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Ágrip 

Inngangur: Um leið og algengi offitu eykst hefur sömuleiðis hjáveituaðgerðum til meðferðar á offitu 

fjölgað. Góður árangur hefur fengist með hjáveituaðgerðum sem meðferð gegn offitu þar sem 

þyngdartap er mikið hjá einstaklingum en til eru vísbendingar um töluvert beintap fyrstu tvö árin eftir 

aðgerð. Þessi rannsókn er liður í að varpa ljósi á langtímaáhrif magahjáveituaðgerða á beinabúskap 

bæði hjá körlum og konum eftir slíkar aðgerðir.  

Markmið: Kanna langtímaáhrif verulegs þyngdartaps og truflaðrar næringarupptöku hjá einstaklingum 

með offitu eftir hjáveituaðgerð á maga og görnum á beinaheilsu að teknu tilliti til kalk og D-vítamín 

búskapar. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin var unnin úr gögnum sem þegar lágu fyrir um langtímaáhrif 

magahjáveitu á beinabúskap. Öllum þeim sem luku undirbúningsmeðferð á Reykjalundi og fóru í 

Roux-en-Y hjáveituaðgerð á tímabilinu desember 2010 til október 2012 var boðin þátttaka í 

rannsókninni. Þátttakendur fóru í blóðprufur og voru hæðar- og þyngdarmældir ásamt því að fara í 

beinþéttnimælingu fyrir aðgerð. Mælingar voru svo endurteknar 12- 24- og 36 mánuðum eftir aðgerð. 

70 þátttakendur tóku þátt í rannsókninni, 11 karlar og 59 konur á aldrinum 24-63 ára. Alls áttu 33 

þátttakendur beinþéttnimælingar frá öllum tímapunktum og 45 áttu blóðmælingar frá öllum 

tímapunktum. 

Niðurstöður: Marktækt tap varð á beinþéttni á öllum mælisvæðum hjá báðum kynjum. Frá 

grunnmælingu að 36 mánaða mælingu var mesta beintapið í lærleggshnútu (15,2%) hjá báðum 

kynjum og á tímabilinu 12 mánaða að 36 mánaða mælingu var mesta beintapið einnig í lærleggshnútu 

(7,0%). Hjá konum var mesta beintapið í lærleggshnútu á báðum tímabilum (15,4% vs. 6,9%). Hjá 

körlum var mesta beintapið í lærleggshnútu (14,6%) frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu en 

mesta beintapið frá 12 að 36 mánaða mælingu var í Ward’s triangle (8,8%). Frá grunnmælingu að 36 

mánaða mælingu var marktæk jákvæð fylgni á milli hlutfallslegrar þyngdarbreytingar og breytinga á 

BMD í lærhnútu hjá körlum.  Frá 12 að 36 mánaða mælingu var marktæk jákvæð fylgni á milli 

þyngdarbreytinga og breytinga á BMD í heildarmjöðm hjá körlum. Þeir sem léttust mest töpuðu einnig 

mestu BMD. Aðrir fylgnistuðlar voru ekki tölfræðilega marktækir. Hlutfallsleg breyting á D-vítamíni hjá 

konum var 122,9% hækkun og 43,0% hækkun á PTH gildi frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu. 

Um 19,1% hækkun á D-vítamíni og 26,6% hækkun á PTH gildi frá 12 að 36 mánaða mælingu. Hjá 

körlum var marktæk hækkunin í D-vítamíni eða um 377,3% frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu 

en frá 12 að 36 mánaða mælingu varð marktæk hækkun á D-vítamíni um 40,6%. Fylgni blóðprufa og 

beinþéttnitaps var oftast neikvæð og var hún þá sérstaklega há hjá körlum í D-vítamíni. Hækkandi 

PTH var marktækt fylgjandi auknu beintapi hjá konum í lærleggshálsi, Ward’s triangle og hrygg.  

Ályktanir: Beintapið hjá einstaklingum sem gangast undir magahjáveituaðgerðir er mest fyrsta árið en 

heldur áfram eftir það þrátt fyrir að þyngdartap hætti. Orsök þessa virðist ekki vera skortur á D-vítamíni 

eða kalki og tengsl hækkaðs PTH við aukið beintap hjá konum og virðast því eiga sér aðrar óþekktar 

skýringar. Mikilvægt er að fylgjast með beinheilsu einstaklinga eftir magahjáveituaðgerðir ásamt því að 

fara reglulega í blóðprufumælingar. 
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Abstract 

Background: While the prevalence of obesity increases, the number of gastric bypass as a treatment 

for obesity increases. Good results have been achieved from gastric bypass as a treatment for obesity 

because the patients lose a lot of weight, but there is evidence of bone loss in the first two years after 

these surgeries. This study is a part of highlighting the long-term effects of gastric bypass on bone 

health in both men and women after gastric bypass. 

Objective: The aim is to detect the long-term affects of massive weight loss and disrupted nutrition in 

obese patients after gastric bypass while taking vitamin D and calcium into account. 

Methods: The data of this study already existed from another study about long-term affects of gastric 

bypass and bone loss. All those who went through a preparatory treatment in Reykjalundur and 

continued in a Roux-en-Y gastric bypass surgery in December 2010 to October 2012 were invited to 

participate. The participants underwent blood tests, and their height and weight was measured as well 

as their bone density before the surgery. The measurements were performed before surgery and then 

12-24- and 36 months after the surgery. There were 70 participants, 11 men and 59 women aged 24-

63 years. There were a total of 33 participants  who had bone density measures and 45 blood tests 

from baseline, 12-24 and 36 months. 

Results: There was a significant  bone loss in all the measured areas in both sexes. From baseline to 

36 months the most bone loss was in trochanter (15,2%) for both sexes. From 12 months to 36 

months the most bone loss was also in trochanter (7,05) for both sexes. For the women the most  

bone loss was in trochanter in both of the periods (15,4% vs. 6,9%). For the men the most bone loss 

was in trochanter (14,6%) from baseline to 36 months but the most bone loss from 12 months to 36 

months was in Ward‘s triangle (8,8%). From baseline to 36 months it was significant positive 

correlation between weight loss and bone loss in trochanter measurement for the men. From 12 

months to 36 months it was significant positive correlation between weight loss and bone loss in total 

hip for the men. Those who lost the most weight also lost the most BMD. Other correlation coefficient 

were not significant. For the women the percentage change of vitamin D was the increase of 122,9% 

and 43,0% increase of PTH value from baseline to 36 months. About 19,1% increase of vitamin D and 

increase of PTH value was 26,6% from 12 to 36 months. For the men it was significant increase of 

vitamin D 377,3% from baseline to 36 months and significant increase of vitamin D about 40,6% from 

12 to 36 months.  The correlation of the blood tests was often negative, especially high in men in 

vitamin D. A significant correlation was observed between increasing levels of PTH and increasing 

bone loss in femoral neck, Ward‘s triangle and lumbar spine.  

Conclusions: The bone loss is greatest in the first year after gastric bypass and it continues to 

decrease despite the weight stables. Although the loss of bone density results in weight loss, the 

cause does not appear to be due to lack of vitamin D or calcium and the association between PTH 

and bone loss in women is therefore due to other, unknown factors. It is important to monitor the bone 

density after gastric bypass, as well as regularly doing blood tests. 
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Þakkir 

Verkefnið var unnið sem lokaverkefni til meistaraprófs í geislafræði við læknadeild Háskóla Íslands. 

Leiðbeinendur mínir voru Sigríður Lára Guðmundsdóttir og Díana Óskarsdóttir og vil ég þakka þeim 

innilega fyrir stuðninginn og góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka Gunnari Sigurðssyni sem er forsprakki 

rannsóknarinnar. Ég vil þakka öllum þátttakendum rannsóknar fyrir sitt framlag en án þeirra hefði þessi 

rannsókn ekki orðið að veruleika. Þá vil ég líka þakka Hjartavernd, Reykjalundi og Landspítalanum 

fyrir þeirra aðkomu að rannsókninni. 

 Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni, Kristínu Sunnu Tryggvadóttur og Einari Braga Árnasyni 

fyrir stuðninginn, hvatninguna og yfirlestur en án þeirra hefði ég ekki komist í gegnum þetta. 
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1 Inngangur 

Offita er nú orðin jafnalgeng á Íslandi og í nágrannalöndunum og hefur meðallíkamsþyngd aukist 

síðastliðna áratugi. Á Íslandi eru 20% fullorðinna of feitir (1). Um leið og algengi offitu hefur aukist 

hefur sömuleiðis hjáveituaðgerðum til meðferðar á offitu fjölgað. Góður árangur hefur náðst með 

hjáveituaðgerðum sem meðferð gegn offitu þar sem þyngdartap í kjölfar aðgerðanna er mikið hjá 

flestum einstaklingum. Eins er góður árangur gegn ýmsum fylgikvillum offitunnar eins og háum 

blóðþrýstingi og svefnvandamálum en því miður virðist einnig fylgja hætta á beintapi. Rannsóknir hafa 

sýnt að þrátt fyrir inntöku á D-vítamíni og kalki, þá geta aðgerðir eins og Roux-en-Y (RYGB) 

magahjáveituaðgerð og svokölluð magaermi (e. sleeve gastrectomy, SG) valdið verulegu beintapi (2).  

Mikið tap á beinþéttni (e. bone mineral density, BMD) getur leitt til beinþynningar og í kjölfarið 

aukið líkur á beinbrotum. Algengi beinþynningar eykst með hækkandi aldri og konur eru líklegri til að fá 

beinþynningu en karlar, sérlega eftir tíðahvörf. Lág beinþéttni hefur einnig fundist meðal kvenna fyrir 

tíðahvörf og í ýmsum sjúklingahópum, til dæmis meðal einstaklinga sem gengist hafa undir 

hjáveituaðgerð vegna mikillar offitu (3). Flestar fyrri rannsóknir á þróun beinþéttni hjá offitusjúklingum 

eftir hjáveituaðgerðir hafa ýmist verið þversniðsrannsóknir eða langtímarannsóknir þar sem sjúklingum 

hefur verið fylgt eftir í allt að 24 mánuði eftir aðgerð. Beintap í mjöðm eftir eitt ár hefur mælst um  8-

8,2% og í hrygg hefur beintapið verið um 3,5%. Meðalþyngdartapið var mest fyrsta árið en 

líkamsþyngdin var svo stöðug frá 12. mánuði til 24. mánaðar (3-5). Það hefur vakið athygli að beintap 

virðist halda áfram eftir að mesta þyngdartapið er gengið yfir. 

 Ekki er að fullu ljóst hverjar eru orsakir þessa mikla taps á beinþéttni. Frekari rannsóknir á 

þessu sviði eru því mjög mikilvægar til að leggja mat á hversu mikil áhrif hjáveituaðgerðir hafa á 

beinabúskapinn hjá einstaklingum með offitu. Þessi rannsókn er liður í að varpa ljósi á langtímaáhrif 

magahjáveituaðgerða á beinabúskap bæði hjá körlum og konum eftir slíka aðgerð. Rannsóknin tekur 

til lengri tíma en flestar fyrri rannsóknir og auk áhrifa þyngdartaps verða könnuð tengsl blóðgilda við 

breytingar á beinþéttni. Mikilvægt er að meðferðaraðilar og skjólstæðingar þekki áhættuþætti 

aðgerðarinnar svo hægt sé að beita viðeigandi forvörnum gegn hugsanlegu beintapi. Fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar á þessum vettvangi erlendis og hefur engin önnur rannsókn verið gerð hér á Íslandi 

til jafn langs tíma. 
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1.1 Beinvefur 

Hlutverk beinagrindar er að halda líkamanum uppréttum, styðja við líffærin, flytja vöðvakraft, rauði 

beinmergurinn framleiðir blóðfrumur og bein eru forðabúr fyrir kalk- og fosfata. Beinhimna (e. 

periosteum) klæðir beinin, en á liðflötum er beinið þakið liðbrjóski. Miðja beina kallast skaft (e. 

diaphysis) og kallast endar beina beinköst (e. epiphysis). Merghol er að finna í löngum beinum, þar er 

gulur fituvefur. Hjá börnum er svokölluð vaxtarlína (e. metaphysis) á milli skafts og beinkasts en hún 

hverfur þegar líkamsvexti er lokið (6).  

Bein er stífasti bandvefurinn. Bein samanstendur af hörðu millifrumuefni (e. matrix) ólífrænna 

salta, svo sem kalsíumsalta og prótínþráða, sérstaklega kollagenþráða. Ólífrænu söltin gefa beinum 

stífleika og prótínþræðirnir veita styrk. Til eru tvær gerðir af beinvef en þær kallast þéttbein sem 

myndar bol langra beina (e. compact bone) og frauðbein sem finnst í enda langra beina(e. spongy 

bone) (7). Þéttbein samanstendur af sívalingaeiningum, sem hver og einn kallast beinungur (e. 

osteon), en gengur líka undir nafninu Haversian kerfi. Beinfrumur eru staðsettar í svokölluðum lónum 

(e. lacunae) en þeim er raðað í samlæga hringi utan um hvern beinung (7). Frauðbein eru gljúp og 

mynda net af beinbjálkum og eru gisnari en þéttbein. Einnig eru frauðbein léttari en þéttbein en þrátt 

fyrir léttleikann stuðla þau að hámarksstyrk fyrir lágmarksmassa beinagrindarinnar í heild. Frauðbein 

styðja við og vernda frumur rauða beinmergsins (7, 8). 

Beinmyndunarfrumur (e. osteoblastes) og beinætur (e. osteoclastes) vinna hlið við hlið til 

endurnýjunar á beinagrindinni. Beinin lagast að vexti og þroska en eru stöðugt að endurnýjast allt lífið. 

Vöðvar þroskast við líkamlegt álag og beinin styrkjast og þykkna samhliða því. Til þess að bein þyngist 

ekki um of brjóta beinætur niður hluta beinvefjarins. Þetta eru stórar frumur sem seyta leysihvötum til 

að melta beinið (6). Beinumsetningarferlið er ferli sem hefst við getnað og heldur áfram út lífið. 

Jafnvægi í beinumsetningaferlinu er ákvarðað með milliverkunum milli beinmyndunar og beinupptöku 

og er mikilvægt fyrir velferð beinkerfisins (9). 

Vöxtur beinagrindar hjá fóstrum og ungabörnum er hraður. Þegar börn eru orðin tíu ára er 

meðalhraðinn á vextinum um 5.5 cm á ári hjá stelpum en meðalhraðinn verður um 8,5 cm á ári á 

aldrinum tólf ára. Hjá strákum á aldrinum tólf ára er meðalhraðinn á vextinum um 5 cm á ári (10). 

Ýmsir þættir hafa áhrif á beingerð barna og fullorðinna en dæmi um það eru erfðir, kyn, hreyfing, 

næring og innkirtlaþættir (9). 

Rúmlega 95% af hámarksbeinmagni einstaklinga er náð fyrir 18 ára aldur. Í mjöðm er 

hámarksbeinmagni náð um 18,5 ára aldur en í lendhrygg er hámarksbeinmagni náð um 23 ára aldur. 

Hámarksbeinþéttni er mikilvægur þáttur í framtíðarbeinheilsu og hættu á beinbrotum (11). 

Hámarksbeinþéttni kvenna er minni en hjá körlum. Með aldrinum verða beinin gisin, meira hjá konum 

en hjá körlum. Konur eftir tíðahvörf  missa beinþéttnina í frauðbeini hratt í hrygg, mjaðmagrind og 

úlnlið en beintapið er ekki eins mikið í þéttbeinum. Beintapið er mikið fyrsta áratuginn eftir tíðahvörf en 

eftir sjötugt verður beintapið svipað hjá báðum kynjum. (11, 12). 
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1.1.1 Beinþynning 

Beinþynning (e. osteoporosis) stafar af  minnkuðum beinmassa og minnkuðu magni steinefna í 

beinvef, sérstaklega kalki, og misröðun á innri byggingu beinsins sem leiðir til þess að beinstyrkurinn 

skerðist og hættan á beinbrotum eykst (13). Milljónir manna um allan heim greinast með aldursbundið 

beintap og beinþynningu og er það almennt talið tengjast verulegum breytingum á beinagrindinni, þar 

með talinni lækkun á bjálkabeinsþykktinni (e. trabecular bone volume), þéttleika og styrk (14). 

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization, WHO) byggir skilgreiningu 

beinþynningar á mælingum á beinþéttni með tvíorkubeinþéttniskanni (e. Dual X-ray Absorptiometry, 

DXA). Beinþéttni er mæld sem steinefnainnihald í beinum á flatarmálseiningu þar sem niðurstöðurnar 

eru gefnar upp í T-gildum og Z-gildum. T-gildi er fjöldi staðalfrávika frá hámarksbeinþéttni ungra 

einstaklinga af sama kyni en Z-gildi er fjöldi staðalfrávika frá aldurs-og kynbundinni 

meðaltalsbeinþéttni. Samkvæmt WHO er beingisnun (e. osteopenia) þegar T-gildið er -1,0 til -2,5 og er 

beinþynning þegar T-gildið er lægra en -2,5. Hættan á beinbroti um það bil tvöfaldast fyrir hvert 

staðalfrávik sem beinþéttnin lækkar (11, 15). Algengustu beinþynningarbrotin eru í framhandlegg, 

mjöðm eða lærlegg og í hrygg eða svokölluð samfallsbrot.  Beinþynningarbrot kallast þau brot sem 

verða af litlu tilefni (16). 

 Beinþynning er vaxandi vandamál vegna fjölgunar í eldri aldurshópum og er áætlað að meira 

en 40% kvenna og 20% karla muni hljóta beinþynningarbrot einhvern tímann á ævinni (17). Karlar eru 

líklegir til að greinast með beinþynningu um það bil tíu árum seinna en konur en eins geta karlar sem 

hafa ýmsa áhættuþætti fyrir beinþynningu vegna annarra sjúkdóma, fengið hana fyrr á ævinni (18). 

 Áhættuþættir beinþynningar geta tengst bæði umhverfi og erfðum hjá konum og körlum. Eins 

geta truflanir frá meltingarfærum leitt til frásogstruflana og þar af leiðandi haft neikvæð áhrif á kalk- og 

D-vítamínfrásog frá görn sem aftur getur haft áhrif á beinþéttni. Rannsóknir hafa sýnt að lækkun á 

kynhormónum kvenna við tíðahvörf eykur áhættuna á beinþynningu en eins getur lækkun á 

kynhormónum hjá körlum falið í sér meiri áhættu. Talið er að skortur á estrógeni hafi áhrif á þróun 

beinþynningar meðal kvenna og lágt gildi estradíols tengist beinbrotum á meðal karla. Testósterón 

örvar vöxt karla á unglingsárum og fullorðinsárum og viðheldur beinmassa ásamt estrógeni (15, 17). 

Aðrir áhættuþættir beinþynningar ásamt kyni og aldri eru reykingar, áfengi, hreyfingarleysi, of lágur 

líkamsþyngdarstuðull og ýmsir sjúkdómar sem hafa áhrif á beinabúskapinn ásamt ýmsum 

lyfjameðferðum (12). Þótt beinþynning sé algengari á meðal sumra þjóða en annarra (algengari hjá 

hvítum einstaklingum) þá hefur sjúkdómurinn sést hjá öllum þjóðum, í öllum þyngdarflokkum, og bæði 

hjá körlum og konum (18). Sem meðferð við beinþynningu hafa ýmis lyf verið notuð og hafa rannsóknir 

sýnt fram á árangur þar sem beinmassanum er viðhaldið og hann jafnvel aukist. Þegar meðferð er 

valin er hún valin til margra ára, því er nauðsynlegt að velja þá meðferð sem skilar árangri hjá hverjum 

og einum einstaklingi. Helstu meðferðir beinþynningar eru til dæmis hormónauppbótarmeðferð, SERM 

eða hormónalík lyf, bisfosfónöt og teriparatíð. Bisfosfónötin voru áður fyrr gerð í öðrum tilgangi en 

meðferð við beinþéttni og eru í dag algengustu lyfin til að koma í veg fyrir og til meðferðar á 

beinþynningu. Þrátt fyrir mikið úrval lyfja eru margir sjúklingar  ekki í meðferð við beinþynningu eða 

eiga lyfseðil en taka lyfin ekki inn (19). Þungberandi hreyfing getur dregið úr áhættu á beinþynningu og 

hægt á beintapi í ýmsum hópum. Hreyfing eins og styrktaræfingar með þungum lóðum getur stuðlað 
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að bættri beinþéttni í lærleggshálsi og í heildarbeinþéttni. Með því að stunda viðeigandi hreyfingu 

mætti því ef til vill mynda mótvægi við neikvæðum breytingum á BMD sem oft verða samhliða 

þyngdartapi (11). Mynd 1 sýnir mögulegar aðstæður með hægu þyngdartapi, styrktaræfingum, kalki og 

vítamíninntöku og „high impact loading“ sem eru æfingar eins og stökk, blak og skíðahopp, og hvernig 

samspil þessara þátta hefur áhrif á beinþéttnina (20). 

 

 

Mynd 1. Líkan til að viðhalda BMD þegar þyngdartap á sér stað.  

 

1.1.2 D-vítamín og kalk 

Til þess að örva uppbyggingu beina þarf hreyfingu og nægilega næringu eins og til dæmis D-vítamín 

og kalk. Kalk er algengasta steinefnið í mannslíkamanum og er í ýmsum mat, til dæmis í mjólkurvörum 

og í laufgrænu grænmeti (10).  

 Hlutverk D-vítamíns í uppbyggingu heilbrigðs beinvefs er ekki fullþekkt en D-vítamínið er 

nauðsynlegt fyrir virkan flutning kalks yfir í slímhúð þarmanna og getur magn D-vítamíns í líkamanum 

haft áhrif á frásog kalks. Skortur á D-vítamíni er venjulega afleiðing af ófullnægjandi útsetningu fyrir 

sólarljósi og/eða ónægrar inntöku af D-vítamíni þar sem fáar fæðutegundir innihalda D-vítamín. D-

vítamín er til í tveimur formum. D3- vítamín verður til í húðinni og finnst helst í feitum fiski, eggjarauðum 

og í mjólkurvörum þar sem D-vítamíni hefur verið bætt í en D2- vítamín er upprunið úr plöntum (10, 

21). Lifrin tekur upp D3- vítamín sem myndast í húð eða frásogast í görnum þar sem það er 
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hýdroxýlerað í 25-OHD. Það flyst síðan með blóði til nýrna þar sem það er aftur hýdroxýlerað í 1,25-

dihýdroxývítamín D til að virkja það. Ásamt því að D-vítamín örvi frásog kalks frá þörmum þá örvar 

það, í samvinnu með kalkkirtlahormóni, losun kalks frá beinum og þar af leiðandi eykst styrkur kalks í 

blóðvökva (e. plasma) (21).  

 Til þess að auka líkur á góðum beinabúskap er mikilvægt að tryggja næga inntöku á bæði 

kalki og D-vítamíni. Við fæðingu er aðeins lítið magn af kalki í líkamanum og er mikilvægt fyrir 

beinvöxtinn að innbyrða nægt kalkmagn fyrstu 20-30 árin (10). Rannsóknaniðurstöðum og opinberum 

viðmiðum um ráðlagðan dagskammt af kalki ber þó ekki öllum saman. Ráðlagðir dagskammtar eru 

skammtar sem taldir eru fullnægjandi fyrir þarfir heilbrigðs fólks eða um 97% einstaklinga. Ráðlagður 

dagskammtur af kalki fyrir 6-11 mánaða börn er 540 mg á dag, 12 mánaða til 5 ára skulu neyta 600 

mg á dag, 6-9 ára 700 mg á dag, 10-17 ára 900 mg á dag og 18 ára og eldri skulu taka 800 mg af 

kalki á dag. Ráðlagður dagskammtur af kalki fyrir ófrískar konur og konur með barn á brjósti er 900 mg 

á dag. Þegar kalkinntakan er metin þarf að ganga úr skugga um að staðan á D-vítamíni í líkamanum 

sé góð þar sem D-vítamín hefur áhrif á aðgengi kalks. Samkvæmt Norrænum næringarráðleggingum 

eiga allir sem eru 74 ára og yngri  að neyta 10 µg á dag af D-vítamíni og þeir sem eru 75 ára og eldri 

eiga að neyta 20 µg af D-vítamíni á dag (21). 

 Einhverjar rannsóknir hafa fundið samband á milli kalk inntöku þar sem skammturinn er meiri 

en 1.000 mg á dag sem er meira en ráðlagður dagskammtur, og aukinnar áhættu á hjarta- og 

æðakerfisvandamálum, beinbrotum og blöðruhálskirtilskrabbameinum en þessar athuganir eru 

umdeildar. Einhverjar vísbendingar eru til þar sem meiri kalkinntaka tengist minnkaðri áhættu á 

ristilkrabbameini (21). 

 Mælt er með að sjúklingar sem gengist hafa undir magahjáveituaðgerðir ættu allir að láta 

fylgjast með blóðgildum sínum þar sem athugað væri með D-vítamín, kalk og PTH (e. serum 

parathyroid hormone, kalkkirtlahormón) gildum á sex mánaða fresti ásamt árlegri beinþéttnimælingu 

þar til að stöðugleiki er kominn á allar mælingar (22). Áhætta á beinbrotum hækkar með lækkuðu D-

vítamíni í blóði, sem dæmi er áhættan meira en tvöföld á mjaðmarbroti ef 25-OHD-gildi er undir 30 

nmól/L samanborið við þá sem eru með viðunandi gildi eða 50-75 nmól/L (23). 

1.1.3 Beinþéttnimælingar, DXA 

Mælingar á beinþéttni eru mikilvægar til að meta áhættu á beinþynningu og brot sem afleiðingu af 

henni og til að fylgjast með árangri meðferða (24). Ein algengasta aðferðin til að mæla beinþéttni er 

með svokallaðri tvíorkudofnunarmælingu (e. dual energy X-ray absorptiometry, DXA).  Aðferðin er 

örugg og með nákvæma tækni og telst vera „gullstandard“ í beinþéttnimælingum (13, 15). Kostur DXA 

tækninnar er að geislaskammtur er mjög lágur borið saman við aðrar röntgenrannsóknir. Sem dæmi 

má nefna að geislaskammturinn á DXA rannsóknum er lægri en 1 µSv í útlimabeinþéttnimælum, en í 

DXA mælingu fyrir hrygg, mjöðm eða rannsókn af öllum líkamanum (e. whole body scan) getur 

geislaskammturinn verið frá 1-70 µSv en það fer eftir tegund tækis. Geislaskammtur í umhverfi flestra 

landsmanna er um 8 µSv á dag (16, 25). Kvörðun á DXA búnaðinum er mikilvægt fyrir langtíma 

rannsóknir. Daglegar mælingar á líkönum veita vísbendingar um nákvæmni mælinga og leyfa 

leiðréttingar á minniháttar frávikum (26). 
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 Í DXA mælingum eru notaðar tvær aðferðir í framleiðslu á tvíorkutoppum (e. dual-energy 

peaks). Annars vegar er notað röntgenrör (e. X-ray tube) með síum til að fjarlægja ljóseindir í miðju 

litrófinu (e. spectrum). Þannig gefur serín-sía (e. cerium filter), sem almennt finnst í kerfum DXA, 

orkuna 40 og 70 keV. Orkugjafaskynjarar eru notaðir til að meta muninn á há- og lágorku ljóseindum. 

Hins vegar er notuð hraðaskipting á milli 70 til 140 kVp (16). DXA mælingar hafa þann möguleika að 

hægt er að mæla líkamssamsetningu (e. body composition, BC), þá sýna niðurstöður hlutfall fitu- og 

vöðvamassa í líkamanum. DXA skiptir líkamanum í þrjú efni, bein, fitu- og beinlausan vef, og fitu. 

Athuga ber þó að beinmassi, vatn og prótein getur verið breytilegt hjá einstaklingum og getur aldur, 

kyn, þjóðerni, erfðaþættir, mataræði og hreyfing haft áhrif á beinþéttnina (24). Mynd 2 er dæmi um 

hvernig DXA sýnir muninn á fitu- og fitulausum massa líkamans (27). Nákvæmni DXA mælinga getur 

lækkað með hækkuðum líkamsþyngdarstuðli (e. body mass index, BMI) og getur það haft áhrif á mat á 

breytingum á beinþéttni yfir ákveðinn tíma hjá einstaklingum með offitu. Einnig getur breyting á 

fjarlægð á milli uppsprettu röntgengeislans og röntgennemans leitt til stækkunar og/eða hliðrunar og 

valdið skekkju í niðurstöðum (28).  
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Mynd 2. Hlutfall fitu- og fitulauss massa. Myndin sýnir DXA rannsókn af miðaldra konu með BMI 

30-34,9. Rauði liturinn sýnir svæði þar sem aðallega er vöðvamassi eða mjúkvefur (e. fat-free mass, 

lean soft tissue and bone) og guli liturinn sýnir svæði þar sem aðallega er fituvefur. Alls eru 47% af 

heildarlíkamsmassa konunnar fitumassi. 

 

 Beinþéttni er mæld þar sem hátt hlutfall frauðbeins er, í lendhrygg (L1-L4) og í mjöðm þar sem 

beinþéttnin er mæld í öllum lærleggshálsi. Beinagrindin er í heild sinni um 80% þéttbein en í lendhrygg 

er um 70% frauðbein og 50% frauðbein í lærleggshálsi. Frauðbein hefur mikið yfirborð og þar af 

leiðandi hraðara beinumbrot en í þéttbeini og þar kemur þá beinþynning frekar fram. DXA mælir magn 

steinefna, aðallega kalks á flatareiningu (g/cm
2
), eða beinþéttni í tvívídd. Ómarkvísi mælinga í mjöðm 

er 1,6% og 1,0% í lendhrygg (11). 

 Til eru fleiri aðferðir sem mæla beinþéttni og er hægt að nefna magnbundna tölvusneiðmynd 

(e. Quantitive computed tomography, QCT) og magnbundna ómun (e. Quantitive ultrasound, QUS). 

QCT byggir á dofnunarstuðli röntgengeislans þegar hann fer í gegnum líkamann eins og DXA gerir. 

Geislaskammturinn fyrir QCT er mun hærri en í DXA en hann er um 50  µSv. QCT veitir svipaðar eða 
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betri niðurstöður um áætlaða áhættu á samfallsbroti í hrygg og broti á lærlegg og DXA. QUS mælir 

hljóðhraða (e. speed og sound, SOS) og breiðbands ómskoðun (e. broadband ultrasound, BUA). Flest 

QUS tæki eru svokallaðir hælmælar en þeir eru einfaldir beinþéttnimælar. Nákvæmni BUA er 2,0-3,5% 

og 0,3-1,5% fyrir SOS en það fer eftir tækinu (16). 

Allir fullorðnir einstaklingar sem eru í áhættu að fá beinþynningu ættu að fara í mat á beinþéttni 

og áhættu á beinþynningarbrotum. Þetta á við um einstaklinga sem eru 65 ára og eldri og þá sem eru 

undir 65 ára og hafa þrjá eða fleiri áhættuþætti. Ásamt líkamsskoðun þarf að taka sjúkrasögu sem 

tekur til fjölskyldusögu um beinþynningu, sögu um fyrri beinbrot, reykingar, áfengisneyslu, lyfjanotkun 

og hvort tíðahvörf séu gengin í garð. Líkamleg skoðun þarf að innihalda hæð og þyngd til að reikna út 

BMI og til að fylgjast með hvort einstaklingur sé að lækka í hæð. BMI sem er minna en 21 kg/m
2
 og 

hæðarlækkun sem samsvarar meira en 5 cm frá hámarkshæð einstaklings er áhættuþáttur fyrir 

beinþynningu (18). 

1.2 Offita og meðferð gegn henni 

Algengi offitu hefur aukist í Evrópu, bæði hjá fullorðnum einstaklingum og börnum. Þróun ofþyngdar 

og offitu er svipuð á Íslandi og í nágrannalöndum (29). Ýmsar leiðir eru reyndar við þyngdartap eins og 

aukin hreyfing og breytt mataræði, lyfjameðferðir og magahjáveituaðgerðir. Magahjáveituaðgerðir hafa 

reynst árangursríkar við að ná og viðhalda þyngdartapi í lengri tíma. Margir fylgikvillar offitunnar hverfa 

fljótt við þyngdartap eins og áunnin sykursýki (týpa 2) og kæfisvefn. Einnig eru umbætur í lífsgæðum 

við þyngdartap, til dæmis má nefna jákvæðri líkamsímynd og betri andlega líðan (30). 

1.2.1 Líkamsþyngdarstuðull, BMI 

Offita er skilgreind með líkamsþyngdarstuðli en hann er reiknaður út frá hæð og þyngd samkvæmt 

formúlunni þyngd/hæð
2
 (kg/m

2
). Hækkaður líkamsþyngdarstuðull hefur verið tengdur hækkaðri 

dánartíðni í mörgum rannsóknum (31). Í töflu eitt má sjá flokkun Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar 

á offitu út frá líkamsþyngdarstuðlinum. BMI gefur vísbendingu um hvort einstaklingur sé of feitur en 

hún greinir ekki á milli ólíkra vefja og getur því vöðvamikill en grannur einstaklingur verið með hátt 

BMI. Sem dæmi er þekkt að fólk frá mismunandi þjóðflokkum getur haft sama BMI en haft mismunandi 

fituprósentu, til dæmis getur fólk frá Pólýnesíu haft lægri fitupróstentu en fólk af hvítum kynþætti í 

Ástralíu en samt haft sama BMI (32). 

 

Tafla 1. Flokkun offitu út frá BMI (32) 

Flokkun BMI (kg/m
2
) 

Undirþyngd <18,5 

Kjörþyngd 18,5-24,9 

Ofþyngd 25-29,9 

Offita ≥30 
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1.2.2 Algengi offitu og fylgikvillar hennar 

Offita er vaxandi heilsufarsvandamál um allan heim og hefur hlutfall feitra tvöfaldast frá árinu 1980 

(33). Árið 2004 reyndist meira en helmingur fullorðinna íbúa á höfuðborgasvæðinu á Íslandi vera í 

ofþyngd eða með offitu (31). Heilsufarskönnun sýndi að í Svíþjóð árið 2005 voru 1,3% karla með BMI 

35 kg/m
2
  eða hærra (34), og í Ástralíu árið 2006 voru 8,1% fullorðinna með BMI 35 kg/m

2
 eða hærra 

(35). Niðurstöður benda til þess að á árunum 2009 til 2010 hafi 35,5% fullorðinna í Bandaríkjunum 

verið í ofþyngd, 15,5% með BMI 35 kg/m
2 

eða hærra og 6,3% voru með alvarlega offitu þar sem BMI 

var 40 kg/m
2
 eða hærra (36). Fylgikvillar offitu eru margir, til dæmis kransæðasjúkdómar, sykursýki, 

háþrýstingur, röskun á blóðfitu, mæði, ýmis krabbamein, slitgigt í hnjám, nýrnasjúkdómar, 

svefntruflanir eða kæfisvefn og einnig hefur offita mikil áhrif á dánartíðni einstaklinga. Áhættuþættir 

hjarta- og æðasjúkdóma magna hver annan upp þannig að ef fleiri en einn áhættuþáttur er til staðar 

þá margfaldast áhættan að fá hjarta- eða æðasjúkdóma (37-39). 

Niðurstöður rannsóknar þar sem unnið var úr fjölmörgum þýðum Hjartaverndar til að kanna þróun 

holdafars, sýndu að meðallíkamsþyngdarstuðull jókst um tvær einingar hjá konum og körlum 

síðastliðin 40 ár og algengi offitu hjá konum var 21% en 23% hjá körlum (1). Til samanburðar má geta 

að niðurstöður annarrar rannsóknar þar sem kannað var hvers konar líkamlega þjálfun fullorðnir 

Íslendingar stunda og samband þess við holdafar og gripstyrk sýndu að helmingur fullorðinna íbúa 

höfuðborgarsvæðisins voru í ofþyngd (31). 

1.3 Magahjáveituaðgerð 

Magahjáveituaðgerðir þykja hentugar fyrir offeita einstaklinga þar sem líkamsþyngdin lækkar mikið og 

lífsgæðin aukast til muna (40). Ýmsar skurðaðgerðir hafa verið notaðar en magahjáveituaðgerð er talin 

vera besti kosturinn með tilliti til ávinnings og áhættu aðgerðar en sú aðgerðartækni kom fram árið 

1967. Áður fyrr voru aðgerðirnar gerðar með kviðarholsskurði en þá var meiri áhætta á t.d. kviðsliti, 

blóðtappa og lungnabólgu. Hjáveituaðgerðir með kviðsjártækni voru fyrst gerðar á Landspítalanum 

árið 2001 og hefur aðferðin verið í stöðugri þróun, legutíminn styst og áhættuþáttum fækkað töluvert. 

Magahjáveituaðgerðir hafa marktæk áhrif á þyngdartap og draga meðal annars úr dánartölu 

einstaklinga vegna offitu (4, 33). 

Árið 2011 var áætlaður árlegur fjöldi magahjáveituaðgerða um allan heim orðinn 340.768. 

Algengasta aðferðin var Roux-en-Y magahjáveituaðgerðin (46,6% allra aðgerða), en einnig má nefna 

magaermi (27,8%) og magaband (17,8%). Í töflu 2 má sjá í hvaða löndum voru gerðar flestar aðgerðir 

samanborið við Ísland (41). 
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Tafla 2. Fjöldi aðgerða á hvern íbúa (41) 

Taflan sýnir aðgerðir fyrir hverja 100.000 íbúa fyrir nokkur lönd en aðrar þjóðir framkvæmdu færri 

en 10.000 aðgerðir á ári 

 Íbuafjöldi Skurðaðgerðir Aðgerðir/100.000 

íbúa á ári 

Bandaríkin/Kanada 311.591.917 101.645 32.6 

Brasilía 196.655.014 65.000 33,1 

Frakkland 65.436.552 27.648 42,3 

Mexíkó 114.800.000 19.600 17,1 

Ástralía/Nýja Sjáland 23.061.120 12.000 52,0 

Bretland 62.641.000 10.000 16,0 

Ísland 319.000 106 33,2 

 

 

Í höndum reyndra skurðlækna eru dauðsföll eftir magahjáveituaðgerð undir 1%, en til lengri tíma litið 

geta ýmsir þættir eins og næringaskortur leitt til frekari fylgikvilla (42). 

1.3.1 Roux-en-Y 

Roux-en-Y (RYGB) magahjáveituaðgerð er algengasta magahjáveituaðgerðin og telja margir 

skurðlæknar hana vera „gullstandard“ miðað við aðrar magahjáveituaðgerðir (43, 44). 

 RYGB felur í sér að útbúinn er lítill magapoki sem er um 20-30 mL. Því næst er smáþörmum 

skipt í efri og neðri hluta og er neðri hluti smáþarmana tengdur við litla magapokann og efri hluti 

smáþarmana sem tekinn var í sundur, tengdur aftur við smáþarmana. Þar af leiðandi takmarkast 

matarinntaka, vegna þess að einstaklingur finnur fyrr fyrir seddu, og frásog næringarefna takmarkast 

(45). Skýringarmynd af aðgerðinni má sjá á mynd 3. 
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Mynd 3. Roux-en-Y. Í aðgerðinni eru búnar til þrjár smáþarma lykkjur: A) tekur við mat en engu galli 
eða seytingu frá brisi; B) tekur við galli og seytingu frá brisi; og C) tekur við frá lykkjum A og B. 
Vanfrásog getur verið á vítamíni B12, A-, D-, E- og K-vítamínum, járni og kalsíum. (46).  

 

Þrátt fyrir skilvirka meðferð þá getur aðgerðin haft neikvæð áhrif á beinagrindina vegna mikils 

þyngdartaps á skömmum tíma. Með RYGB getur orðið vanfrásog og hormónatruflanir sem hafa áhrif á 

beinin (43, 44). Þar sem leið matar fer framhjá skeifugörninni og aðeins af ásgörn, þar sem mesta 

frásog á kalki fer fram getur það leitt til vanfrásogs á fituleysanlegum vítamínum eins og D-vítamíni 

(47). Rannsóknir sem kanna áhrif RYGB á bein hafa sýnt lækkun á kalk frásogi, hraðara beintap (48-

50) og aukna hættu á beinbrotum (51, 52). Einstaklingar sem gangast undir RYGB hafa venjulega 

misst meira af þyngd sinni eftir eitt ár heldur en þeir einstaklingar sem gangast undir magaermis 

aðgerð (53). Rannsóknir á dýrum sýna að beintap er meira eftir RYGB heldur en eftir SG (54). RYGB 

leiðir til meira þyngdartaps og veldur færri sjúkdómum og lægri dánartíðni en hinar aðferðirnar. Áhætta 

aðgerðarinnar felur í sér lungnasjúkdóma, þarmaleka, sýkingu í sári, getur haft neikvæð áhrif á járn, 

kalsíum, vítamín B12 og D-vítamín og einnig er möguleiki á að þyngjast aftur (55). Hjá sjúklingum með 

mikla offitu getur aðgerðin dregið úr sykursýki, blóðfituhækkun, háþrýstingi og kæfisvefni (56). 

 Val á einstaklingum fyrir aðgerð er háð BMI ≥ 40 kg/m
2
, eða BMI ≥ 35 kg/m

2
 ásamt alvarlegum 

fylgisjúkdómum offitu, t.d. hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki týpa 2 og kæfisvefn. Einstaklingar 

þurfa að vera vel upplýstir og áhugasamir og þurfa að hafa sterka löngun til verulegs þyngdartaps. 

Fyrir aðgerð og 6 mánuðum eftir aðgerð skal fylgjast með blóðprufum einstaklinga og svo árlega eftir 

það. Allir einstaklingar sem gengist hafa undir magahjáveituaðgerð eiga að taka fjölvítamín daglega 

ásamt kalsíum með viðbættu D-vítamíni (22, 55). 

1.3.2 Reykjalundur 

Hér á landi hafa ekki verið gefnar út klínískar leiðbeiningar vegna offitu en nokkrar stofnanir bjóða upp 

á ýmis úrræði. Þar má nefna Heilsustofnun NLFÍ (Náttúrulækningafélag Íslands) í Hveragerði, 
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Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað og endurhæfingardeildina í Kristnesi og Reykjalund í Mosfellsbæ, 

en allar þessar stofnanir bjóða upp á meðferð við offitu (57). 

Á Reykjalundi í Mosfellsbæ er svokölluð undirbúningsmeðferð fyrir hjáveituaðgerðir. Meðferðin 

byggist á aðferðum endurhæfingar þar sem undirstaðan er þverfagleg meðferð á næringar- og 

offitusviði. Undirbúningsmeðferðin á Reykjalundi á ekki að vera ávinningur til skamms tíma heldur á 

hún að vera leið til varanlegra breytinga á lífsháttum. Til þess að geta tekið þátt í undirbúningsmeðferð 

á Reykjalundi þarf viðkomandi að standast ákveðin skilyrði. Skilyrðin eru þau að 

líkamþyngdarstuðullinn þarf að vera hærri en 35 kg/m
2
 og þar af leiðandi er offituvandamálið orðið 

töluvert, einstaklingar þurfa að geta sýnt fram á vilja til að taka á vandanum, vera reyklausir á meðan á 

meðferðinni stendur og áfengis- og fíkniefnasjúklingar séu óvirkir. Aldursviðmið fyrir meðferð eru 18-70 

ár og þarf viðkomandi að hafa fengið tilvísun frá lækni. Byrjað er á því að mæla holdafar einstaklinga 

og metin er andleg og líkamleg líðan hjá þeim. Þolpróf eru lögð fyrir og gerðar blóðrannsóknir. 

Sjúklingarnir ræða við lækni um meðferðakosti og er meðferðaráætlun gerð í samráði við sjúklinginn. 

Sjúklingnum stendur til boða að fá stuðning frá lækni, næringarfræðingi, sálfræðingi og félagsfræðingi 

en einnig fær sjúklingurinn leiðbeiningar um næringu, máltíðarmynstur og hreyfingu. Þegar sjúklingur 

hefur lokið göngudeildarmeðferð á hann að hafa misst um 6-8% af upphafsþyngd sinni og fer þá 

sjúklingur næst á dagdeildarmeðferð. Dagdeildarmeðferðin er hópmeðferð þar sem sjö til átta manns 

eru saman í hóp. Tíminn sem meðferðin tekur frá forskoðun til loka eftirfylgdar er í flestum tilvikum í 

kringum 36-42 mánuðir. Það eru ekki allir sem fara í aðgerð eftir undirbúningsmeðferð en slík meðferð 

er skilyrði fyrir aðgerð (58). 

1.4 Beintap í kjölfar aðgerðar 

Margar rannsóknir benda til þess að magahjáveituaðgerðir hafi mögulega neikvæð áhrif á 

beinabúskapinn en þessi áhrif eru breytileg eftir hvaða skurðaðferð er notuð (50). Þrátt fyrir að 

sjúklingar taki inn vítamín og steinefni eftir aðgerð hefur verið sýnt  fram á minnkandi beinmassa hjá 

einstaklingum sem gangast undir hjáveituaðgerðir sem getur leitt til beingisnunar og síðar 

beinþynningar (59).  

 Í nýlegri rannsókn var skoðað beintapið í hrygg og lærlegghálsi hjá fullorðnum einstaklingum 

með offitu sem gengust undir magahjáveituaðgerð og fullorðnum einstaklingum með offitu sem ekki 

fóru í aðgerð. Fylgst var með báðum hópum í eitt ár eftir aðgerð. Þeir sem fóru í aðgerð misstu 37 kg 

en hópurinn sem fór ekki í aðgerð missti 3 kg. Beinþéttni í hrygg lækkaði meira hjá þeim sem fóru í 

aðgerð heldur en hjá þeim sem fóru ekki í aðgerð hvort sem það var mælt með DXA (-3,3 vs. -1,1%) 

eða QCT (-3,4 vs. -0,2%). Beinþéttnin í lærlegg og heildarmjöðm lækkaði meira hjá þeim sem fóru í 

aðgerð heldur en hjá þeim sem fóru ekki í aðgerð þegar mælt var með DXA (-8,9 vs. -1,1% fyrir 

heildarmjöðm og -6,1 vs. -2,0% fyrir lærlegg) engar breytingar voru marktækar í mjöðm með notkun 

QCT. Einnig voru kalk, D-vítamín og PTH gildin stöðug hjá báðum hópum (28). 

 Fleischer og félagar gerðu rannsókn þar sem þeir könnuðu beinabúskapinn og beinþéttnina 

eftir RYGB magahjáveituaðgerð. Mælt var PTH, D-vítamín og kalk ásamt beinþéttnimælingu. 

Sjúklingarnir misstu 45 ± 2 kg á einu ári, PTH gildið hækkaði snemma, kalkmagnið lækkaði þrátt fyrir 

aukna inntöku en D-vítamínið hélst óbreytt. Niðurstöður þeirra sýndu martæka lækkun á lærleggshálsi 
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og heildarmjöðm en ekki var breyting á BMD í hrygg (4). Í samanburði fundu Shanbhogue og félagar 

að PTH gildi héldust stöðug en marktæk aukning var á D-vítamíni 12 mánuðum og 24 mánuðum 

seinna. Marktæk lækkun varð á BMD í heildarmjöðm og hrygg eftir 12 og 24 mánuði samanborið við 

grunnmælingu og lækkun í heildarmjöðm frá 12  mánuðum að 24 mánuðum  en beinþéttnin í hrygg 

breyttist ekki á milli 12 og 24 mánaða mælinga (5). 



  

23 

2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna langtímaáhrif verulegs þyngdartaps og truflaðrar 

næringarupptöku eftir hjáveituaðgerð á maga og görnum á beinheilsu að teknu tilliti til kalk og D-

vítamín búskapar. 
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3 Efni og aðferðir 

Rannsóknin er langtímarannsókn á sjúklingum sem undirgengust magahjáveituaðgerð á árunum 

2010-2012. Mælingar á beinþéttni og blóðgildum fóru fram allt til ársins 2015 þegar síðustu 

sjúklingarnir komu í 36 mánaða eftirfylgni. Allir þátttakendurnir höfðu lokið forskoðun fyrir offitumeðferð 

og uppfylltu skilyrðin sem sett voru í dagdeildarmeðferð og undirbúningsmeðferð á Reykjalundi. 

 Öllum einstaklingum sem fóru í magahjáveituaðgerð eftir undirbúning á Reykjalundi var sent 

bréf í pósti og þeim boðið að taka þátt í rannsókninni. Áður en rannsóknin hófst var útskýrt fyrir öllum 

þátttakendum hvernig rannsóknin færi fram og voru allir upplýstir um tilgang hennar, og gert ljóst að 

hægt væri að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem var. Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst 

samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. 

 Þátttakendur mættu í beinþéttnimælingar á rannsóknarstöð Hjartaverndar. Fyrir 

beinþéttnimælingarnar sem framkvæmdar voru á GE Lunar iDXA tæki, voru þátttakendur hæðar- og 

þyngdarmældir. Þátttakendur voru mældir í slopp og nærfötum voru berfættir og allir skartgripir voru 

fjarlægðir. Við framkvæmd DXA rannsóknar voru upplýsingar um viðkomandi þátttakanda, svo sem 

hæð, þyngd og kyn skráð og viðkomandi beðinn um að leggjast á rannsóknarborðið. Þar voru gerðar 

tvær mismunandi mælingar, annars vegar af lendhrygg og hins vegar af mjöðm. Allar mælingar voru 

framkvæmdar af sama geislafræðingi. BMI gildi voru reiknuð í hugbúnaði beinþéttnitækisins út frá 

hæðar og þyngdarmælingum fyrir hvern og einn þátttakenda. Hæðin var mæld þannig að þátttakendur 

stóðu með bak upp við vegg og hælar látnir snerta vegginn. Hefðbundin gólfvog var notuð til að mæla 

þyngd hjá þátttakendum. Þátttakendur fóru í blóðprufur á Landspítalann samhliða DXA mælingunum 

þar sem mæld voru D-vítamín, kalk, hormón og beinumsetningarvísar. Handleggur er þá stasaður þar 

sem æðin er svo kölluð fram og sýni tekin í viðeigandi glös samkvæmt beiðni og sýni send til 

greiningar. Þátttakendur voru mældir skömmu fyrir aðgerðina og mættu í eftirfylgni 12 mánuðum eftir 

aðgerð, 24 mánuðum eftir aðgerð og svo 36 mánuðum eftir aðgerð. 

 Afrit af upplýsta samþykkinu ásamt upplýsingabréfi til þátttakenda má finna í viðauka 1. Leyfi 

voru fengin frá Vísindasiðanefnd og Geislavörnum ríkisins, og var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar. Afrit af leyfunum má finna í viðauka 2.  

3.1 Þátttakendur 

Úrtakið var 74 einstaklingar á aldrinum 18-65 ára bæði karlar og konur sem allir höfðu gengist undir 

undibúningsmeðferð á Reykjalundi á tímabilinu 2010 til ársins 2012 og voru á leið í Roux-en-Y 

magahjáveituaðgerð. Fjórir þátttakendur mættu aðeins í grunnmælinguna en mættu ekki í mælingar í 

eftirfylgni og voru því útilokaðir frá þessari rannsókn. Gild gögn frá öllum tímapunktum og öllum 

breytum fengust frá 11 körlum og 59 konum. Þátttakendur duttu úr rannsókn vegna flutnings erlendis, 

þungunar og í einu tilvikinu var hætt við aðgerð en í öðrum tilvikum drógu þátttakendurnir sig úr  

rannsókninni. Þeir þátttakendur sem voru með sjúkdóm eða sem tóku inn lyf sem gátu haft áhrif á 

beinþéttnina voru útilokaðir frá þátttöku. Hvatt var til nægrar D-vítamín inntöku hjá öllum þátttakendum 

með töflum sem gáfu 20.000 alþjóðaeiningar á viku. 
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3.2 Beinþéttnimæling á hrygg 

Þátttakendur voru fengnir til að leggjast á bakið á rannsóknarbekk  DXA tækisins. Fætur voru hafðir 

útréttir og innróteraðir um 25 gráður og festir við sérstakan plastkubb með ól sem notaður var sem 

hjálpartæki til að koma í veg fyrir hreyfingu. Passað var að lendhryggur væri beinn og inni í 

myndsvæði, handleggir voru hafðir í þægilegri stöðu fyrir utan myndsvæðið. Beinþéttnin var svo mæld 

í hryggjarliðum L1 til L4. Hugbúnaður tækisins reiknaði út meðalbeinþéttni liðbolanna í mælieiningunni 

g/cm
2
. 

3.3 Beinþéttnimæling á mjöðm 

Í framhaldi af beinþéttnimælingu á hrygg var gerð beinþéttnimæling á mjöðm eða lærleggshálsi. 

Þátttakendur voru áfram hafðir í sömu stöðu á rannsóknarbekknum. Fætur voru enn innróteraðir svo 

minna sæist í minni lærhnútuna (e. lesser trochanter) Skannað var yfir mjaðmarvæðið og niður á 

lærlegginn. Hugbúnaður tækisins reiknaði út meðalbeinþéttni í mjöðm og lærleggshálsi í 

mælieiningunni g/cm
2
 eins og gert var fyrir lendhrygginn. 

3.4 Blóðprufur 

Niðurstöður blóðprufa voru sóttar í Heilsugátt Landspítalans sem er rafræn sjúkraskrá.  Þær breytur 

sem voru skoðaðar sérstaklega voru D-vítamín, kalk, PTH, ALP (e. alkaline phosphate, alkalín 

fosfatasi), kreatínin og albúmín. 

3.5 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna byggist á lýsandi og greinandi tölfræði. Við úrvinnslu gagna var notast við 

tölfræðiforritið SPSS útgáfa 23.0.0.0.. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir helstu breytur voru reiknuð út við 

grunnmælingu, 12 mánuði, 24 mánuði og 36 mánuði. Einnig voru prósentubreytingar á milli 

tímapunkta reiknaðar út til að sjá hversu mikið gildin breyttust á milli mælinga fyrir hvern og einn 

þátttakenda. Parað t-próf var notað til að kanna hvort marktækur munur væri á beinþéttni milli 

tímapunkta. Þegar könnuð var fylgni (r) á milli breyta var notast við fylgnistuðul Pearsons. Marktæknin 

var miðuð við 5% martektarmörk þar sem að p-gildi undir 0,05 var skilgreint sem tölfræðilega 

marktækt.  

 Tímabilin annars vegar frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu og hins vegar 12 mánaða 

að 36 mánaða mælingu voru skoðuð sérstaklega. Öll tölfræðiúrvinnslan fór fram sérstaklega fyrir hvort 

kyn um sig. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Meðaltöl mælinga hjá öllum þátttakendum 

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru 70 talsins og var meðalaldur þátttakenda í byrjun 

rannsóknartímabils 41,8 ± 10,5 ár hjá báðum kynjum (24-63 ár).  Mynd 4 sýnir hversu margir 

þátttakendur voru mældir í DXA tæki og hversu margir fóru í blóðprufu á hverjum tímapunkti. Nokkrir 

þátttakendur duttu úr rannsókn, tvær konur urðu ófrískar, hætt var við eina aðgerð og einn flutti til 

útlanda. Nokkrir þátttakendur fóru ekki reglulega í blóðprufu eða mættu ekki í beinþéttnimælingu en 

mættu í blóðprufur samkvæmt áætlun. Þátttakendafjöldi við útreikninga á blóðbreytum getur því verið 

örlítið breytilegur. 

 Þátttakendurnir léttust mest fyrsta árið eða um 35,8 ± 11,0 kg að meðaltali, marktækt tap 

meðal bæði karla og kvenna. Þátttakendurnir þyngdust síðan aðeins aftur eftir grunnmælinguna eða 

um 3,2 ± 8,0 kg á tímabilinu 12 mánuðir að 36 mánuðum (marktækt hjá báðum kynjum) en að 

meðaltali léttust þáttakendurnir um 30,3 ± 13,8 kg frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu og var sú 

breyting marktæk hjá bæði konum og körlum. Beinþéttnin lækkaði marktækt á öllum mælistöðum frá 

grunnmælingu að 36 mánaða mælingu heilt yfir bæði kynin um 11,44 ± 4,71% í lærleggshálsi, 14,42 ± 

6,24% í Ward‘s triangle, 15,18 ± 5,83% í lærleggshnútu, 13,70 ± 4,68% í heildarmjöðm og 11,90  ± 

5,68% í hrygg. Frá 12 mánaða mælingu að 36 mánaða mælingu var marktæk lækkun í beinþéttninni í 

öllum hópnum um 6,20 ± 3,59% í lærleggshálsi, 7,02 ± 4,72% í Ward‘s triangle, 7,01 ± 3,86% í 

lærleggshnútu, 6,30 ± 3,18% í heildarmjöðm og 3,79 ± 3,48% í hrygg.  

Frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu hækkaði D-vítamín gildi um 164,29 ± 177,42%, 

kalk  gildi hækkaði um 0,07 ± 4,69%, PTH gildi hækkaði um 36,07 ± 58,96%, ALP gildi lækkaði um 2,1 

± 23,06%, albúmín gildi hækkaði um 5,59 ± 8,60% og kreatínin lækkaði um 0,32 ± 14,90%. Á 

tímabilinu 12 mánaða mælingu að 36 mánaða mælingu hækkaði D-vítamínið um 23,00 ± 36,71%, kalk 

hækkaði um 1,62 ± 4,27%, PTH hækkaði um 23,21 ± 4,52%, ALP lækkaði um 1,7 ± 20,3%, albúmín 

hækkaði um 6,55 ± 10,08% og kreatínin hækkaði um 8,58 ± 14,97%. Tölfræðilegur marktækur munur 

reyndist vera á milli blóðprufumælinga, samkvæmt pöruðu t-prófi, annars vegar frá grunnlínu til 36 

mánaða og hins vegar frá 12 mánaða mælingu til 36 mánaða, undantekning frá þessu var breyting á 

ALP og kalki frá grunnlínu til 36 mánaða mælingar og kreatínin frá 12 til 36 mánaðar mælingar sem 

var ómarktæk. 
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Mynd 4. Flæðirit af DXA mælingum og blóðprufum 

 

4.2 Meðaltöl mælinga fyrir konur 

Í rannsóknarhópnum voru 59 konur þar sem meðalaldur var 41,2 ± 10,1 ár. Lýsandi tölfræði fyrir allar 

mælingar hjá konum á öllum tímapunktum má sjá í töflu 3. Frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu 

léttust konur að meðaltali um 30,2 ± 8,5 kg sem er marktækur munur en þær þyngdust aftur, þó 

ómarktækt, eftir fyrsta árið á tímabilinu 12 til 36 mánaða um 1,2 ± 6,9 kg. Beinþéttnin lækkaði 

marktækt á öllum mælistöðum frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu; um 12,14 ± 5,00% í 

lærlegg, 14,72 ± 6,65% í Ward‘s triangle, 15,35 ± 5,96% í lærleggshnútu, 14,02 ± 4,96% í 

heildarmjöðm, 12,41 ± 6,24% í hrygg. Frá 12 mánaða mælingu að 36 mánaða mælingu var lækkunin 
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einnig marktæk á öllum mælistöðum; 6,02 ± 3,76% í lærlegg, 6,53 ± 4,78% í Ward‘s triangle, 6,88 ± 

3,63% í lærleggshnútu, 6,27 ± 3,32% í heildarmjöðm, 3,74 ± 3,56% í hrygg.  

Meðaltal blóðprufa frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu sýndi að D-vítamín gildi 

hækkaði um 122,88 ± 102,03%, kalk gildi lækkaði um 0,02 ± 4,85%, PTH gildi hækkaði um 43,02 ± 

57,43%, ALP gildi lækkaði um 2,02 ± 24,45%, albúmín gildi hækkaði um 5,52 ± 8,89% og kreatínin 

lækkaði um 1,89 ± 13,73%. Frá tímabilinu 12 mánuðir að 36 mánaða mælingu sýnir að D-vítamín 

hækkaði 19,08 ± 34,33%, kalk hækkaði um 1,74 ± 4,41%, PTH hækkaði um 26,63 ± 46,15%, ALP 

hækkaði um 1,25 ± 19,85%, albúmín hækkaði um 6,71 ± 10,78% og kreatínin hækkaði um 7,73 ± 

14,05%. Tölfræðilegur marktækur munur var á blóðgildum þegar bornar voru saman annars vegar 

mælingar grunnlínu við 36 mánaða mælingar og hins vegar frá 12 mánaða mælingu til 36 mánaða, 

undantekning frá þessu var breyting á ALP og kalki frá grunnlínu til 36 mánaða mælingar og 12 til 36 

mánaða mælingar ásamt kreatínin frá grunnlínu að 36 mánaða mælingu sem var ómarktæk.  
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Tafla 3. Mælingar hjá konum á öllum tímabilum 

Konur 
Grunnmæling 

Meðaltal (SF) 

12 mánaða 

mæling 

Meðaltal (SF) 

24 mánaða 

mæling 

Meðaltal (SF) 

36 mánaða 

mæling 

Meðaltal (SF) 

Hæð (cm) 167,94 (6,27) 167,98 (6,21) 168,29 (6,22) 170,82 (8,19) 

Þyngd (kg) 116,3 (13,5) 81,0 (12,0) 79,6 (12,7) 88,6 (20,6) 

BMI (kg/m
2
) 41,32 (5,03) 28,75 (4,33) 28,11 (4,32) 30,25 (6,31) 

BMD hryggur 

(g/cm
2
) 

1,34 (0,16) 1,28 (0,16) 1,25 (0,17) 1,26 (0,19) 

BMD 

lærleggshnúta 

(g/cm
2
) 

0,96 (0,13) 0,86 (0,12) 0,82 (0,13) 0,82 (0,13) 

BMD 

lærleggsháls  

(g/cm
2
) 

1,13 (0,13) 1,05 (0,12) 1,01 (0,13) 1,00 (0,14) 

BMD Ward‘s 

triangle (g/cm
2
) 

0,96 (0,16) 0,87 (0,15) 0,84 (0,15) 0,80 (0,16) 

BMD 

heildarmjöðm 

(g/cm
2
) 

1,18 (0,14) 1,08 (0,13) 1,04 (0,14) 1,03 (0,14) 

PTH (ng/L) 44,86 (16,59) 47,95 (16,70) 49,87 (17,43) 56,79 (24,15) 

ALP (U/L) 80,21 (32,65) 76,97 (23,04) 74,90 (21,81) 78,17 (20,78) 

Kalk (mmól/L) 2,34 (0,10) 2,31 (0,08) 2,32 (0,10) 2,36 (0,11) 

Kreatínin 

(µmól/L) 
65,97 (9,01) 61,02 (10,51) 62,75 (9,59) 67,98 (14,18) 

Albúmín (g/L) 41,13 (3,31) 39,43 (3,02) 40,28 (3,86) 42,21 (3,94) 

D-vítamín 

(nmól/L) 
52,77 (24,88) 89,34 (32,98) 102,58 (35,35) 102,79 (32,39) 

 

 

4.3 Meðaltöl mælinga fyrir karla 

Í rannsóknarhópnum voru 11 karlar þar sem meðalaldur við grunnlínu var 44,8 ± 12,3 ár. Tafla 4 sýnir 

meðalgildi allra mælinga hjá körlum á öllum tímapunktum. Frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu 

léttust karlar marktækt að meðaltali um 30,7 ± 26,8 kg en þeir þyngdust marktækt aftur eftir fyrsta árið 

á tímabilinu 12 til 36 mánaða um 10,9 ± 7,9 kg. Beinþéttnin lækkaði á öllum mælistöðum frá 
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grunnmælingu að 36 mánaða mælingu; um 8,85 ± 2,07% í lærlegg, 13,34 ± 4,64% í Ward‘s triangle, 

14,57 ± 5,69% í lærleggshnútu, 12,53 ± 3,49% í heildarmjöðm og 10,04 ± 2,40% í hrygg. Frá 12 

mánaða mælingu að 36 mánaða mælingu var lækkunin; 6,90 ± 3,05% í lærlegg, 8,84 ± 4,38% í 

Ward‘s triangle, 7,48 ± 4,91% í lærleggshnútu, 6,44 ± 2,78% í heildarmjöðm og 3,98 ± 3,46% í hrygg. 

Munur á milli beinþéttnimælinga reyndist í öllum tilfellum vera tölfræðilega marktækur samkvæmt 

pöruðu t-prófi.  

Meðaltal blóðprufa frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu sýndi að D-vítamín gildi 

hækkaði marktækt um 377,25 ± 310,50%. Aðrar breytingar á blóðgildum voru ekki tölfræðilega 

marktækar. Frá tímabilinu 12 mánuðir að 36 mánaða mælingu varð marktæk hækkun á D-vítamíni um 

40,62 ± 44,16% og lækkun á ALP um 15,83 ± 14,99%. Önnur blóðgildi breyttust ekki marktækt. 
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Tafla 4. Mælingar hjá körlum á öllum tímabilum 

Karlar 

Grunnmæling 

Meðaltal 

(staðalfrávik) 

12 mánaða 

mæling 

24 mánaða 

mæling 

36 mánaða 

mæling 

Hæð (cm) 182,09 (8,33) 182,09 (8,21) 182,06 (8,78) 180,07 (9,38) 

Þyngd (kg) 151,6 (19,3) 110,2 (12,4) 112,8 (17,4) 117,1 (19,0) 

BMI (kg/m
2
) 45,81 (6,01) 33,48 (5,28) 34,45 (7,50) 36,73 (9,04) 

BMD hryggur 

(g/cm
2
) 

1,40 (0,15) 1,34 (0,17) 1,29 (0,20) 1,26 (0,09) 

BMD 

lærleggshnúta 

(g/cm
2
) 

1,03 (0,12) 0,96 (0,11) 0,88 (0,09) 0,89 (0,09) 

BMD 

lærleggsháls  

(g/cm
2
) 

1,16 (0,16) 1,12 (0,13) 1,06 (0,14) 1,07 (0,11) 

BMD Ward‘s 

triangle (g/cm
2
) 

0,93 (0,18) 0,87 (0,15) 0,79 (0,16) 0,80 (0,12) 

BMD 

heildarmjöðm 

(g/cm
2
) 

1,24 (0, 14) 1,16 (0,13) 1,08 (0,11) 1,10 (0,08) 

PTH (ng/L) 59,56 (22,24) 59,75 (27,05) 55,46 (20,18) 59,06 (29,94) 

ALP (U/L) 86,73 (16,91) 105,30 (25,82) 90,11 (18,75) 92,00 (14,28) 

Kalk (mmól/L) 2,34 (0,08) 2,32 (0,04) 2,33 (0,11) 2,38 (0,08) 

Kreatínin 

(µmól/L) 
76,18 (11,79) 71,10 (9,46) 72,67 (22,54) 78,63 (19,63) 

Albúmín (g/L) 42,75 (2,87) 42,00 (2,69) 39,89 (2,57) 43,14 (4,10) 

D-vítamín 

(nmól/L) 
32,62 (62) 65,89 (20,00) 68,44 (26,83) 87,79 (23,18) 

 

4.4 Tengsl þyngdarbreytinga og blóðgilda við breytingar á BMD 

Í töflu 5 má sjá niðurstöður fylgnigreiningar milli hlutfallslegra breytinga á þyngd og BMD fyrir konur og 

karla. Meðal karla reyndist vera marktæk fylgni milli hlutfallslegrar þyngdarbreytingar á tímabilinu frá 

grunnmælingu til 36 mánaða og breytinga á BMD í lærhnútu á sama tímabili. Meðal karla fannst einnig 

marktæk fylgni á milli þyngdarbreytinga á tímabilinu 12-36 mánaða og breytinga á BMD í 



  

32 

heildarmjöðm á sama tíma. Þeir sem léttust mest töpuðu mestu BMD. Aðrir fylgnistuðlar meðal karla 

voru ekki tölfræðilega marktækir. Enginn fylgnistuðull var marktækur hjá konum. 

 Fylgni milli breytinga á blóðgildum og BMD breytinga hjá konum má sjá í töflu 6. Marktæk 

fylgni fannst í nokkrum tilfellum, ýmist milli breytinga frá grunnlínu til 36 mánaða eða milli breytinga á 

tímabilinu frá 12 til 36 mánaða. 

Hækkandi D-vítamín tengdist meiri lækkun á BMD í hrygg (0-36 mánaða), hækkandi PTH tengdist 

meiri lækkun á BMD í lærleggshálsi, Ward‘s triangle og hrygg (12-36 mán), hækkandi ALP tengdist 

meiri lækkun á BMD í hrygg (0-36 mánaða), hækkandi kalk tengdist meiri lækkun á BMD í hrygg (0-36 

mánaða). Hækkandi kreatínin tengdist hækkun á BMD í hrygg bæði á tímabilinu frá grunnlínu til 36 

mánaða og 12 til 36 mánaða. Hækkandi albúmín tengdist lækkun á BMD í lærleggshnútu og 

heildarmjöðm (0-36 mánaða) og lækkun BMD í hrygg 12 til 36 mánaða.  

 Hjá körlum var ekki marktæk fylgni milli breytinga á blóð- og BMD gildum. Fylgni milli breytinga á 

blóðgildum og BMD hjá körlum má sjá í viðauka 3. 
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Tafla 5. Fylgni (r) fyrir BMD breytinga og þyngdarbreytinga á  öllum mælistöðum, hjá körlum og 
konum. 

 Prósentubreyting þyngd 

 Karlar Konur 

 Grunnmæling 

til 36 mánaða 

12 mánuðir til 

36 mánaða 

Grunnmæling 

til 36 mánaða 

12 mánuðir til 

36 mánaða 

Lærleggsháls BMD 

Prósentu breyting frá grunnmælingu til 36 

mánaða 

0,478  0,113  

Prósentu breyting frá 12 mánuðum til 36 

mánaða 

 0,366  -0,001 

Ward‘s triangle BMD 

Prósentu breyting frá grunnmælingu til 36 

mánaða 

0,434  -0,53  

Prósentu breyting frá 12 mánuðum til 36 

mánaða 

 0,16  -0,069 

Lærleggshnúta BMD 

Prósentu breyting frá grunnmælingu til 36 

mánaða 

0,788*  0,367  

Prósentu breyting frá 12 mánuðum til 36 

mánaða 

 0,607  0,312 

Heildarmjöðm BMD 

Prósentu breyting frá grunnmælingu til 36 

mánaða 

0,741  0,248  

Prósentu breyting frá 12 mánuðum til 36 

mánaða 

 0,759*  0,145 

Hryggur BMD 

Prósentu breyting frá grunnmælingu til 36 

mánaða 

0,448  -0,217  

Prósentu breyting frá 12 mánuðum til 36 

mánaða 

 0,473  0,154 

*Marktækt (p<0,05) 
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Tafla 6. Fylgni (r) milli breytinga á BMD og breytinga á blóðgildum hjá konum 

Taflan sýnir fylgni á milli BMD breytinga og blóðprufubreytinga á  ákveðnum mælistöðum hjá konum. 

Konur Prósentubreyting blóðprufur 

 D-vítamín PTH ALP Kalk Kreatinín Albúmín 

 Grunn-
mæling – 
36 
mánuðir 

12 
mánuðir – 
36 
mánuðir 

Grunn-
mæling – 
36 
mánuðir 

12 
mánuðir – 
36 
mánuðir 

Grunn-
mæling – 
36 
mánuðir 

12 
mánuðir – 
36 
mánuðir 

Grunn-
mæling – 
36 
mánuðir 

12 
mánuðir – 
36 
mánuðir 

Grunn-
mæling – 
36 
mánuðir 

12 
mánuðir – 
36 
mánuðir 

Grunn-
mæling – 
36 
mánuðir 

12 
mánuðir – 
36 
mánuðir 

Lærleggsháls BMD 

Prósentu breyting frá 
grunnmælingu til 36 
mánaða 

0,013  -0,332  -0,327  -0,088  0,246  -0,389  

Prósentu breyting frá 12 
mánuðum til 36 mánaða 

 0,296  -0,466*  -0,183  0,454  -0,053  -0,330 

Ward‘s triangle BMD 

Prósentu breyting frá 
grunnmælingu til 36 
mánaða 

0,237  -0,313  -0,314  -0,144  0,212  -0,570  

Prósentu breyting frá 12 
mánuðum til 36 mánaða 

 0,150  -0,448*  -0,359  0,133  -0,034  -0,238 

Lærleggshnúta BMD 

Prósentu breyting frá 
grunnmælingu til 36 
mánaða 

-0,066  -0,283  -0,304  -0,026  0,306  -0,840*  

Prósentu breyting frá 12 
mánuðum til 36 mánaða 

 0,228  -0,343  -0,029  0,203  -0,113  -0,233 

Heildarmjöðm BMD 

Prósentu breyting frá 
grunnmælingu til 36 
mánaða 

-0,061  -0,284  -0,344  -0,098  0,255  -0,822*  

Prósentu breyting frá 12 
mánuðum til 36 mánaða 

 0,235  -0,389  -0,063  0,245  -0,044  -0,277 

Hryggur BMD 

Prósentu breyting frá 
grunnmælingu til 36 
mánaða 

-0,501*  -0,365  -0,472*  -0,546*  0,494*  -0,652  

Prósentu breyting frá 12 
mánuðum til 36 mánaða 

 0,024  -0,530*  -0,253  -0,800  0,586**  -0,602* 

*Marktækt (p<0,05) 

**Marktækt (p<0,01) 
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5 Umræða 

Þegar einstaklingar fara í magahjáveituaðgerðir er mikilvægt að þekkja áhættuþætti aðgerðarinnar svo 

hægt sé að beita viðeigandi forvörnum og meðferðum við hugsanlegu beintapi. Markmið þessarar 

rannsóknar var að kanna langtímaáhrif verulegs þyngdartaps og truflaðrar næringarupptöku hjá 

einstaklingum með offitu eftir hjáveituaðgerð á maga og görnum á beinabúskap. Jafnvel þótt hægðist 

verulega á þyngdartapi og í sumum tilfellum yrði þyngdaraukning eftir fyrstu 12 mánuðina frá aðgerð, hélt 

beintap áfram. Þá sést að D-vítamín gildi þátttakenda eru vel yfir viðmiðunarmörkum og því virðist skýring 

á beintapinu ekki liggja í skorti þar á. Því má segja að hið mikla langtímatap á BMD sem sést meðal 

þátttakenda sé enn að miklu leyti óútskýrt. 

5.1 Þyngdarmælingar og beinþéttnimælingar 

Þrátt fyrir að RYGB magahjáveituaðgerðin sé skilvirk meðferð gegn offitu þá getur hún mögulega haft 

neikvæð áhrif á beinagrindina vegna mikils þyngdartaps á skömmum tíma (43, 44). Í þessari rannsókn 

voru allir þátttakendur yfir kjörþyngd fyrir aðgerð en mesta þyngdartapið átti sér stað á fyrsta árinu. Yfir allt 

rannsóknartímabilið (grunnmæling að 36 mánaða mælingu) misstu þátttakendurnir að meðaltali um 30 kg 

eftir fyrsta árið, milli 12 og 36 mánaða mælinga varð þyngdaraukning að meðaltali í úrtakinu. Sumir náðu 

að létta sig töluvert fyrsta árið en þyngdust svo aftur á meðan aðrir náðu að halda þyngdinni stöðugri eftir 

fyrsta árið. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir þar sem mesta þyngdartapið varð 

einnig á fyrsta árinu eftir magahjáveituaðgerð en það var eins í þessari rannsókn að mesta þyngdartapið 

var mest fyrsta árið eftir aðgerð (4, 5, 28) . 

 Í rannsóknum þar sem beinþéttni í úlnlið eða framhandlegg hefur verið mæld hjá sjúklingum í 

ofþyngd sem hafa farið í magahjáveituaðgerð og fylgst með þeim í einhvern tíma eftir aðgerð hefur ekki 

verið sýnt fram á breytingu á beinþéttninni.  Ástæðan gæti verið sú að úlnliður ber ekki mikla líkamsþyngd 

og til dæmis mjaðmirnar sem getur þá mögulega útskýrt meira þyngdartap í mjöðmum og lítið sem ekkert 

beintap í úlnlið (4, 49). Hins vegar er ekki ljóst hvers vegna beintap heldur áfram í þyngdarberandi beinum 

eftir að þyngdartap hættir og jafnvel verður þyngdaraukning. 

Í þessari rannsókn var beintap athugað í hrygg, heildarmjöðm, lærleggshálsi, lærleggshnútu og 

Ward‘s triangle. Marktækt beintap varð á öllum mælistöðum. Meðalbeinþéttnilækkunin var mest í 

lærleggshnútu en  minnst í lærleggshálsi frá grunnmælingu að 36 mánaða mælingu hjá báðum kynjum. 

Eftir að mesta þyngdartapið var yfirstaðið varð mest tap á beinþéttni í Ward‘s triangle og minnst í hrygg. 

Það virðist hægja verulega á beintapi í hrygg eftir fyrsta árið en beintap í lærleggshálsi, lærleggshnútu, 

heildarmjöðm og Ward‘s triangle hægist aðeins en er tapið svipað á þessum fjórum mælisvæðum. Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður Fleischer og félaga þar sem meiri lækkun var í 

lærleggshálsi en í heildarmjöðm (4). Hins vegar var BMD í hrygg  óbreytt og það sama má segja um 

niðurstöður Shanbhogue og félaga þar sem var tölfræðilega meiri lækkun í heildarmjöðm en hrygg eftir 12 

mánuði og 24 mánuði samanborið við grunnmælingu. Mesta þyngdartapið átti sér stað fyrsta árið eftir 

aðgerð en var svo stöðugt frá 12 að 24 mánaða mælingu sem er svipað og í þessari rannsókn (5). 

 Fylgni á milli þyngdartaps og beintaps virðist meiri hjá körlum en konum. Sérstaklega er há 

jákvæð fylgni í heildarmjöðm og lærleggshnútu hjá körlunum en fylgnin er töluvert lægri hjá konunum þrátt 
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fyrir að hún sé jákvæð. Samanborið við rannsókn Fleischer og félaga var há jákvæð fylgni á þyngdartapi 

og beintapi í heildarmjöðm og lærleggshálsi (4). 

5.2 Samband blóðgilda og BMD 

Með RYGB magahjáveituaðgerð getur orðið vanfrásog og hormónatruflanir, sem geta haft áhrif á beinin 

(43, 44). Eftir RYGB aðgerð fer matur framhjá skeifugörninni og aðeins af ásgörn, en þar fer mesta frásog 

á kalki fram. Aðgerðin getur einnig leitt til vanfrásogs á fituleysanlegum vítamínum eins og D-vítamíni 

(47). Í þessari rannsókn breyttust meðaltöl blóðprufa ekki mikið á milli mælinga bæði hjá körlum og 

konum. Það var mikil aukning á D-vítamín gildum eftir aðgerðina hjá báðum kynjum, líklega vegna 

aukinnar inntöku, en kalk, kreatínin og albúmín héldust nánast óbreytt bæði hjá körlum og konum. PTH 

gildi héldust þau sömu á milli mælinga hjá körlum en hjá konum var örlítil hækkun. Hjá konum var aðeins 

lækkun á ALP gildi en hjá körlum var hækkun. 

 Ekki reyndist vera mikil fylgni á milli breytinga blóðgilda og breytinga á beinþéttni. Ef það var há 

fylgni þá var hún í flestum tilfellum neikvæð. Sem dæmi var neikvæð fylgni milli breytinga á D-vítamíni og 

breytingar á BMD en skýringin gæti verið sú að þátttakendur hófu inntöku  D-vítamíns eftir aðgerðina. Hjá 

Shanbhogue og félögum var mikil aukning á D-vítamín gildum eins og í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar. Hins vegar, í rannsókn hjá Fleischer og félögum voru D-vítamín gildin lág frá grunnmælingu 

að 12 mánaða mælingu þrátt fyrir að sjúklingarnir tækju inn D-vítamín eftir aðgerð og kom það í ljós í 

þeirra rannsókn að vanfrásog var á D-vítamíni (4, 5) en ekki hægt að segja hvort um vanfrásog sé að 

ræða í þessari rannsókn. 

 Öllum þátttakendum var ráðlagt að taka aukalega inn kalk. Kalk í blóði var óbreytt á milli 

tímapunkta í þessari rannsókn en erfitt er að segja til hvort að aukin inntaka hafi bætt upp fyrir minna 

frásog eða ekki. Vanfrásog á kalki eftir RYGB aðgerð er þekkt, en í rannsókn Fleischer og félaga var kalk 

inntöku stjórnað og aukin frá grunnmælingu en þrátt fyrir það voru kalk gildi í blóði lág eftir aðgerð (4). 

 PTH gildin voru stöðug hjá körlum en hækkuðu hjá konum. PTH gildin voru einnig stöðug hjá 

Shanbhogue og félögum en hjá Fleischer og félögum voru PTH gildin búin að hækka þremur mánuðum 

eftir aðgerð en gildin urðu svo aftur þau sömu og við grunnmælingu sex mánuðum eftir aðgerð (4, 5). 

Þegar skoðuð voru síðari tvö árin í okkar rannsókn, það er á milli 12 og 36 mánaða, sást marktæk fylgni 

milli hækkandi PTH gildis og meira taps á beinþéttni hjá konum í lærleggshálsi, Ward‘s triangle og í 

hrygg. Hátt PTH gildi getur verið merki um ónæga kalk inntöku eða vanupptöku á kalki og D-vítamíni en 

hefur einnig áður sést meðal kvenna eftir magahjáveituaðgerð þar sem kalk og D-vítamín gildi voru 

eðlileg (60). Valderas og félagar leiða líkum að því að hátt PTH sé svörun við lágu D-vítamíni fyrir aðgerð 

en þeir mældu ekki PTH fyrir aðgerð. Í okkar rannsókn var umtalsverð marktæk hækkun á PTH meðal 

kvenna frá því fyrir aðgerð og því frekar líklegt að hækkunina megi rekja til aðgerðarinnar en til D-vítamín 

gildis fyrir aðgerð. 

5.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Helsti styrkur rannsóknarinnar var stórt úrtak kvenkyns þátttakenda og lengri eftirfylgni en í mörgum 

öðrum rannsóknum á þessu sviði. Annar styrkur rannsóknar var að sami geislafræðingur sá um allar 

beinþéttnimælingar og hæðar- og þyngdarmælingar. Einnig er góður kostur að  sama DXA tæki og 

tölvubúnaður voru notuð við beinþéttnimælingarnar sem dregur þá úr líkum á skekkjum í mælingum. 
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Veikleikar rannsóknar voru þá einna helst í blóðprufugildunum þar sem að það voru ekki öll gildin alltaf 

mæld í hvert sinn. Annar veikleiki rannsóknar var sá að karlarnir voru frekar fáir sem leiðir til þess að 

tölfræðilegt afl er lítið og minni líkur á að marktækar niðurstöður fáist hjá þeim. Veikleikar rannsóknar 

felast einnig í því að hvorki var tekið tillit til aldurs þátttakenda né hvort konur væru komnar á 

breytingaskeið. Sömuleiðis má þá nefna að mikil offita getur haft áhrif á nákvæmni DXA mælinga og 

valdið myndgöllum og það getur haft áhrif á mat á breytingum á beinþéttni yfir ákveðinn tíma hjá 

einstaklingum með offitu og ekki útilokað að slíkt hafi jafnvel haft einhver áhrif á þessar niðurstöður. Mælt 

beintap í þessari rannsókn er hins vegar svo mikið að mæliskekkja skýrir það ekki. Hugsanlega er þó 

betra að meta beinþéttni hjá offeitum einstaklingum með QCT tæki þar sem það virðist ekki vera eins 

næmt fyrir slíkum myndgöllum (28) en hagkvæmi DXA og öryggi veldur því að það verður oftar fyrir valinu 

í rannsóknum. 

5.4 Næstu skref 

Áhugavert væri að rannsaka þennan rannsóknarhóp enn frekar og skoða þá einstaklinga sem komnir eru 

með beingisnun eða beinþynningu eftir magahjáveituaðgerð þegar tekið er tillit til aldurs og þeirra kvenna 

sem eru komnar á breytingaskeiðið. Gaman væri líka að rannsaka hvort einstaklingar eftir 

magahjáveituaðgerðir séu í aukinni hættu á að beinbrotna samanborið við jafnaldra sem ekki hafa farið í 

magahjáveituaðgerð til meðferðar á offitu. Einnig væri áhugavert að ná til fleiri karla og rannsaka þá 

nánar eftir slíka aðgerð. 
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6 Ályktanir 

Mesta þyngdartapið á sér stað á fyrsta árinu en þyngdin virðist vera nokkuð stöðug eftir það þótt smá 

þyngdaraukning verði aftur eftir fyrsta árið hjá bæði konum og körlum. Þótt tengslin á þyngdartapi og 

beintapi séu til staðar er fylgnin ekki há. Beintapið virðist vera mest fyrsta árið eftir aðgerð en svo hægist 

aðeins á beintapinu og þá sérstaklega í hrygg. Blóðgildi virðast ekki hafa sterk tengsl á beintap en þó 

fundust áhugaverð tengsl milli hækkaðs PTH og aukins beintaps meðal kvenna, þrátt fyrir að bæði D-

vítamín og kalk gildi hafi verið stöðug og yfir kjörgildum. Þar sem að mikið tap á beinþéttni getur leitt til 

beinþynningar og aukið líkur á beinbrotum er mikilvægt að fylgjast með beinþéttni þeirra sem hafa farið í 

magahjáveituaðgerð til að koma í veg fyrir beinbrot hjá þessum hóp ásamt því að fylgja blóðgildum þeirra 

eftir (3). 
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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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Viðauki 2 
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Viðauki 3 

 

X ekki nógu margir einstaklingar 


