπαρκειών στους διάφορους 

τύπους εγχειρήσεων όπως προκύπτουν από διάφορες δηµοσιευµένες   µελέτες. 

Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει εγχείρηση 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[459]. Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο εξατοµικευµένα και µετά από σχετική 

µελέτη, να επιλέγεται για κάθε ασθενή εκείνη η επέµβαση που θα παρέχει το 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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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 

 

 

7. Οµοιοστασία της Γλυκόζης και Ινσουλίνη 

7.1 Διαχείριση των υδατανθράκων 

Η γλυκόζη είναι η κινητήριος δύναµη του οργανισµού σε κυτταρικό επίπεδο, καθώς 

προσφέρει το µεγαλύτερο ποσό ενέργειας ανά καύση µορίου σε µορφή ATP. Επιπλέον, 

αποτελεί καύσιµο εκλογής για τα ευγενή όργανα (καρδιά, εγκέφαλος, πνεύµονες, νεφροί). Οι 

υδατάνθρακες είναι το διατροφικό στοιχείο που σχετικά εύκολα και γρήγορα αποδίδει 

ενέργεια άµεση προς χρήση υπό τη µορφή διµερών ή πολυµερών της γλυκόζης. Τα λίπη και 

οι πρωτεΐνες, αν και µπορούν να αποδώσουν γλυκόζη, θα καταναλώσουν ενέργεια για τη 

µετατροπή τους σε καύσιµη ύλη. Ο πρωταρχικός τους ρόλος είναι για τα µεν λίπη η 

αποθήκευση ενέργειας, για τις δε πρωτεΐνες η χρήση τους ως πρώτης ύλης, ως δοµικού 

υλικού του οργανισµού (κυτταρικές µεµβράνες, αντισώµατα, ορµόνες κοκ).  
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Όσον αφορά στην κλινική έκφραση της γλυκόζης, οι διακυµάνσεις των επιπέδων της 

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, βάσει της τρέχουσας 

γνώσης. 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. 

Σηµειωτέον, ένα µικρό ποσοστό γλυκόζης µετατρέπεται σε γλυκογόνο στους µυες σαν µορφή 

προσωρινής αποθήκευσης γλυκόζης για άµεση καύση.  

Αρχικά µέσω της πυλαίας, η προσλαµβανόµενη µε την τροφή γλυκόζη µεταφέρεται 

στα ηπατικά κύτταρα. 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[460]. 

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. 

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 
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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[461]. 

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 (αερόβιος κύκλος). Στη 

µυελώδη µοίρα ο µεταβολισµός της γλυκόζης είναι κυρίως αναερόβιος και καταλήγει στο 

σχηµατισµό γαλακτικού οξέος. 

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 στη 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 (Σχήµα 1). 

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 ιστοί δράσης των 

ορµονών αυτών είναι ο ηπατικός, ο µυϊκός και ο λιπώδης. Η φυσιολογική οµοιοστασία της 

γλυκόζης προϋποθέτει τη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ έκκρισης και δράσης της 

ινσουλίνης και των αντι-ινσουλινικών ορµονών. 
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Σχήµα 1: Διαχείριση της γλυκόζης µετά από γευµατική πρόσληψη υδατανθράκων. 

 

7.2 Ινσουλίνη 

Η ινσουλίνη είναι µία πρωτεΐνη διπλής αλύσου από 51 αµινοξέα. 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[462].  

Η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίµα είναι ο κύριος ρυθµιστής της έκκρισης 

ινσουλίνης: ακόµα και µικρές αυξήσεις γλυκόζης - της τάξης των 10 mg/dL µπορούν να 

διεγείρουν την έκκρισή της. 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 

(φαινόµενο επίδρασης των ινκρετινών). 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 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[463]. 
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Το παρασυµπαθητικό σύστηµα διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης και η ατροπίνη την 

αναστέλλει. 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 

γλυκαγόνης, η γλυκαγόνη αναστέλλει την έκκριση της ινσουλίνης και η σωµατοστατίνη 

αναστέλλει την έκκριση και των δύο[464]. 

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)[465]. 

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[466].  

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 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%)[467]. Η αποδόµηση της ινσουλίνης γίνεται µετά από τη σύνδεση της 

µε τους υποδοχείς και την είσοδο του συµπλέγµατος στο εσωτερικό του κυττάρου όπου η 
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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 αποτέλεσµα την αύξηση του 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[468]. 

 

8. Νευροπεπτίδια και εντερο-ορµόνες 

8.1 Γενικά 

Το κύριο όργανο ρύθµισης της ενεργειακής οµοιόστασης είναι ο εγκέφαλος παρότι 

και άλλα όργανα του σώµατος συµµετέχουν στη διαδικασία[469, 470]. 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 (Σχήµα 2). 

Η έρευνα για την κατανόηση των µηχανισµών εκείνων που συµβάλλουν στη γένεση 

της παχυσαρκίας εντατικοποιήθηκε και επεκτάθηκε πολύ σε βάθος  µετά το 1994 χρονιά που 

ανακαλύφθηκε η λεπτίνη[471]. Η ανακάλυψη της λεπτίνης αποτέλεσε την πρόδροµο για την 

ακόλουθη ανακάλυψη πολλών νέων ουσιών, καθώς και νευρωνικών υποθαλαµικών 

κυκλωµάτων που εµπλέκονται στη ρύθµιση της όρεξης και της ενεργειακής ισορροπίας του 

οργανισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 2: Ο ρόλος του ΚΝΣ στη ρύθµιση της ενεργειακής οµοιόστασης 



75	  
	  

 

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 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 ανορεξιογόνα πεπτίδια όπως η TRH, 

η CRH και η ωκυτοκίνη, ενώ η πλάγια υποθαλαµική περιοχή και η περι-ψαλιδική παράγουν 

ορεξιογόνα πεπτίδια όπως η ορεξίνη-Α και η µελανοκορτίνη (MCH)[472, 473]. 

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. 

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 



76	  
	  

συγκεκριµένων θρεπτικών συστατικών και τροποποιούν την πρόσληψη τροφής. Αναλυτική 

περιγραφή των ορµονών του πεπτικού γίνεται παρακάτω. 

 

8.2 Γκρελίνη 

 Η γκρελίνη είναι ένα πολυπεπτίδιο 28 αµινοξέων το οποίο προέρχεται από το 

πρόδροµο µόριο της προ- γκρελίνης[474, 475]. 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. 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[474, 476]. 

Η γκρελίνη είναι ο ενδογενής σύνδεσµος του υποδοχέα που επάγει την έκκριση της 

αυξητικής ορµόνης (GHS-R1a)[475]. Ωστόσο, έχει δειχθεί ότι το πεπτίδιο αυτό προκαλεί 

σηµαντική αύξηση στην πρόσληψη τροφής µε µηχανισµό ανεξάρτητο της αυξητικής 

ορµόνης[477-480]. 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 µεσο-µεταιχµιακού ντοπαµινεργικού συστήµατος[481-483]. 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[481, 482, 484]. 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[485]. Η 

φυσιολογική συσχέτιση των παραπάνω δράσεων παραµένει άγνωστη και ο κύρια αποδεκτός 

ρόλος της γκρελίνης είναι στη ρύθµιση της ενεργειακής ισορροπίας. 

Όταν χορηγείται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ) η γκρελίνη προκαλεί τη λήψη 

τροφής µε τρόπο ανάλογο µε το νευροπεπτίδιο Υ (ΝΡΥ)[477, 478, 480]. Η γκρελίνη διεγείρει 

επίσης την όρεξη και την πρόσληψη τροφής όταν χορηγείται συστηµατικά σε τρωκτικά[477, 

479] και σε ανθρώπους[486]. 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[487]. Η γκρελίνη διεγείρει πιο ισχυρά την σίτιση όταν χορηγείται άµεσα στον τοξοειδή 

πυρήνα, διότι διεγείρει την απελευθέρωση του ΝΡΥ από τον υποθάλαµο[479]. 
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Τα επίπεδα πλάσµατος της γκρελίνης αυξάνονται στη νηστεία και παρουσιάζουν 

πτώση µετά από σίτιση σε τρωκτικά και ανθρώπους[488-490]. Μεταγευµατικά, οι τιµές 

γκρελίνης του πλάσµατος καταστέλλονται ανάλογα µε το προσλαµβανόµενο θερµιδικό 

φορτίο[491]. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το λίπος καταστέλλει περισσότερο την 

γκρελίνη συγκριτικά µε τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες[492, 493]. Αυτό έως ένα βαθµό 

µπορεί να εξηγήσει τη µειωµένη όρεξη και τη σηµαντική αύξηση του σωµατικού βάρους που 

συνοδεύει τη διατροφή που είναι πλούσια σε λίπος. Ο συνδυασµός των παραπάνω στοιχείων 

τονίζει τη δράση της γκρελίνης ως παράγοντα που προκαλεί έναρξη της 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[494-499]. 

Το γεγονός αυτό έχει ερµηνευτεί ως αντιρροπηστικός µηχανισµός προκειµένου να 

ανασταλεί η υπερσίτιση στους παχύσαρκους και να αυξηθεί η σίτιση στους ελλειποβαρείς. Οι 

τιµές της γκρελίνης αυξάνονται µετά από απώλεια βάρους µε δίαιτα και άσκηση και 

καταστέλλονται µε υπερσίτιση[500-502]. 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[503, 504].  

 

8.3 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[505, 506]. Η εξωγενής χορήγηση αµυλίνης µειώνει τη λήψη τροφής 

και το σωµατικό βάρος[507]. 
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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 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[508]. 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[505]. 

 

8.4 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 

τυροσίνης (NPY). Τα πεπτίδια αυτά ασκούν τη δράση τους µέσω µίας οικογένειας τυροσινο-

υποδοχέων οι οποίοι συνδέονται µε πρωτεΐνη G. Τέσσερις υποκατηγορίες υποδοχέων έχουν 

ανευρεθεί- Υ1, Υ2, Υ4 καιΥ5 και όλοι τους εκφράζονται στον υποθάλαµο[509]. 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. 

 

8.4.1 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[510]. 

Όπως και µε το PYY η περιφερική του χορηγηση έχει ανορεξιογόνο δράση ενώ µετά από 

χορήγησή του στο ΚΝΣ παρατηρείται αυξηµένη πρόσληψη τροφής[511]. Η έκκρισή του 
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διεγείρεται από την τροφή και κυρίως από τις πρωτεΐνες, ενώ µειωµένα επίπεδά του 

παρατηρούνται στους παχύσαρκους[512, 513].  

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. 

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 

 

8.5 Πεπτίδιο τυροσίνης-τυροσίνης-YY (PYY) 

 Το ΡΥΥ υπάρχει σε δύο µορφές 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)[514]. Παρότι το ΡΥΥ συνδέεται µε την ίδια ευκολία σε όλους τους Υ 

υποδοχείς, το ΡΥΥ3-36 συνδέεται εκλεκτικά µε τους Υ2 υποδοχείς[509]. 

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[515]. 

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. 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[516]. 
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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[515, 517]. 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. 

Η συστηµατική χορήγηση ΡΥΥ3-36 αναστέλλει τη λήψη τροφής στα τρωκτικά και τον 

άνθρωπο[518-523]. 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[524]. 

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[525]. 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[526]. 

Τα επίπεδα του ΡΥΥ είναι χαµηλά σε ασθενείς µε κλινικά σοβαρή παχυσαρκία[518]. 

Έχει δειχθεί ότι οι παχύσαρκοι έχουν µικρότερες συγκεντρώσεις ΡΥΥ στη νηστεία και 

µεταγευµατικά συγκριτικά µε ασθενείς µικρότερου σωµατικού βάρους[517, 527]. Επιπλέον, 

προκειµένου να παραχθεί ανάλογη έκκριση ΡΥΥ και ανάλογη ανορεξία οι παχύσαρκοι 

ασθενείς θα πρέπει να καταναλώσουν πολύ µεγαλύτερο θερµιδικό φορτίο. 

 

8.6 Γλουκαγονοειδές 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[528-530]. Η πρώτη ινκρετίνη που ανακαλύφθηκε ήταν το 

πολυπεπτίδιο που αναστέλλει τη γαστρική έκκριση (GIP)[531]. 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[532]. 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). 
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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[533, 534]. Η έκκριση του GLP-1 από τα κύτταρα L επηρεάζεται από την 

τροφή καθώς και από ενδοκρινικά και νευρικά ερεθίσµατα. 

Η λήψη τροφής στον άνθρωπο συνοδεύεται από ταχεία έκκριση GLP-1[535]. 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)[536]. 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[537]. 

Σε αντίθεση µε την πρώιµη φάση, η όψιµη φάση έκκρισης του GLP-1 προκαλείται 

ως επί το πλείστον από την επαφή της τροφής µε τα L κύτταρα στην περιφερική µοίρα του 

ειλεού[538]. 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. 

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)[539]. 

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. 

Στο πάγκρεας το GLP-1 προκαλεί ποικίλες βιολογικές λειτουργίες 

συµπεριλαµβανοµένης της επαγωγής της εξαρτώµενης από τη γλυκόζη έκκρισης της 

ινσουλίνης[540]. Επιπλέον, το GLP-1 αυξάνει την ευαισθησία των β κυττάρων στη γλυκόζη 

και βελτιώνει την ικανότητά τους να απαντούν σε αυτή[541]. 

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[542]. 
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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[543]. 

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[544, 545]. 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. 

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[546, 547]. 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[548].  

 

8.7 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 17). 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 17: 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 
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8.8 Λεπτίνη 

 Εκκρίνεται από τον λιπώδη ιστό στην κυκλοφορία. Περνά τον αιµατοεγκεφαλικό 

φραγµό και µεταφέρει στον εγκέφαλο πληροφορίες σχετικές µε το µέγεθος των 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[462]. 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  

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[471]. Η 

υπερλεπτιναιµία και η λεπτινοαντοχή φαίνεται να είναι ο κανόνας στην ανθρώπινη 

παχυσαρκία[549]. Δίαιτες πλούσιες σε λιπαρά µειώνουν επίσης την έκφραση του υποδοχέα της 

λεπτίνης, συµβάλλοντας στη λεπτινο-αντοχή[471].  

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[471]. 

 

9. Μηχανισµοί απώλειας βάρους µετεγχειρητικά 

9.1 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[396, 550, 551].  
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9.2 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[552]. Η ορεξιογόνος ορµόνη 

γκρελίνη εκκρίνεται από το θόλο του στοµάχου µε την πρόσληψη τροφής. Μετά από 

γαστρική παράκαµψη 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 τροφής. Η αφαίρεση του θόλου 

του στοµάχου, µετά από επιµήκη γαστρεκτοµή, έχει ως αποτέλεσµα την µεγάλη µείωση των 

επιπεδών της γκρελίνης. Πρόσφατες µελέτες αποδεικνύουν επίσης ότι η επιµήκη 

γαστρεκτοµή πλην της ταχύτερης γαστρικής κένωσης µειώνει και το χρόνο που χρειάζεται για 

να φθάσει η τροφή στην ειλέοτυφλική βαλβίδα[553], έχοντας ως αποτέλεσµα την έκκριση ενός 

αριθµού πεπτιδίων-σηµάτων. Ορµόνες όπως το GLP-1, 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 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[554-556]. 

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[557].  

9.3 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[550, 551].  



85	  
	  

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. 

Οι µηχανισµοί που προκαλούν την απώλεια βάρους και τη διατήρησή της στο χρόνο 

για κάθε µία από τις σύγχρονες επεµβάσεις παρουσιάζονται επιγραµµατικά στον Πίνακα 9. 

 

 

 

• 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 9: Μηχανισµοί που οδηγούν σε απώλεια βάρους 
µετεγχειρητικά 
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1. Εισαγωγή 
1.1 Γενικά 

       Η επιµήκης γαστρεκτοµή περιεγράφηκε αρχικά ως επέµβαση πρώτου σταδίου 

περιοριστικού χαρακτήρα, ακολουθούµενη από χολο-παγκρεατική εκτροπή µε 

δωδεκαδακτυλικό διακόπτη ή από γαστρική παράκαµψη κατά Roux-en-Y. Όµως, η 

αποτελεσµατικότητά της σε αυτό το πρώτο στάδιο ήταν τόσο εντυπωσιακή ώστε σύντοµα 

αναγνωρίστηκε ως ενός σταδίου επέµβαση για παχύσαρκους ασθενείς µε Δείκτη Μάζας 

Σώµατος (ΒΜΙ) άνω των 40kg/m2 ή άνω των 35kg/m2 µε σχετιζόµενη συνοσηρότητα [398, 403, 

558-560].  

        Ωστόσο, η πιο εκτενής και σε βάθος χρόνου µελέτη της επέµβασης έως τώρα δείχνει 

πως υπάρχουν περιορισµοί στην εφαρµογή και στην αποτελεσµατικότητά της µε την 

EWBMIL% να µην ξεπερνά το 60% στα 5-6 έτη µετεγχειρητικά, ενώ έχει παρατηρηθεί 

επαναπρόσληψη βάρους και επιστροφή της συνοσηρότητας σε άλλοτε άλλο ποσοστό [561-567]. 

Αν και τα στοιχεία δεν είναι ακόµη συντριπτικά καθώς ο συνολικός αριθµός των ασθενών 

που έχουν µελετηθεί παρουσιάζει ποικιλοµορφία και η επέµβαση αυτή καθαυτή δεν έχει 

πλήρως τυποποιηθεί (πχ χρήση διαφορετικού “bougie” από κέντρο σε κέντρο[568]) συνεχώς 

προτείνονται συµπληρωµατικές παρεµβάσεις που θεωρητικά µπορούν να ενισχύσουν τη 

δυναµική της σε µορφή επέµβασης ενός σταδίου [409-411, 569-573]. 

 

1.2 Νηστιδο-Ειλεϊκή Αναστόµωση 

        Η επιµήκης γαστρεκτοµή µε πλαγιο-πλάγια νηστιδο-ειλεϊκή αναστόµωση (SGPlus) 

περιεγράφηκε αντιστοίχως ως εναλλακτική της απλής επιµήκους γαστρεκτοµής για καλύτερα 

αποτελέσµατα[412]. Μετά την παρουσίαση ενός αριθµού προτεινόµενων πολύπλοκων 

επεµβάσεων σχεδιασµένων να ενισχύσουν τη δυναµική της επιµήκους γαστρεκτοµής[409-411, 

569, 572-575], µε πρώιµο ερεθισµό του άπω ειλεού, σχεδιάσαµε και παρουσιάζουµε µία τεχνικά 

απλή, πλήρως αναστρέψιµη και χειρουργικά ασφαλή επέµβαση σε συνδυασµό µε την 

επιµήκη γαστρεκτοµή[412].  

        Στην απλότητα µίας πλαγιο-πλάγιας νηστιδο-ειλεϊκής αναστόµωσης φαινόταν να 

υπάρχει όλη τη δυναµική για την οποία συναγωνίζονται όλες οι σύγχρονες επεµβάσεις της 

µεταβολικής χειρουργικής: σύντοµη διάβαση της τροφής προς τον ειλεό, διαµεσολαβούµενη 

και από την επιµήκη γαστρεκτοµή, χωρίς εκτεταµένες εκτοµές ή παρατεταµένο χρόνο 

χειρουργείου, µε σχετικά µικρό κόστος. Βεβαίως, όπως είναι φυσικό σε κάθε νέο-

αναπτυσσόµενη εξειδίκευση, περαιτέρω διερεύνηση ήταν απαραίτητη.  
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1.3 Σκοπός - Διερεύνηση υπεροχής 

       Η κλινική υπεροχή της σύνθετης επέµβασης ήταν προφανής σε πρώιµα 

µετεγχειρητικά στάδια σε σύγκριση µε την απλή επιµήκη γαστρεκτοµή, τόσο λόγω της 

παρατηρούµενης διαφοράς στην απώλεια βάρους όσο και στην εξοµάλυνση ή/ και λύση της 

προεγχειρητικά καταγεγραµµένης συνοσηρότητας µε ιδιαίτερη έµφαση στον Σακχαρώδη 

Διαβήτη τύπου 2[412]. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε πολλαπλές υποθέσεις σχετικά µε τους 

πιθανούς µηχανισµούς που µπορεί να διαφέρουν µεταξύ των δύο επεµβάσεων. Καθώς το 

σκέλος της Επιµήκους Γαστρεκτοµής έχει ερευνηθεί και ερευνάται εκτενώς, επιλέχθηκε ως 

επέµβαση – µάρτυρας για την περαιτέρω µελέτη της σύνθετης επέµβασης.   

       Όπως έχει γραφτεί εκτενώς στο γενικό µέρος, ο τρόπος µε τον οποίο το σώµα 

διαχειρίζεται τα αποθέµατα ενέργειας και ρυθµίζει το βάρος του, φαίνεται να είναι η 

αλληλεπίδραση µιας ετερογενούς οµάδας από νευροπεπτίδια, εντερικές ορµόνες, ινκρετίνες, 

µικροµόρια και σηµατοδοτικά µονοπάτια που συντονίζονται µεταξύ τους µε σύµπλοκους 

τρόπους οδηγώντας σε µία καθόλα ισορροπηµένη επικοινωνία ανάµεσα στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα, το λιπώδη ιστό, το πάγκρεας, το ήπαρ και το γαστρεντερικό σωλήνα. Όλοι αυτοί οι 

αλληλένδετοι µηχανισµοί ελέγχουν και ρυθµίζουν την όρεξη, την πρόσληψη τροφής και την 

κατανάλωση ενέργειας µέσω ορεξιογόνων και ανορεξιογόνων µονοπατιών που µε τη σειρά 

τους ασκούν επιρροή στον εντερο-υποθαλαµικό άξονα [576, 577]. Οι πιο σηµαντικές αυτών των 

ορµονών που ενδεχοµένως µπορούν να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση αυτών των 

µηχανισµών είναι: η γκρελίνη, το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (PP), το πεπτίδιο τυροσίνης-

τυροσίνης (PYY), το γλουκαγονοειδές πολυπεπτίδιο-1 (GLP-1), η αµυλίνη και η 

αντιποκυτοκίνη λεπτίνη [578].  

 

2. Ασθενείς & Μέθοδος 
2.1 Γενικά 

       Η παρούσα πρόκειται για µελέτη διπλής αντιστοιχισµένης κοορτής ασθενών που 

αντιµετωπίστηκαν στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυµα από την ίδια χειρουργική οµάδα µε στόχο τη 

σύγκριση δύο επεµβάσεων παχυσαρκίας, µε κύρια διαφορά µεταξύ τους την προσθήκη µιας 

πλαγιο-πλάγιας νηστιδο-ειλεϊκής αναστόµωσης στη δεύτερη.  

       Η προεγχειρητική εκτίµηση των ασθενών ήταν κοινή, όπως και η µετεγχειρητική 

παρακολούθηση. Μικρές διαφορές στην περιεγχειρητική φροντίδα θα επισηµανθούν 

παρακάτω. 

       Η µελέτη διεξήχθη σύµφωνα µε τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι (1975)[579] κι 

ενεκρίθη από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, 

καθώς και από την Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης – 

Σχολής Ιατρικής.  
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2.2 Όροι & Προϋποθέσεις 

2.2.1 Συγκατάθεση 

       Όλοι οι ασθενείς έλαβαν γραπτή συγκατάθεση µε πλήρη και λεπτοµερή περιγραφή 

τόσο των επεµβάσεων όσο και της µελέτης προεγχειρητικά και συµπεριελήφθησαν µόνον 

εφόσον επέστρεψαν αµφότερες υπογεγραµµένες. Στις συγκαταθέσεις περιλαµβάνονταν 

πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε πιθανές επιπλοκές αµφότερων των επεµβάσεων, 

µετεγχειρητικές οδηγίες (διαιτολόγιο, άσκηση) καθώς και επεξήγηση της µελέτης (χρονικά 

σηµεία κλειδιά, τι ακριβώς θα µελετηθεί, πώς και πότε θα γίνονται οι αιµοληψίες).  

       Σηµειωτέον πως, στη διαδικασία της ένταξης, µέλη της οµάδας ήταν διαθέσιµα για 

να ενηµερώσουν και προφορικά τους ασθενείς προκειµένου να συζητηθούν και όποιες 

απορίες επί του κειµένου των συγκαταθέσεων.  

 

2.2.2 Κριτήρια επιλογής 

     Τα κριτήρια ένταξης στη µελέτη ήταν:  

α) BMI≥40kg/m2 ή  

β) ≥35kg/m2 µε σηµαντική συνοσηρότητα που µπορεί δυνητικά να βελτιωθεί µε απώλεια 

βάρους,  

γ) ιστορικό νοσογόνου παχυσαρκίας για τουλάχιστον 5 συνεχή έτη και  

δ) αποτυχία σηµαντικής απώλειας βάρους µε συντηρητικά µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  

 

2.2.3 Κριτήρια αποκλεισµού 

      Ως κριτήρια αποκλεισµού τέθηκαν τα εξής:  

α) ιστορικό προηγούµενης χειρουργικής επέµβασης στο γαστρεντερικό σωλήνα, β) ιστορικό 

αποφρακτικού ειλεού,  

γ) ιστορικό επίσηµα διαγνωσµένης και καταγεγραµµένης ψυχιατρικής νόσου,  

δ) ιστορικό φτωχής συµµόρφωσης σε διαιτητικούς περιορισµούς και  

ε) ιστορικό ηπατικής νόσου.  

Τα ίδια κριτήρια εφαρµόστηκαν τόσο στην οµάδα µελέτης (ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

επιµήκη γαστρεκτοµή µε νηστιδο-ειλεϊκή αναστόµωση) όσο και στην οµάδα ελέγχου 

(ασθενείς-µάρτυρες που υπεβλήθησαν σε επιµήκη γαστρεκτοµή). 

 

2.3 Ασθενείς 

       Τελικά στη µελέτη συµπεριελήφθησαν προοπτικά δώδεκα ασθενείς µε νοσογόνο 

παχυσαρκία, Καυκάσιας προέλευσης. Όλοι οι ασθενείς εκτιµήθηκαν προεγχειρητικά από µία 

πολυεπιστηµονική οµάδα, προκειµένου να κριθούν κατάλληλοι για συµµετοχή στη µελέτη. 

Και οι 12 ασθενείς υπεβλήθησαν εντέλει σε επιµήκη γαστρεκτοµή µε πλαγιο-πλάγια νηστιδο-

ειλεϊκή αναστόµωση (SGPlus). 
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       Αντιστοίχως, η οµάδα ελέγχου αποτελούταν από 15 νοσογόνα παχύσαρκους 

ασθενείς, αντιστοίχως επιλεγµένους, µε την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση σε ηλικία, φύλο 

και αρχικό σωµατικό βάρος, που υπεβλήθησαν σε απλή επιµήκη γαστρεκτοµή (Πίνακας 1α).   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α. Δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών που υπεβλήθησαν σε  Sleeve 
Gastrectomy Plus (SGPlus) και απλή επιµήκη γαστρεκτοµή (SG) κατά την ένταξη.  

c SGPlus Group SG Group 
Ηλικία (έτη) 35 (25-59) 40 (25-49) 
Αναλογία φύλου (♂/♀) 5/7 3/12 
Βάρος (κιλά) 127.5 (92-162) 130 (97-201) 
ΔΜΣ (kg/m2) 46.35 (35.05 – 54.7) 46.8 (37.6 – 58.7) 
Όλες οι τιµές υπεβλήθησαν σε t-test χωρίς να προκύψει στατιστικά σηµαντική διαφορά  (p>0.05). 

 

        Εστιάζοντας στη συνοσηρότητα, η µόνη υπολογίσιµη διαφορά µεταξύ των δύο 

οµάδων αφορούσε στην παρουσία διαβητικών ασθενών στην οµάδα της σύνθετης επέµβασης 

σε αντίθεση µε την οµάδα της απλής επιµήκους γαστρεκτοµής (Πίνακας 1β).  

Πίνακας 1β:  Καταγεγραµµένη συνοσηρότητα των ασθενών των δύο οµάδων 
προεγχειρητικά 

Συνοσηρότητα SGPlus (12) SG (15) 
ΣΔ τύπου 2 5 (41,67%) 0 
Υπέρταση 4 (33,3%) 5 (33,3%) 
Δισλιπιδαιµία 4 (33,3%) 6 (40%) 
Υπνική Άπνοια 6 (50%) 7 (46,7%) 
Αν και τα νούµερα είναι µικρά, εντούτοις δεν υπήρχε καµία στατιστική διαφορά µεταξύ των οµάδων 
(p>0.05) µε εξαίρεση την παρουσία διαβητικών ασθενών στην πρώτη οµάδα.  
 

 Αν και οι ασθενείς που πήραν µέρος στη µελέτη ήταν ήδη επισήµως διαγνωσµένοι 

όσον αφορά στη συνοσηρότητά τους, αυτή ορίζεται ως εξής: 

• Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 => glu ορού νηστείας ≥ 126mg/dl σε τρεις διαδοχικές 

µετρήσεις µε παθολογική OGTT[580] και γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη (HbA1c) 

≥6.5% – Εικόνα 1 

• Υπέρταση => συστολική >140mmHg και διαστολική>90mmHg σε ηρεµία χωρίς 

φαρµακευτική αγωγή 

• Δυσλιπιδαιµία => Ολική χοληστερόλη ορού >200mg/dl, LDL>130mg/dl, 

HDL<40mg/dl και τριγλυκερίδια ορού>140mg/dl 

• Υπνική άπνοια => Διαγνωσµένη µετά από µελέτη ύπνου µε χαρακτηρισµό 

βαρύτητας, µε ή χωρίς συσκευή θετικών πιέσεων.  
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Εικ. 1: Κριτήρια διάγνωσης Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 βάσει της Αµερικανικής 

Διαβητολογικής Εταιρείας (American Diabetes Association) – 2012. 

 

2.4 Μέθοδος 

2.4.1 Προεγχειρητικός έλεγχος 

2.4.1.1 Εργαστηριακά 

       Ένα εύλογο διάστηµα προ της επέµβασης, έγινε καταγραφή του ιατρικού ιστορικού/ 

ατοµικού αναµνηστικού του συνόλου των ασθενών, καθώς και ο συνήθης κλινικο-

εργαστηριακός έλεγχος που απαιτείται προ οποιασδήποτε µέσης ή µεγάλης βαρύτητας 

επέµβασης (Πίνακας 2).  

 

• Γενική αίµατος, αιµοπετάλια, PT, PTT, INR, Fe, TIBC, φεριτίνη, φυλλικό οξύ, Β12, ΤΣΗ, Τ3, Τ4, 
AB-TPO, κορτιζόλη, γλυκόζη, OGTT (µε φόρτιση 75g γλυκόζης στα 30’, 60’, 90’, 120’), ουρία, 
κρεατινίνη, Na, K, Ca, Mg, P, ολικά λευκώµατα, χολερυθρίνη (άµεση & έµµεση) αλκαλική 
φωσφατάση, γGT, SGPT/ALT, SGOT/AST, αµυλάση, LDH, ουρικό οξύ, ολική χοληστερίνη, LDL, 
HDL, τριγλυκερίδια, PTH, ινσουλίνη, HbA1c,  

• Ενεργειακές ανάγκες ηρεµίας (έµµεση θερµιδοµετρία) 
• ΗΚΓ, Echo καρδιάς, καρδιολογική γνωµάτευση, φαρµακευτική αγωγή εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
• α/α θώρακος, σπιροµέτρηση, αέρια αίµατος, γνωµάτευση πνευµονολόγου, φαρµακευτική αγωγή 

εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
• Ψυχιατρική γνωµάτευση, φαρµακευτική αγωγή εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
• Υπέρηχος ήπατος – χοληφόρων 
• Άλλες εξετάσεις αν είναι αναγκαίο σύµφωνα µε το ιστορικό του ασθενούς. 

Πίνακας 2: Πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος για µέσης και µεγάλης βαρύτητας επεµβάσεις 
 

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) 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 γλυκόζη αίµατος µετρήθηκε µε τη µέθοδο της εξοκινάσης στον αναλυτή 

BECKMAN COULTER 5400. Η ινσουλίνη µετρήθηκε µε τη µέθοδο της ανοσολογικής 

δοκιµασίας χηµειοφωταύγειας µικροσωµατιδίων (chemiluminescent microparticle 

immunoassay) σε αυτόµατο αναλυτή (ARCHITECT I 2000, Abbot Laboratories, Diagnostic 

Division, Abbott Park, IL 60064 USA). 

Η γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη (HbA1c) µετρήθηκε στο χρόνο (t0) και 

προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της υγρής χρωµατογραφίας υψηλής πίεσης (HA-8140 

ANALYZER, MENARINI DIAGNOSTICS ITALY) 

 Με βάση τις µετρήσεις των επιπέδων νηστείας (χρόνος t0)  της ινσουλίνης (I0) και 

της γλυκόζης (G0) υπολογίστηκε ο δείκτης οµοιοστατικού µοντέλου αντίστασης στην 

ινσουλίνη (Homeostatic Model Assessment Index of insulin resistance) σύµφωνα µε τον τύπο 

HOMA: = [I0 (µUI/mL) x GL0 (mmol/L)] / 22.5 [581, 582]. 

Τα στοιχεία της µελέτης καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ειδικά 

ερωτηµατολόγια που σχεδιάστηκαν για το σκοπό της έρευνας.  

 

2.4.1.2 Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, BMI και %EBMIL 

Έγινε καταγραφή του σωµατικού βάρους και του ύψους των ασθενών και των δύο 

οµάδων προεγχειρητικά και στις ορισµένες χρονικές στιγµές στους 6 και 12 µήνες 

µετεγχειρητικά. Το ύψος µετρήθηκε, σε όρθια θέση χωρίς υποδήµατα, σε επιτοίχιο 

αναστηµόµετρο µε ακρίβεια χιλιοστού. Η µέτρηση του βάρους, σε χιλιόγραµµα (kg), 

πραγµατοποιήθηκε πρωινή ώρα επί αποβραδίς νηστείας,   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 (ΒΜΙ = kg/m2). Υπολογίστηκε σε όλους 

τους ασθενείς προεγχειρητικά και στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά. 

Το επί τοις % ποσοστό της απώλειας του πλεονάζοντος δείκτη µάζας σώµατος 

(%EBMIL ) υπολογίσθηκε από τον τύπο = [(προεγχειρητικός BMI – παρόν BMI ) / 

(προεγχειρητικός BMI – 25)] × 100 [583, 584]. Αντιστοίχως, υπολογίστηκε σε όλους τους 

ασθενείς στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά ως δείκτης κλινικού αποτελέσµατος. 

 

2.4.2 Χειρουργική Επέµβαση 

2.4.2.1 Περιεγχειρητική φροντίδα 

Η ενδεδειγµένη δίαιτα προς χειρουργείο ήταν µία πολύ ελαφριά υδρική µε τελευταίο 

γεύµα στις 8 το βράδυ προ χειρουργείου και τελευταία κατανάλωση υγρών από του στόµατος 

τα µεσάνυχτα (εξαίρεση µικρή ποσότητα νερού που µπορεί να συνόδευε από του στόµατος 

φαρµακευτική αγωγή το πρωί του χειρουργείου). Προετοιµασία εντέρου δεν ήταν 
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απαραίτητη. Στους ασθενείς µε υπνική άπνοια συνεστήθη χρήση της συσκευής τους (εφόσον 

είχε κριθεί απαραίτητο κατά την πνευµονολογική εκτίµηση και τη µελέτη ύπνου) τόσο την 

παραµονή του χειρουργείου, όσο και κατά την µετεγχειρητική περίοδο.  

Στους ασθενείς και των δύο οµάδων δύο ώρες προ του χειρουργείου χορηγούνταν 

υποδορίως ηπαρίνη χαµηλού µοριακού βάρους σε δόση 1 mg  ανά µονάδα δείκτη µάζας 

σώµατος. Κατά την είσοδο στην αναισθησία χορηγούνταν 3gr µίας κεφαλοσπορίνης δεύτερης 

γενιάς και 500 mg µετρονιδαζόλης.  

 

2.4.2.2 Χειρουργική Τεχνική  

Α. Θέση του ασθενούς και οργάνωση χειρουργικής αίθουσας. 

 Η επιµήκης γαστρεκτοµή πραγµατοποιήθηκε λαπαροσκοπικά σε όλους τους ασθενείς 

– µάρτυρες. Κατά το τυπικό της επέµβασης 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 2).  

 
 

Τοποθετούνται συνολικά 5 trocars: ένα οπτικό 5/12mm και 4 εργασίας 5/10mm 

(Εικόνα 2α και 2β). Η δηµιουργία πνευµοπεριτόναιου επιτυγχάνεται µε την ανοικτή µέθοδο 

κατά Hasson ή µε τη χρήση βελόνης τύπου Veress και διατηρείται σε πίεση 15 mmHg. Στην 

επέµβαση χρησιµοποιείται λαπαροσκόπιο µε γωνίωση 30ο.  

Εικ.	   2:	   Διάταξη	   στην	  

λαπαροσκοπική	  SG.	  
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Εικόνα 2Α και 2Β: Θέσεις των trocars  στην LSG 

Λόγω προσπάθειας τυποποίησης της νέας επέµβασης (Επιµήκης γαστρεκτοµή µε 

πλαγιο-πλάγια νηστιδο-ειλεϊκή αναστόµωση) – (Εικόνα 5), αυτή πραγµατοποιήθηκε ανοικτά 

σε διάταξη κλασσικής λαπαροτοµής: ασθενής σε ύπτια θέση µε τον χειρουργό στα δεξιά του 

και τους πρώτο και δεύτερο βοηθό στα αριστερά του. Η θέση της εργαλειοδοσίας στα δεξιά 

του χειρουργού προς τα πόδια του ασθενούς (Εικόνα 3).  

 
Εικ. 3: Διάταξη στην SGPlus. 

 

Β. Χειρουργικοί χρόνοι:  

Η επέµβαση πραγµατοποιείται ως εξής:  

Προηγείται η Επιµήκης Γαστρεκτοµή µε αποµάκρυνση του θόλου και του µείζονος 

τόξου του στοµάχου. 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 
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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). 
 

   
Εικ. 3 Α & Β: Διατοµή γαστροκολικού συνδέσµου 

Η εκτοµή τους εκτελείται µε έναν αυτόµατο ευθύ κοπτορράπτη (linear stapler) 5 µε 6 

εκατοστά εγγύς του πυλωρού, κατά µήκος ενός στοµατο-γαστρικού σωλήνα (κηρίο 

οισοφάγου) διαµετρήµατος 34French (bougie), το οποίο χειρίζεται ο αναισθησιολόγος µε την 

καθοδήγηση του χειρουργού, κι έως τη γωνία του His, µε κατεύθυνση από τον πυλωρό προς 

την καρδιο-οισοφαγική συµβολή (Εικόνα 3Γ). Η προκύπτουσα γραµµή συρραφής ενισχύεται 

µε ένα επιπλέον στρώµα συνεχούς συρραφής µε πολυγλυκονικό µονόκλωνο ράµµα 2/0. Με 

τον τρόπο αυτό αφαιρείται το 80% του στοµάχου (Εικόνα 3Δ) καταλείποντας γαστρικό 

σωλήνα κατά µήκος του ελάσσονος τόξου, συνολικής χωρητικότητας περίπου 60 ml. Γίνεται 

έλεγχος της στεγανότητας της γραµµής συρραφής µε την έγχυση διά του οισοφαγικού κηρίου 

120 ml αραιωµένου διαλύµατος κυανού του µεθυλενίου. 

Σηµειώνεται πως οι χρόνοι της επιµήκους γαστρεκτοµής είναι κοινοί στις δύο 

επεµβάσεις µε µόνη διαφορά την προσπέλαση. 

  
Εικ. 3 Γ & Δ: Διατοµή του στοµάχου και τελικό παρασκεύασµα επιµήκους γαστρεκτοµής.  

 Μετά την ολοκλήρωση της επιµήκους γαστρεκτοµής ακολουθεί ισο-περισταλτική 

πλαγιο-πλάγια αναστόµωση µεταξύ της νήστιδας, 100εκ περίπου, άπω του συνδέσµου του 

Treitz, και του τελικού ειλεού, 100εκ περίπου, εγγύς της ειλεο-τυφλικής βαλβίδας 



96	  
	  

χρησιµοποιώντας τον ίδιο ευθύ κοπτορράπτη µε κασέτα 5 εκατοστών (Εικόνα 4 Α&Β και 

εικόνα 5).  

  
Εικ. 4 Α & Β: Ευθυγράµµιση των ελίκων της αναστόµωσης και κατασκευή της.  

Προστίθεται συνεχής ορογόνος συρραφή στήριξης σε ένα στρώµα έντερο-µε-έντερο 

µε ράµµα µέταξας 2/0 εκατέρωθεν της αναστόµωσης και για µήκος 10 εκατοστών περίπου 

(Εικόνα 4 Γ&Δ), προκειµένου να προληφθεί πιθανή συστροφή του εντέρου στους δύο 

άξονες (torsion and twist) και να µειωθεί ο κίνδυνος µηχανικής απόφραξης. Μία µαλακή 

παροχέτευση σιλικόνης τοποθετείται µε το έσω άκρο αριστερά υποδιαφραγµατικά και τέλος 

κλείνεται το κοιλιακό τοίχωµα κατά στρώµατα.  

  
Εικ. 4 Γ & Δ: Ολοκλήρωση της αναστόµωσης µε το εκατέρωθεν στηρικτικό ράµµα.  
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Εικ. 5: Σχηµατική αναπαράσταση Επιµήκους γαστρεκτοµής µε πλαγιο-πλάγια νηστιδο-ειλεϊκή αναστόµωση. 
Σηµειώνονται ο ισοπερισταλτικός προσανατολισµός της αναστόµωσης και το ράµµα στήριξης εκατέρωθεν αυτής.  
 

2.4.3 Μετεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση    

Κατά τη ρουτίνα του τµήµατος, πέραν της καθιερωµένης µετεγχειρητικής 

φαρµακευτικής προφύλαξης (3 δόσεις αντιβιοτικής θεραπείας – ευρέως φάσµατος 

κεφαλοσπορίνη) δόθηκε επιπλέον χαµηλού µοριακού βάρους ηπαρίνη για την πρόληψη εν τω 

βάθει φλεβικής θρόµβωσης για τις πρώτες 10 µετεγχειρητικές ηµέρες και δια του στόµατος 

εσοµεπραζόλη για τις πρώτες 6 µετεγχειρητικές εβδοµάδες. Σε αντίθεση µε την απλή επιµήκη 

γαστρεκτοµή, δόθηκαν επιπλέον 500mg  µετρονιδαζόλης τρις ηµερησίως για µία περίοδο 14 

ηµερών µετεγχειρητικά για την πρόληψη φαινοµένων µετακίνησης βακτηριακών πληθυσµών 

λόγω πιθανής υπερανάπτυξης στον εντερικό σωλήνα.  Δόθηκαν, επιπλέον, οδηγίες για υδρική 

δίαιτα για τις 3 πρώτες µετεγχειρητικές εβδοµάδες. 

Όλοι οι ασθενείς και των δύο οµάδων υπεβλήθησαν σε διάβαση πεπτικού την 3η 

µετεγχειρητική ηµέρα µε τη χρήση πόσιµης γαστρογραφίνης και τη λήψη διαδοχικών 

εικόνων έως την είσοδο ακτινοσκιερού υλικού στην ειλεο-τυφλική βαλβίδα µε χρονοµέτρηση 

της διάβασης από την κατάποση έως το πέρασµα από τη βαλβίδα.  
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Η µετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών πραγµατοποιήθηκε στο τακτικό 

εξωτερικό ιατρείο της Μονάδας Χειρουργικής Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νοσηµάτων 

του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου την 15η µετεγχειρητική ηµέρα για αφαίρεση 

ραµµάτων και οδηγίες διατροφής καθώς και τους 1ο, 3ο, 6ο και 12ο µετεγχειρητικό µήνα.  

 

2.5 Εκτιµηθείσες παράµετροι 

 Οι παράµετροι που εκτιµήθηκαν και καταγράφηκαν, και για τις οποίες θα 

ακολουθήσει εκτενής συζήτηση παρακάτω, περιλαµβάνουν δείκτες της οµοιόστασης της 

γλυκόζης καθώς και εντερικές ορµόνες. Όλες οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµα 

φλεβικού αίµατος προεγχειρητικά (τιµές αναφοράς) και ακολούθως στους 6 και 12 µήνες 

µετεγχειρητικά, προ- και µετα-γευµατικά (t0= τιµές νηστείας, t1= 60 λεπτά µεταγευµατικά, t2= 

120 λεπτά µεταγευµατικά). 

      Πιο συγκεκριµένα µετρήθηκαν τα επίπεδα: γλυκόζης, ινσουλίνης, γκρελίνης, PP, PYY, 

GLP-1, αµυλίνης και λεπτίνης πριν και µετά από ένα τυποποιηµένο δοκιµαστικό γεύµα (µε 

αναλογίες 60% υδατάνθρακες, 21.7% πρωτεΐνες και 18.3% λίπη) στα 60 και στα 120 λεπτά. 

Επιπλέον φλεβικό αίµα χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της γλυκοζυλιωµένης 

αιµοσφαιρίνης (HbA1c) στους χρόνους t0. 

      Όλες οι αιµατολογικές εξετάσεις πραγµατοποιήθηκαν στα δείγµατα ορού που 

συνελέχθησαν στο πλαίσιο της µελέτης, ενώ η επεξεργασία και η καταγραφή τους έγιναν 

ανώνυµα βάσει αριθµητικών κωδικών. Οι ίδιες ακριβώς διαδικασίες ακολουθήθηκαν τόσο 

για την υπό µελέτη οµάδα όσο και για την οµάδα ελέγχου. 

 

2.5.1 Ορµονικές δοκιµές – Μεθοδολογία 

2.5.1.1 Δειγµατοληψία 

Η συλλογή των δειγµάτων αίµατος πραγµατοποιήθηκε µέσω καθετηριασµένης 

φλέβας µε σύριγγες προγεµισµένες µε: έναν αναστολέα πρωτεάσης για την ενεργό αµυλίνη 

(Sigma’s protease inhibitor cocktail – P2714), µία διπεπτιδάση IV, αναστολέα για την ενεργό 

GLP-1 (LINCO DPP4 - 010) και µία σερίνη πρωτεάση, αναστολέα για την ενεργό γκρελίνη 

(Roche Pefabloc SC/AEBSF – A154.2). Τα δείγµατα αφέθηκαν σε ηρεµία σε κάθετη θέση 

για έναν ελάχιστον χρόνο 30 λεπτών προκειµένου να πήξουν. Μετά από φυγοκέντρηση στους 

4oC , στις 1.000 στροφές για 10 λεπτά (σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή), ο 

υπερκείµενος ορός συνελέχθη και διαχωρίσθηκε σε κλάσµατα του 0,5 ml που 

αποθηκεύτηκαν στους -70oC  έως την ανάλυσή τους.  
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2.5.1.2 Ποσοτικός προσδιορισµός 

Ο προσδιορισµός και των 6 ορµονών έγινε ταυτόχρονα εις διπλούν µε την βοήθεια 

µίας νέας µεθόδου (Luminex®xMAP® technology) µε την  χρήση ενός MilliplexTM map kit 

(Human Gut Hormone panel HGT-68K; Millipore Corp., St. Charles, Missouri 63304 U.S.A) 

 Η αρχή χρήσης της τεχνολογίας Luminex®xMAP® στηρίζεται στην χρήση 

διαφορετικά ανιχνεύσιµων φθοριζόντων µικροσφαιριδίων, καθένα από τα οποία είναι 

επικαλυµµένο 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 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 σε ειδική συσκευή στροβιλωδών δονήσεων (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 

Έπεται ανασύσταση των µαρτύρων ποιοτικού ελέγχου 1 και 2 µε 250µL 

απιονισµένου νερού η συγκέντρωση των οποίων φαίνεται στον Πίνακα 3. 

 

 

Ορµόνες 

Αναµενόµενο εύρος µαρτύρων 

ποιοτικού ελέγχου Ι (pg/mL) 

Αναµενόµενο εύρος µαρτύρων 

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 88-183 309-642 
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Polypeptide 

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) Ανασύσταση του προτύπου 7 µε προσθήκη 250 µl απιονισµένου νερού.  

 

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) Προετοιµασία, µε διαδοχικές αραιώσεις από το πρότυπο δείγµα 7, των πρότυπων 

δειγµάτων µε τις διαφορετικές συγκεντρώσεις (Πίνακας 4) για την κάθε µία ορµόνη (Εικόνα 

6).  

 

 

 

 

Πρότυπο δείγµα:  7          6                 5                 4              3                2                 1 

                                      Εικ. 6: Προετοιµασία των πρότυπων δειγµάτων 

 

• Περιγραφή της διαδικασίας 

 Η όλη διαδικασία πραγµατοποιήθηκε σε ειδική πλάκα τύπου ELISA που έχει φίλτρο  

στον πυθµένα, για την έκπλυση και  συλλογή  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. 
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2. Προσθήκη: 

ü 25µL προτύπου ή µάρτυρα στις αντίστοιχες οπές 

ü 25µL ρυθµιστικού διαλύµατος στις οπές των δειγµάτων 

ü 25µL δείγµα στις οπές των δειγµάτων 

ü 25µL διαλύµατος Matrix στις οπές των πρότυπων και των µαρτύρων 

ü 25µL µείγµατος σφαιριδίων/οπή 

3. Επώαση της πλάκας υπό ανάδευση για 12ώρες  στους 4οC. 

4. Αποµάκρυνση του περιεχοµένου µε εφαρµογή κενού και έκπλυση 3 φορές µε 200µL 

ρυθµιστικού διαλύµατος. 

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 τον 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. 

Οι συντελεστές διακύµανσης είναι µικρότερες του 11% (Intra-Assay variation) και 

του 19% αντίστοιχα (Inter-Assay variation). Όλες οι  µετρήσεις έγιναν ταυτόχρονα 

προκειµένου να µειωθούν οι πηγές διακύµανσης. 
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2.6 Στατιστική Ανάλυση  

     Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση των 

προγραµµάτων GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA) και SPSS 

13.2 (SPSS Software, IBM, Armonk, NY).  

     Παρά το γεγονός πως όλα τα δεδοµένα έχουν εκφραστεί/ παρουσιαστεί ως διάµεσος κι 

εύρος, για τη δηµιουργία καµπυλών σε βάθος χρόνου χρησιµοποιήθηκαν µέσες τιµές. Τα 

δεδοµένα συνεκρίθησαν µε τη χρήση µη-παραµετρικών δοκιµασιών. Για τη σύγκριση 

ανάµεσα σε δύο οµάδες (sleeve vs sleeve plus) χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία Mann-Whitney 

U. Αντιστοίχως για υπολογισµούς και συγκρίσεις τιµών προ- και µετ-εγχειρητικά σε 

διαφορετικές χρονικές στιγµές χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία Kruskal-Wallis αντίστοιχη της 

δοκιµασίας Wilcoxon στο συγκεκριµένο λειτουργικό.  

      Λόγω του µικρού δείγµατος και στις δύο οµάδες (µελέτης και ελέγχου), οι τιµές p 

υπολογίστηκαν και είναι διαθέσιµες αλλά δεν θεωρήθηκαν αξιόπιστες, συνεπώς δεν τους 

δόθηκε και ιδιαίτερη σηµασία. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν τάσεις οι οποίες οδηγούν στη 

γένεση νέων υποθέσεων και θα συζητηθούν περαιτέρω.  

 

3. Αποτελέσµατα 
3.1 Σωµατικό Βάρος 

      Όλοι οι ασθενείς που έλαβαν µέρος στη µελέτη ανέρρωσαν καλώς κι εντός του 

προβλεπόµενου χρόνου. Στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά παρατηρήθηκε σηµαντική 

µείωση του σωµατικού βάρους και του δείκτη µάζας σώµατος. Όσον αφορά στην τιµή 

EBMIL% (ποσοστιαία απώλεια επιπλέον BMI), αν και παρόµοια στις δύο οµάδες, 

παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά υπονοώντας υπεροχή της σύνθετης επέµβασης 

έναντι της απλής επιµήκους γαστρεκτοµής (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5. Βάρος, BMI και EBMIL% σε παχύσαρκους ασθενείς µετά από Sleeve 
Gastrectomy Plus και απλή επιµήκη γαστρεκτοµή προεγχειρητικά και στους 6 και 12 µήνες 

µετεγχειρητικά.  
 Weight (kg) BMI (kg/m2) EBMIL% 
SGPlus BL 127.5(92-162) 46.345(35.05-54.7) - 
SG BL 130(97-201) 46.8(37.6-58.7) - 
SGPlus 6m 87(68-107) 30.017(27.94-36.17) 70.2(53-85.34)* 
SG 6m 93(75-180) 34.6(29.1-52.6) 54.8(18-73)* 
SGPlus 12m 78.5(57-89) 26.29(22.57-30.8) 93.35(75.3-98.6)** 
SG 12m 90(69-167) 32.9(26.1-48.8) 68.9(19-94)** 
*, **The marked values are different with a statistical significant p value (p<0.001). 
  

       Η επιµήκης γαστρεκτοµή µε νηστιδο-ειλεϊκή αναστόµωση φαίνεται να επιδεικνύει τη 

µέγιστη επίδρασή της εντός των πρώτων 6 µετεγχειρητικών µηνών σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της αντίστοιχης οµάδας ασθενών, ενώ από την αντίστοιχη οµάδα ελέγχου 
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φαίνεται πως η απλή επιµήκης γαστρεκτοµή επιδεικνύει µία πιο σταδιακή, λιγότερη 

δραµατική επί του συνόλου, επίδραση σε βάθος χρόνου. Όπως προαναφέρθηκε, βεβαίως, 

πρόκειται για µία ενδεικνυόµενη τάση παρά για ένα αδιάσειστα αποδεδειγµένο γεγονός. 

Παρακάτω, κατά τον ίδιο τρόπο θα συζητηθούν οι µεταβολές των ορµονών που ίσως 

µπορέσουν να σκιαγραφήσουν µια πιο ξεκάθαρη εικόνα.  

      Επί του συνόλου και των δύο οµάδων, δεν παρατηρήθηκε καµία επαναπρόσληψη 

σωµατικού βάρους κατά τη διάρκεια της µελέτης. Δεν αναγνωρίστηκαν και δεν αναφέρθηκαν 

σχετικές επιπλοκές, τόσο άµεσες όσο και απώτερες. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί 

πως όλοι οι ασθενείς στην οµάδα ελέγχου υπεβλήθησαν σε λαπαροσκοπική επέµβαση, ενώ οι 

υπό µελέτη ασθενείς που υπεβλήθησαν σε SGPlus, χειρουργήθηκαν ανοιχτά καθώς ήµαστε 

ακόµη στην καµπύλη εκµάθησης ως χειρουργική οµάδα.  

 

3.2 Συνοσηρότητα 

 Οι τέσσερις ασθενείς µε ΣΔ τύπου 2 και από του στόµατος φαρµακευτική αγωγή της 

οµάδας SGPlus  οµαλοποίησαν πλήρως τις καµπύλες τους στα OGTT και OITT αλλά και τις 

τιµές γλυκόζης ορού νηστείας µέχρι τον 6ο µετεγχειρητικό µήνα, οπότε ήταν σε θέση να 

διακόψουν πλήρως την αντιδιαβητική τους αγωγή. Ο πέµπτος ασθενής που λάµβανε 

υποδόρια εξωγενή ινσουλίνη επί πενταετίας προ του χειρουργείου κατέστη δυνατό να 

ρυθµιστεί µε µετφορµίνη από του στόµατος µόνον, έχοντας οµαλοποιήσει πλήρως τη 

γλυκόζη ορού νηστείας κ παρουσιάζοντας πλέον µόνο µικρή διαταραχή της καµπύλης στα 

OGTT και OITT. Και οι 5 ασθενείς οµαλοποίησαν τις τιµές γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης 

στο αυτό διάστηµα. 

Καθώς δεν υπήρχαν αντίστοιχοι ασθενείς στην οµάδα ελέγχου, πρόκειται για µία ευχάριστη 

παρατήρηση και όχι για συγκριτικό στοιχείο µεταξύ των δύο επεµβάσεων στην παρούσα µελέτη.  

 Όσον αφορά στα υπόλοιπα συνοδά νοσήµατα, αυτά διαµορφώθηκαν όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 6.  

 
Νόσος SGPlus 6m SG 6m SGPlus 12m SG 12m 
Υπέρταση - 
υποστροφή 

4/4 (100%) 2/5 (40%) 4/4 (100%) 4/5 (80%) 

Δυσλιπιδαιµία - 
υποστροφή 

4/4 (100%) 3/6 (50%) 4/4 (100%) 4/6 (60%) 

Υπνική άπνοια - 
υποστροφή 

5/6 (83.33%) 5/7 (71.67%) 5/6 (83.33%) 5/7 (71.67%) 

Πίνακας 6: Εξέλιξη συνοσηρότητας σε κάθε οµάδα στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά. 
 

3.3 Προεγχειρητικά 

3.3.1 Οµοιοστασία Γλυκόζης προεγχειρητικά 

      Η παρουσία διαβητικών ασθενών στην οµάδα του SGPlus ήταν, πιθανότατα, η αιτία που 

οδήγησε σε σηµαντικές διαφορές στο εύρος των τιµών γλυκόζης νηστείας, επιπέδων 
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ινσουλίνης, γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης (HbA1c) και δείκτη HOMA σε σύγκριση µε την 

οµάδα της απλής επιµήκους γαστρεκτοµής προεγχειρητικά (Πίνακας 7).  

 

Πίνακας 7. Δείκτες µεταβολισµού της γλυκόζης των παχύσαρκων ασθενών που υπεβλήθησαν 
σε SGPlus και  SG προεγχειρητικά. 

Parameter tested SGPlus SG 
Glucose t0 (mg/dL) 84.5 (71-223) 93.0 (79–119)  

HOMA 2.61 (1.5-9.9) 1.98 (0.51–5.71) 

Glycosylated hemoglobin (%) 6.85 (5.2-10.8) 5.1 (4.0–6.4) 

Insulin t0 (µUI/mL) 13.55 (4.2-31.4) 11.2 (2.7–27.6) 

Insulin t1 (µUI/mL) 45.5 (9-147) 127.0 (31.4–259.1) 

Insulin t2 (µUI/mL) 34 (18.2-82) 73.8 (10.0–189.2) 
Values are expressed as median (min-max). 
t0 = fasting values, t1 = 60 min postprandially, t2 = 120 min postprandially. 
 
 
       Η παρουσία διαβητικών ασθενών στην οµάδα του SGPlus  αντανακλάται στις µέσες 

τιµές της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης % (HbA1c) και του δείκτη HOMA. Οι υπόλοιπες 

τιµές φαίνεται να κυµαίνονται σε παρόµοια επίπεδα (διαφορές στατιστικά µη σηµαντικές) 

ανάµεσα στις δύο οµάδες, πιθανότατα λόγω της σχετιζόµενης µε την παχυσαρκία αντίστασης 

στην ινσουλίνη.  

 

3.3.2 Μεταβολές ορµονών προεγχειρητικά 

       Όσον αφορά στα επίπεδα των ορµονών προεγχειρητικά (σηµείο αναφοράς), η γκρελίνη, 

η αµυλίνη και η λεπτίνη δεν παρουσίαζαν καµία ιδιαίτερη διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων 

(Πίνακας 8). Ωστόσο, οι τιµές αναφορές προ- και µετα-γευµατικά διαφέρουν µεταξύ των δύο 

οµάδων και η λογική υπόθεση που εξηγεί αυτή τη διαφορά είναι ο πιθανός ρόλος που έπαιξε 

ο µηχανισµός παθογένεσης του ΣΔ τύπου 2 στην οµάδα SGPlus (εικασία και όχι παγιωµένη 

γνώση καθώς ο συγκεκριµένος µηχανισµός δεν έχει ακόµη αποσαφηνιστεί πλήρως). Είναι 

πολύ πιθανό αυτές οι διαφορές να αµβλύνονται πλήρως αν η µελέτη διεξαχθεί σε κοορτές 

περισσότερων ατόµων µε πιο αυστηρή αντιστοιχία συνοσηρότητας όσον αφορά στο ΣΔ 

τύπου 2.  
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Πίνακας 8. Γκρελίνη, PP, PYY, GLP-1, Αµυλίνη και Λεπτίνη: Μετρήσεις των 
παχύσαρκων ασθενών που υπεβλήθησαν σε SGPlus και SG προεγχειρητικά. 

Parameter t0 t1 t2 
Ghrelin SG 20.03 (14.83-89.51) 23.69 (15.13-38) 25.25 (14.83-57.61) 

Ghrelin SGPlus 17.81 (8.9-57.4) 24.35 (8.87-50.77) 28.68 (8.87-45.44) 
PP SG 87.17 (13.72-261.46) 232.07 (116.08-

720.36) 
219.66 (101.89-
686.98) 

PP SGPlus 129.7 (58.46-409.4) 458 (200.7-789) 350.3 (192.5-776.5) 
PYY SG 63.88 (9.63-141.67) 76.16 (29.38-106.03) 76.37 (18.97-115.27) 
PYY SGPlus 72.82 (-30.10-132.8) 72.82 (-30.10-132.8) 114 (41.63-128.9) 
GLP-1 SG 30.35 (13.75-42.01) 36.87 (20.24-43.05) 36.87 (12.24-50.50) 
GLP-1 SGPlus 88.91 (13.22-214.1) 128.9 (26.66-314.5) 61.77 (26.99-324.9) 
Amylin SG 55.53 (26.10-131.77) 233.94 (104.67-

1117.95) 
211.55 (70.56-
917.36) 

Amylin SGPlus 93.7 (26.1-243.8) 193.6 (42.71-307.4) 225.3 (49.31-343.1) 
Leptin SG 59048.71 (34580.84-

111055.73) 
53827.88 (30540.01-
93259.42) 

61.397.18 (32890.12-
101709.48) 

Leptin SGPlus 50494 (22293-86685) 46399 (29974-82198) 51460 (27015-66712 
 

3.4 Μετεγχειρητικά  

3.4.1 Οµοιοστασία γλυκόζης µετεγχειρητικά 

        Μετεγχειρητικά το SGPlus  οδήγησε σε µία επί του συνόλου βελτίωση του γλυκαιµικού 

προφίλ των ασθενών. Στους διαβητικούς ασθενείς, πιο συγκεκριµένα, η βελτίωση ήταν τόσο 

σηµαντική – κλινικά -  ώστε να οδηγήσει σε πλήρη απόσυρση αγωγής στους 4 ασθενείς που 

προεγχειρητικά ελάµβαναν δια του στόµατος αντιδιαβητική αγωγή, ενώ ο πέµπτος ασθενής, 

προεγχειρητικά σε εξωγενή υποδόρια ινσουλίνη, ήταν σε θέση να ρυθµιστεί µε µετφορµίνη 

από του στόµατος, µόνον, µέσα στους πρώτους 6 µετεγχειρητικούς µήνες. Εκφράζοντας αυτά 

τα κλινικά αποτελέσµατα αριθµητικά, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της 

γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης από 6,85% (5,2 – 10,8%) προεγχειρητικά σε 4,8% (3,7 – 

6,5%) στους 12 µήνες µε αντίστοιχη µείωση του δείκτη HOMA από 2,605 (1,50 – 9,92) 

προεγχειρητικά σε 0,495 (0,16 – 1,23) µετεγχειρητικά. Οι αντίστοιχες µεταβολές για την 

οµάδα ελέγχου του SG ήταν 5,1% (4 – 6,45%) σε 4,2% (4,0 – 5,4%) για την γλυκοζυλιωµένη 

αιµοσφαιρίνη και 1,98 (0,51 – 5,71) σε 1,12 (0,35 – 1,61) για το δείκτη HOMA (Πίνακας 9).  

Πίνακας 9. Οι υπό σύγκριση µεταβολές στους δείκτες οµοιοστασίας της γλυκόζης µετά από 
SGPlus  SG at 6 months and 12 months postoperatively. 
Time HbA1c (%) HOMA 
 SGPlus SG SGPlus SG 
0 6.85(5.2-10.8) 5.1(4.0-6.4) 2.6(1.5-9.92) 1.98(0.51-5.71) 
6m 4.55(4.0-5.3) 4.8(4.0-5.9) 1.53(0.36-4.23) 1.26(0.54-3.15) 
12m 4.8(3.7-6) 4.2(4.0-5.4) 0.495(0.16-1.23) 1.12(0.35-1.61) 
Οι µεγάλες διαφορές στο εύρος των τιµών οφείλονται στην παρουσία διαβητικών ασθενών στην 
οµάδα SGPlus.  
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       Τα επίπεδα ινσουλίνης σηµείωσαν εντυπωσιακή µεταβολή µετεγχειρητικά και σε αυτήν 

την περίπτωση, παρά την παρουσία διαβητικών ασθενών στην υπό µελέτη οµάδα (SGPlus), η 

βελτίωση ήταν σηµαντική και ακόµη καλύτερη από την παρατηρούµενη στην οµάδα ελέγχου 

(SG). Στους 12 µήνες µετεγχειρητικά στην οµάδα SGPlus  η κινητική της ινσουλίνης 

βρίσκεται πλήρως εντός φυσιολογικών ορίων τόσο προγευµατικά όσο και µεταγευµατικά, µε 

ένα εύρος τιµών που δεν ξεπερνά τα 15µUI/mL, ενώ στους 12 µήνες µετά από απλή SG  οι 

τιµές της ινσουλίνης, αν και βελτιωµένες, δεν έχουν οµαλοποιηθεί πλήρως, διατηρώντας 

µέγιστο έως τα 60µUI/mL (Γράφηµα 1).  

 
 
Γραφ. 1: Γραφική αναπαράσταση των προγευµατικών και µεταγευµατικών επιπέδων ινσουλίνης προεγχειρητικά και 
στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά µετά από SGPlus και SG. 
 

3.4.2 Μεταβολές ορµονών µετεγχειρητικά 

      Τα επίπεδα γκρελίνης, όπως αναµενόταν, κυµάνθηκαν σε παρόµοια επίπεδα τόσο στην 

οµάδα SGPlus όσο και στην οµάδα SG (Γράφηµα 2). Δεδοµένου πως η αποµάκρυνση του 

γαστρικού θόλου είναι υπεύθυνη για την ρύθµιση της έκκρισης γκρελίνης και καθώς το 

σκέλος της επιµήκους γαστρεκτοµής ήταν κοινό και στις δύο οµάδες, οτιδήποτε διαφορετικό 

θα αποτελούσε έκπληξη. 

 
Γραφ. 2: Γραφική αναπαράσταση των προγευµατικών και µεταγευµατικών επιπέδων γκρελίνης προεγχειρητικά και 
στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά µετά από SGPlus και SG.  
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plus12m	   3.5	   14.4	   7.1	  
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     Οι υπόλοιπες ορµόνες παρουσίασαν σηµαντικές αλλαγές στην οµάδα SGPlus, όχι µόνο σε 

σύγκριση µε τις τιµές αναφοράς αλλά και σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές της οµάδας 

SG (Γράφηµα 3).  

 

 
Α. Γραφική αναπαράσταση των µεταβολών της αµυλίνης προ- και µετα-γευµατικά προεγχειρητικά και στους 6 και 12 
µήνες µετεγχειρητικά µετά από SGPlus και SG.  
 

 
B. Γραφική αναπαράσταση των µεταβολών του παγκρεατικού πολυπεπτιδίου (PP) προ- και µετα-γευµατικά 
προεγχειρητικά και στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά µετά από SGPlus και SG.  
 

 
 
Γ. Γραφική αναπαράσταση των µεταβολών του πεπτιδίου τυροσίνης-τυροσίνης (PYY) προ- και µετα-γευµατικά 
προεγχειρητικά και στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά µετά από SGPlus και SG.  
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Δ. Γραφική αναπαράσταση των µεταβολών της λεπτίνης προ- και µετα-γευµατικά προεγχειρητικά και στους 6 και 12 
µήνες µετεγχειρητικά µετά από SGPlus και SG.  
 

 
Ε. Γραφική αναπαράσταση των µεταβολών του γλουκαγονοειδούς πολυπεπτιδίου-1 (GLP-1) προ- και µετα-
γευµατικά προεγχειρητικά και στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά µετά από SGPlus και SG.  
 
Γραφ. 3: Γραφική αναπαράσταση των µεταβολών των ορµονών Α. αµυλίνης, Β. PP, Γ. PYY, 
Δ. λεπτίνης και Ε. GLP-1 προ- και µετα-γευµατικά προεγχειρητικά και στους 6 και 12 µήνες 
µετεγχειρητικά µετά από SGPlus και SG.  
 
 
     Η αµυλίνη µειώθηκε σηµαντικά µετά από SGPlus αλλά σε επίπεδα χαµηλότερα από 

εκείνα µετά από SG µε µέσες τιµές στα 60’ µεταγευµατικά ίσες µε 128pg/dL και 184pg/dL 

αντιστοίχως στους 12 µήνες µετεγχειρητικά.  

     Οι τιµές του παγκρεατικού πολυπεπτιδίου (PP) αυξήθηκαν µετά από SGPlus σε επίπεδα 

σηµαντικά υψηλότερα εκείνων µετά από απλή SG, µε µέσες τιµές στα 60’ µεταγευµατικά 

ίσες µε 610pg/dL και 432.4pg/dL  αντιστοίχως στους 12 µήνες µετεγχειρητικά.  

       Δεν παρουσιάστηκε καµία ιδιαίτερη διαφορά στην έκκριση του πεπτιδίου τυροσίνης-

τυροσίνης (PYY) µετά από SG. Αντιθέτως, τα επίπεδα του πεπτιδίου µετά από SGPlus 

αυξήθηκαν σηµαντικά φτάνοντας το µέγιστο της διακύµανσής τους στους 6 µήνες 

µετεγχειρητικά  µε µέση τιµή 60’ µεταγευµατικά ίση µε 227.5pg/dL (η αντίστοιχη τιµή µετά 

από SG ήταν 78.66pg/dL).  
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      Η λεπτίνη µειώθηκε σηµαντικά µετά από αµφότερες τις επεµβάσεις στους 6 µήνες 

µετεγχειρητικά, αλλά και πάλι αυτή η µείωση ήταν πιο εµφανής στην οµάδα SGPlus µε µέση 

τιµή 60’ µεταγευµατικά ίση µε 10.380pg/dL έναντι 24.090pg/dL στην οµάδα SG.  

     Η πιο σηµαντική διαφορά προ- και µετ- εγχειρητικά στις δυο οµάδες, όπως φάνηκε, ήταν 

αυτή που σηµειώθηκε στην έκκριση του γλουκαγονοειδούς πολυπεπτιδίου-1 (GLP-1). Μετά 

από απλή SG  δεν σηµειώθηκε ιδιαίτερη µεταβολή, ενώ η SGPlus είχε σαν αποτέλεσµα µία 

σηµαντική αύξηση στα επίπεδα του GLP-1 στους πρώτους 6 µετεγχειρητικούς µήνες µε µέση 

τιµή 60’ µεταγευµατικά ίση µε 212.6pg/dL (η αντίστοιχη τιµή µετά από SG κυµάνθηκε 

µεταξύ 35-39pg/dL). Η τάση που αξίζει να σηµειωθεί, και που πιθανότατα χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης, είναι η επιστροφή των επιπέδων της ορµόνης σε σχεδόν προεγχειρητικά 

επίπεδα στους 12 µήνες µετεγχειρητικά (Γράφηµα 3Ε). 

 

3.5 Χρόνος Διάβασης 

 Η δοκιµασία διάβασης πεπτικού έγινε την 3η µετεγχειρητική ηµέρα µε την χορήγηση 

πόσιµου σκιαγραφικού (γαστρογραφίνη) και διαδοχική ακτινοσκόπηση ανά διαστήµατα 5 

λεπτών από την κατάποση έως την είσοδο του ακτινοσκιερού υλικού στο τυφλό και 

καταγράφηκαν οι χρόνοι. Λόγω της παρουσίας του επιµήκους γαστρικού κολοβώµατος σε 

αµφότερες τις οµάδες, ο χρόνος από την κατάποση στον πυλωρό δεν ήταν περισσότερο από 

κάποια δευτερόλεπτα, συνεπώς το σκέλος που διέφερε µεταξύ των δύο ήταν ο χρόνος από το 

δωδεκαδάκτυλο στο τυφλό. Ο µέσος χρόνος διάβασης για την οµάδα SGPlus ήταν 11,8 λεπτά 

(4-25), ενώ ο αντίστοιχος για την οµάδα SG ήταν 31,15 λεπτά (11-80). 

 Η δοκιµασία πραγµατοποιήθηκε και ως µία έµµεση επιβεβαίωση ακεραιότητας της 

γραµµής συρραφής του γαστρικού κολοβώµατος.   

 

3.6 Κλινικές παρατηρήσεις 

 Το σύνολο των ασθενών και στις δύο οµάδες εξέφρασε γενική ικανοποίηση µε τα 

αποτελέσµατα στους 12 µήνες µετεγχειρητικά. Γενικά, δεν υπήρχε αναφορά αλλαγής των 

συνηθειών του εντέρου. Ωστόσο, οι ασθενείς της οµάδας SGPlus ανέφεραν επεισόδια 

διαρροϊκών κενώσεων µετά από γεύµα πλούσιο σε λιπαρά.  

Παροµοίως, οι ασθενείς και των δύο οµάδων ανέφεραν µεγάλη διαφορά στην 

κατανάλωση µε σηµαντική µείωση στην πρόσληψη τροφής λόγω πρώιµου κορεσµού, κυρίως 

µετά την κατανάλωση γευµάτων πλούσιων σε λιπαρά και πρωτεΐνες. Επιπροσθέτως, οι 

ασθενείς της οµάδας SGPlus ανέφεραν αλλαγή της προτίµησής τους µε στροφή προς τα 

αλµυρά, ενώ κάποιοι εξ’ αυτών ανέφεραν µία µεταλλική υπόγευση µετά την κατανάλωση 

γλυκών.  
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Σε καµία από τις δύο οµάδες δεν σηµειώθηκαν περιστατικά δυσαπορρόφησης ή 

υποσιτισµού. Οµοίως, σε κανέναν από τους ασθενείς δεν παρατηρήθηκε σύνδροµο ραγδαίας 

κενώσεως (σύνδροµο dumping).  

 

 4. Συζήτηση 

 Η παχυσαρκία, που δικαίως χαρακτηρίζεται ως µάστιγα του σύγχρονου πολιτισµού, 

είναι η έκφραση της δυσλειτουργίας ενός πολύπλοκου και άριστα οργανωµένου συστήµατος 

που ελέγχει την ενεργειακή οµοιοστασία, την όρεξη κι εντέλει την πρόσληψη βάρους. Μέχρι 

πρότινος έµφαση δινόταν σε µεγάλο βαθµό στην αριθµητική της έκφραση µε τη µορφή µιας 

ανισορροπίας στο ενεργειακό ισοζύγιο µε την αναµενόµενη αποτυχία. Η ανακάλυψη της 

λεπτίνης το 1994[155, 585, 586] αποτέλεσε σηµείο σταθµό στο χαρακτηρισµό της παχυσαρκίας ως 

σύνθετης νόσου µε σηµαντικό νευροενδοκρινικό σκέλος. Από εκεί κι έπειτα ανακαλύπτουµε 

συνεχώς νέες ορµόνες που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µεταβολική σκακιέρα 

συµµετέχοντας σε πολλά διαφορετικά σηµεία των σηµατοδοτικών µονοπατιών, τόσο 

ορεξιογόνων και ανορεξιογόνων, όσο και διαχείρισης της ενέργειας. 

 Η Επιµήκης Γαστρεκτοµή αποτελεί µία από τις πλέον µελετούµενες επεµβάσεις στη 

φαρέτρα της Βαριατρικής και Μεταβολικής Χειρουργικής. Η ανακάλυψη της γκρελίνης[474, 

518, 587, 588] και η σηµασία της στους µηχανισµούς της επέµβασης, καθώς και σε δεύτερο χρόνο 

η µελέτη της κινητικής της ίδιας της γαστρεκτοµής µε την ταχεία γαστρική κένωση και τα 

συνεπακόλουθά της[398, 403, 553, 558, 559, 561, 587, 589, 590], έδωσαν το έναυσµα για τη σε βάθος µελέτη 

ήδη γνωστών επεµβάσεων όπως και για το σχεδιασµό νέων στα ίδια χνάρια [409-412, 561, 569-574, 

591].  

Τα πρώτα µας κλινικά αποτελέσµατα από την πραγµατοποίηση της σύνθετης 

επέµβασης επιµήκους γαστρεκτοµής µε πλαγιο-πλάγια νηστιδο-ειλεϊκή αναστόµωση 

(SGPlus) σε σύγκριση µε την απλή επιµήκη γαστρεκτοµή (SG) ήταν ιδιαιτέρως 

ενθαρρυντικά[412] και µας οδήγησαν στο σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση περαιτέρω 

διερεύνησης της δυναµικής των δύο επεµβάσεων και στην περαιτέρω σύγκρισή τους. Έτσι, 

στόχος αυτής της µελέτης ήταν να αξιολογήσει τη µεταβολική δυναµική της SGPlus 

συνεκτιµώντας τα κλινικά της  αποτελέσµατα µε τις µεταβολές των εντερο-ορµονών και των 

δεικτών οµοιοστασίας της γλυκόζης και συγκρίνοντάς τα επί του συνόλου µε τα αντίστοιχα 

της απλής SG που αποτελεί το καλύτερα έως τώρα µελετηµένο σκέλος [398, 403, 558, 559, 567, 578, 587, 

590, 592, 593]. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρχικά η SG θεωρήθηκε καθαρά περιοριστική 

επέµβαση[398, 558, 559], ωστόσο, διαδοχικές µελέτες αποκάλυψαν σταδιακά τον συνδυαστικό 

περιοριστικό και µεταβολικό χαρακτήρα της επέµβασης. Μελέτες επί των µεταβολών των 

ορµονών µετά από SG έδειξαν ότι η κύρια ορµόνη που ευθύνεται για το µεταβολικό 



111	  
	  

χαρακτήρα και τη λειτουργικότητα της συγκεκριµένης επέµβασης δεν είναι άλλη από την 

γκρελίνη [474, 588, 594, 595].  

Αντιστοίχως, η γκρελίνη αρχικά κατηγοριοποιήθηκε ως ορµόνη ανάπτυξης (growth 

hormone) εξαιτίας της λειτουργικότητάς της στην παιδική ηλικία που αφορά στην ανάπτυξη 

οργάνων όπως οι πνεύµονες[474, 588, 594], ενώ στους ενήλικες παράγεται κατά κύριο λόγο από το 

γαστρικό θόλο και φαίνεται να είναι η κύρια ορεξιογόνος πολυπεπτιδική ορµόνη[474]. Στην 

παρούσα µελέτη, ο κύριος παράγων υπεύθυνος για τις µεταβολές στην παραγωγή και στη 

λειτουργικότητα της γκρελίνης ήταν το σκέλος της επιµήκους γαστρεκτοµής, κοινής στις δύο 

οµάδες. Συνεπώς, και στις δύο οµάδες η αφαίρεση του γαστρικού θόλου και του µείζονος 

τόξου είχε ως αποτέλεσµα τα σηµαντικά µειωµένα επίπεδα γκρελίνης ορού έως και τους 12 

µήνες µετεγχειρητικά[553, 559, 578]. Σηµειωτέον πως τα προεγχειρητικά επίπεδα γκρελίνης προ- 

και µετα-γευµατικά δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των δύο οµάδων.   

Παρά το γεγονός ότι η γκρελίνη εµφανίζει συνεργικές αλλά και αντίθετες 

αλληλεπιδράσεις µε τις υπόλοιπες εντερο-ορµόνες και τα νευροπεπτίδια[588], αυτές δεν 

αποτελούν αντικείµενο της παρούσας µελέτης και γι’ αυτό δεν θα συζητηθούν εκτενώς. 

Ωστόσο, παρακάτω θα σηµειωθούν κάποιες από αυτές που θεωρητικά µπορεί να παίζουν 

ρόλο στις διαφορές που παρατηρήθηκαν µεταξύ των δύο επεµβάσεων. 

Μετά τις σχετικά πρόσφατες ανακαλύψεις των νευροενδοκρινικών µονοπατιών  που 

ρυθµίζουν και συντονίζουν την πέψη και την ενεργειακή οµοιοστασία στον άνθρωπο, ήταν 

φυσικό να προταθούν χειρουργικές επεµβάσεις κατάλληλα σχεδιασµένες µε σκοπό να 

παρέµβουν σε αυτούς τους ρυθµιστικούς µηχανισµούς[409, 410, 574, 596, 597]. Επιπλέον, είχε ήδη 

διατυπωθεί η υπόθεση πως το µέγεθος του στοµάχου και το µήκος του λεπτού εντέρου είναι 

εξελικτικά υπολείµµατα µιας παλαιολιθικού τύπου, φτωχής σε θερµίδες και πλούσιας σε ίνες 

διατροφής[409]. Όπως, λοιπόν, ήταν αναµενόµενο φαίνεται πως επεµβάσεις που οδηγούν σε 

µείωση του µεγέθους του στοµάχου και του µήκους του λεπτού εντέρου, είναι στην 

πραγµατικότητα παρεµβάσεις υποβοηθητικές εξελικτικής προσαρµογής στον πιο σύγχρονο 

τρόπο ζωής και διατροφής.  

Η ιδέα του πρώιµου ερεθισµού του τελικού ειλεού έχει προταθεί και 

πραγµατοποιηθεί µε έναν αριθµό τρόπων[409-411, 569, 574, 596, 597] µε σκοπό πάντα την ενίσχυση 

του µεταβολικού χαρακτήρα της επιµήκους γαστρεκτοµής. Όλες οι προτάσεις «χειρουργικής 

προσαρµογής» κινούνται πάντα γύρω από τη σύλληψη της υποβοηθούµενης εξέλιξης του 

γαστρεντερικού συστήµατος στην προσπάθειά του να συµβαδίσει µε τις ταχύτατες εξελίξεις 

στον τοµέα των τροφίµων. Η περιγραφή της επίδρασης των ινκρετινών ως φαινόµενο που 

αφορά στη ταχύτερη έκκριση ινσουλίνης µετά από δια του στόµατος κατανάλωση γλυκόζης 

σε σύγκριση µε συστηµατική χορήγηση (ενδοφλέβιο διάλυµα), οδήγησε µε τη σειρά της σε 

νέα σειρά υποθέσεων και ανακαλύψεων που επιβεβαίωναν τη φιλοσοφία του πρώιµου 

ερεθισµού του τελικού ειλεού. 
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 Η ανακάλυψη των εντερο-ορµονών και των ινκρετινών (PP, PYY, GLP-1) σε βάθος 

χρόνου[474, 515, 598-606] έγινε κατ’ ουσίαν σχεδόν παράλληλα µε την ανάπτυξη νέων 

χειρουργικών τεχνικών που επιπλέον αναδεικνύουν τη µεταβολική τους δυναµική[409, 411, 607], 

ενώ ταυτόχρονα διασαφηνίστηκαν οι µηχανισµοί που έκανα αποτελεσµατικές τις ως τώρα 

εφαρµοζόµενες όπως η κάθετη γαστροπλαστική, η γαστρική παράκαµψη και η χολο-

παγκρεατική εκτροπή[377, 381, 391, 607-614]. 

 Το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (PP) είναι µία ορµόνη που δρα στο γαστρεντερικό[615]. 

Παράγεται και εκκρίνεται κυρίως από τα κύτταρα των παγκρεατικών νησιδίων του 

Langerhans[601, 616, 617]. Τα επίπεδα του κυκλοφορούντος PP στο πλάσµα µειώνονται σε 

καταστάσεις που σχετίζονται µε αυξηµένη πρόσληψη τροφής, ενώ, αντιθέτως, είναι 

αυξηµένα στη νευρογενή ανορεξία[519, 618]. Εξωγενής περιφερική χορήγηση PP σε αρουραίους 

φάνηκε να µειώνει την πρόσληψη τροφής[619]. Αυτές οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι το PP 

δρα ως ένας κυκλοφορών  παράγοντας που ρυθµίζει την πρόσληψη της τροφής µέσω 

ρύθµισης της όρεξης[510, 519, 620-623].  

Επιπροσθέτως, τα επίπεδά του, όχι µόνο σχετίζονται µε διαφορές στην κατανοµή του 

σωµατικού λίπους, αλλά έχει επίσης φανεί πως το PP αναστέλλει τη γαστρική κένωση 

στερεού περιεχοµένου, και καθυστερεί τη µεταγευµατική αύξηση στο πλάσµα της γλυκόζης 

και της ινσουλίνης[510, 624]. Ο ρόλος του στην οµοιοστασία της ενέργειας και του 

µεταβολισµού της γλυκόζης, αν και όχι πλήρως διασαφηνισµένος, αφήνει περιθώρια 

υποθέσεων για το ρόλο του στις βαριατρικές και µεταβολικού τύπου επεµβάσεις.   

Στη µελέτη µας, στην οµάδα SG, παρά το γεγονός πως στα επίπεδα του PP δεν 

υπήρχε καµία τροµερή διαφορά προγευµατικά, αυτά αυξήθηκαν σηµαντικά στα 60’ 

µεταγευµατικά στους 6 και 12 µήνες µετά την SG. Επιπλέον, µετά από SGPlus αυτές οι τιµές 

αυξάνονται σε ακόµη υψηλότερα επίπεδα στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά, ενώ ακόµη 

και τα επίπεδα νηστείας ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτά που παρατηρήθηκαν µετά από απλή 

SG. Αυτά τα ευρήµατα πιθανότατα υποδηλώνουν µία άποψη του µηχανισµού µέσω του 

οποίου µε το SGPlus  επιτυγχάνεται πιο σηµαντική απώλεια βάρους ακόµη και µέσα στους 

πρώτους 6 µήνες µετεγχειρητικά.   

Το πεπτίδιο τυροσίνης-τυροσίνης (PYY) είναι µία ανορεξιογόνος ορµόνη 

αποτελούµενη από 36 αµινοξέα και αποµονώθηκε αρχικά σε ιστό χοιρινού εντέρου[515, 516]. 

Πρόκειται για µία ορµόνη που προάγει τον κορεσµό και παράγεται κυρίως από τα L-κύτταρα 

του άπω εντέρου (ειλεός, κόλον και ορθό)[517, 520, 523, 625, 626]. Το PYY εκκρίνεται σε αναλογία 

µε το ποσό των θερµίδων που καταναλώνονται σε ένα γεύµα[626-630]. Μελέτες όσον αφορά στα 

κυκλοφορούντα επίπεδα του πεπτιδίου σε παχύσαρκους και µη είχαν αµφιλεγόµενα και 

αντικρουόµενα αποτελέσµατα[513, 631-633]. Έχει φανεί, ωστόσο, ότι όσο µεγαλύτερη η 

κατανάλωση πρωτεΐνης τόσο υψηλότερη έκκριση της ορµόνης[628, 634]. Επιπλέον, έχει  φανεί 

πως έχει θετική σχέση µε τις µετρήσεις του σωµατικού λίπους στις γυναίκες, πιθανώς 
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υποδηλώνοντας µία ανταπόκριση µε προστατευτικό χαρακτήρα σε περιπτώσεις σηµαντικής 

πρόσληψης βάρους[635, 636].  

Στην παρούσα µελέτη δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα επίπεδα νηστείας πριν και 

µετά SG. Αυξηµένα επίπεδα καταγράφηκαν µετά το τυποποιηµένο γεύµα στα 60’ και στα 

120’ στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά. Και πάλι µετά από SGPlus παρατηρήθηκε 

σταδιακή αύξηση και στα επίπεδα νηστείας στους 6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά µε το γεύµα 

να επάγει υπερβάλλουσα έκκριση στα 60’ και στα 120’ µεταγευµατικά και τις αντίστοιχες 

τιµές να φτάνουν και πάλι σχεδόν το διπλάσιο αυτών που παρατηρήθηκαν µετά από SG.  

Το γλουκαγονοειδές πεπτίδιο-1 (GLP-1) είναι ένα νευροπεπτίδιο-ορµόνη 30 

αµινοξέων που παράγεται στα επιθηλιακά L-κύτταρα του άπω εντέρου µαζί µε το PYY, µε 

διαφοροποιητική επεξεργασία του προγλουκαγόνου[542, 637]. Παράγεται ακόµη στο ΚΝΣ, ενώ 

πρόσφατες µελέτες υποδεικνύουν εκλεκτική παραγωγή και από παγκρεατικά νησίδια[638, 639]. 

Η απελευθέρωσή του από το έντερο προκύπτει απάντηση στην πρόσληψη τροφής και δρα 

συνεργικά µε άλλα µεταγευµατικά γαστρεντερικά σήµατα προκειµένου να οδηγήσει στον 

κορεσµό[532].  Μεταβολίζεται ταχέως και αδρανοποιείται από το ένζυµο διπεπτιδυλ-πεπτιδάση 

IV (DPP-4)[640], ακόµη πριν καλά καλά αφήσει το έντερο, γεγονός που θα µπορούσε να 

υποδηλώνει µεταβίβαση µηνυµάτων µέσω αισθητικών νευρώνων στο έντερο και στο ήπαρ 

που εκφράζουν υποδοχείς του GLP-1.  

To GLP-1 παρουσιάζει και ινσουλινοτρόπο δράση καθώς συµµετέχει στο φαινόµενο 

επίδρασης των ινκρετινών µε το GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide)[532, 536, 

640, 641]. Το φαινόµενο της επίδρασης των ινκρετινών περιγράφει το γεγονός πως χορήγηση δια 

του στόµατος γλυκόζης επάγει ισχυρότερη ανταπόκριση της ινσουλίνης από αυτήν 

συστηµατικής ενδοφλέβιας χορήγησης ίσου γλυκαιµικού φορτίου. Η σηµασία του 

φαινοµένου για τη διατήρηση της οµοιόστασης της γλυκόζης έχει σε µεγάλο βαθµό 

αποσαφηνιστεί. Στη νοσογόνο παχυσαρκία, η απορρόφηση της γλυκόζης από το εγγύς έντερο 

επιταχύνεται και σχετίζεται µε αυξηµένη έκφραση του SGLT1 (sodium-glucose transport 1) 

γεγονός που οδηγεί σε ένα προφίλ γλουκαγόνου-ινκρετινών που προάγει την 

υπερινσουλιναιµία και την υπεργλυκαιµία. Αυτά τα ευρήµατα ενδεχοµένως υποδηλώνουν ότι 

η επιταχυνόµενη απορρόφηση της γλυκόζης από το εγγύς έντερο ενισχύει την υπόθεση του 

«προσθίου εντέρου» όσον αφορά στην παθογένεση της παχυσαρκίας και του ΣΔΤ2[642-645]. Η 

πλειοψηφία των βαριατρικών επεµβάσεων ενισχύουν την ανταπόκριση του GLP-1 στην 

πρόσληψη τροφής και αποκαθιστούν το φαινόµενο επίδρασης των ινκρετινών σε 

παχύσαρκους ασθενείς µε ΣΔΤ2[643, 646, 647].  

Στη µελέτη µας, στην οµάδα SG δεν παρατηρήθηκε καµία διαφορά στα επίπεδα 

νηστείας πριν και µετά την επέµβαση, ενώ υπήρχε καλή ανταπόκριση στα 60’ και 120’ στους 

6 και 12 µήνες µετεγχειρητικά σε σύγκριση µε τις τιµές αναφοράς. Ωστόσο, και πάλι οι 

ασθενείς στην SGPlus οµάδα είχαν πιο οξεία ανταπόκριση όσον αφορά στην έκκριση του 



114	  
	  

GLP-1, µε µείωση των επιπέδων νηστείας και σηµαντική αύξηση των επιπέδων 

µεταγευµατικά µε σηµείο αιχµής τους 6 µήνες µετεγχειρητικά. Εδώ και πάλι σηµειώνεται 

πως το γεγονός της διαφοράς των τιµών αναφοράς ανάµεσα στις δύο οµάδες πιθανότατα 

οφείλεται στην παρουσία διαβητικών ασθενών στην SGPlus οµάδα. Επιπλέον, σηµειώνεται 

πως στους 12 µήνες µετεγχειρητικά, τα µεταγευµατικά επίπεδα επιστρέφουν σε τιµές πιο 

κοντινές στις τιµές αναφοράς, σε επίπεδα όµως, διπλάσια αυτών της SG οµάδας. Τα 

ευρήµατα αυτά µπορεί να σηµαίνουν πως ποιοτικό (και όχι ποσοτικό) το ερέθισµα που 

φτάνει γρήγορα στον τελικό ειλεό µέσω της αναστόµωσης ενισχύει περαιτέρω τη 

µεταγευµατική νευροενδοκρινική απάντηση που παρατηρείται µετά από SG. Κι ενδεχοµένως 

είναι ακριβώς αυτή η απάντηση που ευθύνεται για τη βελτίωση στην οµοιόσταση της 

γλυκόζης τόσο µετά από SG όσο και µετά από SGPlus, αν και παρατηρούµενη σε 

διαφορετικά ποσοτικά επίπεδα. 

Η αµυλίνη (ή αλλιώς αµυλοειδές πολυπεπτίδιο των νησιδίων) είναι µία φυσική 

ορµόνη 37 αµινοξέων που παράγεται από τα β-κύτταρα του παγκρέατος και απελευθερώνεται 

µαζί µε την ινσουλίνη[506]. Για την ακρίβεια οι δύο ορµόνες συνεντοπίζονται σε κοινά 

εκκριτικά κοκκία. Σε οξεία απελευθέρωσή τους, η αναλογία έκκρισης της ινσουλίνης και της 

αµυλίνης είναι συγκριτικά αµετάβλητη. Ωστόσο, σε χρόνια εγκατεστηµένη υπεργλυκαιµία 

ευνοείται η επαγωγή σύνθεσης κι έκκρισης της αµυλίνης σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά της 

ινσουλίνης[506, 648, 649]. Από την άλλη πλευρά τόσο στο διαβήτη τύπου 1 όσο και στον 

προχωρηµένο διαβήτη τύπου 2, υπάρχει εγκατεστηµένη ανεπάρκεια αµυλίνης που σχετίζεται 

µε την ινσουλινοαεπάρκεια που χαρακτηρίζει τη νόσο. Επιπροσθέτως, υπάρχουν µελέτες που 

έχουν δείξει πως τα επίπεδα αµυλίνης στην παχυσαρκία είναι αυξηµένα (αντίστροφη 

µεταβολή) και σχετίζονται µε τη συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων[508, 648, 650]. Τα 

παρατηρούµενα αυξηµένα επίπεδα αµυλίνης στην παχυσαρκία µπορεί να οδηγούν ρύθµιση 

προς τα κάτω του αριθµού των υποδοχέων αµυλίνης και να αποδυναµώνουν την επίδραση 

της µεταγευµατικής της έκκρισης στον κορεσµό και στη γαστρική κένωση, φαινόµενο 

γνωστό ως αντοχή στην αµυλίνη[505, 506, 578, 651, 652].  

Στην παρούσα µελέτη τα προεγχειρητικά επίπεδα αµυλίνης ήταν διαφορετικά στις 

δύο οµάδες µε χαµηλότερα επίπεδα στην οµάδα SGPlus (ενδεχοµένως και πάλι λόγω της 

παρουσίας διαβητικών ασθενών). Μετεγχειρητικά, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση τόσο 

στα επίπεδα νηστείας όσο και στα µεταγευµατικά φτάνοντας σε επί του συνόλου χαµηλότερα 

επίπεδα στην SGPlus οµάδα. Αυτά τα ευρήµατα φαίνεται να συµβαδίζουν και µε τα 

ευρήµατα που αφορούν στην ινσουλίνη.  

Η λεπτίνη είναι προϊόν του ob γονιδίου και πρόκειται για πεπτίδιο που παράγεται από 

τον λευκό λιπώδη ιστό[653]. Οι συγκεντρώσεις της λεπτίνης σχετίζονται µε το ποσοστό του 

σωµατικού λίπους, πιθανόν λόγω της αύξησης της µάζας του λιπώδους ιστού, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η πλειοψηφία των παχύσαρκων ατόµων παρουσιάζουν αντοχή στην 
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παραγωγή της ενδογενούς λεπτίνης[654-658]. Έχει αποδειχθεί πως η λεπτίνη έχει µεγάλη 

επίδραση στη ρύθµιση του σωµατικού βάρους[157, 655, 659], ενώ µελέτες σε ζώα έχουν 

αποκαλύψει ευρεία επικοινωνία µεταξύ της λεπτίνης και άλλων ενδοκρινικών συστηµάτων, 

κυρίως της ινσουλίνης και του εντεροστεϊκού άξονα γενικότερα[660-662]. Ως ορµόνη, η λεπτίνη 

είναι ένας σταθερός δείκτης του BMI και των επιπέδων ινσουλίνης, τόσο των βασικών όσο 

και των επί ερεθισµού, αλλά δεν παρουσιάζει οξείες µεταβολές µε την πρόσληψη τροφής[518, 

663, 664]. Παρατεταµένη νηστεία προκαλεί µεγαλύτερη πτώση στα επίπεδα της λεπτίνης σε 

αδύνατα άτοµα παρά σε παχύσαρκα. Τα κυκλοφορούντα επίπεδα λεπτίνης είναι αντιστρόφως 

ανάλογα µε τη δραστηριότητα του άξονα υποθάλαµος-υπόφυση-επινεφρίδια. Αυτή η 

αλληλεπίδραση φαίνεται να είναι τόσο άµεση όσο και έµµεση[661, 665].  

Στη µελέτη µας όλοι οι ασθενείς είχαν προεγχειρητικά επίπεδα λεπτίνης πολύ 

υψηλότερα από αυτά που παρατηρούνται σε αδύνατα άτοµα. Η µείωση στα επίπεδα της 

ορµόνης σε όλους τους χρόνους µετεγχειρητικά και στις δυο οµάδες ήταν σηµαντική µε τους 

ασθενείς της SGPlus οµάδας να φτάνουν εντέλει σε επίπεδα ίσα µε το µισό των 

παρατηρούµενων στην οµάδα SG. Αυτά τα ευρήµατα συνέχονται µε την παρατηρούµενη 

διαφορά στην απώλεια βάρους µεταξύ των δύο οµάδων, λαµβάνοντας υπόψη τα συσχέτιση 

µεταξύ των επιπέδων λεπτίνης και της συνολικής µάζας λιπώδους ιστού.  

Γενικά, η παρούσα µελέτη δείχνει πως η επιτεύξιµη βελτίωση στο µεταβολισµό της 

γλυκόζης µετά από SGPlus  µπορεί να είναι τέτοια ώστε να οδηγήσει σε πλήρη κλινική 

υποστροφή του διαβήτη, µε µεταβολές στις γκρελίνη, PP, PYY, GLP-1, αµυλίνη και λεπτίνη 

επί του συνόλου πιο σηµαντικές από αυτές που παρατηρούνται µετά από απλή SG.  

Επιπροσθέτως των µελετών που αποδεικνύουν το µεταβολικό σκέλος στο µηχανισµό 

πίσω από την επιµήκη γαστρεκτοµή, υπάρχουν ολοένα αυξανόµενα στοιχεία που 

υποστηρίζουν ότι πρώιµος ερεθισµός του τελικού ειλεού ενισχύει περαιτέρω τη σηµαντική 

βελτίωση στην ινσουλινοαντίσταση ή ακόµη και αποκαθιστά πλήρως τη φυσιολογική 

λειτουργία όπως δείχνουν οι µετρήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις. Σίγουρα θα µπορούσε 

να πει κανείς πως όλα αυτά τα ευεργετικά αποτελέσµατα οφείλονται στην απώλεια βάρους 

και µόνον. Όµως τόσο στην SG οµάδα όσο και στην SGPlus οµάδα, οι αλλαγές στην 

οµοιόσταση της γλυκόζης και στα επίπεδα των ορµονών έλαβαν µέρος αρκετά πριν τη 

σταθεροποίηση του σωµατικού βάρους. Συνεπώς, είναι πιθανό πως ο µηχανισµός έγκειται 

περισσότερο στην επαναφορά της νευροενδοκρινούς ρύθµισης, γεγονός που αντανακλάται 

στις ορµονικές αλλαγές αλλά επάγεται από τις επεµβάσεις αυτές καθαυτές.  

Υπάρχει ένα ευρύ και πολύ καλά ενορχηστρωµένο δίκτυο από πολύπλοκα και άκρως 

εξειδικευµένα σήµατα µε τα οποία ρυθµίζονται η ενεργειακή οµοιοστασία και το σωµατικό 

βάρος, µέσω µονοπατιών που ελέγχουν την κατανάλωση τροφής, την αποθήκευση και την 

κατανάλωση ενέργειας. Ακόµη κι έτσι η παχυσαρκία «βρίσκει τρόπους» να εξελιχθεί, και 

είναι ακριβώς αυτή η ιδιότητα που την καθιστά ως νόσο της σύγχρονης εποχής.  
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Ανακαλύπτοντας αυτό το πολύπλευρο σηµατοδοτικό µονοπάτι βήµα βήµα, αρχίζει 

να φαίνεται ο χαρακτήρας του γαστρεντερικού συστήµατος ως ενός ενιαίου αλλά 

πολύπλοκου νευροενδοκρινούς ρυθµιστή του µεταβολισµού. ΣΕ αυτή τη σύλληψη δεν πρέπει 

να ξεχνά κανείς τον σηµαντικό ρόλο που παίζει και η καθαρή µηχανική. Η γαστρεντερική 

οδός διαθέτη κινητικότητα που διαφέρει σε χαρακτήρα, συχνότητα, τύπο και µήκος κύµατος 

ανάλογα µε την εκάστοτε λειτουργία αλλά και µε την ανατοµική εντόπιση. Γι’ αυτό, και 

δεδοµένων των αλλαγών που επισυµβαίνουν µέσω των επεµβάσεων στην ανατοµική δοµή µε 

τις επακόλουθες µεταβολές στην κινητικότητα, που συνοδεύουν τις αντίστοιχες επιδράσεις 

στα εντεροπεπτίδια, είναι ασφαλές να πει κανείς πως υπάρχει ένας δυνητικός σύνδεσµος 

ανάµεσα στην τροποποιηµένη κινητήρια λειτουργία του εντέρου και στη ρύθµιση της όρεξης  

τόσο µετά από SG και ακόµη περισσότερο µετά από SGPlus. Επίσης, σίγουρα σηµαντικό 

µέρος του µηχανισµού αποτελεί και ο τροποποιηµένος, ταχύτερος χρόνος διάβασης, ο οποίος 

σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες τροποποιήσεις συµβάλει στις αλλαγές που παρατηρούνται 

στο ποσοστό απορρόφησης ή στην ένταση των ερεθισµάτων κατά µήκος του γαστρεντερικού 

σωλήνα.  

Όσον αφορά στην επίδραση των δύο επεµβάσεων στο ΣΔ τύπου 2 (παρά την απουσία 

διαβητικών στην SG οµάδα, υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα για την αποτελεσµατικότητα 

της επέµβασης στον συγκεκριµένο τοµέα), µία πρόσφατη µελέτη σε παχύσαρκους 

διαβητικούς άρρενες αρουραίους τύπου Zucker, απέδειξε πως το SGPlus  είναι ανώτερου της 

SG στον έλεγχο του ΣΔ και του σωµατικού βάρους των αρουραίων. Για να καταλήξουν στο 

ανωτέρω συµπέρασµα, εκτός από τις σωµατοµετρικές µεταβολές, κατέγραψαν και τις 

µεταβολές των επίπεδων γλυκόζης, ινσουλίνης και GLP-1 και τα αποτελέσµατά τους ήταν 

συναφή των δικών µας στην παρούσα µελέτη. Επιπλέον, σε µία άλλη µελέτη φαίνεται πως η 

ταχύτερη διάβαση τροφής, µέσω της παράκαµψης που δηµιουργεί η νηστιδο-ειλεϊκή 

αναστόµωση, λειτουργεί ως χειρουργική θεραπεία για τον ΣΔ τύπου 2 σε µη παχύσαρκους 

διαβητικούς αρουραίου, αποτελώντας µία πρωτοποριακή πρόταση ανώτερης εξειδίκευσης 

στο αναπτυσσόµενο πεδίο της µεταβολικής χειρουργικής.  

 

5. Συµπέρασµα 

 Οι επεµβάσεις SG και SGPlus παράγουν ορµονική ανταπόκριση πολλαπλών 

επιπέδων που οδηγούν στην επαγωγή της απώλειας βάρους. Αν και καλύτερα µελετηµένο, το 

σκέλος της SG φαίνεται κατώτερο της συνδυαστικής SGPlus, µιας και φαίνεται πως η 

επιτάχυνση της διάβασης της τροφής είναι το καθοριστικό βήµα που εντέλει επιτυγχάνει την 

ισχυρότερη επίδραση στην νευροενδοκρινή ανάδραση. Σε αυτήν την επιτάχυνση η SG 

συµµετέχει µόνο µερικώς µε την επιταχυνόµενη γαστρική κένωση.  

 Ασφαλώς υπάρχουν περιορισµοί στη µελέτη αυτή και κυρίως ο µικρός αριθµός 

ασθενών και η ετερογένεια µεταξύ των δύο οµάδων όσον αφορά στην παρουσία διαβητικών 
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ασθενών. Περισσότεροι παράγοντες θα πρέπει να συνεκτιµηθούν και σε µεγαλύτερο βάθος 

χρόνου, για να οδηγηθούµε σε πιο αξιόπιστα και αδιάσειστα συµπεράσµατα. Ωστόσο, είναι 

ήδη προφανές πως η πλαγιο-πλάγια νηστιδο-ειλεϊκή αναστόµωση είναι το κύριο δραστικό 

σκέλος στη νευροενδοκρινή ρύθµιση και περαιτέρω διερεύνηση της µεταβολικής του 

δυναµικής θα µπορούσε να αποκαλύψει νέες δυνατότητες. Ενδεχοµένως, εν καιρώ θα είµαστε 

σε θέση να την εκτιµήσουµε ως επέµβαση ενός σταδίου για το ΣΔ τύπου 2, όπως προτάθηκε 

πρόσφατα σε ζωικό µοντέλο, ή ακόµη και να την έχουµε στη φαρέτρα µας ως εφεδρική 

επέµβαση για την αντιµετώπιση της υποτροπής της παχυσαρκίας µετά από SG.  

 Εντέλει, υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο διαδράσεων και παρεµβολών από 

διαφορετικές ορµόνες που δρουν αθροιστικά, συνεργικά ή αντίστροφα µε πολύ λεπτές 

ισορροπίες προκειµένου να διατηρείται η ενεργειακή οµοιοστασία σε άψογη κατάσταση. Όλα 

αυτά είναι µέρος ενός πολύ ευαίσθητου συστήµατος σηµάτων και ανάδρασης µε τον 

νευροενδοκρινή άξονα. Όταν ένα βήµα του µονοπατιού αλλάζει πέραν των δυνατοτήτων της 

ανάδρασης, επάγει ένα φαύλο κύκλο κατακλυσµιαίων γεγονότων και µεταβολών που 

οδηγούν σε ορµονοαντίσταση (ινσουλίνη – αµυλίνη), σε απώλεια ευαισθησίας των ιστών 

(λεπτίνη, GLP-1) και σε προς τα κάτω ρύθµιση όλων των µηχανισµών ελέγχου καταλήγοντας 

στην εκδήλωση µίας πολυπαραγοντικής νόσου που δεν είναι άλλη από την παχυσαρκία. 

Συνεπώς, η επιτυχία µας έγκειται στην ικανότητά µας να χαρτογραφήσουµε µε σαφήνεια όσο 

περισσότερα βήµατα του µονοπατιού γίνεται και να τα εκµεταλλευτούµε προτείνοντας 

επεµβάσεις ελάχιστα παρεµβατικές µε µέγιστη αποτελεσµατικότητα.  
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Summary 

Thesis summary 

“Comparative study of sleeve gastrectomy and sleeve gastrectomy plus a 

side-to-side jejunoileal anastomosis” 
 Introduction        

       Obesity, nowadays, is considered to be a major health problem that has up-taken 

epidemic dimensions. It‘s been officially recognised as a disease since 1948, when the World 

Health Organisation, newly founded at the time, included it in the International Classification 

of Diseases. It is a constantly increasing problem, if one takes under consideration the 

increased morbidity and mortality of obese individuals, because of secondary diseases such as 

Diabetes Mellitus (44% obesity induced), Hypertension (23% obesity induced), Sleep Apnoea 

(15-50% obesity induced), as well as some forms of malignancy (a variant 7-41% is 

considered obesity induced or obesity related).  

        However, the very nature of obesity, as a disease, is completely different from any other. 

It depends on socio-economic and cultural factors to such an extend, as to consist a complex 

phenomenon of a social epidemic that evolves parallel to the development of every day life, 

especially involving the medial and lower social classes of the developed and developing 

Western civilisations.  

        So, it’s exactly that unique profile that makes obesity the ideal target for a holistic 

approach to its therapeutic strategy in terms of conservative treatment. Unfortunately, because 

of the great heterogeneity of the population, something like that seems impossible, bringing 

society and the scientific world against a therapeutic challenge. And it all happened at the 

very moment when the surgical world was actually looking for new fields to expand and 

evolve into. 

       The combination of all of the above was the stimulation in the creation of Bariatric and 

Metabolic Surgery. It really seems that surgical treatment is the most effective way of 

treatment for morbid obesity in our disposition at the moment. The main reason for it is that, 

not only it ensures the best rate of excess weight loss, but it’s also responsible for the 

improvement or even resolution of the obesity-associated morbidity.   

 

Definition 

        Obesity is the increase of body weight above the standard ideal weight for a given 

height. It’s measured and classified by several ways. However, the most popular one is the 

Body Mass Index (BMI), calculated through the relation of the body weight divided by the 

square of the height in kg/m2.  
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BMI (Kg/m2) Classification 

<18,5 Underweight 

18,5-24,9 Normal 

25-29,9 Overweight 

30-34,9 Grade I obesity 

35-39,9 Grade II obesity 

≥40 Grade III obesity (morbid) 

≥50 Super-obesity 

      

Table 1. Classification of body weight according to BMI. 

 

        One of the observations in many of the body analysis studies done so far, is the fact that 

BMI correlates to the amount of body-fat (correlation coefficient ≥0.9) as well as to most of 

the laboratory methods to define body weight, therefore it is considered a very reliable index 

for obesity.  

 

Background 

        Having weight-loss as a target, the initial thought was to invent operations that would 

result in food-and-calorie-intake restriction as the main means for weight loss. These 

interventions constituted the group of “Restrictive operations” with the pioneering Vertical 

Banded Gastroplasty (Mason’s) leading the way, followed by the Intragastric Ballon and the 

Adjustable Gastric Banding.  Initially, Sleeve Gastrectomy was also categorised as a 

restrictive operation, but that was not the case as proved later.  

        At a later stage the target was redefined to the final total calorie intake, so the interest 

was now turning towards the absorption mechanisms of the digestive pathway. Malabsorption 

was suddenly the main goal of a new group of surgical interventions, the “Malabsorptive 

Operations”, including the Roux-en-Y Gastric Bypass (in several variations) and the 

Biliopancreatic Diversion (later evolved into Biliopancreatic Diversion with a Duodenal 

Switch as a variant). This group’s operations are of grater gravity, fatally accompanied by 

increased intra-operative and post-operative morbidity and mortality.   

        Of course, in time, the fact that weight alone would not provide the necessary 

information concerning the gravity of obesity could not go unnoticed. So, attention was 

drawn to the body distribution of adipose tissue. It is now assumed that body fat distribution 

mirrors the balance between lipogenic and lipolytic actions, or even more so, the balance 

among the factors that influence those actions. 
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        The discovery of leptin in 1994, a hormone produced and released by the adipose cells, 

was the main stimulus for the re-investigation of the adipose tissue, but as an endocrine organ 

this time.  The most recent discoveries of resistin, of Acrp 30 (Adipocyte-complement-

related-protein 30) and of the systemic activity of the insulin-regulated GLUT 4 (GLUcose 

Transporter type 4: transporter found primarily in the adipose tissue as well as in striated 

muscle), brought up the importance of adipose tissue in the pathophysiology of obesity 

related metabolic diseases. All these discoveries led to the gradual change of focus and 

interest from Bariatric Surgery, with main goal the achievement of weight loss, to Metabolic 

Surgery with a newly defined target to solve the hormonal disturbances that lead to fat 

accumulation by interfering with the neuroendocrine pathways of digestion.  

        Sleeve Gastrectomy may have been, in a way, the switch between the two types of 

Surgery. It started out as an innovative way to downside the intraoperative – postoperative 

risk for super-obese patients and in order to prepare them for a more complicated 

malabsorptive procedure at a later stage, having achieved first a significant amount of weight 

loss. The postoperative results, however, in that first stage were in fact so satisfactory, that 

patients were hesitating to enter the second stage process. That hit success was the reason for 

the investigation that led to the discovery of Ghrelin, the first orexigenic hormone ever 

discovered. The removal of the gastric fundus (the main Ghrelin production site) was the key 

that made Sleeve Gastrectomy the first procedure to be listed in the third group, the “Mixed 

Operations” with both a restrictive and a malabsorptive element. As the effort to clarify the 

exact mechanisms behind the various operations was going forward, the gastric bypass and 

the evolving variants (Sleeve Gastrectomy with Duodenal Switch, Mini Gastric Bypass etc) 

gradually became part of the group as well. These “Mixed Operations” are now considered to 

be the most effective, as they have a recognised component of regulation ability on the gastro-

intestinal neuroendocrine setting. 

        The constantly increasing number of patients that undergo this kind of operations 

globally, has provided the scientific community with the satisfying sample for further 

investigation and research on the unknown mechanisms and hormonal pathways that control 

the neuroendocrine environment of digestion and metabolism. 

         

Incretins 

        The pioneering step after Ghrelin was the discovery and description of the “Incretin 

Effect” phenomenon, according to which oral glucose administration leads to faster insulin 

response in comparison to intravenous administration. The definition of incretin includes all 

of those hormones that are considered to contribute to the control of the simultaneous 

metabolism of insulin and glucose, after oral glucose administration, thus leading to the pre-

mentioned phenomenon. The first ones that fell into the category were: the GIP proteins 
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(gastric inhibitory polypeptide/ glucose-dependent insulinotropic polypeptide) and the GLP-1 

(glucagon-like peptide 1). These proteins are already the objective of exploitation by grand 

pharmaceutical companies against Diabetes Mellitus type 2. 

        GLP-1, in particular, seems that in addition to its incretin characteristics, also possesses 

other qualities, still under investigation, that include fruition of pancreatic function, by 

promoting the proliferation and development of β-cells and increase of the peripheral adipose 

cells sensitivity to insulin. Both activities mentioned actually lead to faster and more 

substantial weight loss. The final ileum, as the main production site of GLP-1, is now the 

main target of any effective metabolically surgical approach and all the technical innovations 

aim to the premature stimulation of it.  

        Both on an experimental and clinical trial basis, DePaula, Rubino, Santoro and 

Marescaux have independently described procedures with either physical or functional 

transposition of the final ileum, in combination with Sleeve Gastrectomy, or not, coming to 

conclusions and results that justify all the previously reported theories. And it’s not just the 

incretins, but possibly additional unknown hormonal factors, yet to be discovered and 

investigated, that reveal one more piece of the complicated intestinal puzzle as an 

independent and united organ with the ability of autonomous neuroendocrine feedback, with 

the participation of both the foregut and the hindgut.  

 

Patients & Methods 

         The current trend led us to design, apply and study a technically innovative procedure 

constituted of Sleeve Gastrectomy in combination with a side-to-side jejunoileal anastomosis. 

The additional anastomosis is a fully reversible and technically easy procedure that aims to 

functionally decrease the total length of the small intestine, thus leading to faster stimulation 

of the final ileum.  

         The operation was performed on 32 individuals and laboratory studies were done on 16 

of them, in a period of 3 years, after obtaining approval from the Ethics Committee and the 

Scientific Board of both the University Hospital of Heraklion and the University of Crete. All 

the patients signed informed consents after extensive pre-operative evaluation. 

         In the proposed combination, Sleeve Gastrectomy provides the endocrine asset of the 

fundus excision/ removal of Ghrelin production, as well as the prompt gastric evacuation 

(mechanism unknown so far), which probably contributes to the final ileum’s faster irritation 

as an independent factor. On the other had, the side-to-side jejunoileal anastomosis, although 

creating two parallel food paths, also leads to faster qualitative stimulation of the final ileum, 

succeeding in earlier GLP-1 release, which ultimately has as a result earlier satiety via 

neuroendocrine feedback pathways, accelerated gastric evacuation and pancreatic function 

fruition as previously discussed. 
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         In order to prove and further understand the significance of the added anastomosis, we 

compared this group of patients to a group of patients that underwent Sleeve Gastrectomy 

alone.  

 

 
 

 

        In terms of surgical characteristics, technical difficulties and complications in Sleeve 

Plus were relatively comparable to Sleeve Gastrectomy alone, except the frequency of 

postoperative bowel obstruction. In order to prevent the latter we added stabilizing continuous 

bowel-to-bowel suturing on both sides of the anastomosis.  
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           The development of hypoalbuminaemia in one patient made us take under 

consideration the adjustment of the anastomosis length in comparison to the total intestinal 

length, and the ideal position for the anastomosis. 

         

 
 

        The first encouraging results were in our clinical observations conserning the supremacy 

of Sleeve Plus in weight loss, BMI decrease and comorbidity improvement in comparison to 

the Sleeve Gastrectomy alone group.  

  

 
 

         The laboratory studies included pre- and post- operative evaluation of the fasting and 

post-pradial levels of intestinal hormones: Ghrelin, Insulin, Amylin, PP, PYY, Leptin and 

GLP-1 in 0, 6 months and 12 months postoperatively. They were compared to those of 

patients who underwent Sleeve Gastrectomy alone.  

          It seems that, basically, change in hormone levels follows the exact same pattern in 

both cases, but in Sleeve Plus they reach their peak-D(value) in half the time (6 months 

postoperatively that is), while in simple Sleeve Gastrectomy that happens at least one year 

postoperatively. It’s possible that this phenomenon is what it takes to explain the faster 
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excess-weight loss, the faster improvement/resolution of the associated co-morbidities, as 

well as the fact that overall clinical improvement starts before even a substantial weight loss 

has taken place. That could also be suggestive of the important role of hormones and their 

function in the control of metabolic diseases, rather than just weight loss itself. 

         Going through the analysis of the findings after a Sleeve Plus operation, we will see 

how and when these changes take place and we will compare them to those happening after a 

simple Sleeve Gastrectomy.  

         Possible interaction patterns among the involved metabolic mechanisms will be 

suggested and commented on in an effort to reveal probable new aspects of the intestinal 

feedback network that may worth further investigation.  

         Ultimately, the goal would be to highlight the dynamics of the proposed operation and 

its future potential as an easy and effective procedure in the standard classification of 

metabolic interventions.  

 

Finally, what’s absolutely certain, after all this research, is that although Obesity is a complex 

and multifactorial disease, it’s only the tip of the iceberg in the disturbances of the human 

organism’s metabolic laboratory.  

Therefore, we should not aim solely to achieving weight loss, but to effectively and correctly 

regulate the neuroendocrine mechanisms of the intestine in the long term, as this seems to be 

the absolute controller in total energy homeostasis.   
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