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REZUMAT
Obiectivele studiului. Evaluarea scăderii în greutate, a toleranţei alimentare, comportamentului alimentar şi a
indexului gastrointestinal de calitate a vieţii (GIQLI) la 5 ani după chirurgie bariatrică, în particular gastric sleeve
(SG).
Material şi metode. Este un studiu prospectiv, randomizat, pe o perioadă de 5 ani, ce a cuprins 88 de subiecţi
obezi, cu sau fară diabet zaharat, ce au suferit o intervenţie chirurgicală de gastric sleeve. Evaluarea toleranţei
alimentare, a comportamentului alimentar şi a indexului gastrointestinal de calitate a vieţii au fost realizate prin
completarea unor chestionare specifice la baseline, la fiecare 6 luni în primul 1,5 ani, apoi anual. Mai mult, au fost
analizate periodic caracteristicile clinice ale pacienţilor.
Rezultatele obţinute. La 5 ani după intervenţia chirurgicală, atât la pacienţii cu diabet zaharat, cât şi la cei
nediabetici s-a înregistrat o reducere marcată graduală a indicelui de masă corporală, perimetrului taliei şi şoldului,
cu obţinerea unor valori de 26,76±7,9 vs 35,1±6,9 kg/m2 , 89,59±15 vs 93,5±10 cm şi, respectiv, 106,38±11,2 vs
102,4±15,2 cm.
Încă după 6 luni de la intervenţia de gastric sleeve, scorul GIQLI s-a îmbunătăţit semnificativ la tot lotul studiat. Toţi
pacienţii au înregistrat o ameliorare în trei domenii ale chestionarului, status fizic, social şi emoţional, dar nu şi în
ceea ce priveşte simptomele gastrointestinale. Astfel, scorul total GIQLI preoperator şi la 5 ani postoperator a fost
de 107,4±15,2 puncte şi respectiv 116,2±13 puncte la pacienţii cu diabet zaharat, şi de 105,2±17 puncte, şi
respectiv 114,9±12 la pacienţii fără diabet.
Toleranţa alimentară s-a menţinut crescută la 5 ani postoperator în lotul studiat.
Concluzie. Laparoscopic gastric sleeve asigură o scădere eficientă în greutate şi un control efectiv asupra
comportamentului alimentar, toleranţei alimentare şi a calităţii gastrointestinale a vieţii timp de 5 ani, între ultimii
doi parametri existând o relaţie pozitivă, semnificativă statistic.
Cuvinte cheie: obezitate, gastric sleeve, toleranţă alimentară, calitatea vieţii

ABSTRACT
The objectives. Evaluation of weight loss, food tolerance, feeding behavior and gastrointestinal quality of life index (GIQLI) at 5 years after bariatric surgery, particularly gastric sleeve (SG).
Material and methods. This is a prospective, randomized study, for a period of five years, which included 88
obese subjects, with or without diabetes, that underwent gastric sleeve surgery. Evaluation of food tolerance, feeding behavior and gastrointestinal quality of life index were achieved by completing specific questionnaires at
baseline, every 6 months during the first 1.5 year, then annually. More, periodically we analyzed the clinical characteristics of patients.
The results. At 5 years after surgery, in patients with diabetes and in nondiabetic people was a gradual marked
reduction in body mass index, waist and hip perimeters with obtaining values of 26.76±7.9 vs 35.1±6.9 kg/m 2,
89.59±15 vs 93.5±10 cm, respectively, 106.38±11.2 vs 102.4±15.2 cm. Still after 6 months of gastric sleeve,
GIQLI score improved significantly in all study group. All patients had an improvement in three areas of the ques-
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tionnaire, physical, social and emotional status, but not in terms of gastrointestinal symptoms. Thus, the total score
GIQLI preoperative and 5 years postoperatively was 107.4±15.2 points and 116.2±13 points respectively, in patients with diabetes, and 105.2±17 points, respectively 114.9±12 in patients without diabetes. Food tolerance remained elevated at 5 years after surgery in the study group.
Conclusion. Laparoscopic gastric sleeve provides an effective weight loss and effective control over eating behavior, food tolerance and gastrointestinal quality of life for 5 years, and between the last two parameters there is
a positive relationship statistically significant.
Keywords: obesity, gastric sleeve, food tolerance, quality of life

INTRODUCERE
Chirurgia bariatrică este cea mai eficace procedură pentru managementul greutăţii şi ameliorarea
comorbidităţilor asociate obezităţii. Parametrii obiectivi utilizaţi în mod obişnuit pentru a evalua eficacitatea acestui tip de procedură chirurgicală sunt:
scăderea în greutate, remiterea/ameliorarea complicaţiilor asociate obezităţii, rata mortalităţii şi a complicaţiilor chirurgicale şi nutriţionale, precum şi rata reoperatorie (reversie sau conversie în altă procedură bariatrică) (1). Alături de aceşti parametri,
evaluarea în dinamică a toleranţei alimentare şi a
calităţii vieţii (în special pe plan gastrointestinal)
pot asigura informaţii suplimentare ce ajută pacientul să aibă o decizie informată asupra oportunităţii
şi a tipului de intervenţie chirurgicală bariatrică.
Aceşti parametri subiectivi personali au capacitatea
să fie relevanţi pentru pacient, adăugând o nouă
dimensiune deciziei lor.
Popularitatea tehnicii laparoscopice de gastric
sleeve (SG), relativ o nouă procedură bariatrică, a
crescut gradat în ultimii 7 ani, în concordanţă cu
efectele aşteptate şi înregistrate (2). Această metodă
chirurgicală bariatrică constă în rezecţia totală a
fundului gastric şi a marii curburi a stomacului (reprezentând aproximativ 80% din stomac), cu obţinerea unui tub gastric construit de-a lungul micii
curburi gastrice. SG determină astfel limitarea aportului alimentar secundar reducerii volumului gastric
şi distensabilităţii acestuia (3). Însă, scăderea în
greutate după SG este similară celei obţinute prin
tehnica de gastric by-pass (GBP) şi mai mare decât
după intervenţia de gastic banding (GB), fapt ce sugerează şi inducerea unor modificări neurohormonale gastrointestinale secundare (4-6).
Modificările anatomice şi fiziologice gastrointestinale induse astfel de chirurgia bariatrică pot influenţa toleranţa alimentară ori, mai specific, pot
creşte riscul de tulburări dispeptice (greaţă, vărsătură) sau de sindrom dumping.
De aceea, pentru a preveni aceste fenomene gastrointestinale nedorite, precum şi complicaţiile secundare (în special deficienţe nutriţionale), pacienţii
ce au suferit o intervenţie bariatrică sunt nevoiţi să

facă o schimbare substanţială în dietă şi în comportamentul alimentar: porţii mici alimentare, evitarea
alimentelor cu un bogat conţinut caloric (lipidic
sau/şi glucidic), ingestie lentă cu o masticaţie eficientă (7).
Calitatea vieţii este definită ca o percepţie multidimensională, emoţională sau psihologică a „stării
de bine“, funcţionalitate fizică, simptome şi tratament ale afecţiunii evaluate (8).
Putem afirma că toleranţa alimentară poate influenţa calitatea vieţii, o toleranţă scăzută fiind asociată cu disconfort digestiv, limitări nutriţionale extreme şi, astfel, tulburări de comportament alimentar
şi, nu în ultimul rând, izolare socială (7,9).
Câteva studii au evaluat toleranţa alimentară,
comportamentul alimentar şi calitatea vieţii din
punct de vedere gastrointestinal după SG, dar datele
sunt limitate şi pe o perioadă de urmărire relativ
scurtă.
În lumina acestor date, scopul acestui studiu a
fost de a investiga şi de a evalua în dinamică toleranţa alimentară, comportamentul alimentar şi indexul de calitate a vieţii din punct de vedere gastrointestinal (Gastrointestinal Quality of Life Index
– GIQLI) după SG pe o perioadă de 5 ani postoperator.

MATERIAL ŞI METODĂ
Acesta este un studiu prospectiv, care a evaluat
pierderea ponderală, toleranţa digestivă, comportamentul alimentar şi calitatea vieţii la 88 de pacienţi
obezi, spitalizaţi în cadrul Spitalului Clinic „Regina
Maria“ în perioada 2008-2009, care au fost supuşi
intervenţiei de SG pentru tratamentul obezităţii.
Selecţia pacienţilor a fost bazată pe preferinţele lor
şi pe baza contraindicaţiilor pentru alt tip de procedură bariatrică.
Pacienţi incluşi în studiu au fost evaluaţi timp de
5 ani conform principiilor declaraţiei de la Helsinki.
Au fost informaţi detaliat asupra riscurilor şi beneficiilor fiecărei proceduri de studiu şi au semnat consimţământul informat specific.
Intervenţia de gastric sleeve s-a realizat laparoscopic de aceeaşi echipă medicală.
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Pacienţilor li s-a evaluat periodic statusul ponderal prin monitorizarea: greutăţii, indicelui de masă
ponderală (IMC), circumferinţa taliei (CT), circumferinţa şoldului (CS), pierderea în greutate estimată
(estimated weight loss – EWL).
S-a evaluat prezenţa/absenţa diagnosticului de
diabet zaharat tip 2 (DZ) conform criteriilor Asociaţiei Americane de Diabet (ADA) (10). Pacienţii au
fost împărţiţi în 2 loturi în funcţie de prezenţa sau
absenţa diabetului zaharat.
La toţi pacienţii, calitatea vieţii a fost măsurată
utilizând indexul gastrointestinal de calitate a vieţii
(Gastrointestinal Quality of Life Index – GIQLI),
un chestionar cu 36 de întrebări, preoperator, la fiecare 6 luni în primul 1,5 ani, apoi anual timp de 5
ani după SG. Chestionarul este împărţit în 5 domenii: disfuncţie socială, status fizic, status emoţional,
simptome digestive şi efectele tratamentului aplicat. Rezultatele pentru fiecare aspect al calităţii
vieţii au fost calculate prin simpla adunare a punctelor date pentru fiecare întrebare. Indexul GIQLI
total este calculat prin adunarea tuturor punctelor
de la cele 36 de întrebări, scorul maxim posibil
fiind 144. Un scor mare se corelează cu o mai bună
calitate a vieţii (11).
Un chestionar de evaluare a toleranţei alimentare
post chirurgie bariatrică (food tolerance questionare
– FTQ), descris de Sutter şi colab., a permis evaluarea gradului de toleranţă alimentară a tuturor pacienţilor studiaţi (12). Acest chestionar a cuprins
trei domenii: a) satisfacţia personală asupra aportului alimentar curent (scor cuprins între 1 şi 5 puncte); b) gradul de toleranţă alimentară a 8 categorii
de alimente (carne roşie, carne albă, salată, legume,
carne, orez, paste, peşte) (scor total cuprins între 0
şi 16 puncte, pentru fiecare aliment scorul poate fi 0
= niciodată, 1 = dificultate de ingestie şi 2 = fără
dificultate de ingestie); c) frecvenţa vărsăturilor/regurgitărilor (scor de la 0 la 6 puncte, unde 0 pct. =
zilnic, 6 pct. = niciodată). Scorul cumulativ pentru
acest chestionar poate fi de minimum 1 punct (extrem de redusă toleranţă alimentară) şi de maximum
27 puncte (toleranţă alimentară maximă).

ANALIZA STATISTICĂ
Rezultatele au fost raportate ca medii±deviaţii
standard. Paired Student t*test a fost utilizat pentru
a compara datele înainte şi după intervenţia chirurgicală de SG. Statistica descriptivă a fost utilizată
pentru variabile demografice: sex, vârstă, greutate,
indice de masă corporală (IMC), circumferinţă talie
(CA), circumferinţă şold (CS). Semnificaţia statistică a fost setată la o valoare p <0,05. Toată analiza
statistică a fost realizată utilizând programul SPSS
versiunea 17.0. (software for Windows).

REZULTATE
La 5 ani după intervenţia chirurgicală, în ambele
grupuri (cu/fără diabet zaharat) s-a înregistrat o reducere marcată graduală a greutăţii corporale, a
indicelui de masa corporală, a perimetrului taliei şi
şoldului. Reducerea cea mai importantă a fost după
primele 6 luni postoperator (Tabelul 1 şi Tabelul 2).
Astfel, în lotul pacienţilor cu T2DM, IMC mediu
a scăzut de la o valoare de 43,65±9,5 kg/m² la
26,76±7,9 kg/m² (p<0,001) cu EWL mediu de
38,69±11,8% la 5 ani postoperator. Cea mai mare
reducere s-a realizat în primele 6 luni postoperator.
Circumferinţa medie a taliei (CT) a scăzut de la
120,59±17,2 cm la 89,59±15 cm (p<0,001) precum
şi circumferinţa medie a şoldului (CS) de la
129,17±14 cm la 106,38±11,2 cm (p<0,001), înregistrându-se o reducere a raportului talie/şold (RTS)
de la 0,93 ±0,08 la 0,84 ±0,06 (p<0,05).
În grupul pacienţilor fără diabet zaharat, s-a
constatat, de asemenea, o reducere a IMC de la
50,06±5,2 kg/m² la 35,1±6,9 kg/m² (p<0,001) după
5 ani de la intervenţie. Circumferinţa taliei, circumferinţa şoldului şi raportul talie/şold s-au redus
semnificativ statistic la 5 ani după SG, astfel: de la
138,8±13 cm la 93,5±10 cm (p<0,001), de la 142,2
±11,4 cm la 102,4±15,2 cm (p<0,001) şi, respectiv,
de la 0,97±0,09 la 0,91±0,05 (p<0,05). Procentul
mediu de greutate pierdut după 5 ani de la SG a fost
mai mic decât la lotul pacienţilor cu T2DM, respectiv 29,89±13,4% (p<0,05).

TABELUL 1. Evoluţia parametrilor clinici după SG la pacienţii obezi cu diabet zaharat tip 2
Parametrii clinici
IMC (kg/m2)
Circ. talie (CT)
Circ. șold (CS)
Raport talie/şold
EWL (%)

Preoperator
43,65±9,5
120,59±17,2
129,17±14
0,93±0,08
0

6 luni
35,06±6,2
102,4±12,1
117,03±11,8
0,87±0,06
19,66±8,1

1 an
30,88±7
95,8±14,5
111,21±9,2
0,86±0,07
29,25±11

1,5 ani
28,32±7,3
91,38±16,2
108,04±13,6
0,85±0,07
35,14±12,2

5 ani
26,76±7,9
89,59±15
106,38±11,2
0,84±0,06
38,69±11,8

p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05

194

REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 3, An 2014

TABELUL 2. Evoluţia parametrilor clinici după SG la pacienţii obezi fără diabet zaharat
Parametrii clinici
IMC (kg/m2)
Circ. talie
Circ. şold
Raport talie/şold
EWL (%)

Preoperator
50,06±5,2
138,8±13
142,2±11,4
0,97±0,09
0

6 luni
38,9±5
106±12,8
114,4±12,3
0,93±0,08
22,3±11,2

1 an
36,3±6,1
97,2±13,1
106,8±11,7
0,91±0,06
27,49±16,5

1,5 ani
34,7±5,4
91,8±11,9
100,5±13,8
0,91±0,07
30,69±13,6

5 ani
35,1±6,9
93,5±10
102,4±15,2
0,91±0,05
29,89±13,4

p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05

TABELUL 3. Evoluţia scorului total GIQLI mediu după SG la pacienţii obezi cu diabet zaharat
Parametru
Scorul GIQLI total mediu
la pacienţii cu DZ
Simptome digestive
Status fizic
Status emoţional
Status social

Preoperator
107,4±15,2

6 luni
109,5±10,2

1 an
111,3±7

1,5 ani
110,7±12,3

57,9±4,2,
10,1±2,4
10,5±3,2
9,2±1,3

59,4±4,6
14,6±4,2
12±1,6
12,1±0,9

63,5±6,5
18,1±5,2
13,6±2,0
13,7±2,8

62,3±4,2
22±8,6
16,4±4,2
13,5±3,2

5 ani
116,2±13

p

61,2±5
23,1±4,1 <0,05
17,2±3,4 <0,05
15,2±4,1 <0,05

TABELUL 4. Evoluţia scorului total GIQLI mediu după SG la pacienţii obezi fără diabet zaharat
Parametru
Scorul GIQLI total mediu
la pacienţii fără DZ tip2
Simptome digestive
Status fizic
Status emoţional
Status social

Preoperator
105,2±17

6 luni
109,3±9,2

1 an
112,7±12

1,5 ani
114,3±10,3

60,8±2
10,7±4,8
10,7±4,3
10,5±1,3

63,4±4,6
13,8±4,2
13,9±2,6
12,2±1,8

66,5±5,5
16,5±5,2
15,6±2,4
13,3±3,8

62,3±7,1
17,9±3,6
17,4±3,2
13,8±3,4

5 ani
114,9±12

p

60,2±6,1
21,2±4,7 <0,05
16,9±6,4 <0,05
14,7±5,5 <0,05

TABELUL 5. Evoluţia scorului FTQ total mediu după SG la toţi pacienţii
Parametru
Preoperator
Scorul FTQ total mediu la toţi pacienţii (1-27 pct)
24,5±6,6
Satisfacţia aportului alimentar current (1-5 pct)
4,5±2
Gradul toleranţei alimentare (0-16 pct)
14,5±4,4
Vărsături/regurgitare (0-6 pct)
6±2

Scorul general GIQLI mediu a înregistrat o
îmbunătăţire semnificativă statistic la ambele loturi
de pacienţi pe toată durata de evaluare, mai ales la
pacienţii fără diabet zaharat. Astfel, scorul total
preoperativ şi la 5 ani postoperator a fost de 107,4±
15,2 puncte şi, respectiv, 116,2±13 puncte la pacienţii cu diabet zaharat, şi de 105,2±17 puncte, şi
respectiv 114,9±12 la pacienţii fără diabet (Tabelul
3 şi Tabelul 4).
În tot lotul studiat se poate observa o îmbunătăţire
în trei domenii ale chestionarului specific pentru
calcularea indexului GIQLI, şi anume statusul fizic,
emoţional şi social, dar nu şi în ceea ce priveşte
simptomele gastrointestinale.
Rezultatele în dinamică a chestionarului FTQ
aplicat pacienţilor sunt prezentate în Tabelul 5. Se
constatată după 5 ani de la intervenţia de gastric
sleeve o reducere nesemnificativă statistic (p>0,05)
a scorului în toate cele 3 domenii urmărite, cu excepţia, aşa cum era de aşteptat, a simptomelor gastointestinale, unde scorul s-a micşorat semnificativ.

6 luni
15,9±8,2
3,0±1,2
11,3±6
2,4±1,2

1 an
20,8±10
3,2±1,5
13,4±4,2
3,8±3,5

1,5 ani
21,6±11,3
3,8±3,1
12,5±4,6
4,2±2,2

5 ani
22,2±12
4,1±2,1
12,2±6
4,6±1,8

DISCUŢII
O metaanaliză efectuată de Brethauer şi colab. a
evaluat 23 de studii, ce au cuprins aproximativ 1.623
de pacienţi ce au suferit o intervenţie chirurgicală
de SG şi au avut o perioadă de urmărire de maximum
3 ani (13). Media excesului ponderal pierdut (%
EWL) descrisă a fost cuprinsă între 33 şi 85%, cu o
medie de 55,1%, faţă de studiul nostru, unde la 5
ani s-au înregistrat valori medii EWL de 29,89 şi
38,69%. În această analiză, cu privire la intervalul
de timp postoperator, s-au raportat valori medii ale
EWL de: 48,2% la 6 luni (3 studii), 55,85% la 1 an
(14 studii), 59,8% la 1,5 ani (3 studii), 52,4% la 2
ani (2 studii) şi 66% la 3 ani (1 studiu). Comparativ
cu alte tehnici bariatrice, % EWL după SG este mai
mare decât după bandingul gastric şi similar celei
de după bypass gastric (14).
Este cunoscut faptul că remisia totală/parţială a
comorbidităţilor şi complicaţiilor obezităţii, precum
şi îmbunătăţirea calităţii vieţii sunt importante în
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determinarea rezultatelor acestei proceduri bariatrice.
Indexul GIQLI este utilizat pentru a încorpora
impactul tulburărilor gastrointestinale asupra calităţii vieţii. Datele despre acest parametru sunt întâlnite mai ales la pacienţii ce au experimentat intervenţii chirurgicale de bypass gastric sau de banding
gastric, în timp ce informaţiile legate de SG sunt
limitate (15-17). Un studiu efectuat de Ser şi colab.
în 2010 a raportat îmbunătăţirea indexului GIQLI
la 1 an după SG, dar cu o reducere sub cea preoperatorie la 1 an (15), spre deosebire de studiul nostru,
unde acest index a înregistrat o creştere constantă
în 5 ani postoperator. Această discrepanţă poate fi
explicată prin existenţa unor complicaţii subsecvente (reflux gastrointestinal etc.) sau prin numărul
diferit de pacienţi studiaţi.
Un alt parametru, toleranţa alimentară, poate
reduce calitatea vieţii din cauza disconfortului creat,
a modificărilor alimentare impuse şi a izolării sociale posibile (9). Schweiger şi colab. au raportat
un scor total FTQ de 20,4 puncte după SG, mai mic
decât în studiul nostru, respectiv 22,2 puncte (18).
Această diferenţă poate fi explicată prin durata mai
mare de urmărire în lotul nostru (5 ani versus 18
luni), ce conferă posibilitatea adaptării gastrointestinale.
Mai mult, în studiul nostru a fost identificată o
corelaţie pozitivă între toleranţa alimentară totală şi
scorul total GIQLI.

CONCLUZII
SG asigură o scădere în greutate stabilă şi adecvată pe termen relativ lung, putând fi considerată o
procedură chirurgicală definitivă pentru obezitatea
morbidă.
Calitatea vieţii din punct de vedere gastrointestinal (evaluată prin GIQLI index) şi toleranţa
alimentară (FTQ) sunt satisfăcătoare la 5 ani după
intervenţia de gastric sleeve, atât la pacienţii cu
diabet zaharat, cât şi la cei nediabetici, între aceşti
parametri existând o relaţie pozitivă semnificativă.
Aceste două măsurători pot fi utilizate pentru a
completa end-point-urile clinice urmărite (reducerea greutăţii, ameliorarea comorbidităţilor şi complicaţiilor obezităţii) la pacienţii ce au fost supuşi
intervenţiei de gastric sleeve, şi mai ales îi pot ajuta
pe pacienţi în luarea unei decizii operatorii informate. Mai mult, aceste rezultate pot fi folosite pentru a recomanda o definiţie mai standardizată a „succesului scăderii în greutate“ după gastric sleeve.
Având în vedere numărul de pacienţi cuprins în
acest studiu, sunt necesare cercetări viitoare extinse
pentru evaluarea comportamentului alimentar şi a
complianţei la consilierea nutriţională postbariatrică, putând fi stabilit astfel dacă această consiliere
se corelează cu indexul GIQLI sau/şi cu scorul
FTQ.
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