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Ágrip 

Bakgrunnur: Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Oraganization, WHO) skilgreinir offitu 

sem það ástand þar sem hlutfall líkamsfitu er orðið það hátt að heilsa og vellíðan einstaklings er skert. 

Rannsóknir sýna að einstaklingar sem þjást af alvarlegri offitu hafa minni lífsgæði og vegna 

fylgisjúkdóma offitu sé ævilengd þeirra allt að 15 árum styttri en hjá eðlilega þungum jafnöldrum. 

Offituaðgerðir hafa orðið vinsælar í gegnum árin og eru taldar árangursríkustu meðferðirnar við 

sjúklegri offitu. Mælingar á líkamssamsetningu segja mikið til um heilsu einstaklings, þ.e. hlutfallsleg 

mæling á magni fituvefs og fitulauss mjúkvefs. Tvíorkudofnunarmælar eru taldir hinn gullni staðall við 

mælingar á líkamssamsetningu vegna góðrar myndupplausnar, nákvæmni mælinga og lítils 

geislaálags. 

 Markmið: Að meta breytingu á líkamssamsetningu eftir magahjáveituaðgerðir og athuga hvort 

líkamleg hreyfing hafi haft áhrif á breytingu á líkamssamsetningu. 

Efni og aðferðir: Líkamssamsetning ásamt hæð og þyngd var mæld fyrir magahjáveituaðgerð og 

12 og 24 mánuðum eftir hjá 70 þátttakendum (84,3% konur, 24-65 ára). Þátttakendur voru fengnir til 

að svara spurningalista til að áætla hreyfingu þeirra. 

Niðurstöður: Á fyrstu 12 mánuðunum eftir aðgerð var þyngdartap marktækt bæði hjá konum og 

körlum, konur misstu að meðaltali 35,3 kg og karlar 41,4 kg (p<0,01). Þegar liðnir voru 24 mánuðir frá 

aðgerð voru konur búnar að missa að meðaltali 1,4 kg í viðbót frá 12 mánaða mælingunni en karlar 

búnir að þyngjast um 2,6 kg (p<0,05). Tap á fituvef og fitulausum mjúkvef var einnig marktækt hjá 

báðum kynjum (p<0,05) fyrir utan samanburð á mælingum milli 12 og 24 mánaða. Þó var tap á 

fitulausum mjúkvef marktækt hjá konum milli 12 og 24 mánaða (p<0,05). Konur misstu að meðaltali 

29,4 kg af fituvef og 5,6 kg af fitulausum mjúkvef á fyrstu 12 mánuðunum og karlar 33,8 kg og 8,2 kg. 

Þegar 24 mánuðir voru liðnir frá aðgerð voru konur búnar að missa 0,4 kg af fituvef og 1,0 kg af 

fitulausum mjúkvef að meðaltali til viðbótar frá 12 mánaða mælingunni. Hjá körlum jókst fituvefurinn 

um 2,9 kg að meðaltali og fitulausi mjúkvefurinn jókst um 0,2 kg á milli 12 og 24 mánaða mælinganna. 

Hjá konum fór hreyfing úr 77,8 MET-klst (e. Metabolic equivalent tasks) á viku fyrir aðgerð í 73,0 MET-

klst/viku 12 mánuðum eftir aðgerð og í 76,3 MET-klst/viku 24 mánuðum eftir aðgerð. Hjá körlum var 

hreyfing fyrir aðgerð að meðaltali 120,5 MET-klst/viku, 12 mánuðum eftir aðgerð var hún 49,6 MET-

klst/viku og 24 mánuðum eftir var hún 25,4 MET-klst/viku. 

Ályktun: Magahjáveituaðgerðum fylgir mikið þyngdartap, sérstaklega á fyrstu 12 mánuðunum eftir 

aðgerð. Aðgerðin hafði jákvæð áhrif á líkamssamsetningu, þar sem hlutfall fitulauss mjúkvefs jókst á 

kostnað fituvefs. Heildarhreyfing virtist ekki hafa áhrif á þyngdartap og það dró úr hreyfingu bæði hjá 

körlum og konum eftir aðgerð. 
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Abstract 

Introduction: The World Health Organization defines obesity as a condition in which body fat 

percentage is increased to an extent that health and well-being are impaired. Studies have shown that 

obese people have a lower quality of life and due to obesity-related diseases their life expectancy is 

up to 15 years shorter compared to people of normal weight. Bariatric surgery has become a popular 

choice of treatment and is considered one of the most effective treatments for severe obesity. 

Measurement of body composition is important to estimate an individual‘s health, that is to measure 

the relative amount of fat tissue and lean soft tissue. Dual-energy X-ray Absorptiometry has become a 

gold standard for body composition measurements for it´s good resolution, quality and low radiation 

dose.  

 Aim of the study: To assess the impact of gastric bypass surgery on body composition and to see 

if physical activity (PA) affected the outcome.  

Methods: This study was a two year prospective longitudinal study. Body composition along with 

height and weight was assessed before the surgery and 12 and 24 months after in 70 subjects (84.3% 

women, 24-65 years old). Subjects completed a PA questionnaire. 

Results: In the first 12 months from the surgery the weight loss was significant for both sexes, 

women lost on average 35.3 kg and men 41.4 kg (p<0.01). However, 24 months after surgery the men 

had gained on average 2.6 kg in comparison with the 12 months follow-up (p<0.05) and the women 

lost 1.4 kg. The loss of fat tissue and lean soft tissue was significant both after 12 months and 24 

months (p<0.05) for both sexes but not between the 12 and 24 months follow-up (except the women‘s 

lean soft tissue loss, p<0.05). In women, the mean fat tissue loss was 29.4 kg after 12 months and the 

mean lean soft tissue loss was 5.6 kg. After 24 months the women had lost 0.4 kg of fat tissue and 1.0 

kg of lean soft tissue in comparison with the 12 months follow-up. The men lost on average 33.8 kg of 

fat tissue and 8.2 kg of lean soft tissue in the first 12 months. After 24 months the men had gained on 

average 2.9 kg of fat tissue and 0.2 kg of lean soft tissue in comparison with the 12 months follow-up. 

In women, total PA changed from 77.8 MET-hours/week at baseline to 73.0 MET-hours/week 12 

months post-surgery and 76.3 MET-hours/week 24 months post-surgery. In men, total PA went from 

120.5 MET-hours/week at baseline, to 49.6 MET-hours/week 12 months post-surgery and 25.4 MET-

hours/week 24 months post-surgery. 

Conclusions: Gastric bypass surgery causes significant weight loss, especially during the first 

post-operative year. The surgery leads to a favourable change in body composition, with increasing 

porportion of lean soft tissue and decreasing fat tissue. Total PA did not correlate with weight loss and 

total PA decreased for both sexes post-surgery. 
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Þakkir 

Ritgerð þessi er lokaverkefni Bjarkar Baldursdóttur til meistaragráðu í geislafræði og jafngildir hún 60 

ECTS einingum. Leiðbeinandi var Sigríður Lára Guðmundsdóttir dósent við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands ásamt Díönu Óskarsdóttur lektor við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands og 

deildarstjóra myndgreiningardeildar Landspítala háskólasjúkrahúss. Umsjónarkennari verkefnisins var 

Guðlaug Björnsdóttir aðjúnkt við Geislafræðideild Háskóla Íslands. Þeim vil ég þakka kærlega fyrir gott 

samstarf, ráðleggingar og yfirlestur. Mælingar fóru fram á rannsóknarstofu Hjartaverndar. 

Einnig vil ég þakka yfirmönnum mínum á myndgreiningardeild Landspítalans fyrir góðan stuðning á 

meðan á verkefni stóð og fyrir veitt námsleyfi. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir 

hvatningu og stuðning á meðan ég vann að verkefninu.  
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1 Inngangur 

1.1 Offita 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization, WHO) skilgreinir offitu sem ástand þar 

sem hlutfall líkamsfitu er svo hátt að heilsa og vellíðan eru skert. Stofnunin notast einnig við 

svokallaðan líkamsþyngdarstuðul (LÞS, e. body mass index, BMI) til að meta holdafar (sjá töflu 1). 

LÞS fæst með því að deila þyngd einstaklings (kg) með hæð hans (m) í öðru veldi. Einstaklingur 

flokkast með offitu þegar LÞS hans er kominn í 30 kg/m
2
 eða meira (1-3). Vegna gífurlegrar aukningar 

á algengi offitu hefur WHO lýst því yfir að offita sé orðin alþjóðlegur faraldur (4). Samkvæmt skýrslu 

Efnahags- og framfarastofnunarinnar (e. Organisation for Economic Co-operation and Development, 

OECD) var hlutfall einstaklinga með offitu (LÞS ≥ 30 kg/m
2
) í Evrópu að meðaltali 11% árið 2000 en 

16% árið 2014 (5). Þessa aukningu á offitu má einnig sjá á Íslandi þar sem hlutfall einstaklinga með 

offitu mældist 8% árið 1990 en 20% árið 2009 (6). Árið 2009 röðuðust 21,3% kvenna og 18,9% karla á 

Íslandi í offituflokk en til samanburðar voru það 35,5% kvenna og 32,2% karla í Bandaríkjunum (6). 

Tafla 1: Flokkun LÞS (7)  

LÞS (kg/m
2
) Þyngdarflokkur 

< 18,5 Undir kjörþyngd 

18,5 – 24,9 Kjörþyngd 

25,0 – 29,9 Ofþyngd 

30,0 – 39,9 Offita 

≥ 40,0 Sjúkleg offita (e. morbid obesity) 

 

Hugtökin offita og ofþyngd eru skilgreind sem óhóflegt eða óeðlilegt magn líkamsfitu sem ógnar 

heilsufari einstaklings (8). Lagt hefur verið til að karlmenn flokkist í offitu ef hlutfall fituvefs þeirra fer yfir 

25% af líkamsmassa og konur þegar hlutfall fituvefs þeirra fer yfir 30-32% (2, 9). 

Rannsóknir sýna að einstaklingar sem þjást af alvarlegri offitu (LÞS yfir 45 kg/m
2
) hafa minni 

lífsgæði og vegna fylgisjúkdóma offitu er ævilengd þeirra allt að 15 árum styttri en hjá eðlilega þungum 

jafnöldrum (10, 11). Talið er að eftir að 40 ára aldri er náð séu um 80% alvarlega of feitra komnir með 

a.m.k. einn fylgisjúkdóm offitu. Fylgisjúkdómar offitu eru m.a. háþrýstingur, insúlínónæmi, sykursýki 2, 

heilablóðfall, gallblöðrusjúkdómar, astmi, kæfisvefn, hjartavandamál, verkir í liðamótum, 

kransæðasjúkdómar, vélindabakflæði og þvagleki (12-17). Talið er að tengsl séu á milli offitu og 

ákveðinna tegunda krabbameina eins og krabbameins í legslímhúð, ristli, brjóstum og blöðruhálskirtli 

(17, 18). Önnur vandamál sem tengja má við offitu eru ófrjósemi, vandamál á meðgöngu og truflun á 

æxlunarhormónum. Í töflu 2 má sjá nokkra af fylgisjúkdómum offitu og hversu líklegt er að of feitur 

einstaklingur þrói þá með sér samanborið við einstakling í kjörþyngd (17). 
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Auk líkamlegra kvilla geta geðræn vandamál fylgt offitu og þar má helst nefna þunglyndi, kvíða, 

bjagaða sjálfsímynd og átraskanir (17, 19). Einstaklingar sem kljást við offitu eiga það til að útiloka sig 

frá samfélaginu og eiga oft erfitt með vinnu (20, 21). 

Tafla 2: Fylgisjúkdómar offitu og hlutfallsleg áhætta þeirra (17) 

Líkur stóraukast Líkur aukast hóflega Líkur aukast lítillega 

Sykursýki 2 Kransæðasjúkdómar 
Krabbamein (í brjósti, legslímhúð, ristli, 

blöðruhálskirtli) 

Insúlínónæmi Slitgigt Truflun á æxlunarhormónum 

Blóðfituröskun Þvagsýrudreyra/gigt Fjölblöðrueggjastokkaheilkenni 

Kæfisvefn  Skert frjósemi 

Gallblöðrusjúkdómar  Verkir í mjóbaki 

  Aukin áhætta við svæfingu 

  Fósturgallar sem tengjast offitu móður 

 

Efnaskiptavilla (EV, e. metabolic syndrome) er hugtak sem notað er til að lýsa ástandi sem 

einkennist af samansafni af áhættuþáttum sem auka líkur á að einstaklingur þrói með sér sykursýki 2 

og/eða hjarta- og æðasjúkdóma. Þrír af eftirtöldum fimm áhættuþáttum þurfa að vera til staðar til 

greiningar á EV: aukið mittisummál, aukin þríglýserið blóðfita, minnkun á HDL kólesteróli (e. high-

density lipoprotein), háþrýstingur og hækkandi blóðsykur (22). Efnaskiptavilla greinist langoftast hjá 

einstaklingum sem kljást við offitu og eru með insúlínónæmi (22, 23).  

Rannsóknir sýna að með 5-10% þyngdartapi hjá of feitum einstaklingum verða einhverjar úrbætur á 

áhættuþáttum hjarta- og kransæðasjúkdóma, sem eru meðal annars háþrýstingur, aukinn blóðsykur, 

þríglýserið blóðfita og HDL kólesteról. Með auknu þyngdartapi verða enn meiri framfarir og lífsgæði 

einstaklings aukast í kjölfarið (24, 25). Með lífstílssbreytingum eins og takmörkun hitaeininga, aukinni 

hreyfingu og atferlisbreytingu hefur verið sýnt fram á hóflegt þyngdartap til skamms tíma, en til lengri 

tíma hefur reynst erfitt að viðhalda því þyngdartapi (26, 27). 

1.2 Líkamssamsetning 

Líkaminn samanstendur af ólíkum líffærum og kerfum þeirra. Þegar líkamssamsetning er mæld er 

verið að mæla hlutfallslegt magn fitu, beina, vöðva og annarra mikilvægra vefja. Mæling á 

líkamssamsetningu getur sagt mikið til um heilsu einstaklings (28, 29). 
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1.2.1 Fituvefur 

Fita er nauðsynleg líkamanum og gegnir mörgum mikilvægum hlutverkum. Auk þess að taka þátt í 

orkugeymslu líkamans og hitaeinangrun seytir fituvefurinn mikilvægum hormónum. Meðal þeirra er 

próteinhormónið leptín sem á stóran þátt í að stýra líkamsþyngd með því að draga úr matarlyst og 

örva orkunotkun. Einstaklingar í offitu geta myndað ónæmi fyrir hormóninu leptíni sem leitt getur til 

uppsöfnunar á fitu (30).  

Fituvef má skipta í hvítan fituvef, sem geymir orku, og brúnan fituvef, sem myndar líkamshita (31). 

Fituvefur finnst undir húð (e. subcutaneous fat), utan um líffæri (iðrafita/kviðfita, e. visceral fat), í 

beinmerg, í vöðvum og í brjóstvef. Fitan sem sest framan á magann (iðrafita) er talin hættulegri en 

önnur líkamsfita þar sem hún getur haft áhrif á líffæri kviðarholsins og getur leitt til 

efnaskiptavandamála eins og insúlínónæmis. Aukin iðrafita er tengd sykursýki 2 (32), blóðfituröskun 

og öðrum fylgisjúkdómum offitu (33-35). American Council on Exercise (ACE) hefur gefið út viðmið um 

hlutföll líkamsfitu fyrir mismunandi hópa fólks og þau má sjá í töflu 3 (9).  

Tafla 3: Viðmiðunargildi fyrir hlutfall líkamsfitu (9) 

Viðmið Konur (% fitu) Karlar (% fitu) 

Nauðsynleg fita (e. essential fat) 10-13% 2-5% 

Íþróttafólk 14-24% 6-17% 

Í meðallagi 25-31% 18-24% 

Offita ≥32% ≥25% 

 

Rannsóknir á heilbrigðum fullorðnum einstaklingum sýna að með aldrinum hækkar LÞS, aðallega 

vegna aukningar á fitu (36, 37). Konur eru yfirleitt með meiri hlutfallslega fitu en karlar og fer magn 

fituvefs hækkandi hjá konum með árunum til fertugs, en þá helst magn fituvefs stöðugt næstu árin. Hjá 

körlum er það á hinn mátann, þeir fitna eftir sextugsaldurinn en haldast stöðugir þangað til (36, 37). 

Einstaklingar sem hreyfa sig lítið eða ekkert hafa yfirleitt meiri fituvef en þeir sem hreyfa sig meira og 

reglulega (37). Meðal fátækra þjóða eru það oft þeir sem eru vel menntaðir sem eru of þungir. Öfugt 

gildir hjá efnameiri þjóðum þar sem það eru oftar þeir minna menntuðu sem glíma við ofþyngd. Margar 

ástæður geta verið fyrir þessu meðal annars að í ríkari löndum er meira um kyrrsetuvinnu en aftur á 

móti meira um líkamlega vinnu í þeim fátækari. Eins fylgir láglaunastörfum lengri vinnutími og því 

styttri tími aflögu til að elda hollan og næringarríkan heimilismat, sem einnig kann að vera of dýr í 

innkaupum fyrir þennan hóp (38). 

1.2.2 Fitulaus mjúkvefur 

Fitulaus mjúkvefur (e. lean soft mass) er samheiti yfir allan mjúkvef í líkamanum sem er án fitu og 

beina eins og vöðvar og líffæri. Hlutverk fitulauss mjúkvefs er meðal annars stjórnun efnaskiptahraða 

líkamans og orkunotkun hans í hvíld (e. resting energy expenditure, REE) (39). Lítið hlutfall fitulauss 

mjúksvefs er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir skerta hreyfigetu, minnkuð lífsgæði og aukna dánartíðni hjá 
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eldra fólki (40). Hjá einstaklingum með lungnaþembu (e. chronic obstructive pulmonary disease), 

króníska hjartabilun eða krabbamein getur of lítið hlutfall fitulauss mjúkvefs leitt til þróttleysis í 

beinagrindarvöðvum, æfingaróþols, lélegs heilsufars og styttri lífslíka (28, 41, 42). 

Karlar eru yfirleitt með meiri fitulausan mjúkvef en konur en það dregur úr fitulausum mjúkvef hjá 

báðum kynjum með hækkandi aldri (36, 43). Fitulausi mjúkvefurinn byrjar að minnka smám saman um 

30 ára aldurinn hjá báðum kynjum og eftir 60 ára aldur er tapið hraðara (vöðvarýrnun, e. sarcopenia) 

(44, 45). Vöðvarýrnun leiðir til lækkunar á efnaskiptahraða bæði í hvíld og hreyfingu en það hefur í för 

með sér minni hreyfingu og þar með meiri líkur á þyngdaraukningu (44). Kyrrseta og hreyfingarleysi 

leiða til minni fitulauss mjúkvefs og of feitir einstaklingar eiga það til að hreyfa sig lítið og missa 

vöðvastyrk. Þó svo að ofþyngd sé tengd auknum fitulausum mjúkvef, þar sem stærri vöðva þarf til að 

standa undir meiri líkamsþyngd, er hann hlutfallslega minni en fituvefurinn (e. sarcopenic obesity) og 

þættir sem auka líkur á þessu ástandi eru of mikil orkuinntaka (e. energy intake), kyrrseta, 

insúlínónæmi og fleira. Of feitir einstaklingar með vöðvarýrnun eiga við ýmsa heilsukvilla að stríða 

(jafnvel örorku) og þá sérstaklega eldra of feitt fólk (28, 37, 44). Talið er að sporna megi við 

aldurstengdu tapi á fitulausum mjúkvef með reglulegri hreyfingu samansettri úr göngu, 

styrktaræfingum og jafnvægisæfingum (46-48). 

1.2.3 Áhrif þyngdartaps á vefi 

Mælingar á líkamssamsetningu eru fyrst og fremst miðaðar við fituvef og fitulausan mjúkvef. Á meðan 

tap á fituvef getur oft leyst eða dregið úr fylgisjúkdómum offitu (33-35), getur tap á fitulausum mjúkvef 

haft alvarlegar afleiðingar. Þar sem fitulaus mjúkvefur hefur mikil áhrif á efnaskipti í hvíld getur tap á 

honum dregið úr þyngdartapi (39). Snögglegt tap á fitulausum mjúkvef getur haft skaðleg áhrif á virkni 

beinagrindarvöðva sem leiðir til vöðvaþreytu og þar með minni lífsgæða (49, 50) og hækkaðrar 

dánartíðni (51, 52). Því er ákjósanlegt fyrir þá sem stefna að þyngdartapi að tapa sem mestum fituvef 

og sem minnstum fitulausum mjúkvef (35, 48). Erfitt er að staðla það hlutfall fituvefs og fitulauss 

mjúkvefs sem einstaklingur ætti að hafa þar sem æskilegt hlutfall getur verið mismunandi eftir kyni, 

aldri og kynþætti (50, 53). Rannsóknir sýna að með því að stunda reglulega hreyfingu er hægt að 

draga úr því tapi sem verður á fitulausum mjúkvef eftir offituaðgerðir (47, 48).  

1.2.4 Mælingar á líkamssamsetningu 

Rannsóknir á líkamssamsetningu eru gagnlegar til að greina afbrigðilega samsetningu líkamans eins 

og of lágan beinmassa (beinþynning), of lítinn fitulausan mjúkvef (vöðvarýrnun), of mikinn fituvef 

(offita) og of mikinn fituvef með of litlum fitulausum mjúkvef (e. sarcopenic obesity) (54, 55). Til þess að 

mæla líkamssamsetningu er hentugt að nota myndgreiningartæki (55) og þau helstu verða nefnd hér 

ásamt kostum þeirra og göllum.  

Af þeim myndgreiningartækjum sem nýtast í líkamssamsetningarmælingum er vert að minnast fyrst 

á DXA tvíorkudofnunarmæli (e. Dual energy X-ray Absorptiometry). Upprunalega var mælirinn 

hannaður fyrir beinþéttnimælingar en hann er í auknum mæli notaður í mælingar á líkamssamsetningu 

vegna margra kosta hans, sem eru m.a. stuttur tökutími, lágur kostnaður, lítið geislaálag og góð 

endurtekningarhæfni og nákvæmni (36, 56). DXA mælar eru leiðandi í beinþéttnimælingum og eru því 

til staðar inni á mörgum stofnunum sem gerir þá aðgengilega við mælingar á líkamssamsetningu (54). 
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DXA mælar geta einnig greint iðrafitu frá fitu undir húð sem gefur góðar upplýsingar um ástand og 

heilsu líkamans (36, 54, 57).  

Geislaálag DXA skanns yfir allan líkamann er í kringum 1,0 μSv (58) en til samanburðar má nefna 

að meðalbakgrunnsgeislun á Íslandi er um 1,1 mSv á ári (59). DXA mælar greina líkamssamsetningu 

með því að mæla hvernig orka röntgengeisla deyfist í líkamsvef, en það ákvarðast af þéttleika og gerð 

vefja. Notast er við deyfingu tveggja röntgengeisla með mismunandi orku, 40 og 70 keV og þannig má 

greina beinvef frá mjúkvef. Þar sem bein eru að miklu leyti samsett úr kalki og fosfóri (þétt steinefni) er 

auðvelt að greina þau frá mjúkvef (60-62). Loks er mjúkvefur flokkaður nánar í fituvef og fitulausan 

mjúkvef byggt á þekktri dofnun röntgengeisla í hreinni fitu og öðrum mjúkvef (54, 63). 

Rannsóknir benda til að nákvæmni DXA mælinga minnki með aukinni líkamsþykkt (>25 cm) og að 

þá sé hætta á að mælirinn vanmeti bæði fituhlutfall (55, 64-66) og beinþéttni of feitra einstaklinga (67-

69). Ástæða þess er talin vera aukinnar gleypni ljóseinda þegar reynt er að mynda mjög þykk svæði 

(54, 67). Eins getur endurtekningarhæfni mælinga sama einstaklings fyrir og eftir þyngdartap/aukningu 

verið ábótavant (69). Takmörk eru fyrir því hversu mikla þyngd tækið getur tekið (venjulega frá 130-180 

kg) en þó eru sum tæki með allt að 220 kg þyngdartakmörkun (29). Stærð einstaklings getur einnig 

skipt máli í sumum tækjum þar sem of stór manneskja kemst einfaldlega ekki fyrir innan 

skannsvæðisins, sem er venjulega um 60x197,5 cm (54, 55, 62). Mikill fjöldi framleiðanda finnst á 

bæði tækja- og hugbúnaði DXA mæla sem gerir erfitt fyrir að setja upp staðla og þar sem mikill 

breytileiki getur verið á milli tækja er samanburður mælinga takmarkaður (54).  

Tölvusneiðmyndun (TS, e. computed tomography, CT) hefur einnig reynst vel í mælingum á 

líkamssamsetningu vegna mikillar nákvæmni og hæfni til að greina vefi í sundur (54). Aðrir kostir eru 

m.a. stuttur tökutími og góð myndgæði. Helsti galli TS er hár geislaskammtur, en hann er töluvert hærri 

en í DXA. Einnig getur stærð einstaklings verið vandamál, en hann þarf að komast fyrir í skannsvæði 

tækisins (54, 70, 71).  

Segulómun (SÓ, e. magnetic resonance imaging) hefur einnig verið notuð í mælingum á 

líkamssamsetningu. Helsti kostur SÓ er að ekki er notast við jónandi geislun, heldur eru notuð sterk 

segulsvið, útvarpsbylgjur og loftnet. SÓ greinir vefi í sundur með mismunandi segulsviði vefja og 

magni vetniseinda þeirra. Þar sem engin geislun stafar af SÓ er það örugg leið til að mynda alla 

aldurshópa og hentar vel til endurtekinna mælinga (langtíma rannsókna). Takmarkanir SÓ eru hár 

kostnaður, langur tökutími (það tekur langan tíma að mynda allan líkamann), lítið aðgengi (fá tæki), dýr 

tækjakostnaður og myndgallar sem komið hafa upp vegna öndunar þegar myndað er yfir stórt svæði 

(54, 70, 71).  

Ómun (e. ultrasound imaging) hefur lengi verið algengasti kosturinn við rannsóknir á 

líkamssamsetningu vegna auðveldrar notkunar, nákvæmi, góðs aðgengis og tekur mælingin stuttan 

tíma. Ómun notar hljóðbylgjur til að mæla vefjagerð og er því laus við geislun. Ómun getur ekki greint 

á milli vefja eins vel og TS eða SÓ, en hefur svipaða hæfileika og DXA til að greina líkamsfitu eftir 

þyngdartap. Aðrar takmarkanir ómunar eru að hún er notendaháð (of mikill þrýstingur á mjúkvef getur 

valdið rangri greiningu) og skortur er á stöðlun líkamssamsetningarmælinga (54, 55, 72, 73). 
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1.3 Magahjáveituaðgerðir 

Offituaðgerðir (e. bariatric surgery) hafa orðið vinsælar í gegnum árin og eru nú taldar árangursríkustu 

meðferðirnar við offitu (13, 74, 75). Mælt er með offituaðgerð fyrir þá sem eru með hærri LÞS en 40 

kg/m
2
 og fyrir þá sem eru bæði með hærri LÞS en 35 kg/m

2
 og undirliggjandi sjúkdóma eins og 

efnaskiptavillu (7, 76) eða sykursýki 2 (1, 14). Nokkrar aðferðir eru við offituaðgerðir, algengustu 

aðgerðirnar eru Roux-en-Y magahjáveituaðgerð (e. Roux-en-Y gastric bypass, RYGB), 

magaermiaðgerð (e. gastric sleeve surgery) og magabandsaðgerð (e. adjustable gastric band) (77). 

Sú aðgerð sem hefur náð hvað mestu vinsældum er Roux-en-Y og er hún talin skila bestum 

langtímaárangri (78-81). Í Bandaríkjunum og Kanada voru árið 2011 framkvæmdar 101.645 

offituaðgerðir og 47% þeirra voru Roux-en-Y aðgerðir. Árið 2011 var Roux-en-Y algengasta 

offituaðgerðin á Íslandi og voru framkvæmdar 83 aðgerðir það ár. Sama ár voru framkvæmdar 21 

magabandsaðgerð og 2 magaermiaðgerðir (77).   

Offituaðgerðin Roux-en-Y er hjáveituaðgerð á maga og mjógirni og takmarkar hún bæði 

fæðuinntöku og dregur úr frásogi næringarefna. Rúmmál magans er minnkað og lítill magasekkur 

myndaður (sjá mynd 1). Ásgörn (hluti mjógirnis) er klippt frá skeifugörn (sem liggur frá maganum) og 

stúfurinn tengdur við litla magasekkinn (80, 82). Þar með er leið fæðu um meltingarveg stytt, en neðri 

hluti magans sem tengt er framhjá heldur áfram öðrum störfum magans, t.d. að taka við magasafa (e. 

gastric juice) frá lifur, gallblöðru og brisi. Aðgerðin leiðir til þess að einstaklingur verður saddur eftir 

litlar máltíðir og áhugi á að matast minnkar (80, 82, 83).                                                                            

Kostir magahjáveituaðgerða eru auk þyngdartaps m.a. 

úrbót á stórum hluta fylgisjúkdóma offitu (13, 80, 83, 84) 

eins og sykursýki 2 (1), háþrýstingi og kæfisvefni (12), 

úrbót á efnaskiptavillu (85) og dregur úr einkennum 

kransæðasjúkdóma (86, 87). Aðrir kostir eru bætt andleg 

heilsa og aukin lífsgæði (88) þar sem kvíði og þunglyndi 

eiga það til að minnka, eins dregur úr átköstum (e. binge 

eating) (89, 90) og jafnvel er lífaldur talinn hækka (34, 91, 

92).  

Öllum skurðaðgerðum fylgir áhætta og offituaðgerðum 

geta fylgt fylgikvillar. Þeir eru ýmist snemmkomnir eða 

síðkomnir. Dæmi um snemmkomna fylgikvilla, þ.e. 

vandamál sem koma fram fljótlega eftir aðgerð, eru 

blæðingar úr skurðsvæði magans og leki úr samskeytum 

maga og vélinda. Síðkomnir fylgikvillar koma yfirleitt fram 

vegna líffræðilegra breytinga á meltingarveginum eins og                                         

vanupptaka af næringarefnum. Helst verður vöntun á járni, 

vítamín D og B12, fólínsýru og kalki (93-95).     

Heimild myndar (96) 

Mynd 1: Roux-en-Y magahjáveituaðgerð 
(íslenskum heitum bætt við af 

höfundi verkefnis)  
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Blóðleysi hefur m.a. verið greint í um helmingi sjúklinga, en það er hægt að rekja til járnskorts (80, 

82, 91, 97). Margir offitusjúklingar þjást af næringarskorti fyrir aðgerð og mikilvægt er að meta og 

draga úr þeim næringarskorti áður en aðgerð er framkvæmd. Eftirfylgni eftir aðgerð er álíka mikilvæg 

til að koma í veg fyrir og greina hugsanlegan næringarskort (93, 98). 

Rannsóknir á einstaklingum sem gengist hafa undir magahjáveituaðgerðir sýna fram á missi á 

beinmassa (94, 99-101) og þar með auknar líkur á beinþynningu og beinbrotum (102-105). 

Þyngdartap af öllum orsökum getur leitt til minnkaðrar beinþéttni þar sem beinagrindin bregst við 

breytingum á þeim massa sem hún þarf að bera uppi (99, 106). Offituaðgerðir geta haft áhrif á 

viðkvæmt jafnvægi beinmyndunar og aukið beinummyndun (101, 105) (107). Beinummyndun er 

eðlilegt ferli í líkamanum sem er nauðsynlegt fyrir vöxt og viðhald beina. Eftir offituaðgerð getur orðið 

brenglun á beinummynduninni, þ.e. á jafnvægi beinfrumna (sem mynda bein) og beinátsfrumna (sem 

brjóta niður bein og losa kalk) sem leiðir til beintaps (101, 108). Kalkskortur getur myndast eftir Roux-

en-Y aðgerðir, en kalk er mjög mikilvægt fyrir vöxt og endurnýjun beina (94, 95). Í Roux-en-Y aðgerð 

er leið fæðunnar stytt og sneiðir fæðan framhjá skeifugörn sem er aðalupptökustaður kalks og D-

vítamíns. Þá flyst kalkupptaka líkamans yfir til smáþarmanna en þar er upptakan mun minni og 

líkaminn getur orðið fyrir kalkskorti, D-vítamín skorti og komið af stað kalkvakaóhófi (e. 

hyperparathyroidism) (94, 95). Kalkskorturinn kemur af stað aukinni framleiðslu á kalkkirtilshormónum 

sem eykur upptöku kalks úr beinum og þau þynnast (99, 106).  

Önnur tegund hormónabreytinga sem getur fylgt magahjáveituaðgerðum er lækkun á magni 

hormónsins ghrelin, sem er oft kallað sultarhormónið. Ghrelin er framleitt í maga og efst í mjógirni og 

örvar það matarlyst og kallar fram hungur. Magn ghrelins í blóði eykst fyrir máltíðir (þegar maginn er 

tómur) og fellur eftir. Í magahjáveituaðgerðum er sneytt fram hjá framleiðslustöðum ghrelins svo að 

framleiðsla þess minnkar. Það leiðir af sér minni matarlyst og aukið þyngdartap (109-111).  

Æskileg útkoma magahjáveituaðgerða er þyngdartap, varðveisla fitulauss mjúkvefs og hámörkun 

taps á fituvef (75, 112). Eins og áður var nefnt getur mikill og snögglegur missir af fitulausum mjúkvef 

haft alvarlegar afleiðingar eins og skerta hreyfigetu, minnkuð lífsgæði og aukna dánartíðni hjá eldra 

fólki (40, 50, 78). Áhrifaríkasta aðferðin til að sporna við því tapi er talin vera regluleg hreyfing en hún 

hefur jákvæð áhrif á uppbyggingu og viðhald fitulauss mjúkvefs (47, 48, 113). Fyrsta árið eftir 

offituaðgerð er mikilvægt ár en þá á mesta þyngdartapið sér yfirleitt stað (114). Það er því mikilvægt 

fyrstu tólf mánuðina eftir aðgerð að huga að heilbrigðum lífsháttum, hreyfingu og hollri næringu til að 

ýta undir frekara þyngdartap og áframhaldandi velgengni næstu ár (115). 

1.3.1 Offitumeðferð á Reykjalundi 

Reykjalundur er stærsti endurhæfingarspítali Íslands og starfa þar 8 meðferðarteymi sem sinna 

hjartaendurhæfingu, lungnaendurhæfingu, gigtarendurhæfingu, geðheilsuendurhæfingu, 

starfsendurhæfingu, offitumeðferð, taugaendurhæfingu og verkjaendurhæfingu. Meðferð við alvarlegri 

offitu hófst árið 2001 og í samstarfi við Landspítala undirbýr Reykjalundur einstaklinga fyrir 

magahjáveituaðgerðir og sér um eftirfylgni eftir aðgerð ásamt Landspítala. Með aukinni tíðni offitu hér 
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á landi hefur eftirspurn eftir offitumeðferðum aukist en árið 2001 fengu 25 einstaklingar á ári meðferð 

og árið 2007 voru það 90-110 einstaklingar (116, 117).  

Ákveðin skilyrði þarf að uppfylla til að komast að í offitumeðferð á Reykjalundi. Skilyrðin eru tilvísun 

frá lækni, að aldur sé á bilinu 18 til 65 ára, verulegt offituvandamál (LÞS yfir 35 kg/m
2
 með 

fylgisjúkdómum offitu eða LÞS 40 kg/m
2
 og yfir), að einstaklingur sé búinn að sýna í verki viljann til að 

takast á við vandann og síðan er krafa um reykleysi og að áfengis- og fíkniefnasjúklingar séu óvirkir. 

Offitumeðferðin á Reykjalundi tekur um ár og í lok hennar er metið hvort einstaklingur sé tibúinn fyrir 

magahjáveituaðgerð á Landspítala. Einstaklingur þarf að hafa breytt lífstíl sínum, vera kominn með 

reglulegt máltíðarmynstur, dregið úr sykurneyslu, byrjað að stunda reglulega hreyfingu og æskilegt er 

að einstaklingur hafi náð að léttast um 10% af hámarksþyngd sinni (118, 119). 

1.4 Hreyfing 

Hreyfing (e. physical activity, PA) er almennt skilgreind sem hvers konar vinna beinagrindarvöðva sem 

eykur orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld (120). Hreyfing fer yfirleitt minnkandi með aldri og 

eiga konur það til að hreyfa sig minna en karlmenn (121). Hreyfingarleysi og kyrrseta eru sjálfstæðir 

áhættuþættir kransæðasjúkdóms og geta tengst öðrum áhættuþáttum eins og offitu og sykursýki 2. 

Talið er að allt að fjórðungur fullorðinna í heiminum hreyfi sig ekki nóg eða sé óvirkur (122). 

Fræðimenn eru ekki allir sammála um hversu mikla hreyfingu einstaklingur þarf að stunda til þess að 

teljast virkur, en yfirleitt eru það að minnsta kosti 30 mínútur af meðalákafri eða ákafri hreyfingu fimm 

sinnum í viku (150 mínútur á viku) (121, 123, 124) eða 10.000 skref á dag (125).  

1.4.1 Hreyfing og offita 

Einstaklingar með hærri LÞS eiga það til að hreyfa sig minna en þeir sem eru með lægri stuðul (114). 

Of feitir einstaklingar sem stunda reglulega hreyfingu eru oft heilsuhraustari og fá síður ýmsa 

fylgisjúkdóma offitu en þeir of feitu sem ekki stunda hreyfingu (126). 

 Hreyfing er mikilvægur hluti af þyngdartapi eftir offituaðgerðir, en hreyfing er talin auka þyngdartap 

(127-130) og stuðla að betri lífsgæðum eftir offituaðgerðir (131). Með offituaðgerðum getur orðið 

snögglegt tap á fitulausum mjúkvef og þar sem hreyfing hefur jákvæð áhrif á vöðva dregur hún úr því 

tapi (47, 48). Aðrir kostir hreyfingar eftir offituaðgerð eru m.a. úrbót á fylgisjúkdómum offitu (128), 

aukin orkunotkun og jákvæð áhrif á geðræn vandamál eins og kvíða og þunglyndi (132-134). Auk þess 

hefur hreyfing jákvæð áhrif á beinmyndun (135-137) og þar sem offituaðgerðir geta haft neikvæð áhrif 

á beinmassa er mikilvægt að reyna að sporna við beintapi (99-101, 105). Kröftug hreyfing virðist hafa 

jákvæð áhrif á beinmassa og draga úr aldurstengdu beintapi en létt hreyfing eins og göngur virðast 

ekki nægja til þess að auka beinmassa eða draga úr beintapi (135, 138).  

 Erfiðlega gengur að staðla nákvæmlega hversu mikla hreyfingu einstaklingur þarf fyrir þyngdartap 

en talið er að um 150-300 mínútur af meðalákafri áreynslu á viku sé nóg til að stuðla að þyngdartapi 

(124, 130, 133).  

 Flestir stunda ekki jafn mikla hreyfingu og mælt er með eftir hjáveituaðgerð (139). Í rannsókn Reid 

og félaga (140) sem samanstóð af 71 einstaklingum, náðu 88,5% kvenna og 84,2% karla ekki 10.000 

skrefum á dag eftir aðgerð eins og mælt var með. Hreyfingarleysi eftir aðgerð eykur hættu á 
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þyngdaraukningu og með tímanum gætu jafnvel þeir fylgisjúkdómar sem einstaklingur stríddi við fyrir 

aðgerð farið að láta aftur á sér kræla (140). Flestir sem hreyfa sig ekkert eða lítið fyrir aðgerð byrja þó 

að hreyfa sig meira eftir aðgerð (114, 139) og er þyngdartapið yfirleitt meira heldur en hjá þeim sem 

hreyfa sig hvorki fyrir aðgerð né eftir (131). Því er aldrei of seint að byrja að hreyfa sig og oft fylgja 

hreyfingunni betri matarvenjur og hollari fæða sem enn ýtir undir þyngdartap (130). 

1.4.2 Mæling hreyfingar 

Þær aðferðir sem oftast hafa verið notaðar til að meta hreyfingu við rannsóknir á offituaðgerðum 

byggja flestar á því að þátttakendur skrái sjálfir hreyfingu (e. self-report) (130). Mikilvægt er að nota 

sannreyndar og staðlaðar aðferðir til að mæla hreyfingu svo hægt sé að bera saman og/eða samnýta 

niðurstöður með öðrum rannsóknum (123). 

 Algeng aðferð til að meta hreyfingu einstaklings eru spurningalistar. Alþjóðlegi IPAQ 

spurningalistinn (e. The International Physical Activity Questionnaire) tekur saman hreyfingu dagsins í 

mínútum í 7 daga og flokkar eftir ákefð hreyfingarinnar (141). Kostir IPAQ spurningalistans eru m.a. að 

hann er ódýr, auðveldur í notkun og hentar vel til að bera saman einstaklinga (133). Spurningalistinn 

hefur verið sannreyndur og áreiðanleiki hans prófaður í 12 löndum (121) og hann hefur verið notaður í 

rannsóknum á einstaklingum í kjörþyngd (141) jafnt sem of feitum (142). 

Annar spurningalisti sem notaður er til að mæla hreyfingu einstaklings er Baecke spurningalistinn. 

Hann var sannreyndur í rannsókn á of feitum (143) og í rannsókn á konum með mjaðmakvilla (144). 

Þessi listi samanstendur af 16 spurningum sem ná yfir hreyfingu í vinnu, íþróttum í frítíma og hreyfingu 

í frítíma undanskildum íþróttum (145). Tehard og fleiri (142) sýndu fram á svipaðar niðurstöður með 

Beacke og IPAQ spurningalistunum í að meta heildarhreyfingu einstaklings og töldu að IPAQ listinn 

hentaði vel til eftirlits og vöktunar. 

Vandamál við notkun spurningalista við mat á hreyfingu er að einstaklingar eiga það til að ýkja (e. 

overreport) magn hreyfingar sem þeir stunda (133, 146, 147). Ekki er vitað hvort það sé af ásettu ráði 

eða ekki. Eftir offituaðgerðir getur einstaklingur haldið að hann hreyfi sig meira, hugsanlega vegna 

minni þyngdar og betri heilsu þó að í raun hafi hreyfingin ekki aukist (140, 146, 148). Eins á fólk til að 

segjast hreyfa sig meira en það gerir til að geðjast lækni sínum eða þjálfara (e. social desirability) 

(133). Sumir spurningalistar virðast ekki vera nógu nákvæmir og ná ekki til allrar hreyfingar 

einstaklings og eins henta þeir ekki þeim hópum sem eiga erfitt með að muna og taka saman alla 

hreyfingu sína eins og börn og aldraðir (126, 149). 

Önnur aðferð til að mæla hreyfingu er að nota hröðunarmæli (e. accerlerometer). Hröðunarmælir er 

tæki sem staðsett er t.d. á úlnlið eða mjöðm og mælir hreyfingu einstaklings. Í samanburði við 

spurningalista virðast hröðunarmælar oft nákvæmari vegna þess að hreyfing er oft ómeðvituð og 

gleymst getur að skrifa hana niður. Eins er ekki er hægt að ýkja hreyfinguna sem hröðunarmælir skráir 

(126, 146, 150). Ókostur við hröðunarmæla er þegar þarf að mæla hreyfingu sem felur í sér aðra 

líkamshluta en þá sem mælirinn er festur við. Hröðunarmælar sem festir eru á úlnlið eða mjöðm skrá 

t.d. litla hreyfingu við hjólreiðar (149). 
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2 Markmið 

Markmið þessa verkefnis var að meta breytingu á líkamssamsetningu eftir magahjáveituaðgerðir. Þá 

var einnig skoðað hvort líkamleg hreyfing á tímabilinu hafi haft áhrif á breytingu á líkamssamsetningu. 
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3 Efni og aðferðir 

Rannsóknin var framsýn langtímarannsókn. Öllum einstaklingum sem voru að fara í 

magahjáveituaðgerð og voru í offitumeðferð á Reykjalundi á tímabilinu 2010-2013 var boðin þátttaka í 

rannsókninni (afrit af þátttökubréfi má sjá í viðauka 1). Þátttakendur komu í 

líkamssamsetningarmælingar sem fram fóru á Rannsóknarstöð Hjartaverndar. Fyrstu mælingarnar 

voru gerðar rétt fyrir aðgerð og þær síðan endurteknar eftir 12 og 24 mánuði. Þátttöku er lýst á mynd 

2.  

Mynd 2: Fjöldi þátttakenda á hverjum tímapunkti (fjöldi = n) 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendurnir voru 70 talsins, þar af 59 konur (84,3%). Allir þátttakendurnir gengust undir forskoðun 

fyrir offitumeðferð og höfðu lokið offitumeðferð á Reykjalundi, haustið 2010 til 2013. Enginn var 

útilokaður frá rannsókn. Allir þátttakendur skrifuðu undir yfirlýsingu um upplýst samþykki (sjá viðauka 

2). 

3.2 Mælingar á líkamssamsetningu 

Hæð og þyngd þátttakenda var mæld við komu í Rannsóknarstöð Hjartaverndar og LÞS reiknaður út. 

Þar var beinþéttni og líkamssamsetning mæld með DXA mæli (GE (e. General electric) Lunar iDXA 

(GE Healthcare)). Þátttakendur voru mældir berfættir í nærfatnaði og sloppi, án skartgripa. iDXA 

mælirinn er með mjórri blævængjalaga geislun (e. fan-beam) með hárri þyngdartakmörkun (um 220 

kg) og 66 cm breiðu skannsvæði. Úrvinnsla mynda fór fram í hugbúnaði iDXA tækisins. Allar mælingar 
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voru framkvæmdar af sama geislafræðingi. Mælingarnar voru endurteknar 12 og 24 mánuðum eftir 

aðgerð.  

 

3.3 Mælingar á hreyfingu 

Mat á hreyfingu þátttakenda fór fram með International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

spurningalistanum en hann metur hreyfingu í vinnu, frítíma og ferðamáta (sjá viðauka 3). Í 

spurningalistanum er tekin saman hvers konar hreyfing var stunduð síðustu 7 daga og hún flokkuð í 

meðalákafa og ákafa hreyfingu. Hreyfing telst áköf ef hún reynir mikið á og andardrátturinn verður mun 

hraðari en venjulega. Hreyfing er meðaláköf þegar hún reynir í meðallagi mikið á líkamann og 

andardrátturinn verður heldur hraðari en venjulega. Eins þarf að svara hversu oft og hversu lengi hver 

hreyfing eða áreynsla stóð yfir. Áætluð orkunotkun einstaklings reiknast út frá því (142).  

Hreyfing var metin út frá niðurstöðum spurningarlista og var hún reiknuð í MET-klst/viku, þar sem 

eitt MET er sú orka sem líkaminn notar í kyrrsetu (hvíld). Þegar hreyfingin verður ákafari eru þær 

mínútur sem hreyfingin stendur yfir margfaldaðar eftir ákefð. Fyrir ákafa hreyfingu eru mínúturnar 

margfaldaðar með 8 MET og fyrir meðalákafa eru það 4 MET. Fyrir létta hreyfingu, eins og göngu, er 

margfaldað með 3,3 MET (121). 

Einstaklingar voru flokkaðir í virknihópa eftir því hversu mikla meðalákafa og ákafa hreyfingu þeir 

stunduðu á viku. Flokkarnir voru tveir, þeir sem náðu ráðlagðri hreyfingu á viku (virkir: 150 mín/viku 

eða meira) og þeir sem náðu því ekki (óvirkir: 0-149 mín/viku).  

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við tölfræðiforritin Microsoft Excel 2013, SPSS útgáfa 22 og R útgáfa 3.2.2 (151). Öll 

tölfræði var skoðuð fyrir konur og karla sérstaklega. Einn karlmaður hafði skráð gildi fyrir hreyfingu 

sem var meira en 2,5 staðalfrávikum frá meðaltali. Til þess að kanna áhrif þessa gildis á niðurstöður 

línulegrar aðhvarfsgreiningar var annars vegar gerð greining með gildinu og hinsvegar var því sleppt 

úr greiningunni (152). Tölfræðilega marktækur munur var settur við p<0,05 sem býður upp á 95% 

öryggi fyrir niðurstöður rannsóknarinnar.  

3.4.1 Lýsandi tölfræði 

Reiknuð voru meðaltöl og staðalfrávik fyrir þyngd, LÞS, fitulausan mjúkvef, fituvef, hreyfingu í vinnu, 

frítíma og í heild á öllum tímapunktum (0, 12 og 24 mánuðir). Reiknuð voru út hlutföll fituvefs og 

fitulauss mjúkvefs einstaklings. Þátttakendum var skipt í hópa eftir aldri: Yngri en 40 ára og eldri en 40 

ára. 

3.4.2 Greinandi tölfræði 

Fyrir hvort um sig, fituvef og fitulausan mjúkvef, var gerður samanburður með pöruðu t-prófi fyrir og 

eftir aðgerð og milli 12 og 24 mánaða (0-12, 12-24, 0-24 mánuðir). Fyrir hvort um sig, fituvef og 

fitulausan mjúkvef, var gerð línuleg aðhvarfsgreining með breytingu á vef í % sem háða breytu og 

aldur og áætlaða orkunotkun í hreyfingu sem óháðar breytur. Fjölþáttagreining fyrir endurteknar 

mælingar (e. anova with repeated measures) var framkvæmd til að kanna áhrif hreyfingar á 
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líkamssamsetningu að teknu tilliti til aldurs. T-próf var notað til að athuga marktækni milli virkni- og 

aldurshópa, í sitt hvoru lagi. 

3.5 Leyfi 

Fengin voru leyfi frá Geislavörnum ríkisins og Vísindasiðanefnd (viðaukar 4 og 5). Eins var rannsókn 

tilkynnt til Persónuverndar. 
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4  Niðurstöður 

Þátttakendur voru 70 talsins, þar af 59 konur (84,3%). Meðalaldur fyrir aðgerð var 41 ár (staðalfrávik 

(±) 9,8) (spönn 24-63). Nánari eiginleika þýðis má sjá í töflu 4 hér að neðan. 

Tafla 4: Eiginleikar þýðis  

Konur 
Fyrir aðgerð 

Fjöldi = 59 

12 mánuðum eftir aðgerð 

Fjöldi = 59 

24 mánuðum eftir aðgerð 

Fjöldi = 53 

Aldur (ár) 40,3 ± 9,2 
a) 

  Þyngd og líkamssamsetning 
   

Þyngd (kg) 116,3 ± 13,5 81,0 ± 12,0 
d) 

79,6 ± 12,7 
d) 

LÞS (kg/m
2
) 41,3 ± 5,0 28,8 ± 4,3 

d) 
28,1 ± 4,3 

d) 

Fituvefur (kg) 57,4 ± 10,5 28,0 ± 8,7 
d) 

27,6 ± 9,3 
d) 

Fituvefur (%) 49,5 ± 5,8 33,9 ± 6,4
 d)

 33,9 ± 6,5
 d)

    

Fitulaus mjúkvefur (kg) 55,8 ± 5,6 50,2 ± 5,2 
d) 

49,2 ± 4,6
 d) e) 

Fitulaus mjúkvefur (%) 48,6 ± 5,0 62,5 ± 6,8
 d)

 62,6 ± 6,5
 d)

 

Hreyfing 
   

  í vinnu (MET-klst á viku
b)

) 18,0 ± 39,9 31,2 ± 59,2 37,0 ± 78,2 
c) 

  í frítíma (MET-klst á viku) 23,7 ± 21,3 18,7 ± 15,8 18,0 ± 19,0 

  alls (MET-klst á viku) 77,8 ± 76,5 73,0 ± 70,7 76,3 ± 94,9 

Karlar 
Fyrir aðgerð 

Fjöldi = 11 

12 mánuðum eftir aðgerð 

Fjöldi = 11 

24 mánuðum eftir aðgerð 

Fjöldi = 9 

Aldur (ár) 44,7 ± 12,3   

Þyngd og líkamssamsetning    

Þyngd (kg) 151,6 ± 19,3 110,2 ± 12,4 
d) 

112,8 ± 17,4 
d) e) 

LÞS (kg/m
2
) 45,8 ± 6,0 33,5 ± 5,3 

d) 
34,5 ± 7,5 

d) e) 

Fituvefur (kg) 69,6 ± 13,6 35,9 ± 10,8 
d) 

38,7 ± 16,6 
d) 

Fituvefur (%) 45,6 ± 4,8 32,2 ± 7,1
 d)

 33,3 ± 9,5
 d)

 

Fitulaus mjúkvefur (kg) 80,0 ± 9,9 71,8 ± 9,0 
d) 

72,0 ± 7,6 
d) 

Fitulaus mjúkvefur (%) 53,0 ± 4,4 65,4 ± 6,8
 d)

 64,6 ± 7,5
 d)

 

Hreyfing    

  í vinnu (MET-klst á viku) 51,2 ± 129,6 13,5 ± 41,7 1,7 ± 4,1 

  í frítíma (MET-klst á viku) 35,2 ± 30,8 13,7 ± 16,5 
 

11,2 ± 12,8 
c) 

  alls (MET-klst á viku) 120,5 ± 133,3 49,6 ± 49,2 
 

25,4 ± 16,7 
c) 

a)
Meðaltal ± staðalfrávik 

b)
Lengd hreyfingar (klst á viku) margfölduð með MET-gildi 

c)
Marktækur munur frá mælingu fyrir aðgerð (p<0,05) 

d)
Marktækur munur frá mælingu fyrir aðgerð (p<0,01) 

e)
Marktækur munur frá mælingu 12 mánuðum eftir aðgerð (p<0,05) 
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4.1 Þyngdartap 

4.1.1 Konur 

Á fyrstu 12 mánuðunum eftir aðgerð misstu konur að meðaltali 35,3 kg (p<0,01). Þegar 24 mánuðir 

voru liðnir frá aðgerð var þyngdartapið að meðaltali 36,7 kg frá upphafi en 1,4 kg tap frá 12 mánaða 

mælingunni. Tap á LÞS var að meðaltali 12,6 kg/m
2
 á fyrstu 12 mánuðunum og 24 mánuðum eftir 

aðgerð var tapið 13,2 kg/m
2
 að meðaltali. Á milli mælinganna við 12 og 24 mánuði var tapið að 

meðaltali 0,6 kg/m
2
.  

Fyrir aðgerð flokkuðust 29 kvennanna í LÞS flokknum offita (LÞS 30-39,9 kg/m
2
) og 30 konur voru í 

flokknum sjúkleg offita (LÞS ≥ 40 kg/m
2
). Þegar liðnir voru 12 mánuðir frá aðgerð voru 9 konur komnar 

í kjörþyngd (18,5-24,9 kg/m
2
), 33 konur voru í yfirþyngd (25-29,9 kg/m

2
), 16 konur voru í flokknum 

offita og 1 kona í flokknum sjúkleg offita. Eftir 24 mánuði voru 11 konur í kjörþyngd, 30 konur í 

yfirþyngd, 11 konur í flokknum offita og 1 kona í flokknum sjúkleg offita. Það voru 6 konur sem tóku 

ekki þátt í seinustu mælingunni.  

 

4.1.2 Karlar 

Þegar liðnir voru 12 mánuðir frá aðgerð voru karlar búnir að missa að meðaltali 41,4 kg (p<0,01). Eftir 

24 mánuði var þyngdartapið að meðaltali 38,8 kg frá upphafi en á milli mælinga 12 og 24 mánuðum 

eftir aðgerð var þyngdaraukning um 2,6 kg að meðaltali. Tap á LÞS var að meðaltali 12,3 kg/m
2
 á 

fyrstu 12 mánuðunum og eftir 24 mánuði var tapið 11,4 kg/m
2
. Á milli mælinganna við 12 og 24 

mánuði varð aukning um 1,0 kg/m
2
 að meðaltali.  

Fyrir aðgerð flokkuðust 9 karlar í sjúklegri offitu og 2 í offitu. Þegar 12 mánuðir voru liðnir frá aðgerð 

voru 3 karlar í yfirþyngd, 6 í offitu og 2 í sjúklegri offitu. Þegar liðnir voru 24 mánuðir frá aðgerð voru 3 

karlar í yfirþyngd, 4 í offitu og 2 í sjúklegri offitu. Það voru 2 karlar sem mættu ekki í seinustu 

mælinguna. 

 

4.2 Breytingar á líkamssamsetningu 

4.2.1 Konur 

4.2.1.1 Breyting á fituvef og fitulausum mjúkvef 

Mælingar á fituvef voru bornar saman á öllum tímapunktum. Á fyrstu 12 mánuðunum misstu konur að 

meðaltali 29,4 kg af fituvef (95% CI = 27,4-31,4, p<0,01). Þegar liðnir voru 24 mánuðir frá aðgerð 

höfðu konur misst að meðaltali 28,5 kg af fituvef (95% CI = 26,2-30,8, p<0,01) og á milli 12 og 24 

mánaða mælinganna reyndist meðaltap á fituvef vera 0,2 kg (95% CI = -1,4-1,1, p = 0,8). 

 Næst voru bornar saman mælingar á fitulausum mjúkvef á öllum tímapunktum. Á fyrstu 12 

mánuðunum misstu konur að meðaltali 5,6 kg af fitulausum mjúkvef (95% CI = 4,8-6,4, p<0,01). Þegar 

liðnir voru 24 mánuðir frá aðgerð var meðaltapið 6,4 kg (95% CI = 5,5-7,3, p<0,01) en á milli 12 og 24 

mánaða mælinganna reyndist meðaltap á fitulausum mjúkvef vera 0,9 kg (95% CI = 0,3-1,6, p<0,05).  
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 Tafla 5 sýnir hversu stórt hlutfall tap á fituvef og fitulausum mjúkvef var af heildarþyngdartapinu. 

Sýnt er hvernig breytingin var á milli mælinga fyrir aðgerð og 12 og 24 mánuðum eftir aðgerð.  

  

 Tafla 5: Hlutfallslegt tap á fituvef og fitulausum mjúkvef hjá konum 

  

Konur Fyrir aðgerð til 12 mánaða 

n = 59 

Fyrir aðgerð til 24 mánaða 

n = 53 

Þyngdartap (kg) 35,3 a) 36,7 a) 

Hlutfall af heildartapi (%) 

  

 Tap á fituvef 83,2% a) 81,1% a) 

 Tap á fitulausum mjúkvef  15,8% a) 18,0% a) b) 

a)
Marktækur munur frá mælingu fyrir aðgerð (p<0,01) 

b)
Marktækur munur frá mælingu 12 mánuðum eftir aðgerð (p<0,05) 

 

Þegar fituhlutfall kvenna fer yfir 32% er talað um offitu og fyrir aðgerð voru allar konurnar með 

fituhlutfallið yfir 32%. Þegar fituhlutfallið var mælt 12 mánuðum eftir aðgerð voru 39 kvennanna yfir 

32% en 20 konur komnar undir 32%. Þegar liðnir voru 24 mánuðir frá aðgerð voru enn 31 konur með 

fituhlutfallið yfir 32%, 22 konur voru undir 32% og 6 konur mættu ekki í seinustu mælinguna. 

Konum var skipt í hópa eftir aldri: yngri en 40 ára (34 konur) og 40 ára og eldri (25 konur). Athugað 

var hvort marktækur munur væri á breytingu á líkamssamsetningu á milli hópanna. Þær konur sem 

voru yngri en 40 ára misstu að meðaltali 31,6 kg af fituvef (53,4% af upprunalega fituvefnum) og 5,4 

kg af fitulausum mjúkvef (9,7%) á fyrstu 12 mánuðunum eftir aðgerð. Þær sem voru 40 ára og eldri 

misstu að meðaltali 26,4 kg af fituvef (47,9%) og 5,8 kg af fitulausum mjúkvef (10,4%) á fyrstu 12 

mánuðunum. Þegar 24 mánuðir voru liðnir frá aðgerð voru yngri konurnar búnar að bæta á sig 0,2 kg 

af fituvef (0,8% aukning frá 12 mánaða mælingunni) og missa 1,9 kg af fitulausum mjúkvef í viðbót. 

Eldri konurnar misstu 1,2 kg af fituvef og bættu á sig 1,9 kg af fitulausum mjúkvef á siðari 12 

mánuðunum (sjá töflu 6). Ekki fannst marktækur munur á breytingum á fituvef né fitulausum mjúkvef á 

milli aldurshópa. 
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Tafla 6: Breyting á líkamssamsetningu kvenna eftir aldurshópi 

Konur Yngri en 40 ára 

n = 34 

40 ára og eldri 

n = 25 

Breyting á fituvef 
a)

   

 Eftir 12 mánuði -31,6 (-53,4%)
 

-26,4 (-47,9%) 

 Eftir 24 mánuði -31,4 (-53,1%) -27,6 (-50,1%) 

 Milli 12 og 24 mánaða +0,2 (+0,8%) -1,2 (-4,2%) 

Breyting á fitulausum mjúkvef 
a)

   

 Eftir 12 mánuði -5,4 (-9,7%) -5,8 (-10,4%) 

 Eftir 24 mánuði -6,1 (-10,9%) -7,3 (-13,0%) 

 Milli 12 og 24 mánaða -0,7 (-1,3%) -1,5 (-2,9%) 

a) 
Tap í kg (hlutfallslegt tap í %)  

 

4.2.1.2 Línuleg aðhvarfsgreining 

Línuleg aðhvarfsgreining var framkvæmd fyrir hvort um sig, fituvef og fitulausan mjúkvef. 

Skýribreyturnar voru hreyfing annars vegar og aldur hins vegar. Mynd 3 sýnir línulega 

aðhvarfsgreiningu á milli breytanna 12 mánuðum eftir aðgerð, en í viðauka 6 má sjá greiningu 24 

mánuðum eftir aðgerð og breytinguna á milli 12 og 24 mánaða. Gráa svæðið á myndunum er 95% 

öryggisbil en það inniheldur þýðistölu með 95% vissu. Fylgnistuðull í öðru veldi (R
2
) er sýndur á 

myndunum. 

 Línuleg aðhvarfsgreining með breytingu á fituvef (%) sem svarbreytu og hreyfingu (MET-klst á viku) 

sem skýribreytu gaf ekki til kynna að sambandið milli breytanna væri marktækt (p = 0,8 milli 0 og 12 

mánaða, 0,8 milli 0 og 24 mánaða og 0,7 milli 12 og 24 mánaða. Tengsl aldurs (ár) og breytingar á 

fituvef reyndist marktækt (p<0,05 milli 0 og 12 mánaða, 0,3 milli 0 og 24 mánaða og 0,2 milli 12 og 24 

mánaða.  

 Línuleg aðhvarfsbreyting með breytingu á fitulausum mjúkvef (%) sem svarbreytu og hreyfingu 

(MET-klst á viku) sem skýribreytu gaf ekki til kynna að sambandið milli breytanna væri marktækt (p = 

0,4 milli 0 og 12 mánaða, 0,7 milli 0 og 24 mánaða og 0,9 milli 12 og 24 mánaða. Tengsl aldurs (ár) og 

breytingar á fitulausum mjúkvef mældist ekki marktækt (p = 0,8 milli 0 og 12 mánaða, 0,5 milli 0 og 24 

mánaða og 0,4 milli 12 og 24 mánaða.  
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Fjölþáttagreining fyrir endurteknar mælingar (e. anova with repeated measures) var framkvæmd til 

að kanna áhrif hreyfingar að teknu tilliti til aldurs. Niðurstöður gáfu ekki til kynna að tölfræðilega 

marktæk tengsl væri til staðar. 

 

a)  

  

b)   

  

 

c) 

  

 

d) 

 

 

Mynd 3: Línuleg aðhvarfsgreining meðal kvenna. Breyting á fituvef með skýrirbreytunum a) 
aldri og b) hreyfingu og breyting á fitulausum mjúkvef með skýribreytunum c) aldri og 
d) hreyfingu 
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4.2.2 Karlar 

4.2.2.1 Breyting á fituvef og fitulausum mjúkvef 

Mælingar á fituvef voru bornar saman á öllum tímapunktum. Á fyrstu 12 mánuðunum misstu karlar að 

meðaltali 33,8 kg af fituvef (95% CI = 22,1-43,4, p<0,01). Þegar liðnir voru 24 mánuðir frá aðgerð 

höfðu karlar misst að meðaltali 28,8 kg af fituvef (95% CI = 13,2-44,3, p<0,01) en á milli 12 og 24 

mánaða mælinganna var aukning á fituvef um 4,4 kg að meðaltali (95% CI = -10,0-1,2, p = 0,1). 

 Næst voru bornar saman mælingar á fitulausum mjúkvef á öllum tímapunktum. Á fyrstu 12 

mánuðunum misstu karlar að meðaltali 8,2 kg af fitulausum mjúkvef (95% CI = 4,5-11,9, p<0,01). 

Þegar liðnir voru 24 mánuðir frá aðgerð var meðaltapið 7,6 kg (95% CI = 2,8-12,4, p<0,05) en á milli 

12 og 24 mánaða mælinganna var aukning á fitulausum mjúkvef um 0,8 kg að meðaltali (95% CI = -

2,4-0,8, p = 0,3).  

 Tafla 7 sýnir hversu stórt hlutfall tap á fituvef og fitulausum mjúkvef var af heildarþyngdartapinu. 

Sýnt er hvernig breytingin var á milli mælinga fyrir aðgerð og 12 og 24 mánuðum eftir aðgerð.  

 

Tafla 7: Hlutfallslegt tap á fituvef og fitulausum mjúkvef hjá körlum 

Karlar Fyrir aðgerð til 12 mánaða 

n = 11 

Fyrir aðgerð til 24 mánaða 

n = 9 

Þyngdartap (kg) 41,4 a) 38,8 a) b) 

Hlutfall af heildartapi (%)   

 Tap á fituvef  81,6% a) 79,7% a) 

 Tap á fitulausum mjúkvef 19,8% a) 20,8% a) 

a)
Marktækur munur frá mælingu fyrir aðgerð (p<0,01) 

b)
Marktækur munur frá mælingu 12 mánuðum eftir aðgerð (p<0,05) 

 

Þegar fituhlutfall karla fer yfir 25% eru þeir flokkaðir í offitu. Fyrir aðgerð voru allir karlarnir með 

fituhlutfall yfir 25%. Þegar liðnir voru 12 mánuðum frá aðgerð voru 2 karlar undir 25% í fituhlutfalli og 9 

yfir og 24 mánuðum eftir aðgerð voru enn 2 karlar undir 25% fituhlutfalli, 7 karlar voru yfir og 2 karlar 

mættu ekki í seinstu mælinguna. 

Körlum var skipt í hópa eftir aldri: yngri en 40 ára (5 karlar) og 40 ára og eldri (6 karlar). Athugað 

var hvort marktækur munur væri á breytingu á fituvef og fitulausum mjúkvef á milli hópa. Þeir karlar 

sem voru yngri en 40 ára misstu að meðaltali 42,4 kg af fituvef (59,6% af upprunalega fituvefnum) og 

11,0 kg af fitulausum mjúkvef (12,8%) á fyrstu 12 mánuðunum eftir aðgerð. Þeir sem voru 40 ára og 

eldri misstu að meðaltali 26,6 kg af fituvef (38,9%) og 5,9 kg af fitulausum mjúkvef (7,8%) á fyrstu 12 

mánuðunum. Þegar 24 mánuðir voru liðnir frá aðgerð voru yngri karlarnir búnir að missa 0,8 kg í 

viðbót af fituvef og 1,9 kg af fitulausum mjúkvef. Eldri karlarnir bættu á sig 5,6 kg af fituvef og bættu á 
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sig 1,9 kg af fitulausum mjúkvef á siðari 12 mánuðunum (sjá töflu 8). Marktækur munur fannst á milli 

aldurshópa á tapi á fituvef þegar 12 mánuðir voru liðnir frá aðgerð (p<0,05). 

Tafla 8: Breyting á líkamssamsetningu karla eftir aldurshóp 

Karlar Yngri en 40 ára 

n = 5 

40 ára og eldri 

n = 6 

Breyting á fituvef 
a)

   

 Eftir 12 mánuði -42,4 (-59,6%)
 

-26,6 (-38,9%) 
 

 Eftir 24 mánuði -43,2 (-60,7%) -21,0 (-30,8%) 

 Milli 12 og 24 mánaða b) -0,8 (-2,8%) +5,6 (+13,3%) 

Breyting á fitulausum mjúkvef 
a)

   

 Eftir 12 mánuði -11,0 (-12,8%) -5,9 (-7,8%) 

 Eftir 24 mánuði -12,8 (-15,0%) -4,1 (-5,4%) 

 Milli 12 og 24 mánaða -1,9 (-2,5%) +1,9 (+2,7%) 

a)
 Tap í kg (hlutfallslegt tap í %)  

b)
 Marktækur munur á milli aldurshópa 

 

 

4.2.2.2 Línuleg aðhvarfsgreining 

Línuleg aðhvarfsgreining var framkvæmd fyrir hvort um sig, fituvef og fitulausan mjúkvef. 

Skýribreyturnar voru hreyfing annars vegar og aldur hins vegar. Mynd 4 sýnir línulega 

aðhvarfsgreiningu á milli breytanna 12 mánuðum eftir aðgerð, en í viðauka 6 má sjá greiningu 24 

mánuðum eftir aðgerð og breytinguna á milli 12 og 24 mánaða. Einn karlmaður hafði skráð gildi fyrir 

hreyfingu sem var meira en 2,5 staðalfráviki frá meðaltali. Það var þegar bæði breyting á fituvef og 

fitulausum mjúkvef var athuguð með hreyfingu sem skýribreytu. Til þess að kanna áhrif þessa gildis á 

niðurstöður línulegrar aðhvarfsgreiningar var annars vegar gerð greining með gildinu og hinsvegar var 

því sleppt úr greiningunni (152). Í hvorugu tilfellinu var tölfræðilega marktækt samband. Niðurstöðurnar 

hér að neðan eru án útlagans. 

 Línuleg aðhvarfsgreining með breytingu á fituvef (%) sem svarbreytu og hreyfingu (MET-klst á viku) 

sem skýribreytu gaf ekki til kynna að sambandið milli breytanna væri marktækt (p = 0,6 milli 0 og 12 

mánaða, 0,5 milli 0 og 24 mánaða og 0,8 milli 12 og 24 mánaða. Tengsl aldurs (ár) og breytingar á 

fituvef reyndist marktækt (p<0,05 milli 0 og 12 mánaða, 0,2 milli 0 og 24 mánaða og 0,9 milli 12 og 24 

mánaða).  
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 Línuleg aðhvarfsgreining með breytingu á fitulausum mjúkvef (%) sem svarbreytu og hreyfingu 

(MET-klst á viku) sem skýribreytu gaf ekki til kynna að sambandið milli breytanna væri marktækt (p = 

0,4 milli 0 og 12 mánaða, 0,5 milli 0 og 24 mánaða og 0,8 milli 12 og 24 mánaða. Tengsl aldurs (ár) og 

breytingar á fitulausum mjúkvef mældist ekki marktækt (p = 0,6 milli 0 og 12 mánaða, 0,4 milli 0 og 24 

mánaða og 0,4 milli 12 og 24 mánaða. 

Fjölþáttagreining var framkvæmd til að kanna áhrif hreyfingar að teknu tilliti til aldurs og var hún 

framkvæmd fyrir endurteknar mælingar (e. anova with repeated measures). Tölfræðilega marktækur 

munur fannst ekki. 

 

a) 

 

b)   

 

c) 

 

d) 

 

 

Mynd 4: Línuleg aðhvarfsgreining meðal karla. Breyting á fituvef með skýribreytunum a) aldri 
og b) hreyfingu og breyting á fitulausum mjúkvef með skýribreytunum c) aldri og d) 
hreyfingu 

R
2 

= 0,043 

R
2
 = 0,087 
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4.3 Mælingar á hreyfingu 

Allir þátttakendurnir 70 voru fengnir til að svara IPAQ spurningalistanum fyrir aðgerð. Eftir 12 mánuði 

var ein kona sem svaraði ekki en mætti þó í líkamssamsetningarmælingu og eftir 24 mánuði voru það 

2 karlar og 6 konur sem mættu ekki í mælingu.  

4.3.1 Konur 

Svör við IPAQ spurningalistanum leiddu í ljós að meðalhreyfing kvenna fyrir aðgerð var 77,8 (± 76,5) 

MET-klst á viku. Meðalhreyfing 12 mánuðum eftir aðgerð var 73,0 (± 70,7) MET-klst á viku og 76,3 (± 

94,9) MET-klst á viku 24 mánuðum eftir aðgerð.  

Þátttakandi var skilgreindur sem virkur ef hann stundaði meðalákafa eða ákafa hreyfingu a.m.k. í 

150 mínútur á viku (600 MET eða meira). Á mynd 5 má sjá virkni kvenna á hverjum tímapunkti. Alls 37 

konur eða tæplega 62,7% kvenna hreyfðu sig ekkert eða svo lítið að þær náðu ekki æskilegri 

hreyfingu fyrir aðgerð, 12 mánuðum eftir aðgerð voru það 36 konur (62,1%) og 24 mánuðum eftir 

aðgerð voru það 37 konur (66,0%). Þar voru 10 konur sem urðu virkar eftir aðgerð, 6 konur voru virkar 

yfir allt tímabilið og 7 konur urðu óvirkar eftir aðgerð.  

 

Mynd 5: Dreifing kvenna í virknihópa eftir magni meðalákafrar og ákafrar hreyfingar á hverjum 
tímapunkti 

 

 Þær konur sem voru virkar (≥150 mín/viku af meðalákafri og ákafri hreyfingu) (22 konur) fyrir 

aðgerð voru með fituvef að meðaltali 58,4 kg og 55,6 kg af fitulausum mjúkvef, en þær sem flokkuðust 

óvirkar (<150 mín/viku af meðalákafri og ákafri hreyfingu) (37 konur) voru með fituvef að meðaltali 

56,8 kg og 55,9 kg af fitulausum mjúkvef. Þegar liðnir voru 12 mánuðir frá aðgerð voru virku konurnar 

búnar að missa 52,4% af fituvefnum og 8,6% af fitulausa mjúkvefnum. Þær konur sem voru óvirkar 

misstu 50,4% af fituvefnum á fyrstu 12 mánuðunum og 10,8% af fitulausa mjúkvefnum. Þegar 24 

mánuðir voru liðnir frá aðgerð hafði fituvefurinn hjá virku konunum aukist um 0,5% frá 12 mánaða 

mælingunni og þær óvirku töpuðu 2,6% (tafla 9). Ekki fannst marktækur munur á milli hópanna m.t.t. 

breytingu á líkamssamsetningu.  
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Tafla 9: Breyting á líkamssamsetningu kvenna eftir virkni þeirra fyrir aðgerð 

Konur Virkar (≥150 mín/viku) 

n = 22 

Óvirkar (<150 mín/viku) 

n = 37 

Breyting á fituvef 
a)

   

 Eftir 12 mánuði -30,6 (52,4%)
 

-28,6 (-50,4%) 

 Eftir 24 mánuði -30,5 (-52,2%) -29,4 (-51,7%) 

 Milli 12 og 24 mánaða +0,2 (+0,5%) -0,7 (-2,6%) 

Breyting á fitulausum mjúkvef 
a)

   

 Eftir 12 mánuði -4,8 (-8,6%) -6,0 (-10,8%) 

 Eftir 24 mánuði -6,0 (-10,8%) -7,0 (-12,5%) 

 Milli 12 og 24 mánaða -1,2 (-2,4%) -0,9 (-1,8%) 

a) 
Tap í kg (hlutfallslegt tap í %) 

 

4.3.2 Karlar 

Svör við IPAQ spurningalistanum leiddu í ljós að meðalhreyfing karla fyrir aðgerð var 120,5 (± 133,3) 

MET-klst á viku. Meðalhreyfing 12 mánuðum eftir aðgerð var 49,6 (± 49,2) MET-klst á viku og 25,4 (± 

16,7) MET-klst á viku 24 mánuðum eftir aðgerð.  

Á mynd 6 sést virkni karla á hverjum tímapunkti. Fyrir aðgerð voru fjórir karlar óvirkir eða 36,4 % 

karlanna, 12 mánuðum eftir aðgerð voru það 72,7% og 24 mánuðum eftir aðgerð voru það 88,9% 

karla. Yfir allt tímabilið voru 2 karlar óvirkir allan tímann, 1 karl varð virkur eftir aðgerð og 5 karlar urðu 

óvirkir eftir aðgerð. Enginn karl var virkur allan tímann. 
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Mynd 6: Dreifing karla í virknihópa eftir magni meðalákafrar og ákafrar hreyfingar á hverjum 
tímapunkti 

 

Þátttakendum var skipt í hópa eftir virkni þeirra fyrir aðgerð. Þeir karlar sem voru virkir fyrir aðgerð 

(7 karlar) voru með fituvef fyrir aðgerð að meðaltali 70,6 kg og 78,5 kg af fitulausum mjúkvef, en þeir 

sem flokkuðust óvirkir (4 karlar) voru með fituvef að meðaltali 68,0 kg og 82,6 kg af fitulausum 

mjúkvef. Þegar liðnir voru 12 mánuðir frá aðgerð voru virku karlarnir með fituvef að meðaltali 44,1 kg 

(47% tap á fituvef) og 77,3 kg af fitulausum mjúkvef (10,9% tap), en óvirkir voru með fituvef að 

meðaltali 32,8 kg (51,2%) og 69,7 kg af fitulausum mjúkvef (9,2%). Þegar liðnir voru 24 mánuðir frá 

aðgerð voru virku karlarnir með fituvef að meðaltali 43,8 kg og 78,7 kg af fitulausum mjúkvef, en óvirkir 

voru með fituvef að meðaltali 38,1 kg og 71,1 kg af fitulausum mjúkvef. Munur á milli virknihópa var 

ekki tölfræðilega marktækur. Tafla 10 sýnir tap á fituvef og fitulausum mjúkvef eftir virknihópum á 

öllum tímapunktum ásamt hlutfallslegu tapi. 
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Tafla 10: Breyting á líkamssamsetningu karla eftir virkni þeirra fyrir aðgerð 

Karlar Virkir (≥150 mín/viku) 

n = 4 

Óvirkir (<150 mín/viku) 

n = 7 

Breyting á fituvef 
a)

   

 Eftir 12 mánuði -33,2 (47,0%)
 

-34,8 (-51,2%) 

 Eftir 24 mánuði -28,1 (-39,8%) -36,8 (-54,2%) 

 Milli 12 og 24 mánaða +5,1 (+13,7%) -2,0 (-6,1%) 

Breyting á fitulausum mjúkvef 
a)

   

 Eftir 12 mánuði -8,6 (-10,9%) -7,6 (-9,2%) 

 Eftir 24 mánuði -7,0 (-8,9%) -9,8 (-11,8%) 

 Milli 12 og 24 mánaða +1,5 (+2,2%) -2,2 (-2,9%) 

a) 
Tap í kg (hlutfallslegt tap í %) 
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5 Umræða 

Offituaðgerðir eru taldar bestu meðferðirnar við sjúklegri offitu og sýna Roux-en-Y 

magahjáveituaðgerðir góðan langtímaárangur (13, 80, 81). Markmið þessarrar rannsóknar var að 

skoða þau áhrif sem magahjáveituaðgerðir hafa á líkamssamsetningu. Ekki er hægt að líta einungis á 

þyngdartap eftir offituaðgerðir heldur þarf að athuga hvernig líkamssamsetningin breytist. Mesta 

þyngdartapið ætti helst að stafa af tapi á fitu en fitutap leiðir af sér úrbætur á kransæðasjúkdómum og 

öðrum fylgisjúkdómum offitu (33-35). Úrbætur á fylgisjúkdómum offitu eru meðal mikilvægustu 

markmiðum offituaðgerða og með þeim aukast lífsgæði einstaklings. 

5.1 Þyngdartap 

Áður hefur komið fram að mesta þyngdartapið á sér yfirleitt stað á fyrstu 12 mánuðum eftir aðgerð 

(114) og það kom einnig í ljós í þessari rannsókn. Konur misstu að meðaltali 31,1 kg á fyrstu 12 

mánuðunum og karlar 41,4 kg. Á seinni 12 mánuðunum misstu konur 1,4 kg í viðbót en karlar 

þyngdust um 2,6 kg að meðaltali. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum rannsóknar Bazzocchi 

og félaga (29) þar sem athuguð voru áhrif Roux-en-Y aðgerða á þyngd og líkamssamsetningu 41 

kvenna. Hjá þeim sást þyngdartap að meðaltali um 37,9 kg á fyrstu 12 mánuðunum.  

Í okkar þýði var mikill hluti þátttakenda fyrir aðgerð í LÞS flokknum sjúklegri offitu eða um 55,7% 

þýðisins. Þegar liðnir voru 12 mánuðir frá aðgerð var hlutfallið 4,3% og eins 24 mánuðum eftir aðgerð. 

Að auki komust 11 konur í LÞS flokkinn kjörþyngd. Þessar tölur sýna greinilega góðan árangur 

magahjáveituaðgerða og hentar vel þeim sem eru í sjúklegri offitu. 

5.2 Líkamssamsetning 

Mesta tap á fituvef var, líkt og þyngdartapið, á fyrstu 12 mánuðunum eftir aðgerð en konur misstu að 

meðaltali 29,4 kg af fituvef og karlar 33,8 kg. Þegar liðnir voru 24 mánuðir frá aðgerð höfðu konur 

misst 0,4 kg í viðbót af fituvef en hjá körlunum jókst fituvefurinn um 2,9 kg að meðaltali á síðari 12 

mánuðunum. Erfitt er að útskýra þessa aukningu hjá körlum en hugsanlega getur það verið vegna 

minni hreyfingar, en hreyfingin hjá þeim fór úr því að vera 120,5 MET-klst/viku að meðaltali fyrir aðgerð 

í 25,4 MET-klst/viku 24 mánuðum eftir aðgerð. Þó að konur minnkuðu hreyfingu sína 12 mánuðum 

eftir aðgerð var hún orðin meiri 24 mánuðum eftir aðgerð sem gæti útskýrt að einhverju leyti 

áframhaldandi fitutap.  

Það er mikilvægt að reyna að halda í fitulausan mjúkvef eftir offituaðgerðir og auka hlutfall hans á 

móti fituvef. Á meðan tap á fituvef getur oft leyst eða dregið úr fylgisjúkdómum offitu getur tap á 

fitulausum mjúkvef haft alvarlegar afleiðingar (39). Snögglegt tap á fitulausum mjúkvef getur haft 

skaðleg áhrif á magn og virkni beinagrindarvöðva sem leiðir til vöðvaþreytu og skertra lífsgæða í 

kjölfarið (49, 50) ásamt hærri dánartíðni (51, 52). Hjá konum var tap á fitulausum mjúkvef eftir 12 

mánuði 5,6 kg (15,8% af heildarþyngdartapi) og hjá körlum 8,2 kg (19,8% af heildarþyngdartapi). 

Þegar liðnir voru 24 mánuðir frá aðgerð höfðu konur misst að meðaltali 1,1 kg í viðbót af fitulausum 

mjúkvef en hjá körlum hafði hann aukist um 0,2 kg að meðaltali. Líkt og með aukningu fituvefs er erfitt 



  

39 

að útskýra þessa aukningu, sérstaklega þar sem aukning á fitulausum mjúkvef er talin tengjast 

hreyfingu en hún jókst ekki hjá körlum 24 mánuðum eftir aðgerð. Í rannsókn Carey og félaga (153) 

reyndist hlutfall taps á fitulausum mjúkvef af heildarþyngdartapi vera 17,2%, en sú rannsókn 

samanstóð af 19 einstaklingum sem gengust undir offituaðgerð og voru niðurstöður ekki skoðaðar fyrir 

konur og karla sérstaklega. Niðurstöður rannsóknar Ianelli og félaga (35) á 115 konum eftir 

magahjáveituaðgerð sýndi tap á fitulausum mjúkvef um 15,3±13,8% af heildarþyngdartapi (einu ári 

eftir aðgerð). Erfitt er að staðla hvenær tap á fitulausum mjúkvef eftir offituaðgerð er orðið það mikið 

að það hefur skaðleg áhrif. Margir þættir hafa áhrif á líkamssamsetningu eins og kyn, kynþáttur, 

mataræði, hreyfing, tegund offituaðgerðar, hormón og fleira (50). Eftir minni bestu vitund hafa áhrif 

magahjáveituaðgerða á líkamssamsetningu ekki verið skoðuð áður hérlendis. 

Í þessari rannsókn kom í ljós að magahjáveituaðgerðir hafa jákvæð áhrif á líkamssamsetningu þar 

sem hlutfall fitulauss mjúkvefs hækkaði á kostnað fituvefs. Fituhlutfall kvenna fór úr því að vera 49,1% 

í 33,9% einu ári eftir aðgerð og hlutfall fitulauss mjúkvefs fór úr 48,2% í 62,6%. Hjá körlum var hlutfall 

fituvefs 45,6% fyrir aðgerð og 32,2% einu ári eftir aðgerð og hlutfall fitulauss mjúkvefs fór úr 53,1% í 

65,4%. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Palazuelos-Genis og félaga (75), en þeir 

rannsökuðu áhrif Roux-en-Y aðgerða á þyngd og líkamssamsetningu 50 sjúklega of feitra einstaklinga. 

Meirihluti heildarþyngdartaps stóð af tapi á fituvef en hlutfall fituvefsins fór úr því að vera 47±5% fyrir 

aðgerð í 29±7% ári eftir aðgerð. Hlutfall fitulausa mjúkvefsins fór úr 52±5% í 70±7%.  

Rannsóknir sýna að með aldrinum hækkar LÞS, aðallega vegna aukningar á fituvef. Konur eru 

yfirleitt með meiri fituvef og karlar með meiri fitulausan mjúkvef (36, 37, 154). Eftir 40 ára aldurinn 

byrjar heildarorkunotkun einstaklings að minnka, mögulega vegna aukinnar kyrrsetu og minni 

hreyfingar eldra fólks (155, 156). Sýnt hefur verið fram á að fitulausi mjúkvefurinn byrjar að minnka 

smám saman um 30 ára aldurinn hjá báðum kynjum og eftir 60 ára aldur er tapið hraðara og kallast 

þetta ástand aldurstengd vöðvarýrnun (44, 45). Í þessarri rannsókn var þátttakendum skipt í hópa eftir 

aldri. Karlar mældust með meiri fitulausan mjúkvef en konur og voru eldri karlarnir með minni 

fitulausan mjúkvef en þeir yngri (allt að 10 kg munur). Minni munur sást á milli aldurflokka á magni 

fitulauss mjúkvefs hjá konum (að meðaltali 1,2 kg munur). Þær konur sem voru yngri en 40 misstu að 

meðaltali 5,2 kg meiri fituvef á fyrstu 12 mánuðunum en þær sem voru 40 ára og eldri. 

Heildarþyngdartap yngri kvennanna var að meðaltali 5,9 kg meira en þeirra eldri. Enn meiri munur var 

á fitutapi hjá körlum en þeir yngri misstu að meðaltali 15,8 kg meira en þeir eldri. Heildarþyngdartap 

yngri karlanna eftir 12 mánuði var að meðaltali 53,0 kg en hjá eldri körlunum 31,8 kg (21,2 kg munur, 

p<0,05). Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum Scozzari og félaga (155) og Bobbioni-Harsch og 

félaga (157) að yngra fólk á auðveldara með að léttast eftir magahjáveituaðgerðir. Bobbioni-Harsch og 

félagar ályktuðu að ástæðan gæti verið aukin geta yngri þátttakenda til að minnka orkuinntöku (e. 

energy intake), þ.e. þeir ættu auðveldara með að breyta mataræðinu.  

5.3 Hreyfing 

Flestir fræðimenn eru sammála um að hreyfing auki þyngdartap og stuðli að betri heilsu (130, 134, 

158). Þó eru sumir sem telja engin tengsl milli hreyfingar og þyngdartaps (159-161). Í þessari 

rannsókn reyndist mesta hreyfingin vera fyrir aðgerð, en bæði 12 og 24 mánuðum eftir aðgerð fór 
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meðalhreyfing dvínandi hjá körlum. Líkleg ástæða þess er að þátttakendur voru nýlega búnir að ljúka 

offitumeðferð í Reykjalundi þar sem þeir voru með æfingarplan og mættu í líkamsrækt þar. Þegar liðnir 

voru 12 mánuðir frá aðgerð hafði hreyfing kvenna minnkað en 24 mánuðum eftir aðgerð var hún orðin 

meiri (þó ekki jafn mikil og fyrir aðgerð). Alls 7 konur og 5 karlar (17,1% af þýðinu) voru virk fyrir 

aðgerð en urðu óvirk eftir aðgerð. Margar ástæður gætu verið fyrir þessu, t.d. gætu einhverjir hafa átt í 

erfiðleikum eftir aðgerðina, fengið einhverja fylgikvilla eða vandamál sem gerði þeim erfitt fyrir að 

hreyfa sig. Niðurstöður úr rannsókn King og félaga (162), þar sem þýðið samanstóð af of feitum 

einstaklingum sem fóru í offituaðgerð, sýndu að 24-29% þátttakendanna minnkuðu hreyfingu sína um 

≥5% eftir aðgerð. Í rannsókn Bond og félaga (131) á hreyfingu 122 einstaklinga eftir Roux-en-Y 

magahjáveituaðgerð fóru 5% þátttakendanna úr því að vera virkir fyrir aðgerð í að vera óvirkir eftir 

aðgerð. Rannsakendur töldu ástæðurnar hugsanlega vera hærri aldur þessa 5% (51,8 ± 12,5 ára), 

ókunn heilsufarsvandamál eða fylgikvillar eftir aðgerð. Þar sem líkur á fylgikvillum eftir aðgerð aukast 

með aldri gæti sú verið raunin (163).  

Hreyfing er mikilvæg til að viðhalda fitulausum mjúkvef eftir offituaðgerðir og koma í veg fyrir 

vöðvaþreytu (47, 48). Meirihluti þátttakenda þessarar rannsóknar voru óvirkir (minna en 150 mín/viku 

af meðalákafri hreyfingu) bæði fyrir og eftir aðgerð. Fyrir aðgerð voru það 41 einstaklingar (37 konur, 4 

karlar) sem hreyfðu sig ekki nóg eða tæp 58,6% þýðisins. Þegar liðnir voru 12 mánuðir frá aðgerð voru 

það 62,9% og eftir 24 mánuði voru það tæp 61,4% þýðisins sem flokkuðust óvirkir. Þessar niðurstöður 

samræmast ekki niðurstöðum rannsóknar Rosenberger og félaga (134), en í rannsókn þeirra jókst 

hreyfing þátttakenda eftir aðgerð. Í þeirri rannsókn flokkaðist um þriðjungur þátttakenda óvirkir fyrir 

aðgerð en eftir aðgerð voru það aðeins um 7,6% þátttakenda. Fleiri rannsóknir sýna fram á aukna 

hreyfingu eftir offituaðgerðir (89) en að sú hreyfing nái oftast ekki meira en 150 mínútum á viku, sem 

er ráðlögð hreyfing fyrir áframhaldandi þyngdartap (139, 164). Þar sem niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að töluverður hluti þátttakenda, sérlega karlar, teljist enn í flokki offitu eftir 

aðgerðina má telja líklegt að þessi hópur hefði mjög mikinn hag af því að auka vikulega hreyfingu. 

Þátttakendum var skipt í flokka eftir hreyfingu og voru einstaklingar flokkaðir virkir (150 mín/viku 

eða meira af meðalákafari eða ákafari hreyfingu) eða óvirkir (minna en 150 mín/viku af meðalákafri 

eða ákafri hreyfingu). Ekki fannst tölfræðilega marktækur munur á milli hópanna, hvorki þegar athuguð 

var breyting á fituvef né fitulausum mjúkvef og samræmist það niðurstöðum Palazuelos-Genis og 

félaga (75) en þeir stóðu fyrir rannsókn á 50 sjúklega of feitum einstaklingum. Markmið þeirra 

rannsóknar var að athuga áhrif magahjáveituaðgerð á breytingu á þyngd og líkamssamsetningu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir sem flokkuðust virkir (90 mín/viku af þolþjálfun, 14 

einstaklingar) voru með fituhlutfallið 47,1% og hlutfall fitulauss mjúkvefs var 52,8% fyrir aðgerð og ári 

eftir var hlutfallið 26,9% fituvefur og 73,0% fitulaus mjúkvefur. Þeir sem flokkuðust óvirkir voru með 

fituhlutfallið 48,0% og hlutfall fitulauss mjúkvefs var 51,9% fyrir aðgerð og einu ári eftir aðgerð var 

hlutfall fituvefs 30,0% og hlutfall fitulauss mjúkvefs var 69,9%. Niðurstöður voru ekki skoðaðar fyrir 

konur og karla sérstaklega. Þessar niðurstöður sýndu ekki fram á marktækan mun milli hópa á tapi á 

fitulausum mjúkvef. Rannsakendur ályktuðu að ef styrktaræfingar hefðu verið með inni í 

æfingaráætlun þátttakenda hefði munurinn verið meiri á milli hópanna.  
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Rannsóknir benda til þess að hreyfing þurfi að vera meðaláköf eða áköf til þess að hafa áhrif á 

þyngdartap og tap á fituvef (132-134, 159). Í þessari rannsókn sáust ekki marktæk tengsl milli 

hreyfingar og breytingar á líkamssamsetningu og gæti það hugsanlega verið vegna lágs hlutfallls 

þátttakenda sem voru virkir. Í rannsókn Metcalf og félaga (48) sýndu niðurstöður að hreyfing virtist ekki 

hafa áhrif á þyngdartapið sjálft, heldur stuðlaði hreyfingin að betri líkamssamsetningu. Eins er talið 

líklegt að þeir sem hreyfi sig eftir aðgerð borði í kjölfarið hollari og næringaríkari mat sem leitt gæti til 

frekara þyngdartaps (130). Því skal áhersla lögð á virkan lífsstíl út lífið til þess að stuðla að 

áframhaldandi þyngdartapi og til að koma í veg fyrir tap á fitulausum mjúkvef.  

5.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Það er kostur þessarrar rannsóknar að hún er langtímarannsókn með þremur mælipunktum. Þýðið 

samanstóð af 59 konum og 11 körlum, en lágt hlutfall karla gerir erfitt fyrir að bera saman niðurstöður 

milli kynja. Þátttökuhlutfall hélst nokkuð gott í gegnum rannsóknina en þó voru 6 konur (3 konur 

óléttar) og 2 karlar sem mættu hvorki í mælingu á líkamssamsetningu né svöruðu spurningalistanum 

þegar liðnir voru 24 mánuðir frá aðgerð. Ekki er hægt að útiloka að þeir einstaklingar sem ekki komu til 

mælinga við 12 og 24 mánaða eftirfylgni hafi á einhvern hátt verið frábrugðnir þeim sem mættu, til 

dæmis er ekki hægt að útiloka að þeir sem mættu ekki í seinustu mælinguna hafi mögulega ekki náð 

miklum árangri eftir aðgerðina og það gæti hafa haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Í rannsókn 

Bazzocchi og félaga (29) voru 12 þátttakendur af 41 sem mættu ekki í mælingar eftir offituaðgerð. 

Ástæður brotthvarfs voru aðallega vegna óskilvirkni meðferðar (að mati þátttakenda), vegna erfiðleika 

við að komast á rannsóknarstöð og/eða fá frí frá vinnuveitanda. 

Þátttakendum var gert að uppfylla ákveðnar kröfur um þyngdartap og lífsstílsbreytingar áður en þeir 

komust að í magahjáveituaðgerð. Því var hreyfing fyrir aðgerð hugsanlega meiri en þeir höfðu vanist 

og hugsanlegt að eftir aðgerð hafi þeir fallið aftur í fyrra far. Nánari upplýsingar um hreyfingu áður en 

offitumeðferð hófst gætu varpað frekari ljósi á það. Þá væri áhugavert að meta árangur 

meðferðarinnar í heild sinni með því að skoða upprunalega þyngd þátttakenda áður en offitumeðferð 

hófst á Reykjalundi. 

Allar mælingar á líkamssamsetningu fóru fram með sama DXA mælinum og mælingarnar voru 

framkvæmdar af sama geislafræðingi. Það kemur í veg fyrir breytileika á milli tækja og milli mælinga. 

Rannsóknir sýna að með aukinni líkamsþykkt getur nákvæmni DXA mælinga minnkað þar sem hætta 

er á að tækið vanmeti hlutfall fituvefs í líkamanum. Líkur á þessum galla aukast með hærra fituhlutfalli 

sem gæti leitt til vandamála við mælingar á of feitum einstaklingum (55, 64-66). Þetta gæti haft áhrif á 

bæði mælingar á fituvef og fitulausum mjúkvef, þar sem mælirinn gæti sýnt fram á ofmat á fitulausum 

mjúkvef. 

Það eru bæði kostir og ókostir sem fylgja því að nota IPAQ spurningalistann. Kostirnir eru þeir að 

hann er ódýr, auðveldur í notkun og hann nær yfir hreyfingu í vinnu, frítíma og ferðamáta. Ókostirnir 

við að nota spurningalista eru að þeir eru ekki fullkomlega áreiðanlegir þar sem einstaklingar, þá 

sérstaklega of feitir, eiga til að ýkja þá hreyfingu þeir stunda (134, 147, 165). Þá virðast 

hröðunarmælar vera nákvæmari mælitæki á hreyfingu (126) og hentar mögulega betur í rannsóknum 

á of feitu þýði. Þó þeir hafi vissulega sínar takmarkanir gæti notkun á slíkum mælum samtímis notkun 
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spurningalista varpað ljósi á hugsanlegt ofmat á hreyfingu ásamt því að afla upplýsinga sem einungis 

fást með spurningalistum svo sem um tegund hreyfingar. 

Að auki má nefna að gögnum um næringu og orkuinntöku var ekki safnað. Slíkar upplýsingar hefðu 

getað varpað frekara ljósi á niðurstöðurnar. Eins og nefnt hefur verið má einnig gera ráð fyrir að 

einhverjir þátttakenda hafi glímt við aukaverkanir aðgerðanna sem gætu hafa haft áhrif á möguleika 

þeirra á því að hreyfa sig fyrst um sinn eftir aðgerð.  

 

5.5 Næstu skref 

Næstu skref gætu verið að hafa eftirfylgnina lengri, 36 mánuðum eftir aðgerð og jafnvel lengur. Þó að 

mesta þyngdartapið eigi sér stað fyrstu 12 mánuðunum eftir aðgerð væir athyglisvert að sjá hvernig 

þyngd og líkamssamsetning breytist þegar liðin eru 3 ár eða meira frá aðgerð. Í þessari rannsókn var 

þyngdin farin að aukast hjá körlum strax 24 mánuðum eftir aðgerð og áhugavert væri að vita hvort eða 

hvenær konurnar færu að þyngjast aftur.  

Hægt væri að taka aðrar breytur með í útreikninginn eins og t.d. orkuinntöku, bætiefnanotkun 

þátttakenda, tíðahvörf, hormóna, reykingar og lyf sem hugsanlega gætu haft áhrif á fitumyndun.  

Áhugavert væri að notast bæði við spurningalista og hröðunarmæla til að meta hreyfingu 

þátttakenda. Það myndi e.t.v. gefa áreiðanlegri niðurstöður og koma í veg fyrir að einstaklingar ýki þá 

hreyfingu sem þeir stunda.  

Með íhlutunarrannsókn væri hægt að bera saman meðferðarhóp og viðmiðunarhóp þar sem annar 

hópurinn stundar a.m.k. 150 mínútur á viku af meðalákafari hreyfingu og hinn stundi enga eða litla 

hreyfingu. Í slíkri rannsókn væri vert að notast við hröðunarmæla til að meta hreyfingu í of feitu þýði.  
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6 Ályktanir 

Magahjáveituaðgerðum fylgir mikið þyngdartap, sérstaklega á fyrstu 12 mánuðunum eftir aðgerð. 

Magahjáveituaðgerðir stuðla að æskilegri líkamssamsetningu þar sem aukning verður á hlutfalli 

fitulauss mjúkvefs á kostnað fituvefs. Heildarhreyfing hafði ekki marktæk áhrif á breytingu á 

líkamssamsetningu.  
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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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Viðauki 2 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn á langtímaáhrifum 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 spurninga 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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Viðauki 3 
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Viðauki 4 
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Viðauki 5 
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Viðauki 6 

Breyting á fituvef (%) hjá konum með skýribreytuna aldur a) 24 mánuðum eftir aðgerð og b) milli 12 og 24 mánaða og 

með skýribreytuna hreyfingu c) 24 mánuðum eftir aðgerð og b) milli 12 og 24 mánaða.  

a) 

  

 

b)  

  

 

 

c)  

 

 

d)  
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Breyting á fitulausum mjúkvef (%) hjá konum með skýribreytuna aldur a) 24 mánuðum eftir aðgerð og b) milli 12 og 

24 mánaða og með skýribreytuna hreyfingu c) 24 mánuðum eftir aðgerð og b) milli 12 og 24 mánaða. 

a)  

 

 

b)  

 

 

 

c)  

 

 

d)  
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Breyting á fituvef (%) hjá körlum með skýribreytuna aldur a) 24 mánuðum eftir aðgerð og b) milli 12 og 24 mánaða og 

með skýribreytuna hreyfingu c) 24 mánuðum eftir aðgerð og b) milli 12 og 24 mánaða.  

a)  

 

 

b)  

 

 

 

c)  

 

 

d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
2
 = 0,06 

R
2
 = 0,01 
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Breyting á fitulausum mjúkvef (%) hjá körlum með skýribreytuna aldur a) 24 mánuðum eftir aðgerð og b) milli 12 og 

24 mánaða og með skýribreytuna hreyfingu c) 24 mánuðum eftir aðgerð og d) milli 12 og 24 mánaða.  

a)  

 

b) 

  

 

c)  

  

 

d) 

 

 

 

 

 

R
2
  = 0,01 

 

 

R
2
  = 0,08 

 

 


