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Ágrip 

Inngangur: Hjáveituaðgerðum á maga og smáþörmum hefur fjölgað mikið á síðustu árum enda 

áhrifarík leið til meðferðar á offitu. Ýmsir fylgikvillar geta þó komið fram í kjölfar aðgerðarinnar og hafa 

blikur verið á lofti varðandi áhrif hennar á beinabúskap. Erlendar rannsóknir benda margar til þess að 

beinþéttni fari lækkandi í kjölfar hjáveituaðgerða sem mögulega getur aukið líkur á beinþynningu síðar 

meir. 

Markmið: Að kanna áhrif verulegs þyngdartaps á beinþéttni íslenskra karla og kvenna í lærleggshálsi, 

nærenda lærleggs og lendhrygg í kjölfar hjáveituaðgerðar á maga og smáþörmum. 

Efni og aðferðir: Unnið var úr gögnum sem þegar lágu fyrir en það voru þyngdar-,hæðar-og 

beinþéttnimælingar 70 einstaklinga af báðum kynjum á aldrinum 18-65 ára. Mælingar voru gerðar 

bæði fyrir aðgerð og tólf mánuðum eftir aðgerð. Meðaltal og staðalfrávik fyrir allar breytur var fundið og 

breytingar á breytugildum á milli mælinga reiknaðar út, bæði fyrir allan hópinn og hvort kyn fyrir sig. 

Parað t-próf var notað til að kanna hvort breytingarnar væru marktækar. Bornar voru saman 

beinþéttnibreytingar í lærleggshálsi, nærenda lærleggs og lendhrygg á milli kynja með ópöruðu t-prófi. 

Línuleg aðhvarfsgreining var framkvæmd til að kanna hvort samband væri á milli þyngdartaps hópsins 

og breytinga á beinþéttni. Við úrvinnslu á niðurstöðum var notast við forritin Microsoft Excel og R.  

Niðurstöður: Marktæk lækkun varð á BMD á öllum þremur mælisvæðum heildarhópsins sem og 

kvennahópsins (p˂0,05). Í karlahópi varð marktæk lækkun á BMD í lendhrygg og nærenda lærleggs 

en BMD breytingar í lærleggshálsi voru ómarktækar (p=0,07). Konur misstu að meðaltali hærra hlutfall 

BMD en karlar og var munurinn marktækur í lærleggshálsi (p˂0,05) og nærenda lærleggs (p˂0,05) en 

ekki í lendhrygg (p=0,80). Áhrif þyngdartaps á BMD tap voru ómarktæk í lærleggshálsi (p=0,09) og 

lendhrygg (p=0,47) en áhrif á BMD tap í nærenda lærleggs reyndust marktæk (˂0,001). 

Ályktanir: Beinþéttni einstaklinga sem gangast undir hjáveituaðgerð fer minnkandi fyrsta árið eftir 

aðgerð og á meira beintap sér stað á meðal kvenna en karla. Magn þyngdartaps virðist ekki vera 

sterkur áhrifaþáttur á það hversu mikið beintapið verður. Mikilvægt er að fylgst sé með beinheilsu 

einstaklinga í kjölfar hjáveituaðgerðar með reglulegum beinþéttnimælingum. 
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Þakkir 

Verkefni þetta var unnið sem lokaverkefni til diplómaprófs í geislafræði við læknadeild Háskóla 

Íslands. Díana Óskarsdóttir geislafræðingur og deildarstjóri röntgendeildar á Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi átti hugmyndina að verkefninu en hún hafði staðið að söfnun mælinga í Hjartavernd 

og átti til þau gögn sem þetta verkefni er byggt á. 

 Leiðbeinanda mínum, Díönu Óskarsdóttur, færi ég mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn við 

gerð á verkefninu, þolinmæði og jákvætt viðmót. Einnig vil ég koma á framfæri þökkum til 

Hjartaverndar sem útveguðu á sínum tíma aðstöðu fyrir mælingar. Öllum þátttakendum 

rannsóknarinnar þakka ég fyrir þeirra framlag, en án þeirra hefði rannsóknin ekki verið möguleg. 

Reykjalundur og Landspítali Háskólasjúkrahús eiga sömuleiðis þakkir skildar fyrir þeirra aðkomu í 

undirbúningi og aðgerðarferli þátttakenda. 

 Að lokum vil ég koma á framfæri kærum þökkum til fjölskyldu minnar og sambýlismanns fyrir 

stuðning og hvatningu á meðan á verkefnavinnunni stóð. 
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FRAX Fracture Risk Assessment Tool Brotaáhættureiknirit 

g/cm
2
 Gram per square centimeter Gramm á fersentímeter 

HRT Hormone Replacement Therapy Hormónauppbótarmeðferð 

kcal  Kilocalorie Kílókaloría 

kg/m
2
 Kilogram per square meter Kílógramm á fermeter 

LSH  Landspítali Háskólasjúkrahús 

mg  Milligram Millígramm 

PTH Parathyroid Hormone Kalkkirtlahormón 
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SF Standard deviation Staðalfrávik 

SrR Strontium ranelate Strontíumranelat 

WHO World Health Organization Alþjóðaheilbrigðismálastofnun 

μg Microgram Míkrógramm 

μSv Miccrosievert Míkrósívert 
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1 Inngangur  

Tíðni langvinnra sjúkdóma (e.chronic noncommunicable diseases) hefur aukist mjög á síðustu 

áratugum, en með því er átt við sjúkdóma sem eru lengi að þróast og má oftar en ekki rekja til 

ákveðinna lífshátta, iðnvæðingar og aukinnar velmegunar (1, 2). Offita (e.obesity) er einn af þessum 

sjúkdómum, en algengi hennar hefur náð slíkum hæðum að talað er um hana sem heimsfaraldur sem 

flestum samfélögum steðjar veruleg hætta af (3, 4). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (e. 

World Health Organization, WHO) hefur tíðni offitu meira en tvöfaldast frá árinu 1980 og á sama tíma 

hefur mikil aukning orðið á ýmsum heilsufarskvillum sem rekja má beint til offitu og geta í versta falli 

leitt til dauða (5). Um er að ræða líkamlega kvilla á borð við hjarta-og æðasjúkdóma, sykursýki og 

stoðkerfisvandamál en einnig andlega kvilla á borð við þunglyndi og kvíða. Þá er enn ótalinn sá 

kostnaður sem offita hefur í för með sér, bæði fyrir einstaklinga og samfélagið í heild, hvort sem það er 

vegna aukinna heilbrigðisútgjalda eða skerts vinnuframlags (3, 6-8). 

 Erfiðlega hefur gengið að hægja á offitufaraldrinum og þeim sem af sjúkdómnum þjást tekst 

sjaldan að ná tökum á breyttum lífsháttum á borð við aukna hreyfingu og bætt mataræði. Ýmsar 

inngripsmeiri aðferðir hafa því verið reyndar til að ná tökum á vandanum og sú sem hefur skilað hvað 

mestum árangri er hjáveituaðgerð á maga og mjógirni,  en sífellt fleiri einstaklingar sem glíma við offitu 

gangast undir slíka aðgerð (9-12). Hér á landi hefur frá árinu 2002 verið samstarf í gangi á milli 

Landspítala háskólasjúkrahúss (LSH), þar sem hjáveituaðgerðir eru framkvæmdar, og Reykjalunds, 

þar sem offitumeðferð fer fram og sjúklingar eru undirbúnir fyrir aðgerð. Meðferðin er þverfagleg og 

atferlismótandi og markmið hennar fyrst og fremst að innleiða varanlega lífsstílsbreytingu. Þó að krafa 

sé gerð um að undirbúningsmeðferð á Reykjalundi sé lokið áður en hjáveituaðgerð er framkvæmd þá 

er slík aðgerð þó ekki markmið allra sem hefja offitumeðferð á Reykjalundi og er meðferðin sú sama 

hvort sem aðgerð er fyrirhuguð eður ei (13). 

Þrátt fyrir að hjáveituaðgerð reynist lausn margra við offitu hafa á síðustu árum blikur verið á lofti 

um áhrif hennar á beinheilsu þar sem hún leiðir til breyttrar næringarupptöku og efnaskipta. 

Niðurstöður erlendra rannsókna sem gerðar hafa verið þessu tengdar benda margar hverjar til þess að 

minnkuð beinþéttni eigi sér stað í kjölfar hjáveituaðgerða. Með tímanum getur þetta leitt til 

beinþynningar (e.osteoporosis) sem eykur mjög brotahættu einstaklinga (10, 14-19). Líkt og með offitu 

hefur tíðni beinþynningar farið stigvaxandi á síðustu áratugum þar sem meðalævilengd hefur aukist og 

hlutfall aldraðra farið hækkandi. Ljóst er að sú þróun mun ekki koma til með að snúast við og því er 

mikilvægt að aukin áhersla verið lögð á uppbyggingu og varðveislu beinmassa (20).  

Í ljósi vaxandi vinsælda hjáveituaðgerða er mikilvægt að öðlast skilning á mögulegum áhrifum 

þeirra á efnaskipti beina (14). Markmið þessarar rannsóknar er að skoða áhrif magahjáveituaðgerðar á 

beinabúskap íslenskra karla og kvenna á fyrsta árinu eftir aðgerð og kanna hvort þeim svipi til þess 

sem erlendar rannsóknir hafa gefið til kynna.  

 



  

11 

1.1 Beinþynning 

Algengasti efnaskiptasjúkdómur beina er beinþynning en hún einkennist af minnkaðri beinþéttni  

(e.bone mineral density, BMD) sem leiðir til aukinnar brotahættu. Tíðni beinþynningar eykst mjög með 

aldri og þar sem meðallíftími fólks er sífellt að lengjast er beinþynning orðin mun víðtækara vandamál 

nú en áður (21-26).  Hér á landi er talið er að rekja megi allt að 1400 beinbrot á ári hverju til 

beinþynningar og ljóst er að með hækkandi aldri þjóðarinnar mun þeim tilfellum koma til með að fjölga 

á næstu árum og áratugum (25, 27). 

Beinþynning er stigvaxandi sjúkdómur sem leiðir til breyttrar uppbyggingar og hrörnunar 

beinvefs sem dregur smám saman úr styrk beinsins (23, 24, 28). Þessar beinbreytingar eiga sér stað 

þegar ójafnvægi verður á milli beinmyndandi og beineyðandi ferla svo beineyðing nær yfirhöndinni. 

Hámarksbeinmassi næst snemma á fullorðinsárum en fram að því á mikil beinmyndun sér stað. 

Hrörnunarhraði beinmassa eftir að hámarki er náð er háður ýmsum þáttum en áhrifamestu 

breytingarnar eiga sér stað hjá konum í kjölfar tíðahvarfa (26, 28). 

Sjúkdómurinn er einkennalaus þar til hann leiðir til beinbrots og er þá um að ræða brot af 

völdum áverka sem ekki myndu nægja til að brjóta heilbrigt bein. Algengustu brotasvæði eru úlnliðir, 

hryggur og mjaðmir, en á þessum svæðum er hátt hlutfall frauðbeins sem verður fyrir sérstaklega 

mikilli aldursbundinni hrörnun (21, 22, 24). Mjaðmarbrotin eru alvarlegust og skerða mjög lífsgæði og 

færni sjúklinga (26). Samkvæmt Alþjóðlegu beinverndarsamtökunum (e.International Osteoporosis 

Foundation, IOF) má búast við því að þriðja hver kona og áttundi hver karl muni einhvern tímann hljóta 

beinbrot af völdum beinþynningar og hérlendis er talið að um helmingur 75 ára kvenna uppfylli 

alþjóðleg skilgreiningarviðmið fyrir beinþynningu (27, 29). 

Með framförum á sviði beinþéttnimælinga er nú mögulegt að greina sjúkdóminn áður en til 

beinbrots kemur. Þekking á eðli beinþynningar hefur einnig aukist mjög á síðustu árum og 

meðferðarúrræðum sem hægja á þróun sjúkdómsins fjölgað. Eina leiðin til að hafa áhrif á nýgengi 

beinþynningar er hins vegar að hlúa að beinheilsu frá fæðingu og því mikilvægt að áhersla sé lögð á 

eflingu forvarna (21, 25).  
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1.1.1 Beinvefur 

Bein eru lifandi og virkur vefur sem er í stöðugri endurnýjun allt okkar líf. Beinagrind fósturs byrjar að 

myndast um sex vikum eftir frjóvgun en fullum beinþroska og hámarksbeinþéttni er yfirleitt ekki náð fyrr 

en um 25 ára aldur. Hlutverk beina eru meðal annars að styðja við og vernda líffæri, halda líkamanum 

uppréttum, gera hreyfingu mögulega, geyma og losa steinefni og framleiða blóðkorn (30, 31). 

Frumur beinvefs eru af fjórum megingerðum; 1) beinmyndunarfrumur (e.osteoblasts), sem mynda 

bein, 2) beinátufrumur (e.osteoclasts), sem leysa upp bein, 3) beinfrumur (e.osteocytes), sem viðhalda 

beininu og 4) beinforfrumur (e.osteoprogenitor cells), sem eru ósérhæfðar og óþroskaðar frumur sem 

geta skipt sér og orðið að beinmyndandi frumum, til dæmis í kjölfar beinbrots. Hlutfall þessara fjögurra 

frumugerða er breytilegt eftir aldri en samvægi beinmassa er háð jafnvægi á milli beinmyndandi og 

beineyðandi ferla. Millifrumuefni (e.matrix) beina er langstærstur hluti beinmassa. Þar er að finna mikið 

magn steinefna, einkum kalk og fosfat, sem herðir beinin og gefur þeim styrk.  Millifrumuefnið er einnig 

ríkt af kollagenþráðum sem auka togþol og sveigjanleika beinanna, en án þess væru beinin mjög stökk 

og líklegri til að brotna (21, 30). 

Beinvefur skiptist annars vegar í þéttbein (e.compact bone) og hins vegar í frauðbein (e.spongy 

bone). Í flestum beinum eru báðar þessar vefjagerðir til staðar, þó í mismiklum mæli. Frauðbein er 

ríkjandi í endum langra beina, í miðju stuttra beina á borð við hryggjarliði, og í flötum beinum á borð 

við brjóstbein. Þéttbein myndar stærstan hluta beinskafts (e.diaphysis) á löngum beinum auk þess 

sem það umlykur frauðbeinsrík svæði og myndar harða skel beinsins (32-34). Að liðamótum 

undanskildum eru bein klædd sérstakri beinhimnu (e.periosteum) en þar myndast beinmyndandi 

frumur auk þess sem henni tengist fjöldi æða sem sjá beinvefnum fyrir blóði og næringu (30). 

Grundvallareining þéttbeins er beinungur (e.osteon) sem einnig gengur undir nafninu Haversian-

kerfi. Þessi eining samanstendur af sammiðja lögum af beinvef (e.lamellae) umhverfis lítil göng sem 

gera æðum og taugaþráðum kleift að ná til dýpri hluta beinsins. Svokölluð Volkmann-göng tengja 

Haversian-kerfin við hvort annað og við ytra borð beinsins en um þau liggja líka æðar og taugar. Í 

litlum samtengdum lónum (e.lacunae) á milli beinvefslaganna liggja beinfrumur sem náð hafa fullum 

þroska. Þéttbein er, líkt og nafnið gefur til kynna, fremur þétt í sér og gljúpleiki þess ekki nema 5-10% 

þegar um heilbrigt bein er að ræða. Þessi mikla þéttni gefur beininu aukinn styrk og því er aukið magn 

þéttbeins á þeim svæðum líkamans þar sem álag af völdum líkamsþyngdar er hvað mest (30, 32, 33). 

Frauðbein er gisnara en þéttbein og gefur beinagrindinni léttleika sem nauðsynlegur er til að hreyfa 

líkamann. Það samanstendur af gljúpu neti beinbjálka (e.trabeculae) sem er umlukið beinmerg. Þessi 

uppbygging gefur frauðbeininu sveigjanleika svo það getur tekið við álagi úr mörgum áttum og beint 

því áfram til þéttbeinsins. Beinfrumur í bjálkunum fá blóðflæði sitt beint frá beinmergnum og því eru 

engin æðagöng til staðar líkt og í þéttbeini. Frauðbein er helst að finna innan í beinendum, þar sem 

myndun rauðra blóðkorna á sér stað í rauðum blóðmerg, og umhverfis merghol langra beina, þar sem 

fita er geymd í gulum beinmerg. Gljúpleiki frauðbeins er yfirleitt á bilinu 75-95% sem gerir það að 

verkum að yfirborðssvæði þess er mjög stórt svo mikil frumuvirkni og beinumbrot geta átt sér stað. 

Myndun og upplausn beinvefs er því mun hraðari í frauðbeini en þéttbeini (30, 32-34). 
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1.1.2 Uppbygging, viðhald og rýrnun beinmassa 

Beinvöxtur á sér stað þegar virkni beinmyndunarfrumna við að mynda millifrumuefni er meiri en virkni 

beinátufrumna, en hrörnun beinvefs verður þegar beinátufrumur ná yfirhöndinni (30). Hlutfallið þarna á 

milli er mjög breytilegt eftir aldri og þó einstaklingsmunur sé alltaf til staðar þá má almennt skipta 

beinvirkni í fjögur aldursháð skeið; 1) vaxtarskeið í bernsku og á unglingsárum, 2) viðhaldsskeið á fyrri 

hluta fullorðinsára, 3) beintapsskeið sem yfirleitt á sér stað á aldrinum 50-70 ára og 4) brotahættuskeið 

á elliárum (21). 

Bein taka miklum breytingum allt okkar líf, bæði að lengd, breidd og þéttleika. Vöxtur og þroski 

beina er mestur í bernsku og á unglingsárum, sérstaklega á fyrstu tveimur æviárum og svo aftur á 

kynþroskaskeiði (21, 31). Framan af verður hlutfallslega mestur vöxtur á löngum beinum útlimanna 

(e.appendicular growth) en við kynþroska hægir á þeim vexti og aukinn vöxtur verður á ásgrindinni 

(e.axial growth) (35). Kynþroskaaldur einkennist einnig af mikilli aukningu á beinmassa og jafngildir 

aukningin á þessu tímabili nokkurn veginn því magni sem síðar mun tapast á fullorðinsárum (21). 

Munur á beinmassa kynja byrjar fyrst að koma í ljós á kynþroskaskeiði en þá verður hlutfallslega meiri 

aukning á beinmassa drengja. Fram að því er enginn munur á beingerð drengja og stúlkna (28, 36).   

Við lok kynþroska dregur mjög úr beinvexti en beinin halda samt áfram að styrkjast. Í kringum 25 

ára aldur hefur hámarksbeinþéttni yfirleitt verið náð og eftir það gengur hlutverk beinfrumna út á að 

viðhalda þeim beinmassa sem þegar er til staðar. Beineyðandi frumur leysa upp beinvef á sama hraða 

og beinmyndandi frumur mynda nýjan vef á sama stað og þannig er stærstur hluti beinagrindarinnar 

endurnýjaður á um tíu ára fresti (21, 31).  

Um fertugt fer virkni beinmyndandi frumna að minnka sem leiðir smám saman til minnkandi 

beinþéttni hjá báðum kynjum. Mesta breytingin á sér stað hjá konum í kjölfar tíðahvarfa, en þá minnkar 

estrógenframleiðsla í eggjastokkum sem leiðir til aukinnar virkni beinátufrumna. Við þetta verður hratt 

tap á þéttni beinanna og stendur það yfir í um átta til tíu ár áður en aftur hægist á beintapinu (37).  

Með tímanum hefur rýrnun beinvefs sífellt meiri áhrif á uppbyggingu beinsins og eftir að visst 

beintap hefur átt sér stað er talað um að beingisnun (e.osteopenia) sé til staðar. Beingisnun getur 

síðar leitt til beinþynningar en þá eru beinin orðin mjög stökk og viðkvæm og hætta á að þau brotni við 

lítið álag (21, 24, 38). Á tímabilinu frá tvítugsaldri til áttræðs missa konur allt að þriðjung af BMD í 

mjöðm og karlar allt að fjórðung (21). Áhrifamestu breytingarnar eiga sér stað í frauðbeini, en 

algengustu brotasvæði vegna beinþynningar eru hryggur, úlnliður og mjaðmir, þar sem frauðbein er 

ríkjandi (21, 34, 37). Hjá konum leiðir aukin beinupplausn í kjölfar tíðahvarfa til þess að bjálkum 

frauðbeins fækkar og tengsl á milli þeirra rofna svo beinstyrkur tapast verulega. Minni beinupplausn á 

sér stað hjá körlum en hinsvegar dregur úr beinmyndun sem leiðir til þess að bjálkar frauðbeinsins 

þynnast. Uppbygging beinvefsins heldur sér þó lengur og ekki verður jafn skyndilegt bjálkarof og hjá 

konum (34, 35).   
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Beinþynning getur dregið verulega úr lífsgæðum þeirra sem af henni þjást og haft mikinn 

samfélagslegan kostnað í för með sér. Mjaðmarbrot hafa alvarlegustu afleiðingarnar, en áætlað er að 

einungis fjórðungur þeirra sem mjaðmarbrotna nái með tíma aftur fyrri heilsu og er dánartíðni í kjölfar 

mjaðmarbrota marktækt hækkuð (26). Í afturskyggnri íslenskri rannsókn sem gerð var á öllum 

sjúklingum yfir sextugu sem gengust undir aðgerð vegna mjaðmarbrots árið 2011 kom í ljós að 27% 

sjúklinganna létust innan árs frá aðgerð, sem er áttfalt hærri dánartíðni en hjá almennu íslensku þýði 

yfir sextugu (20). 

 

1.1.3 Áhrifaþættir beinþéttni 

Ástand beina okkar hverju sinni er í beinu samhengi við ótal atburði sem hafa haft áhrif á beinin allt frá 

fósturskeiði. Það magn beinmassa sem hver og einn öðlast ræðst af samspili ýmissa þátta sem 

jafnframt hafa áhrif á beintapið sem verður síðar á ævinni (31). 

Vöxtur og viðhald beina fylgir að stórum hluta fyrirfram ákveðnu líffræðilegu munstri á borð við 

líkamsgerð, kyn og uppruna. Þannig eru stórgerðir einstaklingar almennt með stærri og þyngri bein, 

karlar með meiri beinmassa en konur og svartir einstaklingar með hærri beinþéttni en hvítir og asískir 

(21, 39). Erfðir hafa mikið að segja varðandi hámarksbeinþéttni einstaklinga, upptöku ýmissa efna sem 

hafa áhrif á beinvöxt og hraða beintaps og því er fjölskyldusaga um beinþynningu sterkur áhættuþáttur 

fyrir sjúkdómnum (21, 28, 31, 36).  

Nokkur hormón hafa verið tengd við starfsemi beina og getur röskun hlutfalli þeirra ýmist leitt til 

aukinnar eða minnkaðrar beinþéttni. Helst ber að nefna kalkkirtlahormón, sem stýrir upptöku, geymslu 

og losun á kalki í beinum og viðheldur þannig réttum kalkstyrk í blóði; insúlín-líkan vaxtarþátt 1, sem 

að mestu er myndað í lifur en hefur áhrif á flesta líkamsvefi og ýtir meðal annars undir beinvöxt (28, 

40); og vaxtarhormón heiladinguls og skjaldkirtilshormón, sem ýta undir beinvöxt fram að kynþroska, 

en þá eykst mjög magn kynhormónanna estrógens og testósteróns sem örva beinmyndun og viðhalda 

beinmassa fullorðinna. Með hækkandi aldri dregur úr framleiðslu kynhormónanna sem leiðir til 

minnkandi beinþéttni (30).  

Til eru sjúkdómar og lyf sem hafa veruleg áhrif á beinþéttni og geta orsakað beinþynningu. Auk 

hormónasjúkdóma sem haft geta áhrif á styrk áðurnefndra hornóma má nefna ýmsa gigtarsjúkdóma 

og stoðkerfiskvilla sem geta haft áhrif á beinauppbyggingu. Einnig eru til meltingarsjúkdómar sem hafa 

áhrif upptöku næringarefna og geta þar með raskað eðlilegri beinþéttni. Sá lyfjaflokkur sem er hvað 

algengasti orsakavaldur minnkaðrar beinþéttni eru sykursterar (e.glucocorticoids), en þeir eru gjarnan 

notaðir  sem meðferð við ýmsum bólgu-og bandvefssjúkdómum og til ónæmisbælingar (41).  

Þrátt fyrir að margir áhrifaþættir beinþéttni séu óviðráðanlegir hafa lífsstílsþættir á borð við vel 

samsett mataræði og reglulega hreyfingu einnig mikið að segja og því mikilvægt að vanmeta ekki getu 

einstaklinga til að hafa áhrif á eigin beinheilsu. Því fyrr sem byrjað er að huga að þessum þáttum því 

meiri verður hámarksbeinþéttnin sem næst snemma á fullorðinsárum og þar með verður aukinn 

beinforði til staðar á eldri árum. Það þarf ekki nema örlitlar breytingar á beinþéttni til að hafa veruleg 

áhrif á brotahættu í framtíðinni (21). 
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Neysla fjölbreyttrar og næringarríkrar fæðu hefur jákvæð áhrif á líkamlega heilsu og er beinvefur 

þar engin undantekning. Þau næringarefni sem lögð hefur verið hvað mest áhersla á í forvörnum gegn 

beinþynningu eru kalk og D-vítamín, en nægileg inntaka þessara efna alla ævi er líkleg til að tryggja 

sem mestan hámarksbeinmassa og sem minnst beintap síðar meir (21, 36). Kalk er algengasta 

steinefni líkamans og gegnir meðal annars hlutverki í vöðvasamdrætti og taugaboðflutningi. Forðabúr 

þess er í beinum þar sem það kemur jafnframt að vexti og viðhaldi beinmassa. Ef kalkmagn í blóði er 

ekki nægilegt til að viðhalda eðlilegri líkamsstarfsemi er sótt í beinin og því getur viðvarandi kalkskortur 

haft veruleg áhrif á steinefnabirgðir beinanna. Kalk er innbyrt með fæðu á borð við mjólkurvörur og 

dökkgrænt blaðgrænmeti og því er neysla fjölbreyttrar fæðu mikilvæg til að fullnægja kalkþörf 

líkamans. Frásog kalks í meltingarvegi á sér stað fyrir tilstilli D-vítamíns og því er nauðsynlegt að það 

sé til staðar í nægilegu magni (30, 31, 42). D-vítamín myndar líkaminn að stærstum hluta sjálfur við 

útfjólubláa geislun sólar á húð en einnig með upptöku þess úr fæðu. Vegna þess hve norðanlega 

Ísland er staðsett verður ekki mikil D-vítamínmyndun í húð stærstan hluta ársins og því er Íslendingum 

og öðrum sem hér búa ráðlagt að taka D-vítamín sérstaklega í formi fæðubótarefna. Embætti 

landlæknis hefur gefið út viðmið um ráðlagða dagskammta (RDS) fyrir vítamín og steinefni hérlendis, 

þar á meðal fyrir kalk og D-vítamín (sjá töflur 1 og 2), og eru þeir breytilegir eftir æviskeiðum (43). 

 

Tafla 1. RDS fyrir D-vítamín 

Viðmið Embættis landlæknis um ráðlagðan dagskammt D-vítamíns (μg) eftir æviskeiði. 

 

 

 

 

 

 

* Börn fæðast með D-vítamínforða en þar sem lítið er af því í brjóstamjólk er mælt með að 

byrjað sé að gefa börnum D-vítamíndropa frá eins til tveggja vikna aldri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldur RDS (μg) 

<10 ára* 10 

10-70 ára 15 

>70 ára 20 
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Tafla 2. RDS fyrir kalk 

Viðmið Embættis landlæknis um ráðlagðan dagskammt kalks (mg) eftir æviskeiði. 

 

Aldur RDS (mg) 

6-11 mánaða 540 

1-5 ára 600 

6-9 ára 700 

10-17 ára* 900 

>18 ára 800 

 

*Gildir einnig um konur á meðgöngu og við brjóstagjöf 

 

Á meðal annara efna sem hafa áhrif á beinmassa má nefna A-, C-og K vítamín, prótín, steinefni á borð 

við fosfór og magnesíum og ýmis snefilefni sem þrátt fyrir að vera til staðar í litlu magni gegna 

veigamiklu hlutverki í sambandi við beinheilsu. Með vel samsettri fæðu tekst flestum að innbyrða 

nægilegt magn þessara efna (21, 31).  

Bein aðlaga styrk sinn að því álagi sem þau þurfa að þola og því eru þungaberandi líkamsæfingar 

sérstaklega vel til þess fallnar að viðhalda beinmassa. Á hinn bóginn leiðir lítið álag á borð við 

langvarandi hreyfingarleysi og of lága líkamsþyngd til minnkandi beinmassa (21, 24, 31). Með því að 

stunda reglulega líkamsrækt eykst jafnframt lipurð, jafnvægi og styrkur sem dregur úr hættu á byltum 

sem leitt geta til beinbrots hjá einstaklingum með beinþynningu (42).  

 

1.1.4  Beinþéttnimælingar 

Í gegnum tíðina hafa ýmsar aðferðir verið notaðar til að meta líkamssamsetningu og beinmassa 

einstaklinga. Fyrstu eiginlegu beinþéttnimælingarnar voru framkvæmdar með hefðbundnum 

röntgenrannsóknum en gallinn við þá aðferð var að ekki var unnt að greina beinbreytingar fyrr en eftir 

að 30-40% af beinmassa hafði tapast. Sjúklingar voru því þegar langt leiddir af beinþynningu, einkenni 

hennar oft farin að gera vart við sig og lítið hægt að gera til að sporna við framgangi sjúkdómsins. 

Ljóst var að þróa þyrfti nýja mælitækni sem greint gæti beinbreytingar nógu snemma til að grípa 

mætti inn í og hægja verulega á beintapi með viðeigandi meðferðarúrræðum. Á áttunda áratug síðustu 

aldar hófst notkun á tvíljóseindadofnunarmælingu (e. Dual-Photon Absorptiometry, DPA) og 

magnbundinni tölvusneiðmyndun (e. Quantitative Computed Tomography, QCT) til að meta beinþéttni 

í mjöðm og hrygg. DPA var byggt á notkun geislavirku samsætunnar Gadolinium-153 en myndirnar 

sem fengust með þessari aðferð voru af lélegum gæðum og því ónákvæm mæliaðferð á beinþéttni. 

Með QCT fengust hágæða sneiðmyndir í þrívíðu plani en mælingunum fylgdi talsverð geislun, þær 

voru dýrar auk þess sem aðgengi að flestum sneiðmyndatækjum var takmarkað vegna fjölda annara 
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rannsókna sem framkvæmdar voru í þeim tækjum. Beinþéttnimælingar með QCT eru þó enn notaðar í 

vissum tilfellum enda eru slíkar mælingar mjög áreiðanlegar (44, 45). 

Fyrir um þremur áratugum var svokölluð tvíorkudofnunarmæling (e. Dual-Energy X-ray 

Absorptiometry, DEXA) kynnt til sögunnar sem í dag er mest notaða aðferðin til greiningar, eftirlits og 

áhættumats á beinþynningu. DEXA mælingar voru þróaðar út frá DPA tækninni en í stað geislavirkrar 

samsætu er notast við röntgengeisla af tveimur mismunandi orkustigum (44). Viðmið WHO til 

skilgreiningar á beinþynningu eru byggð á gildum fengnum með DEXA-beinþéttnimælingum á 

lærleggshálsi (21, 23, 45, 46).  

Til eru smærri beinþéttnimælitæki sem ýmist byggja á notkun röntgengeisla eða hljóðbylgna og eru 

notuð til mælinga á framhandlegg, úlnlið, fingrum eða hæl. Slíkar mælingar eru þó ekki jafn nákvæmar 

og mælingar með DEXA eða QCT og ætti ekki að nota nema til skimunar á einstaklingum sem eru 

utan áhættuhóps (22, 26). 

 

 

1.1.4.1 Nánar um DEXA mælingar 

Beinþéttnimælingar með DEXA eru yfirleitt gerðar á lendhrygg (e. lumbar spine), lærleggshálsi við 

mjöðm (e. femoral neck) og nærenda lærleggs (e. proximal femur), en það eru þau svæði 

beinagrindarinnar þar sem álagið er hvað mest. Hafa þarf í huga að samsetning beina er ekki 

allsstaðar sú sama og því er ekki endilega samræmi á milli beinþéttnimælinga á mismunandi 

líkamshlutum sama einstaklings (25, 47). Að auki geta brot, kalkanir og slit gefið falska niðurstöðu og 

því þarf að velja mælistað sem líklegastur er til að gefa rétta mynd af beinþéttni viðkomandi (22, 25, 

45). Til að mynda verða töluverðar slitbreytingar í hrygg með hækkandi aldri og samfallsbrot á þessu 

svæði eru ekki óalgeng hjá öldruðum einstaklingum. Slíkt getur valdið falskri hækkun á beinþéttni með 

DEXA mælingu og því er lendhryggur ekki ákjósanlegasti mælistaðurinn á meðal aldraðra. 

Mjaðmarmæling er áreiðanlegri því þar verður minni truflun af völdum slitbreytinga auk þess sem 

áhættan á mjaðmarbrotum er talsverð á meðal aldraðra og því mikilvægt að fylgjast með beinþéttni á 

því svæði. Á meðal yngri einstaklinga, einkum kvenna skömmu eftir tíðahvörf, er lendhryggjamæling 

aftur á móti áreiðanlegust þar sem samfallsbrot í hrygg eru meira áhyggjuefni hjá þessum hóp en 

mjaðmarbrot. Þetta er vegna þess að hryggjarbolir eru að stærstum hluta frauðbein, sem verður fyrir 

miklum áhrifum estrógenskorts í kjölfar tíðahvarfa (25).   

DEXA tæknin byggir á því að mæla dofnun tveggja misorkuríkra röntgengeisla í líkamsvef og meta 

þannig stöðu steinefna í beinum. Kalk og önnur steinefni beina gleypa mun meiri geislun en 

umlykjandi mjúkvefur og því þéttari sem beinin eru því meira dofnar geislinn og minna skilar sér í 

gegnum myndefnið og til myndnema. Dofnun geislanna tveggja er borin saman á hverju svæði fyrir sig 

og upplýsingarnar skráðar í samsvarandi díl (e. pixel) myndnemans. Sérstakt tölvureiknirit sér svo um 

að lesa úr upplýsingunum og metur hvern díl út frá geislaorkunni sem þar var skráð. Með því að bera 

alla dílana saman má áætla beinþéttni á svæðinu sem var geislað og er hún gefin upp sem grömm 

steinefna á flatarmálseiningu beins (g/cm
2
) (39, 44, 45, 48, 49). Þar sem aðeins er um að ræða geisla 

af tveimur orkustigum er einungis hægt að greina á milli tveggja vefjagerða hverju sinni og í tilfelli 
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beinþéttnimælinga eru það bein og mjúkvefur. Ef bein er ekki til staðar má nýta orkumismun geislanna 

til að greina mjúkvef í fitumassa (e. fat mass) og magran massa (e. lean mass), sem er sá hluti 

líkamsþyngdar sem ekki er fita, og þannig safna frekari upplýsingum um líkamssamsetningu 

viðkomandi einstaklings. (39, 45, 48). 

Beinþéttnimæling með DEXA er fljótleg og einföld í framkvæmd, gefur áreiðanlegar niðurstöður og 

hefur litla geislun í för með sér (23, 24, 46). Geislaálag á sjúkling af völdum mælingarinnar fer 

sjaldnast yfir 10 míkrósívert (μSv) en til að setja þá tölu í samhengi þá áætluðu Geislavarnir ríkisins 

árið 2008 að meðalgeislaálag vegna röntgenmyndatöku af lungum væri 130 μSv og 

tölvusneiðmyndatöku af kvið 14.100 μSv (50). Helsti galli DEXA er sá að um er að ræða tvívíða 

flatarmálsmælingu og þar af leiðandi er ekki tekið tillit til þykktar beinsins. Þykkt bein með lága þéttni 

getur þannig gefið sömu niðurstöðu og þynnra bein með háa þéttni. Ekki er heldur hægt að greina á 

milli þéttbeins og frauðbeins með DEXA tækni og ómögulegt að meta bjálkauppbyggingu 

frauðbeinsins sem hefur mikið að segja varðandi beinstyrk (22, 23, 45). 

 

1.1.4.1.1 T-gildi og Z-gildi 

 

Niðurstöður DEXA beinþéttnimælingar eru gefnar sem T-gildi og Z-gildi og er þá búið að bera mælingu 

á lærleggshálsi einstaklings saman við þekkt meðaltal í þýði. Bæði gildin byggja á staðalfráviki frá 

meðalgildi ákveðins viðmiðunarhóps þar sem tekið er tillit til aldurs, kyns og kynstofns. 

T-gildi segir til um fjölda staðalfrávika frá meðalgildi einstaklinga af sama kyni á aldrinum 20-

30 ára, en á því aldursskeiði er beinþéttni yfirleitt í hámarki. Jafna 1 sýnir hvernig T-gildi einstaklinga 

er reiknað út.  (24, 39, 45, 46, 49).  

 

Jafna 1. T-gildi 

Til útreikninga á T-gildi er mismuni á beinþéttni einstaklings og meðalbeinþéttni ungs þýðis 

deilt með staðalfráviki ungs þýðis. 

 

𝑇 − 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 =
 𝐵𝑒𝑖𝑛þé𝑡𝑡𝑛𝑖 𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠 –  𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑏𝑒𝑖𝑛þé𝑡𝑡𝑛𝑖 𝑢𝑛𝑔𝑠 þýð𝑖𝑠

𝑆𝑡𝑎ð𝑎𝑙𝑓𝑟á𝑣𝑖𝑘 𝑢𝑛𝑔𝑠 þýð𝑖𝑠
 

 

 

Þannig túlkast T-gildið 0 sem svo að beinþéttnimæling einstaklingsins samsvari nákvæmlega 

meðalgildi þýðisins og T-gildið -2,5 að beinþéttnimælingin sé tveimur og hálfu staðalfráviki neðan við 

meðalgildið (39). T-gildi er helsta greiningarviðmiðið fyrir beinþynningu hjá eldri einstaklingum og 

konum sem komnar eru yfir tíðahvörf. Brotahætta er í öfugu hlutfalli við T-gildi, svo eftir því sem það er 

lægra því minni er beinþéttni einstaklings samanborið við meðalgildi viðmiðunarhópsins og því meiri er 

hættan á beinbroti af völdum lágrar beinþéttni (45). Talið er að eitt staðalfrávik samsvari um 10-15% af 

meðalgildinu og að brotahætta um það bil tvöfaldist fyrir hvert staðalfrávik neðan við meðalgildi (25, 

39).  
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Út frá T-gildum fengnum með DEXA mælingum hefur WHO gefið út skilgreiningu á því hvaða gildi 

teljast til eðlilegrar beinþéttni og við hvaða gildi ætla megi að beingisnun og beinþynning séu til staðar. 

Sjá töflu 3. 

 

Tafla 3. Viðmiðunarskali WHO fyrir beinþynningu 

Skilgreiningarviðmið WHO fyrir beinþynningu eru byggð á T-gildum. 

 

T-gildi Ástand 

> -1,0 Eðlileg beinþéttni 

-1,0 til -2,5 Beingisnun 

< -2,5 Beinþynning 

< -2,5 auk eins eða fleiri 

brota 

Verulega mikil 

beinþynning 

 

 

Í töflunni sést að T-gildi þarf að haldast innan eins staðalfráviks frá meðaltali svo að beinþéttni geti 

talist eðlileg. Til að uppfylla skilgreiningu fyrir beinþynningu þarf T-gildi að samsvara tveimur og hálfu 

staðalfráviki og sé saga um beinbrot af völdum óverulegs áverka einnig til staðar er beinþynningin 

orðin mjög mikil (24, 45, 46). Þessi flokkunarskilgreining á þó bara við þegar um aldursbundna 

beinrýrnun er að ræða og ætti ekki að nota fyrir karla undir fimmtugu eða konur sem ekki hafa farið í 

gegnum breytingaskeið (42). 

Í samvinnu við Háskólann í Sheffield í Bretlandi hefur WHO hannað sérstakt 

brotaáhættureiknirit (e. Fracture Risk Assessment Tool, FRAX) sem nálgast má á heimasíðu 

háskólans, en er auk þess innbyggt í mörg beinþéttnitæki. Með því má áætla líkurnar á að 

einstaklingar hljóti beinbrot af völdum beinþynningar á næstu tíu árum með hliðsjón af helstu 

áhættuþáttum. Útreikningar FRAX byggja á T-gildi í lærleggshálsi einstaklingsins en auk þess er tekið 

tillit til aldurs, kyns, þjóðernis, líkamsþyngdarstuðuls, reykinga, áfengisneyslu, sykursteranotkunar, 

hvort foreldrasaga sé um mjaðmarbrot og hvort viðkomandi einstaklingur þjáist af liðagigt eða hafi 

sögu um beinbrot (38, 42, 44, 51). FRAX má nota til að meta brotahættu karla yfir fertugu og kvenna 

frá því að þær hefja tíðahvörf (42, 52). Áhættumatið gagnast einkum þeim sem hafa lága beinþéttni á 

mjaðmarsvæði þar sem T-gildi byggir á beinþéttnimælingum af lærleggshálsi.  
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Z-gildi segir til um hvernig beinþéttni einstaklings er samanborið við jafningja og er fjöldi staðalfrávika 

frá meðalgildi viðmiðunarhóps af sama aldri og kyni. Jafna 2 sýnir hvernig Z-gildi einstaklinga er 

reiknað út (24, 39, 45, 46).  

 

Jafna 2. Z-gildi 

Til útreikninga á Z-gildi er mismuni á beinþéttni einstaklings og meðalbeinþéttni jafningja deilt 

með staðalfráviki jafningja 

 

𝑍 − 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 =
 𝐵𝑒𝑖𝑛þé𝑡𝑡𝑛𝑖 𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠 –  𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑏𝑒𝑖𝑛þé𝑡𝑡𝑛𝑖 𝑗𝑎𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑎

𝑆𝑡𝑎ð𝑎𝑙𝑓𝑟á𝑣𝑖𝑘 𝑗𝑎𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑎
 

 

Sé Z-gildi einstaklings 0 gefur það til kynna að beinþéttni viðkomandi sé í fullkomnu samræmi við 

meðaltal jafningja. Einstaklingur með Z-gildið -2 mælist hins vegar með beinþéttni sem er tveimur 

staðalfrávikum fyrir neðan meðalbeinþéttni jafningja (39). Z-gildi gagnast ekki til greiningar á 

beinþynningu hjá eldra fólki en gefur hins vegar góða mynd af því hvernig beinþéttni einstaklings er í 

samanburði við það sem gengur og gerist á hverju aldursskeiði fyrir sig. Z-gildi eru einnig notuð þegar 

verið er að kanna beinmassa barna og unglinga sem enn hafa ekki náð fullri beinþéttni og því ekki 

hægt að nota T-gildi sem viðmið (21, 45).   

Þar sem beinþéttni minnkar með aldri eru T-gildi yfirleitt orðin lægri en  Z-gildi hjá einstaklingum um 

fertugt og sá munur eykst með hækkandi aldri. Z-gildi getur í raun haldist óbreytt í gegnum lífið þrátt 

fyrir að aldursbundin beinrýrnun eigi sér stað og því er það ekki áreiðanlegt viðmið fyrir beinþynningu á 

efri árum (21, 39). 

 

1.1.5. Meðferð við beinþynningu  

Helsta markmið meðferðar við beinþynningu er að koma í veg fyrir að hún leiði til beinbrots, en þar 

sem sjúkdómurinn er einkennalaus þar til beinbrot á sér stað eru forvarnir og fyrirbyggjandi aðferðir 

áhrifaríkastar. Í því samhengi er grundvallaratriði að huga að áhrifaþáttum beinþéttni og haga lífsstíl 

sínum þannig að beinheilsa njóti góðs af. Mikilvægt er að auðkenna þá einstaklinga sem eru í 

áhættuhóp og hefja meðferð eins fljótt og auðið er til að hægja á framgangi sjúkdómsins (26).         

Þeir sem þegar hafa hlotið beinþynningarbrot eru í aukinni hættu á að brotna aftur og sérstaka áherslu 

ætti að leggja á þá einstaklinga við meðferð (24).  

  Brot af völdum lágrar beinþéttni eru algengust á meðal eldra fólks en þá eru oft aðrir kvillar til 

staðar samhliða beinþynningunni sem auka líkur á byltum. Ber þar helst að nefna slæma sjón, lága 

vöðvaspennu, stirðleika og dýfur í blóðþrýstingi sem geta valdið svima. Þessa kvilla þarf að 

meðhöndla með viðeigandi úrræðum svo draga megi úr líkum á byltum sem leitt geta til beinbrots. 

Jafnframt er öldruðum einstaklingum sem hætt er við að detta og mjaðmarbrotna oft ráðlagt að 

klæðast sérstökum skeljabuxum sem verja mjaðmir fyrir höggi (21, 24, 26).  
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Ef hætta á broti er talin veruleg, þ.e. þegar T-gildi er um eða yfir -2,5 er yfirleitt gripið til 

lyfjameðferðar samhliða breytingu á lífsstíl og nægilegri inntöku á kalki og D-vítamíni (26, 42). 

Lyfjameðferð er langverkandi og í mörgum tilfellum ævilöng svo mikilvægt er að vanda lyfjavalið og 

meta árangur meðferðar innan tveggja til þriggja ára frá því að hún hefst með beinþéttnimælingu (21, 

24, 53). Ný lyf eru stöðugt í þróun en þeir fimm lyfjaflokkar sem þegar hafa verið viðurkenndir sem 

vörn gegn beinþynningarbrotum eru bisfosfónöt, hormónauppbótarmeðferð, hormónalík lyf, 

kalkkirtlahormón og strontíum (54). 

 

1.1.5.1. Lyfjaúrræði gegn beinþynningu 

 

Bisfosfónöt (e. Bisphosphonates, BPS) eru yfirleitt fyrsti valkosturinn þegar kemur að lyfjameðferð, 

enda hafa þau verið mikið rannsökuð og sannað gildi sitt bæði hvað varðar árangur og öryggi auk 

þess sem þau henta bæði körlum og konum (21, 24, 53). BPS bindast við yfirborð beina og eru tekin 

upp af beinátufrumum sem gera sig líklegar til að leysa upp bein en lyfin hafa ekki áhrif á aðrar gerðir 

beinfrumna. BPS hindra virkni ákveðinna ensíma sem eru beinátufrumunum lífsnauðsynleg og valda 

þannig frumudauða. Af þessu leiðir að beinniðurbrot minnkar og hægfara aukning á beinþéttni á sér 

stað. Lyfin eru oftast tekin í töfluformi en frásogast illa í meltingarvegi og því er mikilvægt að taka þau 

á fastandi maga og halda föstunni áfram í klukkustund eftir inntöku. Lyfin geta valdið ertingu í vélinda 

en yfirleitt má forðast það með því að halda uppréttri stöðu í 30-60 mínútur eftir að töflurnar eru 

gleyptar (21, 26, 38, 53, 55). BPS hafa langan helmingunartíma og því gætir áhrifa þeirra lengi eftir að 

inntöku er hætt. Þetta þarf að hafa í huga þegar meðferðartími er ákveðinn því ef virkni beinátufrumna 

er bæld um of er hætta á að smáskemmdir safnist upp í beinvefnum sem jafnvel geta leitt til brota 

seinna meir (26, 38, 42). 

Hormónauppbótarmeðferð (e. Hormone Replacement Therapy, HRT) gengur út á að vega upp 

á móti þeim skyndilega estrógenskorti sem konur verða fyrir í kjölfar tíðahvarfa, en estrógen bælir 

virkni beinátufrumna og veldur auknum frumudauða á meðal þeirra svo beintap minnkar (42). Eðli 

málsins samkvæmt er þessi meðferð ekki fýsilegur kostur fyrir karlmenn. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

HRT leiðir vissulega til aukinnar beinþéttni en þar sem hormón verka vítt og dreift um líkamann er 

mikilvægt að íhuga hvaða áhrif meðferðin getur haft á aðra vefi en bein. Estrógen hefur verið skilgreint 

sem áhættuþáttur fyrir krabbameini í legslímhúð og því er það einungis gefið samhliða öðru hormóni, 

prógestíni, sem dregur úr þeirri frumuörvun sem estrógen veldur í slímhúð legsins. Þær konur sem 

hafa gengist undir legnám þurfa þó ekki að hafa áhyggjur af þessari aukaverkun sem estrógen eitt og 

sér getur valdið (21, 56). HRT hefur einnig verið tengd við auknar líkur á brjóstakrabbameini og hjarta-

og æðakvillum á borð við heilablóðfall, hjartadrep og blóðtappamyndun.  Í ljósi áhættunnar og auknu 

framboði á öðrum öruggari lyfjum er ekki mælt með HRT til meðhöndlunar á beinþynningu einni og sér 

nema viðkomandi geti alls ekki tekið önnur beinþynningarlyf (24, 26, 38, 42).  
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Hormónalík lyf (e. Selective Estrogen Receptor Modulators, SERM) bindast estrógenviðtökum 

og hafa ýmist örvandi eða hemjandi áhrif á þá. Í beinum hafa SERM örvandi verkun sem leiðir til 

aukins frumudauða á meðal beinátufrumna. Þau hafa því samskonar jákvæð áhrif á beinþéttni og HRT  

en draga hins vegar ekki úr öðrum fylgikvillum sem gjarnan fylgja tíðahvörfum, svo sem svitakófum. 

Lyfin verka hvorki á brjóst né leg og því er ekki aukin krabbameinsáhætta sem fylgir notkun þeirra. 

Auknar líkur á hjarta-og æðakvillum eru þó til staðar líkt og gildir um HRT (21, 25, 26, 38, 42).  

Kalkkirtlahormón (e. Parathyroid Hormone, PTH) er líkt og nafnið gefur til kynna hormón sem 

seytt er af nokkrum smáum kalkkirtlum sem liggja aftan á skjaldkirtli (30). Við eðlilegar aðstæður er því 

einungis seytt í mjög litlu magni en ef kalkstyrkur í blóði fellur er seytið aukið sem örvar beinátufrumur 

til að losa kalk úr beinum. Það virðist því þverstæðukennt að PTH lyf séu notuð sem meðferðarúrræði 

til varnar beinþynningu en þó er það svo að sé hormónið gefið í litlum hlébundnum skömmtum leiðir 

það yfirleitt til aukinnar beinþéttni á meðan samfellt seyti sama hormónsins leiðir til minnkaðrar 

beinþéttni (21, 38). PTH lyf henta bæði körlum og konum og er sprautað undir húð daglega (26, 38, 

42). Lyfjameðferðin leiðir til aukinnar virkni beinmyndunarfrumna svo beinuppbygging á sér stað (21, 

24, 26), en hámarksmeðferðartími er bundinn við tvö ár þar sem ekki hefur tekist að sanna öryggi 

lyfsins umfram þann tíma (38, 42). Annað kalkhormón sem notað hefur verið sem 

lyfjameðferðarúrræði gegn beinþynningu er kalsítónín (e. calcitonin). Það myndast þó ekki í kalkkirtlum 

heldur skjaldkirtli og er verkun þess öfug við PTH, þ.e. seyti þess eykst við háan kalkstyrk í blóði og 

leiðir til aukinnar kalkupptöku í beinum (21, 30). Kalsítónín sem lyfjameðferð gegn beinþynningu er 

yfirleitt í nefúðaformi. Það skilar þó ekki jafn góðum árangri og önnur lyf og er því yfirleitt ekki notað 

nema önnur meðferðarúrræði séu útilokuð af einhverjum ástæðum (42). 

Strontíumranelat (e. strontium ranelate, SrR) er fremur nýr lyfjaflokkur og sá fyrsti sem hefur 

tvíþætta virkni gegn beinþynningu, þ.e. dregur bæði úr niðurbroti beinvefs og eykur beinnýmyndun 

(27, 57, 58). Lyf í þessum flokki byggja á frumefninu strontíum, sem sækir mjög í beinvef og er tekið 

upp í beinum á samskonar hátt og kalk (59). SrR er í duftformi og er innbyrt uppleyst í vatni (27, 29). 

Það hentar báðum kynjum og þolist yfirleitt vel en reynsla af því er ekki löng og því er SrR sjaldan 

fyrsti meðferðarkostur (55, 59). Þar sem strontíum hefur hærri þéttni en kalk verður meiri dofnun á 

röntgengeisla í beini sem hefur tekið upp strontíum. Þannig getur meðferð með SrR valdið falskri 

hækkun á BMD í niðurstöðum DEXA mælinga (60). 
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1.2 Offita 

Offita er ein stærsta lýðheilsuógn okkar tíma og hefur tíðni hennar aukist mjög á síðustu árum. Talið er 

að orsök þessarar aukningar megi að stórum hluta rekja til breyttra þjóðfélagshátta og tækniframfara 

sem gerir það að verkum að einstaklingar hreyfa sig minna nú en áður og innbyrða fleiri hitaeiningar. Í 

vissum tilfellum geta erfðafræðilegir þættir eða undirliggjandi sjúkdómar ýtt undir offitu en 

umhverfisþættir eru sterkasti orsakavaldurinn (8, 61). 

Offita skerðir lífsgæði og dregur úr lífslíkum einstaklinga þar sem auknar líkur eru á ýmsum 

sjúkdómum, bæði andlegum og líkamlegum. Áhrifa offitu gætir einnig í víðara samhengi þar sem um 

er að ræða sívaxandi samfélagslegt vandamál sem kostar heilbrigðis-og félagsmálakerfi háar 

upphæðir á ári hverju (8, 48, 62).  

Íslendingar hafa ekki farið varhuga af offitufaraldrinum og í hóprannsókn Hjartaverndar á þróun 

líkamsþyngdar kom í ljós að á árunum 1968-2002 tvöfaldaðist fjöldi Íslendinga sem samkvæmt 

skilgreiningu WHO féllu í offituflokk (61). Rannsókn Lýðheilsustöðvar á þróun offitu á Íslandi varpaði 

einnig ljósi á verulega þyngdaraukningu Íslendinga á árunum frá árinu 1990 til ársins 2007 (8). 

Í ljósi þess hve offituvandinn er orðinn að stóru lýðheilsulegu vandamáli og hve erfiðlega gengur að 

stemma stigu við honum eru forvarnir sérstaklega mikilvægar til að draga úr tíðni offitu til frambúðar. 

Vandinn liggur ekki einungis hjá þeim einstaklingum sem eru of feitir heldur þurfa stjórnvöld og 

samfélög einnig að axla ábyrgð með því að auka og auðvelda aðgengi allra að heilsusamlegum lífsstíl 

(4, 6).  

 

1.2.1 Líkamsþyngdarstuðull (BMI) 

Einn mest notaði mælikvarði á holdafar fullorðinna einstaklinga er hinn svokallaði 

líkamsþyngdarstuðull (e. body mass index, BMI). Stuðullinn er skilgreindur sem líkamsþyngd í 

kílógrömmum deilt með líkamshæð í metrum í öðru veldi (BMI = kg/m
2
). Niðurstaðan segir svo til um 

hvort viðkomandi einstaklingur sé of léttur, þungur eða í kjörþyngd og hvort aukin áhætta sé á 

heilsufarskvillum vegna holdafars. Þannig eru einstaklingar með BMI lægra en 18,5 flokkaðir sem of 

léttir, þeir sem eru á bilinu 18,5-24,9 teljast vera í kjörþyngd og einstaklingar ofar en það eru sagðir 

vera of þungir. Offita miðast við líkamsþyngdarstuðulinn 30 og er henni skipt í þrjá flokka. Með 

hækkandi stuðli aukast líkur á ýmsum sjúkdómum og dauða en áhætta á ýmsum kvillum fylgir líka of 

lágum stuðli svo best er að einstaklingar haldi sig innan kjörþyngdar (3, 8, 61, 63). Sjá töflu 4. 
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Tafla 4. BMI líkamsþyngdarstuðull samkvæmt skilgreiningu WHO 

Skilgreining WHO segir til um undir hvaða þyngdarflokk útreiknuð BMI gildi falla. 

 

Flokkur BMI 

Undirþyngd 

(e. underweight) 
<18,5 

Kjörþyngd 

(e. normal range) 
18,5-24,9 

Ofþyngd 

(e. preobese) 
25,0-29,9 

Offituflokkur I 

(e. obese class I) 
30,0-34,9 

Offituflokkur II 

(e. obese class II) 
35,0-39,9 

Offituflokkur III 

(e. obese class III) 
≥40,0 

 

 

Mæling á líkamsþyngdarstuðli er einföld og fljótleg í framkvæmd og gefur yfirleitt nokkuð góða mynd af 

holdafari einstaklings og heilsufarsáhættu hans. Stuðullinn gerir hins vegar ekki greinamun á því hvort 

líkamsþyngd sé í formi fitu eða vöðva og því geta mjög sterkbyggðir einstaklingar haft hátt BMI þó þeir 

þjáist alls ekki af offitu. Ekki er heldur greint á milli kynja eða á milli mismunandi kynstofna þrátt fyrir að 

vitað sé að fitu-og vöðvasamsetning sé ólík á milli þessara hópa. Það er því mikilvægt að taka alltaf 

tillit til líkamsbyggingar þegar BMI er túlkað og gera ráð fyrir ákveðnum skekkjumörkum (61, 63). 

 

1.2.2 Orsök aukinnar offitu 

Þyngdaraukning á sér stað þegar orkuneysla verður meiri en orkuþörf líkamans, en þá geymir 

líkaminn þessa umframorku í formi fitu. Orka í matvælum er gjarnan mæld í svokölluðum  hitaeiningum 

eða kílókaloríum (e. kilocalorie, kcal). Orkuþörf einstaklinga er misjöfn og fer meðal annars eftir hæð, 

þyngd, kyni, aldri og daglegri hreyfingu. Algengt er að miðað sé við 2500 kcal sem daglega orkuþörf 

fullorðins karlmanns og 2000 kcal fyrir fullorðnar konur, en fyrir íþróttafólk og þá einstaklinga sem 

stunda reglubundna hreyfingu er orkuþörfin meiri (61, 64). 

Offita er samspil margra þátta og því er nauðsynlegt að nálgast vandamálið frá ólíkum hliðum. Þó 

að tilhneiging einstaklinga til að fitna sé oft af erfðafræðilegum toga geta erfðaþættir einir og sér ekki 

útskýrt þá gífurlegu aukningu á offitu sem hefur átt sér stað síðustu áratugi. Meginorsök vandans má 
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rekja til breyttra umhverfisþátta sem gert hafa það að verkum að fólk stundar minni hreyfingu en áður 

og innbyrðir orkuríkari fæðu. Tækniframfarir og breyttir atvinnu-og ferðahættir fólks hafa leitt til þess að 

mjög hefur dregið úr líkamshreyfingu. Sífellt færri þurfa að beita líkamlegri áreynslu í störfum sínum og 

notkun einkabíls til að komast á milli staða hefur aukist. Tölvunotkun og sjónvarpsáhorf spilar mun 

stærri þátt í lífi fólks en áður, ekki síst á meðal barna og unglinga. Á sama tíma hefur mataræði 

gjörbreyst og hlutfall mettaðrar fitu, salts og sykurs í fæðu hækkað  sem leiðir af sér orkuríkara og 

næringarsnauðara mataræði en áður. Aðgengi að tilbúinni matvöru og skyndibita hefur aukist og 

neysla á ferskri og óunninni matvöru að sama skapi minnkað (2, 4, 8). 

 

1.2.3 Afleiðingar offitu 

Offitu fylgja auknar líkur á margvíslegum vandamálum, bæði andlegum og líkamlegum. Kviðfita er talin 

vera skaðlegri en fita á öðrum svæðum líkamans og líklegri til að hafa slæm áhrif á heilsufar (63). 

Áætlað er að dánartíðni offitusjúklinga sé tvöfalt hærri en á meðal þeirra sem eru í kjörþyngd  sem 

orsakast meðal annars af aukinni hættu á hjarta-og æðasjúkdómum, sykursýki, ákveðnum gerðum 

krabbameins, kæfisvefni og gallblöðrusjúkdómum. Offita veldur einnig auknu álagi á bein og liði sem 

leitt getur til slitgigtar og stoðkerfisverkja og raskar hormónabúskap líkamans sem getur valdið 

ófrjósemi. Afleiðingar offitu geta líka verið af sálfræðilegum toga og á meðal offitusjúklinga ber gjarnan 

á kvíða, þunglyndi og lágu sjálfsmati. Margir einstaklingar í ofþyngd upplifa jafnframt fordóma og 

mismunun á grundvelli holdafars. Þessir þættir ásamt erfiðleikum við hreyfingu og ýmsar athafnir leiða 

gjarnan til félagslegar einangrunar og aðgerðaleysis (5, 10, 11, 63, 65).  

Ekki má gleyma þjóðfélagslegum afleiðingum offitu, en rannsóknir hafa sýnt fram á að 

heilbrigðistengd útgjöld aukast með hækkandi BMI. Í skýrslu rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á 

Bifröst sem unnin var fyrir heilbrigðisráðuneytið var áætlað að árið 2007 hefði ofþyngd og offita kostað 

íslenskt samfélag 5,8 milljarða króna og var stærstur hluti þeirrar upphæðar tengdur meðhöndlun á 

fylgikvillum offitu en ekki meðferðarúrræðum gegn offitunni. Offita hefur einnig verið tengd við skert 

vinnuframlag, ýmist vegna fjarvista, örorku, snemmbúinna starfsloka eða jafnvel ótímabærs andláts 

sem rekja má til offitutengdra heilsukvilla (3, 6, 8). 

 

1.2.4 Meðferð við offitu 

Mörgum offitusjúklingum vex vandinn í augum en oft þarf ekki nema lítið þyngdartap til að hafa 

verulegan heilsufarslegan ávinning í för með sér. Þannig getur hóflegur þyngdarmissir offitusjúklings 

upp á 5-10% líkamsþyngdar dregið mjög úr fylgikvillum og áhættuþáttum ofþyngdar og aukið lífsgæði 

til muna (6, 66). Hinsvegar reynist flestum offitusjúklingum mjög erfitt að festa slíkar lífsstílsbreytingar í 

sessi og viðhalda þyngdarmissinum til frambúðar. 

Ýmsar meðferðarleiðir við offitu eru í boði og misjafnt hvaða aðferð hentar hverjum og einum. 

Offitumeðferð án inngrips (e. conservative treatment) er yfirleitt reynd fyrst en markmið hennar er að 

breyta matarvenjum einstaklinga og auka líkamlega hreyfingu með fræðslu, stuðningi og 
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atferlisbreytingum (62, 67). Í sumum tilfellum hefur lyfjameðferð einnig verið beitt en þá eru lyf gefin 

sem annaðhvort auka mettunartilfinningu og brennslu í líkamanum eða hamla verkun ensíma sem 

brjóta niður fitu svo líkaminn getur ekki nýtt nema lítinn hluta fitunnar úr fæðunni (61). 

Ef meðferð án inngrips bregst eða skilar ekki nægilegum árangri og einstaklingnum er talin búa 

hætta af fylgikvillum offitu sinnar  er skurðaðgerð oft talinn vænlegasti kosturinn. Samanborið við 

meðferð án inngrips skila slíkar aðgerðir almennt betri árangri hvað þyngdartap varðar og draga 

þannig úr tíðni offitutengdra kvilla og sjúkdóma. Skurðaðgerðum fylgir þó alltaf ákveðin áhætta og því 

mikilvægt að ganga úr skugga um að líkamlegt ástand sjúklingsins þoli slíkt inngrip og þær 

aukaverkanir sem geta komið fram í kjölfar aðgerðar (6, 9).  

Þrátt fyrir að margir líti á hjáveituaðgerð sem líklega lausn offituvanda síns er ekki nema lítill hluti 

sjúklinga sem uppfyllir skilyrði fyrir framkvæmd aðgerðar (62). Þar sem offita er fyrst og fremst 

lífsstílssjúkdómur og ólíklegt að aðgerð skili árangri nema atferli og neyslumynstri sé jafnframt breytt er 

mikilvægt að sjúklingur sé undirbúinn fyrir aðgerðina og þann lífsstíl sem tekur við að henni lokinni. Frá 

árinu 2002 hefur samstarf verið á milli skurðdeildar LSH og Reykjalundar sem gengur út á að veita 

offitusjúklingum undirbúningsmeðferð fyrir hjáveituaðgerð. Í meðferðinni er gengið er úr skugga um að 

sjúklingar séu meðvitaðir um vandamál sitt, sýni vilja til breytinga og séu reiðubúnir að takast á við 

breyttan lífsstíl og ýmis vandamál sem upp geta komið eftir aðgerð (9, 13, 68, 69). 

 

 

1.2.4.1 Undirbúningsmeðferð á Reykjalundi 

Á næringar-og offitusviði Reykjalunds í Mosfellsbæ fer fram þverfagleg meðferð þar sem tekist er á við 

offituvanda frá ýmsum ólíkum hliðum. Markmið meðferðarinnar er að innleiða varanlega 

lífsstílsbreytingu sem leiðir til bættrar heilsu og lífsgæða. Um er að ræða viðamikla atferlismótun þar 

sem unnið er með andlega og félagslega þætti auk þess sem áhersla er lögð á bætta næringu og 

aukna hreyfingu sem leiðir til þyngdartaps (65, 69).  

Eftirspurn eftir offitumeðferð á Reykjalundi er mikil og biðtími langur en þeir sem vilja komast að 

verða að uppfylla ákveðin skilyrði. Krafist er tilvísunar frá lækni og þarf sá læknir að ganga úr skugga 

um að önnur megrunarúrræði hafi verið reynd til hlítar áður en ákvörðun um aðgerð er tekin. 

Offituvandamálið þarf að vera verulegt og er gjarnan miðað við BMI stuðulinn 40 þó aðgerð sé 

vissulega framkvæmd á einstaklingum með lægri þyngdarstuðul, einkum ef fylgikvillar offitunnar eru 

þegar farnir að gera vart við sig. Upphaflega var þess krafist að sjúklingar væru yngri en 55 ára en 

síðustu ár hefur aldur þeirra sem gangast undir aðgerðina farið hækkandi og nú er aldursviðmiðið    

18-65 ár. Alkóhólismi og aðrir fíknisjúkdómar þurfa að vera óvirkir og gerð er krafa um að látið sé af 

reykingum (9, 13, 65, 69). 

Eftir að beiðni um meðferð hefur borist líða yfirleitt nokkrir mánuðir þar til sjúklingar eru boðaðir í 

forskoðun þar sem læknisskoðun fer fram og ástand sjúklings er metið. Í kjölfar þess hefst 

göngudeildarmeðferð þar sem sjúklingur fær hreyfingar-og næringarráðgjöf auk andlegs stuðnings og 

byrjar að festa nýjan lífsstíl í sessi. Það er misjafnt hversu vel fólki gengur að taka fyrstu skrefin í átt að 

heilbrigðara lífi en gerð er krafa um að sjúklingur sýni vilja í verki og nái að breyta atferli sínu að 
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einhverju leyti. Þegar markmiðum meðferðar á göngudeild hefur verið náð flyst viðkomandi yfir á 

dagdeild þar  sem einstaklingsmiðuð hópmeðferð fer fram. Um er að ræða þrjú meðferðartímabil, það 

fyrsta stendur yfir í fjórar vikur og þau tvö síðari í eina viku hvort um sig. Í meðferðinni er lögð áhersla 

á bætta líkamlega og andlega heilsu með aðstoð þverfaglegs teymis. Á milli dagdeildameðferðanna 

eru hálfs árs millibil og á þeim tíma þarf sjúklingur að viðhalda árangri sínum og breyttum lífsvenjum 

undir eftirfylgni offituteymisins. Að dagdeildarmeðferð lokinni er sjúklingur útskrifaður en er fylgt eftir 

nokkuð lengur og veittur stuðningur. Einungis hluti þeirra einstaklinga sem hefja offitumeðferð á 

Reykjalundi hyggur á  hjáveituaðgerð í framhaldinu, en meðferðin er sú sama hvort sem fólk stefnir á 

aðgerð eða ekki þar sem það er ekki fyrr en undir lok dagdeildarmeðferðar sem ákvörðun um 

hjáveituaðgerð er tekin (65, 69, 70). 

 

1.2.4.2 Roux-en-Y hjáveituaðgerð 

Til eru nokkrar misinngripsmiklar aðgerðir til meðferðar á offitu og er þeim gjarnan skipt í takmarkandi 

aðgerðir (e. restrictive procedures) sem takmarka magamál einstaklinga og frásogshamlandi aðgerðir 

(e. malabsorptive procedures) sem minnka frásog næringarefna úr fæðu (71). Sú aðgerð  sem hefur 

náð hvað mestum vinsældum og er talin skila bestum langtímaárangri er svokölluð Roux-en-Y 

hjáveituaðgerð á maga og mjógirni (e. Roux-en-Y gastric bypass (RYGB)) (10, 19, 72), en hún bæði 

takmarkar fæðuinntöku og dregur úr frásogi næringarefna (12, 18, 73). 

Aðgerðin felst í því að rúmmál magans er minnkað um allt að 95% svo aðeins er hægt að innbyrða 

litla matarskammta í einu og seddutilfinning kemur fyrr fram en áður. Jafnframt er mjógirni stytt þannig 

að klippt er á ásgörn (e. jejunum) og stúfurinn tengdur við litla magasekkinn (sjá mynd 1). Þannig er 

veitt framhjá stærstum hluta magans, skeifugörn (e. duodenum) og hluta ásgarnar (9, 12, 14, 74). Með 

styttra mjógirni minnkar frásogsyfirborð meltingarvegarins, meltiensím ná ekki að vinna á jafn stórum 

hluta fæðunnar og áður og þar með nýtist fæðan ekki að fullu. Þetta á sérstaklega við um mjög orkurík 

næringarefni á borð við fitu og kolvetni (71). Að auki verður breyting á seyti ýmissa hormóna í 

meltingarvegi sem meðal annars gerir það að verkum að matarlyst minnkar (12). 

Áður fyrr voru þetta opnar og stórar skurðaðgerðir með tilheyrandi áhættu og fylgikvillum en fyrir 

tæpum tveimur áratugum var byrjað að framkvæma hjáveituaðgerðir með kviðsjártækni. Sú aðferð er 

ekki jafn inngripsmikil og hefur minni áhættu í för með sér en opin skurðaðgerð (9, 68). Sjúklingar eru 

jafnframt fljótari að jafna sig og eru yfirleitt útskrifaðir næsta dag (75).  
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Mynd 1. Framkvæmd RYGB 

Aðgerðin felst í því að maganum er skipt í tvo misstóra hluta og einungis minni hlutinn nýttur áfram 

til móttöku á fæðu. Jafnframt er klippt á ásgörn og stúfurinn tengdur beint við magasekkinn svo veitt 

er framhjá skeifugörn (76). 

 

Til að koma í veg fyrir rof á garnatengingum og tryggja eðlilegan gróanda í kjölfar aðgerðarinnar er 

mikilvægt að farið sé varlega í að byrja að innbyrða fæðu á ný. Tryggja þarf nægilega vökvainntöku og 

er vökvi gefinn í æð fyrst um sinn. Til að byrja með er öll fæða í fljótandi formi en um þremur vikum 

eftir aðgerð geta flestir byrjað að færa sig yfir í maukað fæði. Neysla fastrar fæðu hefst ekki fyrr en um 

fimm til sex vikum eftir aðgerð og þá í mjög litlum og auðmeltanlegum skömmtum (71, 75, 77).   

Þar sem upptökugeta meltingarvegar er skert er talsverð hætta á að sjúklingar verði fyrir 

næringarskorti í kjölfar aðgerðarinnar. Mest hefur borið á skorti á prótíni, járni, kalki, fólinsýru, B12 

vítamíni og fituleysanlegum vítamínum, sérstaklega D-vítamíni. Það er því nauðsynlegt að sjúklingum 

sé veitt næringarráðgjöf og fræðsla um rétta samsetningu fæðunnar auk þess sem mælt er með 

inntöku vítamína og steinefna ævilangt. Hlutfall og samsetning þeirra bætiefna sem þörf er á er 

einstaklingsbundin og því mikilvægt að fylgja hverjum sjúklingi eftir og kanna reglulega stöðu 

næringarefna í blóði svo hægt sé að bregðast við skorti tímanlega (10, 77-80). 

Offitusjúklingar sem gangast undir hjáveituaðgerð eiga að baki áralanga baráttu við sjúkdóm sinn 

með ýmsum öðrum aðferðum sem ekki skiluðu árangri. Hjáveituaðgerð leiðir yfirleitt til mikils 

þyngdartaps og er mun líklegri til að skila langtímaárangri en aðrar inngripsminni aðferðir (7, 10, 12, 

74). Hraði þyngdartaps eftir aðgerð er háður þáttum á borð við kyn, aldur, hreyfingu, þeim tíma sem 

liðinn er frá aðgerð og magni og samsetningu þeirrar fæðu sem er innbyrt (77). Að því gefnu að 

sjúklingar fylgi þeim fyrirmælum sem þeim eru gefin í kjölfar aðgerðar og breyti lífsstílsháttum sínum til 

hins betra má gera ráð fyrir að þeir missi 50-80% af umframþyngd sinni og á langstærstur hluti 

þyngdartapsins sér stað á fyrsta árinu eftir aðgerð (10-12, 15, 19). Áhersla er fyrst og fremst lögð á að 

minnka fitumassa en viðhalda mögrum massa (18). Offitutengdir kvillar minnka yfirleitt mjög og jafnvel 

hverfa eftir því sem gengur á fituforðann (12, 15).  
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1.2.4.2.1. Áhrif RYGB á BMD 

 

Líkaminn aðlagar styrk beina að því álagi sem þau þurfa að þola og ýtir aukið álag undir beinmyndun 

en minnkað álag undir beinrýrnun. Líkamsþyngd hefur því talsverð áhrif á beinheilsu og er há jákvæð 

fylgni á milli BMI og BMD. Þannig eru einstaklingar í yfirþyngd yfirleitt með aukna beinþéttni og 

ólíklegri til að þróa með sér beinþynningu en léttari einstaklingar, auk þess sem fita getur varnað 

beinum frá því að brotna með því að draga úr því höggi sem líkaminn verður fyrir við byltu. Önnur 

ástæða fyrir hærra BMD á meðal offitusjúklinga er sú að fitufrumur geta framleitt estrógen og því eru 

þessir einstaklingar oftast með hækkað estrógen sem spornar enn frekar gegn beintapi (15, 16, 21, 

81-83). Á gagnstæðan hátt hefur of lág líkamsþyngd og mikið þyngdartap verið tengd við beinrýrnun 

og aukna brotahættu, þar sem þyngdarálag á beinin minnkar sem og magn estrógenmyndandi fituvefs 

(12, 21, 84). Hjáveituaðgerðir leiða í flestum tilfellum til verulegs þyngdartaps og því hafa á 

undanförnum árum vaknað spurningar um áhrif slíkra aðgerða á beinheilsu (10, 14, 19). Auk 

ofangreindra afleiðinga lægri líkamsþyngdar og minna hlutfalls fituvefs hefur breytt uppbygging 

meltingarvegar og minna frásogsyfirborð í kjölfar RYGB einnig áhrif á BMD (18). Skert upptaka á kalki 

og D-vítamíni leiðir til minnkaðs kalkmagns í blóði sem mikilvægt er að haldist stöðugt. Til að bregðast 

við því auka kalkkirtlar hormónaseyti sitt sem örvar losun kalks úr beinum svo BMD minnkar (15, 16, 

73, 81, 83-85). 

 Víða erlendis hafa verið gerðar rannsóknir til að kanna áhrif hjáveituaðgerða á BMD fyrstu tólf 

mánuðina eftir aðgerð og byggja niðurstöður flestra þeirra rannsókna á DEXA mælingum. Vilarrasa og 

félagar rannsökuðu beinbreytingar á meðal kvenna sem gengust undir RYGB og komust að þeirri 

niðurstöðu að ári eftir aðgerð hafði BMI hópsins lækkað um 34,7% og BMD að meðaltali minnkað um 

10,2% í lærleggshálsi en einungis 3,2% í lendhrygg (81). Þessar niðurstöður eru sambærilegar 

niðurstöðum Carrasco og félaga sem gerðu svipaða rannsókn, en ári eftir aðgerð hafði BMI úrtaksins 

lækkað um 33% og BMD minnkað um 6,73% í lærleggshálsi og 3,51% í lendhrygg (74). Önnur 

rannsókn þeirra nokkrum árum áður leiddi í ljós 33,4% lækkun á BMI, 7,4% beintap í lendhrygg og 

10,5% í lærleggshálsi (10).  Í rannsókn Casagrande og félaga reyndist lítill munur á beintapi á milli 

mælistaða þar sem 7,26% lækkun varð í lendhrygg og 8,78% í lærleggshálsi (72). Fleischer og félagar 

rannsökuðu bæði karla og konur saman og greindu frá 34,5% lækkun á BMI, 9,2% lækkun á BMD í 

lærleggshálsi og 8,0% lækkun í nærenda lærleggs ári eftir aðgerð en munurinn sem mældist í 

lendhrygg reyndist tölfræðilega ómarktækur (73). Mahdy og félagar rannsökuðu einnig bæði kynin 

saman og reyndist BMD hópsins lækka um 32% og BMD í heild um 3,2% (18). Í rannsókn Nogués og 

félaga á BMD breytingum kvenna tólf mánuðum eftir RYGB varð 6,3% lækkun í lendhrygg, 10,8% í 

lærleggshálsi og 11,1% í nærenda lærleggs en áhrif þyngdartaps á lækkað BMD reyndust ómarktæk 

(86). Í rannsókn Fleischer og félaga var hins vegar sterkt samband á milli þyngdartaps og lækkaðs 

BMD í lærleggshálsi (r=0,90) og nærenda lærleggs (r=0,65)  (73). Samkvæmt ofantöldum rannsóknum 

á verulegt beintap sér stað í mjöðm í kjölfar hjáveituaðgerðar, en áhrif aðgerðarinnar á BMD í 

lendhrygg eru breytilegri. Þrátt fyrir beintap helst Z-gildi þessara einstaklinga enn hátt og yfirleitt  

hærra en á meðal jafnaldra þeirra í viðmiðunarhópi, sem sýnir að beinþéttniforði offitusjúklinga er 

talsverður. 
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2  Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna áhrif verulegs þyngdartaps á beinþéttni karla og kvenna í kjölfar 

hjáveituaðgerðar á maga og smáþörmum. 

 

 DEXA-mælingar í lærleggshálsi, nærenda lærleggs og lendhrygg fyrir og tólf mánuðum eftir 

aðgerð verða bornar saman  

 Skoðað verður hvort áhrif aðgerðarinnar á beinþéttni séu breytileg á milli kynja 

 Kannað verður hvort magn minnkaðrar beinþéttni ráðist af magni þyngdartaps 
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3 Efni og aðferðir 

Unnið var úr gögnum sem þegar lágu fyrir en þeirra var aflað á tímabilinu desember 2010 til október 

2015. Um var að ræða hæðar-,þyngdar-og beinþéttnimælingar á einstaklingum fyrir hjáveituaðgerð og 

aftur tólf mánuðum eftir aðgerð. Úrtak samanstóð af konum og körlum sem lokið höfðu 

undirbúningsmeðferð vegna offitu á Reykjalundi.  

Áður en mælingar voru gerðar var öllum einstaklingum í úrtaki sent bréf þar sem þeim var boðið að 

taka þátt í rannsókninni. Jafnframt var framkvæmd og tilgangur rannsóknarinnar útskýrður og tekið 

fram að þátttakendum væri frjálst að draga sig úr rannsókninni hvenær sem er. Allir þátttakendur 

skrifuðu undir upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Afrit af þátttökubréfi og upplýstu samþykki 

má finna í viðauka 1. Leyfi liggja fyrir frá Vísindasiðanefnd og Geislavörnum Ríkisins auk þess sem 

rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Afrit af leyfum má finna í viðauka 2. 

Beinþéttnimælingar ásamt hæðar-og þyngdarmælingum fóru fram í Hjartavernd. Þátttakendur voru 

mældir berfættir í nærfatnaði og slopp og án skartgripa. Beinþéttni var mæld með GE Lunar iDXA (sjá 

mynd 2),  sem er DEXA tæki með svokallaðan blævængsgeisla (e. fan array beam) og marga 

geislanema.  

 

 

 

Mynd 2. GE Lunar iDXA 

Tækið á myndinni er það sama og notað var við beinþéttnimælingar rannsóknarhópsins. 

 

Beinþéttni (g/cm²) var mæld í lendhrygg og mjöðmum og sá sami geislafræðingur um framkvæmd allra 

mælinga. Áður en mælingar hófust sótti geislafræðingur upplýsingar um þátttakendur í vinnulista sem 

tengdur var við kerfi DEXA tækisins en við það skráðist inn nafn, fæðingardagur, kyn og kynþáttur. 

Geislafræðingur skráði jafnframt inn hæð og þyngd þátttakenda og voru þær tölur notaðar til 

útreikninga á BMI. 
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3.1 Þátttakendur 

Rannsóknarúrtak samanstóð af 74 einstaklingum af báðum kynjum á aldrinum 18-65 ára. 

Allir þátttakendur höfðu gengist undir forskoðun fyrir offitumeðferð, uppfyllt skilyrði sem gerð eru til 

dagdeildarmeðferðar og lokið fimm vikna undirbúningsmeðferð á Reykjalundi á tímabilinu 2010 til 

2014. Þeir einstaklingar sem voru með sjúkdóm eða tóku inn lyf sem vitað er að hafi áhrif á beinþéttni 

voru útilokaðir frá þátttöku. D-vítamíninntaka allra þátttakenda var tryggð með 500 μg á viku, sem 

samsvarar 20.000 alþjóðaeiningum. Við grunnmælingu (0 mánuðir) voru allir 74 þátttakendur mældir 

en við seinni mælingu (12 mánuðir) hafði þeim fækkað niður í 70. Í einu tilfelli var hætt við aðgerð, 

einn þátttakandi fluttist úr landi og tvær konur reyndust vera barnshafandi ári eftir aðgerð og voru því 

ekki mældar á ný. 

 

3.2 BMI 

Byrjað var á að framkvæma hæðar-og þyngdarmælingu. Við hæðarmælingu var notaður hefðbundinn 

hæðarmælir sem var áfastur við vegg. Þátttakendur stóðu uppréttir á hörðu gólfi og með hæla upp að 

vegg. Hæðin var mæld einu sinni og skráð með 0,5 cm nákvæmni. Við þyngdarmælingu var notuð 

hefðbundin gólfvog sem þátttakendur stigu á án þess að styðja sig við nokkuð í kring. Þyngdin var 

mæld einu sinni og skráð með 0,01 kg nákvæmni. BMI var reiknað út með því að deila þyngd 

þátttakenda í kílógrömmum með hæð þeirra í metrum í öðru veldi (kg/m
2
). 

 

3.3 DEXA af hrygg 

Þátttakendur voru beðnir um að leggjast á bakið á rannsóknarbekk DEXA tækisins í framvísandi stöðu 

(e. anterior-posterior) gagnvart haus tækisins. Fótleggir voru útréttir og fætur innróteraðir um 25 gráður 

og festir með ól við sérstakt plasthylki. Gengið var úr skugga um að þátttakendur lægu beinir á 

bekknum og að handleggir væru utan myndsvæðis. Þátttakendur voru beðnir um að liggja kyrrir á 

meðan lendarliðir (L1-L4) voru skannaðir. Meðalbeinþéttni liðbolanna var síðan reiknuð út af 

hugbúnaði tækisins og gefin upp í einingunni g/cm².  

 

3.4 DEXA af mjöðm 

Í beinu framhaldi af mælingu á lendhrygg voru mjaðmaliðir skannaðir. Þátttakendur lágu áfram í sömu 

stöðu og áður var lýst og skannað var yfir mjaðmasvæði niður á lærlegg. Hugbúnaður tækisins 

reiknaði meðalbeinþéttni bæði í nærenda lærleggs og lærleggshálsi og var hún gefin upp í einingunni 

g/cm² líkt og fyrir lendhrygg. 
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3.5 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu á gögnum var notast við tölfræðiforritin Microsoft Excel 2010 og R 3.2.2. Mæligildi og kyn 

allra þátttakenda voru skráð í Excel. Þeir fjórir þátttakendur sem ekki voru mældir tólf mánuðum eftir 

aðgerð voru útilokaðir frá rannsóknarhópnum. BMD mælingar voru skilgreindar sem háðar breytur en 

BMI, þyngd og kyn sem óháðar breytur. Dreifirit (e. scatterplot) voru gerð í R til að kanna dreifingu 

gagna og hvort einhverjir útlagar væru til staðar. Í framhaldinu var Shapiro-Wilk próf framkvæmt fyrir 

hverja breytu til að staðfesta normaldreifingu. 

 

3.5.1 Lýsandi tölfræði 

Excel var notað til að finna meðaltal og staðlfrávik allra breyta fyrir hópinn í heild sem og hvort kyn fyrir 

sig, bæði við 0 og 12 mánuði. Jafnframt var reiknað hversu mikið gildin breyttust á milli mælinga fyrir 

hvern einstakling og hver meðaltalsbreytingin var. Útbúnar voru töflur sem sýna þessar tölur. Kassarit 

(e. box plot) voru teiknuð í R til að skoða dreifingu á hlutfallslegri lækkun BMD á öllum mælistöðum, 

bæði fyrir allan hópinn og fyrir hvort kyn um sig. 

 

3.5.2 Ályktunartölfræði 

Parað t-próf var framkvæmt í Excel til að kanna hvort tölfræðilega marktækur munur væri á milli 

grunnmælinga og mælinga tólf mánuðum eftir aðgerð og var p-gildi undir 0,05 skilgreint sem 

tölfræðilega marktækt. Línurit (e. line chart) voru útbúin sem sýna mun á BMI og BMD gildum hvors 

kyns um sig á milli mælinga og F-próf framkvæmd fyrir hverja breytu til að kanna hvort breytileiki 

hópanna væri sá sami eða ekki. Í kjölfarið var svo t-próf framkvæmt til að meta hvort tölfræðilega 

marktækur munur væri á meðaltölum kynjanna. Notast var við t-próf óháðra úrtaka, ýmist með sama 

eða mismunandi breytileika eftir því hverjar niðurstöður F-prófs voru hverju sinni. BMI mælingum allra 

einstaklinga var skipt niður í sex hópa samkvæmt skilgreiningu WHO á offitu til að kanna breytingu á 

fjölda einstaklinga í hverjum hóp fyrir og eftir aðgerð. Súlurit (e. bar chart) var útbúið sem sýnir þessa 

breytingu. 

Línuleg aðhvarfsgreining (e. linear regression) var framkvæmd í R fyrir hvort kyn til að kanna áhrif 

þyngdartaps á BMD. Hlutfallslegt þyngdartap var skilgreint sem skýribreyta og hlutfallsleg breyting á 

BMD sem svarbreyta. Útbúin var tafla með helstu aðhvarfslíkansstuðlum og dreifirit með aðhvarfslínu 

teiknuð í Excel til að sýna samband breytanna myndrænt. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Breytingar á þyngd, BMI og BMD þátttakenda 

Rannsóknarhópurinn samanstóð af 70 einstaklingum með meðalaldurinn 41,8 ± 10,5 ár. Þeir léttust 

að meðaltali um 35,8 ± 11,0 kg á milli mælinga og lækkaði BMI stuðull þeirra að meðaltali um -12,4 ± 

3,6 kg/m
2
. Þetta samsvaraði 29,3 ± 7,4% lækkun bæði á þyngd og BMI stuðli. Meðaltal BMD lækkaði 

á öllum mælistöðum; um 8,4 ± 3,2% í nærenda lærleggs, 6,4 ± 4,1% í lærleggshálsi og 4,5 ± 3,6% í 

lendhrygg. Munur á mælingum reyndist í öllum tilfellum vera tölfræðilega marktækur samkvæmt 

pöruðu t-prófi. Breytingar á meðaltali þyngdar, BMI og BMD rannsóknarhópsins í heild má sjá í töflu 5. 

 

Tafla 5. Breytingar rannsóknarhóps (n=70) 

Þyngd, BMI og BMD í lærleggshálsi, nærenda lærleggs og lendhrygg við grunnmælingu og 

mælingu tólf mánuðum eftir aðgerð fyrir allan rannsóknarhópinn. Einnig er breyting á gildum 

yfir rannsóknartímabilið gefin upp ásamt hlutfallslegri breytingu. Allar tölur eru gefnar upp sem 

meðaltal auk staðalfráviks (SF). P-gildi segir til um hvort marktækur munur sé á mælingum 

fyrir og eftir aðgerð. 

 

 
Grunnmæling 

Meðaltal (SF) 

12 mánuðir 

Meðaltal (SF) 

Breyting 

Meðaltal (SF) 

Hlutf. breyting (%) 

Meðaltal (SF) 
p-gildi 

Þyngd (kg) 121,4 (20,2) 85,6 (16,0) -35,8 (11,0) -29,3 (7,4) ˂0,001 

BMI (kg/m
2
) 41,8 (5,7) 29,5 (4,8) -12,4 (3,6) -29,3 (7,4) ˂0,001 

BMD 

lærleggsháls 

(g/cm
2
) 

1,13 (0,13) 1,06 (0,12) -0,07 (0,05) -6,4 (4,1) ˂0,001 

BMD nærendi 

lærleggs 

(g/cm
2
) 

1,19 (0,14) 1,09 (0,14) -2,28 (0,27) -8,4 (3,2) ˂0,001 

BMD 

lendhryggur 

(g/cm
2
) 

1,35 (0,16) 1,29 (0,16) -0,06 (0,05) -4,5 (3,6) <0,05 
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Auk meðaltals og staðalfráviks var lægsta gildi, fyrsta fjórðungsmark, miðgildi, þriðja fjórðungsmark og 

hæsta gildi fundið fyrir hlutfallsbreytingu á BMD þátttakenda á öllum mælistöðum. Á mynd 3 gefur að 

líta kassarit sem sýna hvernig þessar tölur dreifast eftir mælisvæðum. Neikvætt gildi á y-ás þýðir að 

BMD hafi aukist á milli mælinga. 

 Í lærleggshálsi var lægsta gildi -7,5% og hæsta gildi 16,1%. Miðgildi var 6,2%, fyrsta 

fjórðungsmark 3,7% og þriðja fjórðungsmark 9,8%. Í nærenda lærleggs var lægsta gildi 2,5% og 

hæsta gildi 15,8%. Miðgildi var 8,7%, fyrsta fjórðungsmark 6,2% og þriðja fjórðungsmark 10,9%. Í 

lendhrygg var hæsta gildi 13,5% og lægsta gildi -6,6%. Miðgildi var 5,2%, fyrsta fjórðungsmark 1,2% 

og þriðja fjórðungsmark 6,5%. 

 

 

 

Mynd 3. Kassarit yfir hlutfallslegt BMD tap rannsóknarhóps 

Ritið sýnir hvernig gildi yfir hlutfallslegt tap á BMD þátttakenda dreifast eftir mælisvæðum. Neikvæð 

tala á y-ás þýðir að BMD hafi aukist á milli mælinga. 
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Við grunnmælingu rannsóknarhóps voru allir einstaklingar yfir kjörþyngd samkvæmt skilgreiningu 

WHO. 38 einstaklingar (54,3%) voru með BMI upp á 40 eða hærra og féllu þar með í offituflokk III.    

27 einstaklingar (38,6%) voru með BMI á milli 35-39,99 og féllu í offituflokk II og fjórir einstaklingar 

(5,7%) voru með BMI á milli 30-34,99 og féllu í offituflokk I. Loks var einn með BMI á milli 25-29,99 og 

féll þar með í ofþyngdarflokk. 

Tólf mánuðum eftir aðgerð hafði fækkað í tveimur efstu offituflokkunum og voru þá þrír 

einstaklingar (4,3%) í offituflokki III og sjö (10%) í offituflokki II. Einstaklingum hafði aftur á móti fjölgað 

í 15 (21,4%) í offituflokki I og í 36 (51,4%) í ofþyngdarflokki. Níu einstaklingar (12,9%) höfðu náð niður 

í kjörþyngdarflokk með BMI á milli 18,5-24,99. Sjá mynd 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Fjöldi einstaklinga í hverjum BMI flokki 

Fjöldi einstaklinga sem falla í hvern BMI flokk samkvæmt skilgreiningu WHO á offitu. Hægt er að bera 

saman flokkaskiptingu við grunnmælingu og mælingu tólf mánuðum eftir aðgerð.  
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4.2 Munur á milli kynja 

59 konur voru í rannsóknarhópnum með meðalaldurinn 41,2 ± 10,1 ár. Þær léttust að meðaltali um 

34,7 ± 9,5 kg á milli mælinga sem samsvaraði 29,8 ± 7,0 % þyngdartapi. BMI stuðull þeirra lækkaði 

að meðaltali um 12,4 ± 3,5 eða 29,9 ± 7,1%. Meðaltal BMD lækkaði á öllum mælistöðum; um 9,0 ± 

3,3 % í nærenda lærleggs, 7,2 ± 3,6 % í lærleggshálsi og 4,5 ± 3,6% í lendhrygg. Munur á mælingum 

reyndist í öllum tilfellum vera tölfræðilega marktækur samkvæmt pöruðu t-prófi (p˂0,001). Breytingar á 

meðaltali þyngdar, BMD og BMI fyrir konur má sjá í töflu 6. 

 

Tafla 6. Breytingar kvenna (n=59) 

Þyngd, BMI og BMD í lærleggshálsi, nærenda lærleggs og lendhrygg við grunnmælingu og mælingu 

tólf mánuðum eftir aðgerð fyrir konur. Einnig er breyting á gildum yfir rannsóknartímabilið gefin upp 

ásamt hlutfallslegri breytingu. Allar tölur eru gefnar upp sem meðaltal auk staðalfráviks (SF). P-gildi 

segir til um hvort marktækur munur sé á mælingum fyrir og eftir aðgerð.  

 

 
Grunnmæling 

Meðaltal (SF) 

12 mánuðir 

Meðaltal (SF) 

Breyting 

Meðaltal (SF) 

Hlutf. breyting (%) 

Meðaltal (SF) 
p-gildi 

Þyngd (kg) 115,7 (14,7) 81,0 (12,0) -34,7 (9,5) -29,8 (7,0) ˂0,001 

BMI (kg/m
2
) 41,1 (5,4) 28,7 (4,3) -12,4 (3,5) -29,9 (7,1) ˂0,001 

BMD 

lærleggsháls 

(g/cm
2
) 

1,13 (0,13) 1,05 (0,12) -0,08 (0,04) -7,2 (3,6) ˂0,001 

BMD nærendi 

lærleggs 

(g/cm
2
) 

1,18 (0,14) 1,08 (0,13) -2,26 (0,27) -9,0 (3,3) ˂0,001 

BMD 

lendhryggur 

(g/cm
2
) 

1,34 (0,16) 1,28 (0,16) -0,06 (0,05) -4,5 (3,8) ˂0,001 
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Auk meðaltals og staðalfráviks var lægsta gildi, fyrsta fjórðungsmark, miðgildi, þriðja fjórðungsmark og 

hæsta gildi fundið fyrir hlutfallsbreytingu á BMD kvenna á öllum mælistöðum. Á mynd 5 gefur að líta 

kassarit sem sýna hvernig þessar tölur dreifast eftir mælisvæðum. Neikvætt gildi á y-ás þýðir að BMD 

hafi aukist á milli mælinga. 

 Í lærleggshálsi var lægsta gildi -0,6% og hæsta gildi 16,1%. Miðgildi var 7,4%, fyrsta 

fjórðungsmark 4,2% og þriðja fjórðungsmark 10,0%. Í nærenda lærleggs var lægsta gildi 2,5% og 

hæsta gildi 15,8%. Miðgildi var 9,7%, fyrsta fjórðungsmark 6,5% og þriðja fjórðungsmark 11,1%. Í 

lendhrygg var lægsta gildi -6,6% og hæsta gildi 13,5%. Miðgildi var 5,4%, fyrsta fjórðungsmark 2,0% 

og þriðja fjórðungsmark 6,6%. 

 

Mynd 5. Kassarit yfir hlutfallslegt BMD tap kvenna 

Ritið sýnir hvernig gildi yfir hlutfallslegt tap á BMD kvenna dreifast eftir mælisvæðum. Neikvæð tala 

á y-ás þýðir að BMD hafi aukist á milli mælinga. 
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11 karlar voru í rannsóknarhópnum með meðalaldurinn 44,8 ± 12,3 ár. Þeir léttust að meðaltali um 

41,4 ± 16,5 kg á milli mælinga sem samsvaraði 26,6 ± 9,1% þyngdartapi. BMI stuðull þeirra lækkaði 

að meðaltali um 12,3 ± 4,5 kg/m
2
 eða 26,7 ± 9,0%. Meðaltal BMD lækkaði á öllum mælistöðum; um 

5,9 ± 2,5% í nærenda lærleggs, 4,2 ± 2,9% í lendhrygg og 2,4 ± 4,6% í lærleggshálsi. Munur á 

mælingum  í lærleggshálsi var utan tölfræðilegra marka (p=0,067) en munur á öðrum mælingum var 

tölfræðilega marktækur samkvæmt pöruðu t-prófi (p˂0,001). Breytingar á meðaltali þyngdar, BMI og 

BMD fyrir karla má sjá í töflu 7. 

 

Tafla 7. Breytingar karla (n=11) 

Taflan sýnir gildi fyrir þyngd, BMI og BMD í lærleggshálsi, nærenda lærleggs og lendhrygg við 

grunnmælingu og mælingu tólf mánuðum eftir aðgerð fyrir karla. Einnig er breyting á gildum yfir 

rannsóknartímabilið gefin upp ásamt hlutfallslegri breytingu. Allar tölur eru gefnar upp sem meðaltal 

auk staðalfráviks (SF). P-gildi segir til um hvort marktækur munur sé á mælingum fyrir og eftir aðgerð.  

 

 
Grunnmæling 

Meðaltal (SF) 

12 mánuðir 

Meðaltal (SF) 

Breyting 

Meðaltal (SF) 

Hlutf. breyting (%) 

Meðaltal (SF) 
p-gildi 

Þyngd (kg) 151,6 (19,3) 110,2 (12,4) -41,4 (16,5) -26,6 (9,1) ˂0,001 

BMI (kg/m
2
) 45,8 (6,0) 33,5 (5,3) -12,3 (4,5) -26,6 (9,0) ˂0,001 

BMD 

lærleggsháls 

(g/cm
2
) 

1,16 (0,16) 1,12 (0,13) -0,03 (0,05) -2,4 (4,6) =0,067 

BMD nærendi 

lærleggs 

(g/cm
2
) 

1,24 (0,14) 1,16 (0,13) -2,40 (0,27) -5,9 (2,5) ˂0,001 

BMD 

lendhryggur 

(g/cm
2
) 

1,40 (0,15) 1,34 (0,17) -0,06 (0,04) -4,2 (2,9) ˂0,001 
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Auk meðaltals og staðalfráviks var lægsta gildi, fyrsta fjórðungsmark, miðgildi, þriðja fjórðungsmark og 

hæsta gildi fundið fyrir hlutfallsbreytingu á BMD karla á öllum mælistöðum. Á mynd 6 gefur að líta 

kassarit sem sýna hvernig þessar tölur dreifast eftir mælisvæðum. Neikvætt gildi á y-ás þýðir að BMD 

hafi aukist á milli mælinga. 

 Í lærleggshálsi var lægsta gildi -7,5% og hæsta gildi 10,4%. Miðgildi var 3,0%, fyrsta 

fjórðungsmark 1,2% og þriðja fjórðungsmark 4,1%. Í nærenda lærleggs var lægsta gildi 2,6% og 

hæsta gildi 11,6%. Miðgildi var 6,2%, fyrsta fjórðungsmark 4,0% og þriðja fjórðungsmark 6,9%. Í 

lendhrygg var lægsta gildi -0,6% og hæsta gildi 9,1%. Miðgildi var 4,2%, fyrsta fjórðungsmark 2,7% og 

þriðja fjórðungsmark 6,3%. 

 

Mynd 6. Kassarit yfir hlutfallslegt BMD tap karla 

Ritið sýnir hvernig gildi yfir hlutfallslegt tap á BMD karla dreifast eftir mælisvæðum. Neikvæð tala á 

y-ás þýðir að BMD hafi aukist á milli mælinga. 
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Við grunnmælingu var BMI að meðaltali 45,8 ± 6,0 kg/m
2
 hjá körlum og 41,1 ± 5,4 kg/m

2
 hjá konum 

og reyndist tölfræðilega marktækur munur vera þar á milli samkvæmt t-prófi óháðra úrtaka með sama 

breytileika (p˂0,05). Við tólf mánaða mælingu hafði BMI beggja kynja lækkað og var að meðaltali 33,5 

± 5,3 kg/m
2
 hjá körlum og 28,7 ± 4,3 kg/m

2
 hjá konum og var sá munur einnig marktækur samkvæmt 

t-prófi óháðra úrtaka með sama breytileika (p˂0,05).  

BMI karla lækkaði að meðaltali um 26,6 ± 9,0% á milli mælinga og kvenna um 29,9 ± 7,1% 

og reyndist munurinn þar á milli vera ómarktækur samkvæmt t-prófi óháðra úrtaka með mismunandi 

breytileika (p=0,284). Sjá mynd 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Breyting á BMI beggja kynja 

Meðalbreyting á BMI (kg/m
2
) karla og kvenna á rannsóknartímabilinu. 

 

Við grunnmælingu var BMD í lærleggshálsi að meðaltali 1,16 ± 0,16 g/cm
2
 á meðal karla og 1,13 ± 

0,13 g/cm
2
 á meðal kvenna og mældist munurinn þar á milli tölfræðilega ómarktækur samkvæmt t-

prófi óháðra úrtaka með sama breytileika (p=0,524). Tólf mánuðum eftir aðgerð var BMD í 

lærleggshálsi karla að meðaltali 1,12 ± 0,13 g/cm
2
 og hjá konum 1,05 ± 0,12 g/cm

2
 og var sá munur 

rétt utan tölfræðilegra marka samkvæmt t-prófi óháðra úrtaka með sama breytileika (p=0,059). 

BMD í lærleggshálsi lækkaði að meðaltali um 2,4 ± 4,6% á meðal karla og 7,2 ± 3,6% á meðal 

kvenna og var tölfræðilega marktækur munur á milli kynja samkvæmt t-prófi óháðra úrtaka með 

mismunandi breytileika (p˂0,05). Sjá mynd 8. 
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Mynd 8. Breyting á BMD í lærleggshálsi beggja kynja 

Meðalbreyting á BMD (g/cm
2
) í lærleggshálsi karla og kvenna á rannsóknartímabilinu. 

 

Við grunnmælingu var BMD í nærenda lærleggs að meðaltali 1,24 ± 0,14 g/cm
2
 á meðal karla og 1,18 

± 0,14 g/cm
2
 á meðal kvenna og var munurinn þar á milli tölfræðilega ómarktækur samkvæmt t-prófi 

óháðra úrtaka með sama breytileika (p=0,265). Tólf mánuðum eftir aðgerð mældist BMD í nærenda 

lærleggs að meðaltali 1,16 ± 0,13 g/cm
2
 hjá körlum og 1,08 ± 0,13 g/cm

2
 hjá konum og var munurinn 

ómarktækur samkvæmt t-prófi óháðra úrtaka með mismunandi breytileika (p=0,064). Karlar töpuðu að 

meðaltali 5,9 ± 2,5% af BMD í nærenda lærleggs á rannsóknartímabilinu og konur 9,0 ± 3,3% og var 

sá munur marktækur samkvæmt t-prófi óháðra úrtaka með sama breytileika (p˂0,05). Sjá mynd 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Breyting á BMD í nærenda lærleggs beggja kynja 

Meðalbreyting á BMD (g/cm
2
) í nærenda lærleggs karla og kvenna á rannsóknartímabilinu. 
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BMD í lendhrygg 

Karlar

Konur

Við grunnmælingu var BMD í lendhrygg að meðaltali 1,40 ± 0,15 g/cm
2
 hjá körlum og 1,34 ± 0,16 

g/cm
2
 á meðal kvenna en munurinn reyndist tölfræðilega ómarktækur samkvæmt t-prófi óháðra úrtaka 

með mismunandi breytileika (p=0,224). Við tólf mánaða mælingu var BMD í lendhrygg að meðaltali 

1,34 ± 0,17 g/cm
2
 hjá körlum og 1,28 ± 0,16 g/cm

2
 á meðal kvenna en munurinn mældist ómarktækur 

samkvæmt t-prófi óháðra úrtaka með sama breytileika (p=0,284). BMD í lendhrygg lækkaði að 

meðaltali um 4,2 ± 2,9% á rannsóknartímabilinu hjá körlum og um 4,5 ± 3,8% hjá konum og var 

munurinn þar á milli ómarktækur samkvæmt t-prófi háðra úrtaka með mismunandi breytileika 

(p=0,802). Sjá mynd 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Breyting á BMD í lendhrygg beggja kynja 

Meðalbreyting á BMD (g/cm
2
) í lendhrygg karla og kvenna á rannsóknartímabilinu 
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4.3 Niðurstöður línulegrar aðhvarfsgreiningar 

Einföld línuleg aðhvörf voru gerð til að kanna áhrif skýribreytu (þyngdartaps) á hverja svarbreytu (BMD 

tap í lærleggshálsi, nærenda lærleggs og lendhrygg) og eru helstu niðurstöður hvers aðhvarfslíkans 

birtar í töflu 8. Í aðhvarfsgreiningu er skýribreyta hafð á x-ás og svarbreyta á y-ás. 

Skurðpunktur aðhvarfslínunnar við y-ás segir til um hvaða gildi fengist á y-ás ef gildið á x-ás 

væri núll. Fyrir lærleggsháls og nærenda lærleggs var þessi skurðpunktur rúmlega 3 en tæplega 6 fyrir 

lendhrygg. Hallatala aðhvarfslínu segir til um hversu mikil breyting verður á y-ás fyrir hverja tilsvarandi 

breytingu á x-ás. Í þessari aðhvarfsgreiningu voru breytingar á báðum ásum gefnar upp í prósentum. 

Hallatalan var 0,114 fyrir lærleggsháls, 0,184 fyrir nærenda lærleggs og -0,042 fyrir lendhrygg. 

Fylgnistuðullinn r segir til um hversu sterkt línulegt samband er á milli breytanna og því nær 1 sem 

hann er því sterkara er sambandið. Fylgistuðull nálægt núlli gefur hins vegar til kynna að lítil fylgni sé 

til staðar. Hér var hann á bilinu 0,087-0,408, hæstur fyrir nærenda lærleggs. Skýringarhlutfallið r
2
 er 

einfaldlega fylgistuðullinn r í öðru veldi. Það segir til um hversu stórt  hlutfall af breytileika í breytu á y-

ás má útskýra með breytileika í breytu á x-ás. Skýringarhlutfallið hér var á bilinu 0,008-0,167 og var 

hæst fyrir nærenda lærleggs. Staðalskekkja segir til um hversu langt frá aðhvarfslínu mæligildin falla 

að meðaltali, þ.e. hversu vel línan fellur að gögnunum og þ.a.l. með hversu mikilli nákvæmni hægt er 

að spá fyrir um gildi á y-ás út frá gildi á x-ás. Staðalskekkjan mældist hér um 3 fyrir nærenda lærleggs 

og um 4 fyrir bæði lærleggsháls og lendhrygg. P-gildi segir til um hvort marktækt línulegt samband sé 

til staðar á milli breytanna, þ.e. hvort áhrif breytu á x-ás á breytu á y-ás séu tölfræðilega marktæk. 

Aðeins fékkst p-gildi undir 0,05 í aðhvarfslíkani fyrir nærenda lærleggs. 

 

Tafla 8. Niðurstöður línulegrar aðhvarfsgreiningar 

Taflan sýnir helstu niðurstöður línulegs líkans fyrir áhrif þyngdartaps á BMD tap á öllum 

mælisvæðum 

 

 Lærleggsháls Nærendi lærleggs Lendhryggur 

Skurðpunktur 

aðhvarfslínu við y-ás 

 

3,082 

 

3,160 

 

5,734 

Hallatala 

aðhvarfslínu 

 

0,114 

 

0,184 

 

-0,042 

Fylgnistuðull (r) 0,206 0,408 0,087 

Skýringarhlutfall (r
2
) 0,043 0,167 0,008 

Staðalskekkja 4,036 3,069 3,653 

p-gildi =0,087 ˂0,001 =0,472 
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Á mynd 11 gefur að líta dreifirit sem sýnir samband þyngdartaps og BMD taps í lærleggshálsi. Á x-ás 

er hlutfallslegt þyngdartap og á y-ás hlutfallslegt BMD tap. Aðhvarfslína liggur í gegnum ritið á þann 

hátt að mæligildi víki sem minnst frá henni. Hér var jafna aðhvarfslínunnar y=0,114x+3,082 sem segir 

að hallatala línunnar var 0,114 og skurðpunktur línunnar við y-ás var 3,082. Skýringarhlutfallið (r
2
) 

mældist 0,0425 og p-gildi var 0,087. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Dreifirit fyrir áhrif þyngdartaps á BMD í lærleggshálsi 

Sjá má hvernig gildi allra einstaklinga falla í kringum aðhvarfslínuna y=0,114x+3,082 
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Mynd 12 er dreifirit sem sýnir samband þyngdartaps og BMD taps í nærenda lærleggs. Á x-ás er 

hlutfallslegt þyngdartap og á y-ás hlutfallslegt BMD tap. Aðhvarfslína liggur í gegnum ritið á þann 

hátt að mæligildi víki sem minnst frá henni. Hér var jafna aðhvarfslínunnar y=0,1839x+3,1601 sem 

segir að hallatala línunnar var 0,1839 og skurðpunktur línunnar við y-ás var 3,1601. 

Skýringarhlutfallið (r
2
) mældist 0,1667 og p-gildi var ˂0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Dreifirit fyrir áhrif þyngdartaps á BMD í nærenda lærleggs 

Sjá má hvernig gildi allra einstaklinga dreifast í kringum aðhvarfslínuna y=0,1839x+3,1601 
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y = -0,0429x + 5,7344 
R² = 0,0076 
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Mynd 13 er dreifirit sem sýnir samband þyngdartaps og BMD taps í lendhrygg. Á x-ás er hlutfallslegt 

þyngdartap og á y-ás hlutfallslegt BMD tap. Aðhvarfslína liggur í gegnum ritið þannig að mæligildi víki 

sem minnst frá henni. Hér reyndist jafna aðhvarfslínunnar vera y=-0,0429x+5,7344 sem þýðir að 

hallatala línunnar var -0,0429 og skurðpunktur hennar við y-ás 5,7344. Skýringarhlutfallið (r
2
) mældist 

0,0076 og p-gildi var 0,472. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Dreifirit fyrir áhrif þyngdataps á BMD í lendhrygg 

Sjá má hvernig gildi allra einstaklinga dreifast í kringum aðhvarfslínuna y=-0,0429x+5,7344 
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5  Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif verulegs þyngdartaps á beinþéttni karla og kvenna í 

kjölfar hjáveituaðgerðar á maga og smáþörmum.  

 DEXA-mælingar í lærleggshálsi, nærenda lærleggs og lendhrygg fyrir og tólf mánuðum eftir 

aðgerð voru bornar saman  

 Skoðað var hvort áhrif aðgerðarinnar á beinþéttni væru breytileg á milli kynja 

 Kannað var hvort magn minnkaðrar beinþéttni réðist af magni þyngdartaps. 

 

Verulegt þyngdartap átti sér stað á fyrsta árinu eftir aðgerð og lækkaði BMI rannsóknarhópsins að 

meðaltali um 29,3 ± 7,4%. Stærstur hluti þátttakenda var þó enn yfir kjörþyngd að tólf mánuðum 

liðnum. Beinþéttni lækkaði á öllum mælistöðum og var munurinn marktækur í öllum tilfellum nema í 

lærleggshálsi karla. Konur töpuðu marktækt hærra hlutfalli BMD en karlar í lærleggshálsi og nærenda 

lærleggs en í lendhrygg reyndist munurinn ómarktækur. Áhrif hlutfallslegs þyngdartaps á hlutfallslegt 

tap á BMD voru einungis marktæk í nærenda lærleggs. 

 

5.1 Munur á mælingum þátttakenda fyrir og eftir aðgerð 

 

Við grunnmælingu var BMI þátttakenda að meðaltali 41,8 kg/m
2
 og voru allir einstaklingar yfir 

kjörþyngd. Tólf mánuðum eftir aðgerð hafði BMI hópsins lækkað niður í 29,5 kg/m
2
 sem samsvarar 

29,3% lækkun (tafla 5). Þrátt fyrir verulegt þyngdartap voru 87% úrtaksins enn yfir kjörþyngd sem sýnir 

hversu stórt vandamál líkamsþyngdin var orðin fyrir flesta þátttakendur (mynd 4). Mahdy og félagar 

rannsökuðu konur og karla saman og á meðal þeirra hafði 32% lækkun orðið á BMI tólf mánuðum eftir 

aðgerð sem ekki er langt frá 29,3% lækkun heildarrannsóknarhópsins hér (18). 

Niðurstöður á samanburði DEXA mælinga á rannsóknarhópnum í heild sýna að marktæk 

lækkun varð á BMD á öllum þremur mælistöðum (tafla 5). Mest varð lækkunin í nærenda lærleggs 

(8,4%), svo í lærleggshálsi (6,4%) en minnst í lendhrygg (4,5%). Fleischer og félagar rannsökuðu 

bæði kynin saman og greindu frá 8,0% lækkun í nærenda lærleggs og 9,2% lækkun í lærleggshálsi en 

þeim tókst ekki að sýna fram á marktækan mun á lendhryggsmælingum (73).  
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5.2 Breytileiki á milli kynja 

 

Karlar voru að meðaltali með marktækt hærra BMI en konur, bæði við grunnmælingu og tólf mánuðum 

eftir aðgerð (mynd 7). Þessi munur var viðbúinn, enda karlar almennt hærri og þyngri en konur sem 

skilar sér í hærra BMI. Hlutfallsleg lækkun á BMI karla og kvenna á rannsóknartímabilinu var þó 

svipuð, eða 26,6% fyrir karla og 29,9% fyrir konur og reyndist munurinn á milli þeirra ekki vera 

marktækur. Vilarrasa og félagar greindu frá 34,7% lækkun á BMI í sinni rannsókn þar sem úrtakið 

samanstóð einungis af konum og er það aðeins meiri lækkun en á meðal kvennahóps þessarar 

rannsóknar (81). Í rannsókn Bazzocchi og félaga, sem einnig náði bara til kvenna, reyndist BMI að 

meðaltali lækka um 31,2% fyrsta árið eftir aðgerð, sem er nokkuð sambærilegt BMI lækkun 

kvennahóps þessarar rannsóknar (48).  

Þegar BMD breytingar kvennanna voru skoðaðar (tafla 6) kom í ljós að niðurstöðum þeirra 

svipaði mjög til niðurstaðna alls rannsóknarhópsins, með mesta lækkun í nærenda lærleggs (9,0%), 

næst í lærleggshálsi (7,2%) og loks í lendhrygg (4,5%). Þetta voru ekki óvæntar niðurstöður þar sem 

konur voru í miklum meirihluta rannsóknarúrtaks og því vógu mælingar þeirra þungt. BMD breytingar í 

lærleggshálsi og lendhrygg kvennanna voru örlítið hærri en í niðurstöðum rannsóknar Carrasco og 

félaga, en þar minnkaði BMD um 6,7% í lærleggshálsi og 3,5% í lendhrygg, en ekki var gerð mæling 

við nærenda lærleggs í þeirri rannsókn (74).  

Niðurstöður BMD mælinga á körlum (tafla 7) eru á annan veg en niðurstöður kvenna og 

heildarrannsóknarúrtaks. Á meðal þeirra varð 5,9% lækkun á BMD í nærenda lærleggs og 4,2% 

lækkun í lendhrygg sem báðar reyndust marktækar breytingar en í lærleggshálsi var lækkunin aðeins 

2,4% og utan marktæktar. Ástæðuna fyrir því má rekja til þess að tveir karlar mældust með hækkað 

BMD í lærleggshálsi tólf mánuðum eftir aðgerð en voru við sömu mælingu með lækkað BMD í 

nærenda lærleggs (mynd 6). Þar sem einungis ellefu karlar voru mældir höfðu þessar tvær hækkanir 

veruleg áhrif á meðalbreytingu alls karlahópsins. 

Þegar niðurstöður BMD mælinga voru bornar saman á milli kynja sást að karlar voru að 

meðaltali með hærra BMD á öllum mælistöðum, bæði við grunnmælingu og  tólf mánuðum eftir 

aðgerð, en munurinn reyndist þó í öllum tilfellum vera tölfræðilega ómarktækur. Hlutfallsleg lækkun 

BMD á mjaðmasvæði var marktækt hærri á meðal kvenna en karla; í lærleggshálsi varð 7,2% lækkun 

hjá konum en 2,4% hjá körlum (mynd 8) og í nærenda lærleggs varð 9,0% lækkun hjá konum en 5,9% 

hjá körlum (mynd 9). Þetta er í samræmi við það að beintap er almennt hægara ferli hjá körlum en 

konum og þá sérstaklega konum eftir breytingaskeið (37). Þar sem hvorki var tekið tillit til aldurs 

þátttakenda né hlutfalls kvenna yfir breytingaaldri í þessari rannsókn er þó ekki hægt að fullyrða að 

munurinn sé tilkominn vegna þessara þátta. Í lendhrygg varð einnig hlutfallslega meiri lækkun á meðal 

kvenna (4,5%) en karla (4,2%) en munurinn reyndist tölfræðilega ómarktækur (mynd 10). Þegar 

mælingar einstakra kvenna voru skoðaðar sérstaklega skáru tvær konur sig úr hópnum þar sem BMD 

mælingar þeirra hækkuðu verulega á milli mælinga, í fyrra tilfellinu um 4,5% og í því seinna um 6,6% 

(mynd 5). Sú sem mældist með 6,6% hækkun var með greinda slitgigt sem vel gæti skýrt þessa 

aukningu þar sem slitbreytingar valda falskri hækkun á BMD í DEXA. Hugsanlegt er að slitbreytingar 

hafi líka verið til staðar í lendhrygg hinnar konunnar en í því tilfelli lá slitgigtargreining þó ekki fyrir.  
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5.3 Áhrif þyngdartaps á beintap 

 

Þegar niðurstöður línulegrar aðhvarfsgreiningar á sambandi þyngdartaps og BMD taps í lærleggshálsi 

voru skoðaðar (tafla 8 og mynd 11) kom í ljós að hallatalan var jákvæð sem gefur til kynna aukningu á 

háðu breytunni (BMD tapi í lærleggshálsi) við aukningu á óháðu breytunni (þyngdartapi). Hallatalan 

hafði gildið 0,11 sem segir að fyrir hverja aukna hlutfallsbreytingu (%) á þyngdartapi myndi 

hlutfallsbreyting á BMD tapi aukast um 0,11. Einstaklingur sem tapaði 10% af þyngd sinni myndi 

samkvæmt þessu þá tapa 1,1% af BMD í lærleggshálsi. Fylgistuðullinn r var 0,21 sem er mun nær 

núlli en 1 svo fremur lítil fylgni er til staðar á milli breytanna. Skýringarhlutfallið r
2
 var 0,04 en 

samkvæmt því má aðeins skýra um 4% af breytileika í hlutfallslegu BMD tapi með breytileika í 

hlutfallslegu þyngdartapi. Áhrif þyngdartaps á BMD tap í lærleggshálsi eru því lítil samkvæmt 

aðhvarfslíkaninu, enda mældist p-gildið 0,087 sem þýðir að áhrifin eru tölfræðilega ómarktæk. 

Línuleg aðhvarfsgreining á sambandi þyngdartaps og BMD taps í nærenda lærleggs (tafla 8 

og mynd 12) skilaði jákvæðu hallatölunni 0,18 sem gefur til kynna að fyrir hverja aukna prósentu á 

þyngdartapi myndi 0,18% tap verða á BMD í nærenda lærleggs. Fylgistuðullinn r var 0,41 sem er 

tvöfalt hærra gildi en á fylgistuðli aðhvarfslíkans fyrir samband þyngdartaps og BMD taps í 

lærleggshálsi. Stuðullinn er samt sem áður nær núlli en 1 svo ekki er hægt að segja að fylgnin á milli 

breytanna sé mjög há. Samkvæmt skýringarhlutfallinu r
2
 má skýra tæp 17% af breytileika í 

hlutfallslegu BMD tapi í nærenda lærleggs með breytileika í hlutfallslegu þyngdartapi. P-gildið var mjög 

lágt (˂0,001) svo áhrif hlutfallslegs þyngdartaps á hlutfallslegt BMD tap í nærenda lærleggs eru 

marktæk. 

Niðurstöður línulegrar aðhvarfsgreiningar á sambandi þyngdartaps og BMD taps í lendhrygg 

(tafla 8 og mynd 13) voru heldur frábrugðnari hinum þar sem hallatalan hafði neikvætt gildi, -0,04. 

Samkvæmt því yrði lækkun á háðu breytunni (BMD tapi í lendhrygg) við aukningu á óháðu breytunni 

(þyngdartapi). Fylgnistuðullinn r var 0,09 sem er nálægt núlli og gefur til kynna mjög lága fylgni. 

Skýringarhlutfallið r
2
 var 0,01 svo nánast ekkert af breytileika í hlutfallslegu BMD tapi í lendhrygg má 

skýra með breytileika í hlutfallslegu þyngdartapi. P-gildið mældist 0,472 sem er mjög hátt svo ljóst er 

að áhrif hlutfallsleg þyngdartaps á hlutfallslegt tap á BMD í lendhrygg eru ómarktæk. 

Fleischer og félagar greindu frá marktækum áhrifum þyngdartaps á BMD tap í lærleggshálsi og 

lendhrygg en fengu ekki marktækar niðurstöður fyrir lendhrygg. Í rannsókn Nogués og félaga voru 

áhrif þyngdartapsins á BMD hins vegar ómarktæk í öllum tilfellum. Hér reyndust marktæk tengsl bara 

vera til staðar á milli hlutfallslegs þyngartaps og hlutfallslegs taps á BMD í nærenda lærleggs. 

Fylgnistuðullinn r var þó einungis 0,41 sem er mun lægra gildi en í rannsókn Fleischer og félaga þar 

sem fylgnistuðullinn var 0,90 (73, 86). 
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5.4 Styrkur og takmarkanir rannsóknar 

 

Einn helsti styrkur rannsóknar er stórt úrtak kvenna sem dregur úr áhrifum tilviljunarkenndra skekkja í 

mælingum. Annar styrkur er að allar mælingar voru framkvæmdar af sama geislafræðingi og með 

sama DEXA tæki og tölvubúnaði sem dregur úr líkum á kerfisbundnum skekkjum. Helsta takmörkun 

rannsóknar er lítið úrtak karla sem gerði það að verkum að niðurstöður þeirra voru ónákvæmari. 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast einnig í því að hvorki var tekið tillit til aldurs þátttakenda, hlutfall 

vöðva-og fitumassa né fjölda kvenna sem upplifað höfðu tíðahvörf. 

 

5.5 Næstu skref 

 

Úrtakinu sem skoðað var í þessari rannsókn var fylgt eftir í 24 mánuði eftir hjáveituaðgerð og fyrir 

liggja mælingar á hluta úrtaksins við þann tímapunkt. Næsta skref væri því að kanna hvernig 

þyngdartapi miðar áfram eftir fyrsta árið og hvort BMD haldi áfram að lækka. Einnig væri athyglisvert 

að skoða hvort samband væri á milli hlutfallslegrar lækkunar BMD og hækkandi aldurs þátttakenda og 

bera beintapið saman við tap á vöðva-og fitumassa.  

 



  

52 

6 Ályktanir 

Verulegt þyngdatap á sér stað á fyrsta árinu eftir hjáveituaðgerð og talsvert beintap kemur fram hjá 

flestum einstaklingum. Konur upplifa meira beintap en karlar þrátt fyrir að þyngdartap sé meira á 

meðal karla. Tengsl á milli þyngdartaps og BMD taps virðast vera til staðar í nærenda lærleggs en þó 

er fylgnin ekki há. Í ljósi niðurstaðna er mikilvægt að tryggja eftirfylgni með beinheilsu þeirra 

einstaklinga sem gangast undir hjáveituaðgerð með því að mæla beinþéttni reglulega eftir aðgerðina. 
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Viðauki 1 

 

Rannsókn á langtímaáhrifum hjáveituaðgerða á maga 

og görnum á beinabúskap karla og kvenna 

Upplýsingar til þátttakenda 
 

1. Þér er boðin þátttaka í rannsókn um langtímaáhrif hjáveituaðgerða á maga og görnum 

á beinabúskap einstaklinga. Tilgangur rannsóknar er að kanna áhrif verulegs 

þyngdartaps eftir hjáveituaðgerð á maga og görnum á beinþéttni karla og kvenna 

fyrstu tvö árin eftir aðgerð. Það er mikilvægt að þekkja áhrif meðferðar sem veitt er 

gegn offitu til að hún hjálpi einstaklingum sem best. Þessi rannsókn ætti að varpa ljósi 

á langtímaáhrif hjáveituaðgerðar á maga og görnum á beinabúskap og brotahættu 

einstaklinga eftir slíkar aðgerðir. Slíkar upplýsingar ættu að koma að gagni í 

forvörnum og meðferðarúrræðum gegn beinþynningu sem hugsanlega getur tengst 

verulegu þyngdartapi. 

 

2. Þátttakendur í rannsókninni eru einstaklingar á aldrinum 18-65 ára sem hafa gengist 

undir forskoðun fyrir offitumeðferð, hafa uppfyllt skilyrði sem gerð eru til 

dagdeildarmeðferðar og lokið fimm vikna undirbúningsmeðferð á Reykjalundi, 

haustið 2010 til 2012. Þeir einstaklingar sem taka inn lyf sem vitað er að hafa áhrif á 

beinþéttni eru útilokaðir frá þátttöku. Viðmiðunarhópur í rannsókninni eru 

einstaklingar sem eru í offitumeðferð á Reykjalundi en fara ekki í hjáveituaðgerð á 

maga og görnum. 

 

3. Ábyrgðarmaður rannsóknar er prófessor Gunnar Sigurðsson, yfirlæknir á Landspítala 

–háskólasjúkrahúsi í Fossvogi, sími: 543-6552. Rannsóknaraðili er Díana Óskarsdóttir 

geislafræðingur, sími 822-0780 (dianao@hi.is). Rannsóknin hefur hlotið samþykki 

Vísindasiðanefndar og tilkynnt Persónuvernd. Samstarfsaðilar að rannsókninni eru 

Ludvig Guðmundsson yfirlæknir á Reykjalundi, Björn Geir Leifsson skurðlæknir á 

LSH, Hjörtur Gíslason skurðlæknir á LSH, Svava Engilbertsdóttir næringarfræðingur 

á LSH, Sigríður Lára Guðmundsdóttir íþróttafræðingur, Sigurður Sigurðsson 

yfirgeislafræðingur og Vilmundur Guðnason forstöðulæknir Rannsóknarstöðvar 

Hjartaverndar. 

mailto:dianao@hi.is
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4. Þátttaka í rannsókninni felst í: 

 Mæling á beinþéttni í hrygg og  mjöðmum. Mælingin tekur um 15 mínútur 

og er framkvæmd með röntgengeislun, líkt og röntgenmyndataka. Mælingin er 

án allrar áhættu og nokkurra óþæginda. Beinþéttnimælingar verða gerðar 

þrisvar sinnum á rannsóknartímabilinu, við upphaf rannsóknar og síðan aftur 

eftir 12 og 24 mánuði. Geislun við hverja mælingu er sambærileg við 3-4 daga 

bakgrunnsgeislun á Íslandi. Náttúruleg bakgrunnsgeislun er í öllu okkar 

umhverfi og erum við stöðugt útsett fyrir henni allt okkar líf. Þessi 

bakgrunnsgeislun kemur meðal annars utan úr himingeimnum, frá 

jarðskorpunni og geislavirkum efnum í umhverfi okkar og líkama. Þessi 

geislun er mjög lítil á Íslandi og mun minni en til dæmis á hinum 

Norðurlöndunum. 

 Mæling á hæð og þyngd 

 Mæling á fitu og mjúkvefjum 

 Svara spurningalista um líkamlega hreyfingu. Þetta er alþjóðlegur 

spurningalisti um hreyfingu og er áætlaður tími til að svara honum um það bil 

fimmtán mínútur. 

 Rannsóknin tekur um 30 til 40 mínútur og fer fram í Hjartavernd, Holtasmára 

1, Kópavogi. Eftir beinþéttnimælingarnar færð þú upplýsingar um beinþéttni 

þína.  

 

5. Þátttakendum er frjálst að draga sig úr rannsókninni á hvaða tímapunkti sem er án þess 

að þurfa að gefa skýringar til rannsóknaraðila. Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem 

þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér 

til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1441.  

 

Kær kveðja, 

 

 

__________________________________________________ 

Gunnar Sigurðsson prófessor, ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

Landspítali – háskólasjúkrahús, Fossvogi 

Sími: 543-1000/6552 

 

 

__________________________________________________ 

Díana Óskarsdóttir geislafræðingur, rannsóknaraðili 

Háskóli Íslands/Hjartavernd 

Sími: 822-0780 
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Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn á langtíma áhrifum 
hjáveituaðgerða á maga og görnum á beinabúskap karla og  

kvenna 
 

Undirskrift þátttakenda: 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem 

mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurning um rannsóknina og fengið 

fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.  

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er ljóst, að þó ég 

hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína hvenær sem er án 

útskýringa. 

Mér hefur verið kynnt eðli og umfang þessarar vísindarannsóknar og ég er samþykk(ur) 

þátttöku og skrifa því undir þessi tvö eintök: 

 

Dagsetning og staður: 

 

Undirskrift þátttakenda 

 

Undirritun þess sem aflar samþykkis 

 

 Upplýst samþykki þetta er í tvíriti, þátttakandi heldur eftir einu eintaki, sá sem aflar 

samþykkis heldur eftir öðru eintaki. 
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