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REZUMAT
Obezitatea şi diabetul zaharat sunt două afecţiuni strâns intercorelate, cu o incidenţă crescută în lume, 

mortalitatea legată de aceste două afecţiuni fi ind estimată a se dubla între 2005 şi 2030. Datorită limitărilor 
tratamentului medical al celor două afecţiuni, tratamentul chirurgical al obezităţii a înregistrat o creştere 
de 10 ori în ultima decadă. Ameliorarea rapidă a homeostaziei glicemice, disproporţionată cu gradul pierderii 
în greutate, sugerează efectul chirurgiei bariatrice de ameliorare a mecanismelor fundamentale fi ziopatologice 
de apariţie a diabetului zaharat.

Obiectivele studiului. Evaluarea efectului chirurgiei bariatrice, în particular gastric sleeve, asupra 
funcţiei beta-pancreatice şi a statusului ponderal.

Material şi metode. Este un studiu prospectiv, randomizat, pe o perioadă de 5 ani, ce a cuprins 88 de 
subiecţi obezi, ce au suferit o intervenţie chirurgicală de gastric sleeve, cu sau fără tulburări de glicoreglare 
cunoscute. Evaluarea funcţiei beta-pancreatice şi compoziţia corporală au fost realizate la baseline, la fi ecare 
6 luni în primul an, apoi anual.

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 perimetrului şold, cu obţinerea unor valori de 26,76 ± 7,9 kg/m2 vs 35,1 ± 6,9 kg/m2, 89,59 ± 15 cm vs 93,5 
± 10 cm şi respectiv, 106,38 ± 11,2 cm vs 102,4 ± 15,2 cm.

În ceea ce priveşte controlul glicemic, la pacienţii cu T2DM, media glicemiei a jeun (FPG) şi media 
HbA1c a scăzut semnifi cativ, de la 165,6 ± 28,5 mg/dl la 101,2 ± 12,8 mg/dl (p < 0,001), respectiv de la 
7,6 ± 0,7% la 6,1 ± 0,4% (p < 0,001) la 5 ani postoperator. O reducere semnifi cativă a nivelurilor plasmatice 
a jeun a insulinemiei şi peptidului C au fost observate la fi ecare etapă de evaluare în comparaţie cu valorile 
preoperative (16,5 ± 10,4 μU/ml şi, respectiv, 2,68 ± 1,2 ng/ml) la pacienţii cu diabet, evidenţiind îmbu-
nătăţirea funcţiei β pancreatice asociată ameliorării controlului glicemic.
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La sfârşitul perioadei de urmărie, s-a constatat o rată de ameliorare a T2DM de 38,46%; ratele remisiei 
parţiale şi totale a T2DM au fost egale, de 30,77%.

Concluzie. Laparoscopic gastric sleeve asigură un control glicemic durabil timp de 5 ani, restabilind 
funcţia beta-pancreatică şi reducând masa de ţesut adipos, corectând astfel mecanismele fi ziopatologice de 
apariţie a diabetului zaharat tip 2.

Cuvinte cheie: obezitate, gastric sleeve, control glicemic

ABSTRACT
Obesity and diabetes mellitus are two diseases closely interrelated with an increased incidence in the 

world, these two diseases related-mortality is estimated to double between 2005 and 2030. Due to the limita-
tions of medical treatment of the two diseases, surgical treatment of obesity has increased 10 times in the last 
decade. Rapidly improvements in glucose homeostasis, disproportionate to the degree of weight loss, sug-
gesting the eff ect of bariatric surgery to improve the basic pathophysiological mechanisms of diabetes mel-
litus.

Objective. Evaluating the eff ect of bariatric surgery, particularly gastric sleeve, on pancreatic beta-func-
tion and weight status.

Materials and methods. This was a prospective, randomized study, for a period of fi ve years, which in-
cluded 88 obese subjects, who underwent gastric sleeve laparoscopic surgery, with or without known glu-
cosemetabolism disorders. Evaluation of the pancreatic beta-cells function and body composition were taken 
at baseline, every 3 months for the fi rst year and then every year.

Results. After 5 years after surgery, in patients with or without diabetic disease was a gradual marked 
reduction in body mass index, waist and hip perimeter with obtaining values of 26.76 ± 7.9 kg/m2 vs 35.1 ± 
6.9 kg/m2, 89.59 ± 15 cm vs 93.5 ± 10 cm, and respectively, 106.38 ± 11.2 cm vs 102.4 ± 15.2 cm. 

With regard to glycemic control in patients with T2DM, mean fasting plasma glucose (FPG) and the 
mean HbA1c decreased signifi cantly from 165.6 ± 28.5 mg/dl to 101.2 ±1 2.8 mg/dl (p < 0.001), and from 
7.6 ± 0.7% to 6.1 ± 0.4% (p < 0.001) at 5 years after surgery. A signifi cant reduction in fasting serum levels 
of C-peptide and insulinemia were observed at each stage of the postoperative assessment compared to initial 
values (16.5 ± 10.4 μU/ml and 2.68 ± 1.2 ng/ml) in patients with diabetes, showing an improvement in the 
function of pancreatic β cell associated with improved glycemic control. At the end of the follow up period, 
there was a 38.46% rate of improvement of T2DM and a partial and total remission rates of T2DM were 
equal to 30.77%.

Conclusion. Laparoscopic gastric sleeve provides durable glycemic control for 5 years, restoring beta-
pancreatic function and reducing adipose tissue mass, thus reversing the pathophysiological mechanisms of 
type 2 diabetes mellitus.

Keywords: obesity, gastric sleeve, glycemic control

INTRODUCERE
Obezitatea şi diabetul zaharat sunt două afec-

ţiuni strâns intercorelate, cu o incidenţă crescută 
în lume, mortalitatea legată de aceste două 
afecţiuni fi ind esti mată a se dubla între 2005 și 
2030 (1). 

Cele două mecanisme fi ziopatologice ale dia-
betului zaharat ti p 2 (T2DM), insulinorezistenţa 
și defectul insulinosecretor, conduc la hipergli-
cemie progresivă și, în consecinţă, la complicaţii 
micro- și macrovasculare. 

Deşi modifi carea sti lului de viaţă și terapia 
an ti hiperglicemiantă orală îmbunătăţesc contro-
lul glicemic, majoritatea pacienţilor nu ati ng 

con trolul glicemic opti m refl ectat de o valoare a 
hemoglobinei glicozilate (HbA1c) ≤ 7% recoman-
dată de ghiduri (2). Inexorabilul progres al bolii 
diabeti ce la majoritatea pacienţilor necesită te-
rapie insulinică. Majoritatea pacienţilor cu dia-
bet zaharat ti p 2 sunt supraponderali și obezi, în 
special cu obezitate abdominală, fapt strâns co-
relat cu inducerea insulinorezistenţei, pre zenţa 
sindromului metabolic și riscul cardiovascular 
cres  cut. 

Mulţi agenţi anti hiperglicemianţi, în special 
insulina, exacerbează surplusul ponderal și astf el 
limitează benefi ciile induse de modifi carea sti lu-
lui de viaţă, agravând tulburarea fi ziopatologică 
subiacentă specifi că diabetului ti p 2 (3).
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În acest context, datorită limitărilor efi ca ci-
tăţii terapiei medicale anti diabeti ce, chirurgia spe-
cifi că obezităţii (bariatric surgery) a înregistrat o 
creștere de 10 ori în ulti ma decadă (4).

Popularitatea tehnicii laparoscopice de gas-
tric sleeve (LSG), relati v o nouă procedură baria-
trică, a crescut gradat în ulti mii 7 ani, în con cor-
danţă cu efectele așteptate și înregistrate (5). 
Principalele avantaje, comparati v cu alte tehnici 
chirurgicale bariatrice, sunt durata relati v scurtă 
a intervenţiei, incidenţa redusă a sindromului 
dumping și a posibilelor defi cite nutriţionale (6-
10).

Această metodă chirurgicală bariatrică constă 
în rezecţia totală a fundului gastric și a marii 
curburi a stomacului (reprezentând aproximati v 
80% din stomac), cu obţinerea unui tub gastric 
construit de-a lungul micii curburi gastrice. Astf el, 
LSG determină limitarea aportului alimentar se-
cundar reducerii volumului gastric și distensa bi-
lităţii acestuia (11). Însă scăderea în greutate 
după LSG este similară celei obţinute prin teh-
nica de gastric by-pass (GBP) și mai mare decât 
după intervenţia de gastric banding (GB), fapt ce 
sugerează și inducerea unor modifi cări neuro-
hormonale gastrointesti nale (12-16). Mai mult, 
o serie de studii au arătat că LSG este asociată 
cu o rată mare de rezoluţie a diabetului zaharat 
ti p 2 și a altor comorbidităţi asociate obezităţii, 
ca hipertensiunea, dislipidemia etc. (17-21). Ame -
liorarea metabolismului glucidic, dispropor ţio-
nată cu gradul pierderii ponderale, sugerează 
efec tul LSG de reversibilitate a defectelor fi zio-
patologice fundamentale ale T2DM. Fiind o teh-
nică relati v recentă, efectul pe termen lung al 
LSG în ceea ce privește remisia tulburărilor de 
glicoreglare este în prezent sub observaţie.

În această perspecti vă, scopul studiului nostru 
a fost de a evalua efectul LSG asupra home osta-
ziei glicemice pe o perioadă de 5 ani la subiecţi 
obezi cu sau fără tulburări de glicoreglare.

MATERIAL ŞI METODĂ

Pacienţi
Cercetarea a cuprins 88 de pacienţi obezi, 

spitalizaţi în cadrul Spitalului Regina Maria în 
perioada 2008-2009, ce au fost supuşi inter ven-
ţiei de LSG pentru tratamentul obezităţii. Se-
lecţia pacienţilor a fost bazată pe preferinţele 
lor și pe baza contraindicaţiilor pentru alt ti p de 
procedură bariatrică. 

Pacienţii incluşi în studiu au fost evaluaţi con -
form principiilor declaraţiei de la Helsinki. Au fost 
infomaţi detaliat asupra riscurilor şi benefi ciilor 

fi ecărei proceduri de studiu şi au semnat con-
sim ţământul informat specifi c.

Intervenţia de gastric sleeve s-a realizat la-
paroscopic de aceeaşi echipă medicală.

S-a evaluat prezenţa/absenţa diagnosti cului 
de diabet zaharat ti p 2 conform criteriilor Aso-
ciaţiei Americane de Diabet (ADA) (2). S-a iden-
ti fi cat durata T2DM şi medicaţia anti hiper gli-
cemiantă pentru fi ecare pacient.

Remisia completă a diabetului zaharat ti p 2 a 
fost defi nită conform ghidului ADA, ca o valoare 
glicemică a jeun mai mică de 100 mg/dl și o va-
loare a HbA1c sub 5,7%, fară terapie farma co-
logică specifi că. Remisia parţială a T2DM a fost 
defi nită ca o valoare glicemică a jeun între 100 
mg/dl și 125 mg/dl și o valoare a HbA1c între 
5,7% și 6,4%, fără terapie farmacologică spe-
cifi că. Ameliorarea bolii diabeti ce a fost consi-
derată în cazul oricărei îmbunătăţiri a controlului 
glicemic sub aceleași doze terapeuti ce specifi ce 
sau care a impus reducerea acestora.

Designul studiului
În acest studiu prospecti v, randomizat, toţi 

subiecţii au fost evaluaţi complet preoperator şi 
de-a lungul perioadei de urmărire de 5 ani, 
iniţial la 6 luni în primul an și ulterior anual, în 
ceea ce privește: comportamentul alimentar, 
pa rametrii antropometrici și clinici, medicaţia 
asociată, probe biologice specifi ce pentru meta-
bolismul glucidic, lipidic, proteic, mineral și alte 
investi gaţii paraclinice (ecografi e, endoscopie, 
bioimpedanţă etc.). Modifi cările în greutatea 
pa cienţilor s-au exprimat ca procent de scădere 
în greutate comparati v cu greutatea iniţială 
(Esti mated Weight Loss – EWL).

Biologic
Probele de sânge s-au recoltat după un post 

alimentar de cel puţin 10 ore. Glicemia plas-
mati că a jeun (FPG) a fost determinată folosind 
metoda enzimati că. Hemoglobina glicozilată 
(HbA1c) a fost evaluată prin metoda croma to-
grafi că (HPLC). Insulinemia plasmati că a jeun 
(Ins) fost măsurată prin metoda radioimunolo-
gică (RIA). C-pepti dul (C-p) a fost determinat 
prin metoda imunologică a chemiluminoscenţei. 
Din valoarea glicemiei și a insulinemiei a jeun 
s-a calculat indexul de insulinosensibilitate 
(HOMA-IR) conform formulei: HOMA-IR = (Ins 
[μU/ml] x FPG [mmol/l])/22.5.

Analiza statistică
Rezultatele au fost raportate ca medii ± de-

viaţii standard. Paired Student t*test a fost 
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uti lizat pentru a compara datele înainte și după 
intervenţia chirurgicală metabolică. Stati sti ca 
des cripti vă a fost uti lizată pentru variabile de-
mografi ce: sex, vârstă, greutate, indice de masă 
corporală (IMC), circumferinţă talie (CA), cir-
cum ferinţă șold (CS). Semnifi caţia stati sti că a 
fost setată la o valoare p < 0,05. Toată analiza 
stati sti că a fost realizată uti lizând programul 
SPSS versiunea 17.0. (soft ware for Windows)

REZULTATE
Caracteristi cile iniţiale ale pacienţilor eva-

luaţi în studiul nostru ti mp de 5 ani sunt pre-
zentate în Tabelul 1.

TABELUL 1. Caracteristi cile iniţiale ale pacienţior cu şi 
fără diabet zaharat

 Nr. 
pacienţi

Vârsta 
medie

Sex F 
(%)

Sex M 
(%)

Durata 
medie 

DZ (ani)
Grup cu 
T2DM

26 45,75 ± 7,3 61,54 38,46 7,5 ± 3,2

Grup fără 
T2DM

62 36,67 ± 6,8 61,29 38,71 0

Greutatea corporală. Distribuţia ţesutului 
adipos

La 5 ani după intervenţia chirurgicală, în am-
bele grupuri s-a înregistrat o reducere marcată 
graduală a greutăţii corporale, indicelui de masa 
corporală, perimetrului taliei și perimetrului 
șold. Reducerea a fost importantă încă după pri-
mele 6 luni postoperator (Tabelul 2 și Tabelul 3).

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 post-
operatorii. Circumferinţa medie a taliei (CT) a 
scăzut de la 120,59 ± 17,2 cm la 89,59 ± 15 cm 
(p < 0,001), precum și circumferinţa medie a șol-
dului (CS), de la 129,17 ± 14 cm la 106,38 ± 11,2 
cm (p < 0,001), înregistrându-se o reducere a ra-
portului talie/șold (RTS) de la 0,93 ± 0,08 la 0,84 
± 0,06 (p < 0,05).

TABELUL 2. Evoluţia parametrilor clinici după LSG la 
pacienţii obezi cu diabet zaharat ti p 2

Parametri clinici Preoperator 6 luni 1 an 1,5 ani 5 ani p
IMC (kg/m2) 43,65 ± 9,5 35,06 ± 6,2 30,88 ± 7 28,32 ± 7,3 26,76 ± 7,9 < 0,001
Circ. talie (CT) 120,59 ± 17,2 102,4 ± 12,1 95,8 ± 14,5 91,38 ± 16,2 89,59 ± 15 < 0,001
Circ. șold (CS) 129,17 ± 14 117,03 ± 11,8 111,21 ± 9,2 108,04 ± 13,6 106,38 ± 11,2 < 0,001
Raport talie/șold 0,93 ± 0,08 0,87 ± 0,06 0,86 ± 0,07 0,85 ± 0,07 0,84 ± 0,06 < 0,05
EWL (%) 0 19,66 ± 8,1 29,25 ± 11 35,14 ± 12,2 38,69 ± 11,8

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 șoldului și raportul talie/șold s-au 
redus semnifi cati v stati sti c la 5 ani după LSG, 
astf el: 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) și, respecti v, de la 0,98 ± 0,09 la 0,91 
± 0,05 (p < 0,05). Procentul mediu de greutate 
pierdut după 5 ani de la LSG a fost mai mic decât 
la lotul pacienţilor cu T2DM, respecti v 29,89 ± 
13,4%.

Controlul glicemic. Funcţia beta-pancreatică
Modifi cările absolute ale valorilor medii ale 

pa rametrilor ce exprimă controlul glicemic și 
funcţia beta-pacreati că la 5 ani după LSG au fost 
semnifi cati v mai mari la pacienţii cu diabet za-
harat ti p 2 decât la grupul nondiabeti c.

În ceea ce priveşte controlul glicemic, la pa-
cienţii cu T2DM, media FPG şi media HbA1c a 
scăzut semnifi cati v de la 165,6 ± 28,5 mg/dl la 
101,2 ± 12,8 mg/dl (p < 0,001) și, respecti v, de la 
7,6 ± 0,7% la 6,1 ± 0,4% (p < 0,001) la 5 ani post-
operator. Cea mai mare reducere a FPG a fost 
observată la 6 luni după intervenţie, dar rezul-
tatele au fost semnifi cati ve stati sti c la fi ecare 
etapă de evaluare (Tabelul 4). 

O reducere semnifi cati vă a nivelurilor plas-
mati ce a jeun a insulinemiei și pepti dului C au 
fost observate la fi ecare etapă de evaluare în 
com paraţie cu valorile preoperati ve (16,5 ± 10,4 
μU/ml și respecti v 2,68 ± 1,2 ng/ml) la pacienţii 
cu diabet zaharat, evidenţiind o îmbunătăţire a 
funcţiei β pancreati ce asociată ameliorării con-
tro lului glicemic (Tabelul 4). 

Mai mult, la pacienţii cu T2DM, studiul nos-
tru a evidenţiat că insulinorezistenţa, esti mată 
prin formula HOMA-IR, a înregistrat o reducere 
semnifi cati vă la fi ecare moment de evaluare, 
după 5 ani variind de la 6,75 ± 4,4 la 1,77 ± 0,98 
(p < 0,001) (Tabelul 4). 

Şi la grupul subiecţilor normoglicemici s-a 
constatat o evoluţie benefi că a FPG și a HbA1c la 
5 ani postoperator, de la 105,7 ± 22,3 mg/dl la 
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88,4 ± 12,9 mg/dl (p < 0,001) și, respecti v, de la 
5,7 ± 0,9% la 5,31 ± 0,5% (p < 0,001). Variaţia 
valorilor plasmati ce ale insulinemiei și pepti dul 
C, dar și a HOMA-IR la acest grup de pacienţi 
este sugesti vă pentru ameliorarea funcţiei β 
pan creati ce și a insulinorezistenţei.

Evoluţia diabetului zaharat tip 2
26 de pacienţi cu diagnosti c preoperator de 

diabet zaharat ti p 2 au fost evaluaţi permanent 
pe parcursul întregii perioade de 5 ani, din care 
iniţial: 8 pacienţi erau trataţi doar cu dietă spe-
cifi că, 14 pacienţi primeau anti diabeti ce orale și 
4 pacienţi erau insulinotrataţi. După 6 luni post-
operator, 19,23% din subiecţi au prezentat re-
misia parţială T2DM; la 1 an, 1,5 ani și 5 ani după 
LSG rata remisiei parţiale a fost de 34,62%, 
38,46% și, respecti v, 30,77%. Ameliorarea bolii 
diabeti ce s-a constatat la 50%, 38,46, 34,62% și 
la 38,46% din subiecţi la 0,5, 1, 1,5 ani și, res-
pecti v, 5 ani după intervenţia chirurgicală (Fig. 1). 
După 5 ani, la 30,77% din pacienţi s-a înregistrat 
remisia completă a diabetului.

Remisia diabetului zaharat a fost mai mare la 
pacienţii mai ti neri, cu durată mai mică a dia-

betului zaharat, cu un mai bun control glicemic 
preoperator (valori mai mici ale HbA1c) și afl aţi 
pe dieta specifi că sau cu doze mici (sub 50% din 
doza maximă) de anti diabeti ce orale. Absenţa 
sindromului metabolic s-a asociat cu o rată mai 
mare de remisie a bolii diabeti ce.

DISCUŢII
Studiul nostru a arătat că atât pacienţii nor-

moglicemici, cât și cei cu diabet zaharat au reali-
zat o scădere importantă și persistentă în greu-
tate, IMC, circumferinţă talie și șold după 5 ani 
de la intervenţia bariatrică, datele pe termen 
me diu și scurt fi ind similare cu cele din literatură 
(19,22-24). Reducerea în greutate la 5 ani după 
LSG este efecti vă și sati sfăcătoare pentru pa-
cienţi, conducând nu numai la scăderea riscului 
de apariţie a comorbidităţilor specifi ce obezi-
tăţii, dar și la îmbunătăţirea calităţii vieţii, obser-
vaţie similară cu a altor autori (25).

Alături de efectul favorabil asupra statusului 
ponderal, LSG reduce în mod efi cient insulino-
rezistenţa în asociere cu îmbunătăţirea parame-
trilor metabolismului glucidic, fapt care conduce 

TABELUL 3. Evoluţia parametrilor clinici după LSG la pacienţii obezi fără diabet zaharat

Parametrii clinici Preoperator 6 luni 1 an 1,5 ani 5 ani p
IMC (kg/m2) 50,06 ± 5,2 38,9 ± 5 36,3 ± 6,1 34,7 ± 5,4 35,1 ± 6,9 < 0,001
Circ. talie 138,8 ± 13 106 ± 12,8 97,2 ± 13,1 91,8 ± 11,9 93,5 ± 10 < 0,001
Circ. şold 142,2 ± 11,4 114,4 ± 12,3 106,8 ± 11,7 100,5 ± 13,8 102,4 ± 15,2 < 0,001
Raport talie/sold 0,98 ± 0,09 0,93 ± 0,08 0,91 ± 0,06 0,91 ± 0,07 0,91 ± 0,05 < 0,05
EWL (%) 0 22,3 ± 11,2 27,49 ± 16,5 30,69 ± 13,6 29,89 ± 13,4

TABELUL 4. Evoluţia parametrilor metabolismului glucidic după LSG la pacienţii obezi cu diabet 
zaharat ti p 2

Parametrii clinici Preoperator 6 luni 1 an 1,5 ani 5 ani p
FPG 165,6 ± 28,5 118,4 ± 20,1 104,8 ± 16,3 97,3 ± 14,7 101,2 ± 12,8 < 0,001
HbA1c 7,6 ± 0,7 6,8 ± 0,6 6,5 ± 0,8 6,3 ± 0,5 6,1 ± 0,4 < 0,001
Insulinemie 16,5 ± 10,4 10,5 ± 8,4 8,39 ± 6,3 7,65 ± 6,8 7,1 ± 5,4 < 0,001
Pepti d C 2,68 ± 1,2 2,24 ± 1 1,84 ± 1,1 1,73 ± 0,9 1,78 ± 0,8 < 0,05
HOMA-IR 6,75 ± 4,4 3,07 ± 2,7 2,17 ± 2,1 1,84 ± 1,5 1,77 ± 0,98 < 0,001

FIGURA 1. Rata ameliorării/
remisiei parţiale a diabetului 
zaharat ti p 2 după LSG în func-
ţie de tratamentul anti diabeti c 
iniţial
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la ameliorarea diabetului zaharat ti p 2 ori la re-
miterea lui. Buchwald și colab. au arătat o re-
mitere a T2DM la 76,8% din pacienţi într-o me-
ta analiză pe tema chirurgiei bariatrice (20). 
Silcchia și colab. au evidenţiat o ameliorare a 
T2DM la 15,4% din pacienţi obezi după LSG (26). 
Într-un alt studiu, regresia T2DM post-LSG s-a 
constatat la 27% din pacienţi după numai 2 luni, 
și respecti v la 63% din pacienţi după 6 luni (27). 
Mai mult, s-a observat că pacienţii cu durata 
bolii diabeti ce mai mică de 5 ani au obţinut re-
zultate mai bune după tratamentul chirurgical. 
O metaanaliză efectuată de Gill și colab. asupra 
27 studii publicate având ca temă de interes LSG 
a raportat o rată totală de rezoluţie și de ame-
liorare a T2DM de 97,1% (22). În cercetarea 
noas tră, am arătat, la 5 ani de urmărire după 
LSG, o remisie parţială a T2DM de 30,77% și o 
ameliorare la 38,46% din pacienţi, fapt ce con-
fi rmă efi cacitatea acestei tehnici bariatrice în 
tratamentul diabetului la pacienţii obezi.

Deoarece nu există o corelaţie stânsă între 
normalizarea profi lului glicemic și scăderea în 
greutate după gastric sleeve, fapt evidenţiat și 
în studiul nostru, se subliniază astf el teoria că 
există mecanisme hormonale gastrointesti nale 
implicate în reglarea nivelului glicemic după LSG: 
creșterea nivelului seric al glucagon-like pep-
ti de-1 și a pepti dul YY, reducerea nivelului seric 
de grelină (28-31).

În ceea ce priveşte factorii predicti vi pentru 
remiterea şi ameliorarea diabetului zaharat ti p 
2, studiul nostru a evidenţiat că prezenţa trata-
mentului insulinic sau a terapiei anti diabeti ce 
orale se asociază cu o rată mai mică de remisie a 
diabetului comparati v cu cazurile fără tratament 
farmacologic anti diabeti c. Această constatare 

este în acord cu alte raportări, fapt ce sugerează 
că existenţa unei mase β-pancreati ce funcţionale 
este un important predictor pentru ameliorarea/
remiterea T2DM postoperator (32,33).

CONCLUZII
Studiul nostru demonstrează că intervenţia 

laparoscopică ti p gastric sleeve determină o scă-
dere ponderală stabilă și adecvată pe termen 
re lati v lung. Mai mult, asigură un control glice-
mic durabil pe termen de 5 ani, determinând la 
majoritatea pacienţilor cu diabet zaharat ti p 2 o 
ameliorare și chiar o remisie parţială a acestei 
tulburări metabolice. 

Ameliorarea atât a parametrilor ce evaluează 
gradul controlului glicemic, cât și a celor ce re-
fl ectă funcţia β-pancreati că s-a produs înainte 
de o scădere semnifi cati vă în greutate, susţinând 
implicarea unor mecanisme digesti ve neuro hor-
monale responsabile pentru efectul anti diabeti c 
a acestei proceduri chirurgicale. Studierea aces-
tor mecanisme prin care precedura de LSG îm-
bunătăţește metabolismul glucidic poate ajuta 
astf el la o mai bună înţelegere a fi ziopatologiei 
bolii diabeti ce.

Putem afi rma că LSG este o procedură ba-
riatrică promiţătoare pentru tratamentul obezi-
tăţii și al T2DM.

Dezvoltarea unor proceduri clinice de inte-
grare a LSG în managementul diabetului zaharat 
şi obezităţii este necesară, atât pentru a stabili 
criteriile chirurgicale de succes sau eșec, cât și 
cel mai bun regim de management postoperator 
al bolii diabeti ce, precum și cea mai potrivită 
terapie nutriţională de prevenţie pe termen 
lung a complicaţiilor postoperatorii specifi ce.
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