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THE TREATMENT OF MORBID OBESITY (Abstract): Morbid obesity is defined when Body Mass Index (BMI) 
exceeds 40 kg/m2. Main indications for surgery are: BMI > 40 or BMI > 35 with significant co-morbidities. Three types 
of operations are currently done for morbid obesity: restrictive, malabsorptive and mix procedures 
(restrictive/malabsorptive). Restrictive procedures (gastric banding and vertical banded gastroplasty) determine an 
excess weight loss of 40 – 50%, mix procedures (Roux-en-Y gastric by-pass) of 60 – 70% and malabsorptive 
procedures (biliopancreatic diversion with or without of duodenal switch) of 75 – 80%. In terms of risk/benefit gastric 
banding offers the best results. All these procedure are done today by laparoscopy with comparable results as in open 
surgery. Malabsorptive or mix procedures which have the best results may be reserved for patients with the most severe 
obesity or co-morbid conditions.  
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INTRODUCERE 
Astăzi obezitatea reprezintă o problemă medicală şi socială, atingând proporţii epidemice la 

nivel mondial, cu peste 300 de milioane de persoane obeze, costurile medicale reprezentând 2 – 7% 
din totalul cheltuielilor medicale în ţările dezvoltate [1]. Fenomenul este cu atât mai îngrijorător în 
Statele Unite unde peste 50% din populaţia adultă este supraponderală sau obeză, 5% din populaţie 
prezentând obezitate morbidă [2]. În Franţa, prevalenţa obezităţii la adulţi este de 6 – 11% [3], cu 
un procent de 0,2 – 0,3% pentru obezitatea morbidă [4].  

Obezitatea morbidă este definită atunci când indicele de masă corporală (IMC) este mai 
mare sau egal cu 40 kg/m2.  
 

TRATAMENTUL OBEZITĂŢII 
De-a lungul timpului numeroase strategii pentru tratamentul obezităţii au fost propuse. 

Institutul Naţional de Sănătate din Statele Unite a publicat în anul 2000 recomandările, liniile 
directoare pentru tratamentul obezităţii [2]. Acestea stau astăzi la baza tratamentului obezităţii. 
Tratamentul cuprinde trei linii directoare: 

1. modificarea stilului de viaţă; 
2. farmacoterapia; 
3. abordul chirurgical. 

1. Modificarea stilului de viaţă constă în modificarea dietei, activitatea fizică şi 
modificarea comportamentului. O dieta calorică scăzută (800 – 1200 kcal/zi) este recomandată faţă 
de o dietă calorică foarte scăzută (sub 800 kcal/zi). Dieta calorică scăzută reduce greutatea în medie 
cu 8%, determinând reducerea ţesutului adipos după o perioadă de aproximativ 6 luni [2]. 
Activitatea fizică, 3 – 7 şedinţe/săptămână de 30 – 60 min, poate determina o reducere a greutăţii de 
2 – 3%. Terapia comportamentală vizează de fapt modificarea comportamentului alimentar prin 
identificarea stimulilor alimentari, autoevaluare, grupuri de susţinere etc. Asocierea unei diete 
calorice scăzute, activităţii fizice şi terapiei comportamentale s-a dovedit a avea rezultate mai bune 
faţă de dieta sau activitatea fizică izolate [2]. Modificarea stilului de viaţă este în general ineficientă 
în obezitatea morbidă. 

2. Farmacoterapia este recomandată atunci când modificarea stilului de viaţă este 
ineficientă. Institutul Naţional de Sănatate din StateleUnite recomandă ca aceste medicamente să fie 
utilizate numai în cadrul unei abordări terapautice globale, în asociere cu modificarea stilului de 
viaţă [2-6]. Pentru ca un medicament să fie eficient în tratamentul obezităţii trebuie să întrunească 
două criterii: 1) pierderea medie în greutate la un an să fie cu cel puţin 5% mai mare decât în grupul 
de control şi 2) un număr mai mare de pacienţi ce primesc medicaţie trebuie să piardă la un an cel 
puţin 5% din greutate faţă de numărul pacienţilor din grupul placebo de control [7]. Astăzi Federal 
Drug Association a aprobat două medicamente ce întrunesc aceste criterii: sibutramine, un inhibitor 
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al reabsorbţiei serotoninei şi orlistat, un inhibitor al lipazei pancreatice. Aceste medicamente produc 
o pierdere în greutate de 6 – 10% din greutatea iniţială la un an, dar cu o creştere semnificativă 
imediat ce medicaţia este oprită [8]. Deoarece obezitatea este o afecţiune cronică, utilizarea pe 
termen scurt a medicaţiei nu are efecte. 

3. Tratamentul chirurgical – Conform recomandărilor conferinţelor de consens [2,3,9], 
chirurgia obezităţii trebuie rezervată pacienţilor cu IMC > 40 sau IMC > 35 cu comorbidităţi 
asociate. Tratamentul chirurgical trebuie luat în considerare după eşecul terapiei convenţionale a 
obezităţii: modificarea dietei şi comportamentului, activitatea fizică şi farmacoterapia. 

Conferinţa de consens franceză asupra obezităţii recomandă ca tratamentul chirurgical să fie 
aplicat după cel puţin un an în care a fost încercat tratamentul medical [3]. De asemenea, pentru a 
beneficia de tratament chirurgical, obezitatea trebuie să fie stabilă sau să se fi agravat în ultimii 
cinci ani. 

Contraindicaţiile tratamentului chirurgical sunt următoarele: tulburările psihiatrice, 
afecţiuni ale glandelor suprarenale sau tiroidei, patologia inflamatorie cronică a tubului digestiv, 
alcoolismul şi toxicomania. 

Pentru ca tratamentul chirurgical să obţină rezultate cât mai bune, sunt necesare o serie de 
condiţii [3,9,10,11]: 

1. intervenţia chirurgicală trebuie realizată de un chirurg cu experienţă şi care lucrează într-un 
mediu adecvat; 
2. mediul spitalicesc trebuie să permită un abord pluridisciplinar pre- şi postoperator, cu o 
urmărire postoperatorie pe viaţă; 
3. pacientul trebuie cât mai clar informat, trebuie să fie motivat şi să prezinte riscuri operatorii 
minime; 
4. selecţionarea pacienţilor trebuie făcută de o echipă pluridisciplinară – medicală, 
chirurgicală, psihiatrică şi de nutriţionişti; 
5. supravegherea postoperatorie din punct de vedere dietetic este obligatorie. 

Trei tipuri principale de intervenţii sunt realizate pentru tratamentul obezităţii – restrictive, 
malabsorbtive şi malabsorbtive/restrictive. 

 
A. Proceduri restrictive 
Acestea realizează o diminuare a capacităţii gastrice prin confecţionarea unui rezervor 

gastric proximal de 15 – 20 ml, limitând astfel ingestia de alimente solide şi inducând o senzaţie de 
saţietate mult mai rapidă. Două procedee sunt folosite astăzi: bandingul gastric (BG) şi gastroplastia 
verticală calibrată (GVC). 

Banding-ul gastric constă în aplicarea în jurul porţiunii superioare a stomacului a unui inel 
de silicon ajustabil ce realizează un rezervor proximal gastric de 15 ml (fig.1).  

Fig. 1 Banding-ul gastric 
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Inelul este conectat la un dispozitiv ce se implantează subcutanat şi care permite umplerea 
cu ser fiziologic a inelului. Cu ajutorul acestui sistem se reglează dimensiunile orificiului de 
evacuare şi se modifică funcţie de necesităţi şi evoluţie viteza de evacuare a stomacului. Marele 
avantaj al BG este simplicitatea în execuţie şi reversibilitatea tehnicii. BG nu modifică anatomia 
tubului digestiv şi nu necesită anastomoze digestive. Când inelul este îndepărtat, stomacul revine la 
condiţia anatomică şi fiziologică anterioare operaţiei. Tehnica descrisă încă din 1978 [20] a devenit 
foarte populară în anii 90 odată cu lucrările lui Belacew şi a altor autori [21-24] care au raportat 
plasarea inelului cu rezultate foarte bune pe cale laparoscopică. Aceste studii au demonstrat o 
scădere efectivă de greutate (SEG) de 38 – 47% la 1 an, de 47 – 52% la 2 ani şi de 44 – 68% la 3 – 
5 ani [25-30]. Mortalitatea după BG pe cale laparoscopică nu depăşeşte 0,17%, iar morbiditatea 
variază între 2 şi 10% [23,25-36]. Cele mai frecvente complicaţii după BG sunt dilataţia 
rezervorului gastric (4 – 18%), prolapsul peretelui gastric prin inel (2,2 – 10%), obstrucţia gastrică 
la nivelul inelului (2 – 10%), disfuncţii ale sistemului de umplere (4 – 10%), eroziunea stomacului 
de către inel (0,3 – 1,9%), [31-35]. Majoritatea complicaţiilor după BG pot fi rezolvate pe cale 
laparoscopică, fie prin îndepărtarea inelului, fie prin înlocuirea acestuia cu unul nou. Pentru un 
număr mic de cazuri, aşa cum se întâmplă în cazul necrozei rezervorului gastric, este necesară 
laparotomia, astfel de cazuri constituind o urgenţă. 

S-a demonstrat că BG induce şi o reducere semnificativă a comorbidităţilor, ameliorând 
totodată şi calitatea vieţii [36-41]. Rata conversiei laparoscopice pentru BG variază între 1,7 şi 2,7% 
[27-30,32,34,36]. BG determină un disconfort pentru alimentele solide, acestea fiind mai dificil de 
ingerat. Tehnica BG nu este foarte eficientă dacă pacientul compensează printr-o alimentaţie lichidă 
sau semisolidă bogată în calorii. Este vorba despre aşa numiţii „sweet eaters” pentru care o 
modificare, o adaptare a comportamentului alimentar este absolut necesară. Astăzi există două tipuri 
de inel larg utilizate – LAP-BANDTM (INAMED Health Bio-EntericsTM, Santa Barbara, USA) şi 
SAGB® (Swedish adjustable gastric banding). Începând cu 1993 peste 80.000 de BG au fost 
realizate în întreaga lume, mai ales în Europa şi în Australia. În Statele Unite ale Americii, doar 
utilizarea LAP-BAND a fost aprobată începând din iunie 2001. 

Gastroplastia verticală calibrată a fost descrisă de Mason în 1982 [42] şi reprezintă 
procedura cea mai frecvent realizată în trecut pentru tratamentul obezităţii. GVC constă în 
realizarea unui rezervor vertical de-a lungul micii curburi cu ajutorul unui stapler liniar. Orificiul de 
evacuare este calibrat cu ajutorul unei benzi protetice sau inel de silicon neajustabil. GVC prezintă 
acelaşi dezavantaj ca şi BG privind ingestia de alimente solide, iar SEG pe termen lung este mai 
mică decât pentru procedurile malabsorbtive. În 1994 Hess şi Hess [43] realizează GVC pe cale 
laparoscopică. Tehnica iniţială descrisă de Mason a suferit numeroase modificări, astăzi, tehnica lui 
McLean fiind cel mai frecvent utilizată. Aceasta constă în separarea completă a rezervorului spre 
marea curbură prin secţiunea la nivelul liniei de agrafaj (fig.2). SEG la 3-5 ani pentru GVC variază 
între 30-63% [44-46]. Studiile pe termen lung arată o scădere a ratei de succes odată cu trecerea 

Fig. 2 Gastroplastia verticală calibrată 

timpului [44,47,48]. Balsinger şi colab. [47] analizând recent rezultatele pe termen lung pentru 70 
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de pacienţi operaţi între 1985 şi 1989 constată că doar 20% din aceştia au menţinut o SEG mai mare 
de 50%.  

 
. Proceduri malabsorbtive  

e încă din 1953 – 1954 şi au dominat chirurgia obezităţii mai 
bine de

mie parţială 
orizont

B
Aceste procedee au fost utilizat
 20 de ani, prototipul fiind by-pass-ul jejuno-ileal [12,13]. Deşi rezultatele au fost bune 

pentru by-pass-ul jejuno-ileal acesta a fost abandonat datorită ratei mari a complicaţiilor, malnutriţie 
proteică, dezechilibre electrolitice, litiază renală, insuficienţă hepatică. Intervenţia cea mai frecvent 
realizată astăzi este diversia biliopancreatică (DBP) cu sau fără switch duodenal (SD). 

DBP a fost introdusă de Scopinaro în 1970. Astăzi, acesta constă în gastrecto
ală cu închiderea bontului duodenal, gastrojejunoanastomoza cu ultimii 250 cm de 

jejunoileon şi anastomoza segmentului biliopancreatic lung la aproximativ 50 cm de joncţiunea 
ileocecală. Scopinaro şi colab. pe 2316 pacienţi raportează rezultate foarte bune cu această 
procedură, obţinând o scădere a excesului de greutate (SEG) la un an de 70% şi menţinută în 
majoritatea cazurilor pe o perioadă de 20 de ani [14]. Marceau şi colab. [15] în 1993 şi Hess şi Hess 
[16] în 1998 modifică procedura lui Scopinaro şi realizează o gastrectomie verticală („sleeve 
gastrectomy”) prin rezecţia a 2/3 stângi gastrice (confecţionând un tub gastric de-a lungul micii 
curburi), cu prezervarea pilorului şi anastomoza terminală a segmentului enteral la duodenul 
proximal (fig.3), această procedură fiind denumită DBP-SD. DBP-SD a fost realizată pentru prima 
oară pe cale laparoscopică în 1999 [17]. Rezultatele pe termen scurt par a fi similare pentru calea 
laparoscopică cât şi pentru cea deschisă. Principalele consecinţe ale procedurilor malabsorbtive sunt 
legate de malabsorbţia calciului, proteinelor şi fierului precum şi de apariţia diareei. Aceste 
neajunsuri pot fi combătute prin administrarea de suplimente minerale, o dietă de 70 – 80 grame de 
proteine zilnic şi de administrarea de antidiareice. Switch-ul duodenal prezintă avantajul unei 
malnutriţii proteice mai scăzute şi a unei rate mai scăzute a ulcerului marginal [18]. Gradul 
malabsorbţiei depinde de lungimea segmentului intestinal comun unde se realizează combinarea 
alimentelor cu enzimele digestive. Mortalitatea în cazul DBP este de aproximativ 1%, iar 
morbiditatea variază între 20 – 25% [14-19]. Cele mai frecvente complicaţii sunt: hernia internă 
(10%), ulcerul (8 – 12%), ocluzia intestinală (1%), infecţia plăgii (1%), embolia pulmonară (0,5%) 

Fig. 3 Diversie biliopancreatică cu switch duodenal 
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şi tromboza venoasă profundă (0,5%). Anemia este întâlnită în 5 – 40% din cazuri, iar malnutriţia 
proteică la 8 – 12% din pacienţi [14-19]. 

 
C. Proceduri mixte 
Intervenţiile mixte constau în asocierea la un procedeu de restricţie gastrică a unei derivaţii 

intestinale care să antreneze un grad de malabsorbţie. Intervenţie de acest tip cea mai frecvent 
realizată, este by-pass-ul gastric cu ansă în „Y” (BPG), care este considerat astăzi operaţia „gold 
standard” pentru obezitatea morbidă; celelalte tehnici sunt comparate cu aceasta. Elementul gastric 
restrictiv constă în construirea unui rezervor gastric de până la 30 cm. Acesta este anastomozat la o 
ansă jejunală montată în „Y” cu o lungime cuprinsă între 50 şi 150 cm. Lărgimea anastomozei 
gastrojejunale este de aproximativ 1 cm (fig.4). Secreţiile biliopancreatice ajung în ansa jejunală 
prin anastomoza de la piciorul ansei. Gradul de malabsorbţie este determinat de lungimea celor 
două anse, alimentară şi biliopancreatică. Rezultatele pe termen lung cu BPG (5 – 14 ani) arată o 
SEG de 50 – 62% [49,50] După BPG, Poires şi colab. comunică o recâştigare în greutate de 
aproximativ 15% la 14 ani, greutatea părând a se stabiliza după acest interval [1]. În 1996 Wittgrove 
şi Clark au realizat primul BPG pe cale laparoscopică [52]. Curba de învăţare este oarecum mai 
lungă şi mai dificilă comparativ cu alte tehnici laparoscopice, fapt dovedit de numeroasele 
complicaţii de ordin tehnic întâlnite în perioada iniţială a experienţei [52-55]. Spre deosebire de 
tehnica pe cale deschisă, abordul pe cale laparoscopică conduce mai frecvent la fistule 
anastomotice, gastrojejunale şi hernii interne cu ocluzii consecutive [56]. Avantajul major al 
laparoscopiei îl constituie scăderea ratei complicaţiilor legate de plaga operatorie, infecţii şi 
eventraţii. Durata intervenţiei pe cale laparoscopică pentru un chirurg experimentat este de 
aproximativ 90 min [57,58]. Rata complicaţiilor după BPG variază între 3 – 20%. Principalele 
complicaţii precoce sunt embolia pulmonară (3 – 4%)şi fistula gastrointestinală (5,6%). Dintre 
complicaţiile tardive strictura anastomotică (10%), eventraţiile (24%), ulcerul anastomotic (10%) şi 
ocluzia intestinală (3%) au fost cel mai frecvent întâlnite [50-58]. 

Mortalitatea după BPG variază în jurul valorii de 1% [50-58]. Durata spitalizării este în 
general de 4 – 8 zile. Trebuie reţinut că BPG nu este o intervenţie anodină acesta antrenând sindrom 
dumping (prin absenţa pilorului din circuit), malabsorbţia fierului cu anemie consecutivă, deficit în 
absorbţia vitaminei B12. Pentru pacienţii cu IMC foarte mare (superobezi), pentru a obţine rezultate 
mai bune, o serie de autori au propus diminuarea lungimii canalului comun, cu creşterea lungimii 

Fig. 4 By-pass gastric cu ansă Roux 
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ansei jejunale (segmentul alimentar), accentuând astfel procesul de malabsorbţie. Pe o perioadă de 7 
ani Torres şi colab. au raportat pentru 45 de pacienţi superobezi ( cu un exces de greutate mai mare 
de 100 kg) la care au realizat o ansă Roux lungă de 150 cm, o SEG de 64% la 2 ani, faţă de doar 
50% pentru o ansă Roux lungă de 75 cm [59].  

Astăzi nu există studii comparative randomizate comparând cele trei tehnici, cu excepţia 
GVC versus BPG, iar rezultatele pe termen lung (peste 5 ani) nu sunt numeroase [48,60,61]. La un 
an, studiile arată o SEG pentru BG de aproximativ 45%, pentru GVC de 61% şi de 68% pentru 
BPG. Pentru DBP cu sau fără SD, SEG la un an depăşeşte în general 70%. BG este grevat de un risc 
operator şi de complicaţii mai puţine, dar pare să genereze faţă de celelalte proceduri cea mai mică 
SEG. DBP este grevată de cele mai multe complicaţii, dar induce cea mai bună SEG pe termen 
lung. BPG se situează undeva între între cele două tipuri de proceduri, restrictive şi malabsorbtive 
în ceea ce priveşte riscurile şi beneficiile.  
 

CONCLUZII  
Obezitatea morbidă este definită atunci când IMC > 40. Scopul chirurgiei pentru obezitatea 

morbidă este de a obţine cu un risc minim (mortalitate, morbiditate), o SEG cât mai importantă pe 
termen lung. Procedurile acceptate şi practicate astăzi pentru tratamentul obezităţii morbide sunt 
BG, GVC, BPG, DBP cu sau fără SD. SEG la 3 – 5 ani variază între 40 – 50% pentru procedurile 
restrictive, 60 – 70% pentru BPG şi 75 – 80% pentru procedurile malabsorbtive. GVC pare să aibă 
rezultate comparabile sau chiar mai bune decât BG. 

Chirurgia obezităţii morbide antrenează o ameliorare a calităţii vieţii şi o reducere a 
comorbidităţilor. Chirurgia laparoscopică pentru obezitatea morbidă prezintă avantaje faţă de cea 
clasică în ceea ce priveşte rata morbidităţii peri-operatorii, durata spitalizării şi recuperarea 
postoperatorie. 

Indicaţiile privind o anumită tehnică variază funcţie de valoarea IMC, modul şi 
comportamentul alimentar („sweet eaters” sau nu). Tehnicile malabsorbtive datorită eficacităţii 
demonstrate pe termen lung trebuie rezervate pacienţilor obezi cu IMC-ul cel mai mare şi cu cele 
mai importante comorbidităţi. 

Indicaţiile pentru chirurgia obezităţii rămân: 
• IMC > 40 sau IMC > 35 cu comorbidităţi prezente; 
• Eşec al tratamentului non-chirurgical aplicat cel puţin un an; 
• Obezitate stabilă sau agravată de cel puţin 5 ani. 
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