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Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv 
(SASO) este frecvent la pacienții bariatrici. O 
creştere cu 10% a greutății determină o creştere 
de 6 ori a probabilității de a dezvolta SASO 
moderat-sever. Scăderea în greutate, prin orice 
metodă, incluzând chirurgia bariatrică, este o 
formă de tratament bine documentat al SASO. 

Incidența SASO și screeningul preoperator
Daca în populația generală prevalența SASO 

cu somnolența diurnă este de 3-7% la barbați, 
respectiv de 2-5% la femei, la pacienții bariatrici 
incidența este de 12-30 de ori mai mare, studiile 
de somn efectuate înaintea intervențiilor de 
chirurgie bariatrică aratând o rată a prevalenței 
între 48-91%.  Conform acestor studii, SASO 
continuă să fie sub-diagnosticat la pacienții cu 
obezitate morbidă. 

Recomandările de bună practică chirurgicală 
actuale indică testarea cu polisomnografie (PSG) 
a pacienților cu SASO care prezintă simptome, 
însă fără să fie o recomandare de rutină a testarii 
preoperatorie.  

În cadrul Centrului de Excelență în Chirurgia 
Bariatrică și Metabolică din Ponderas 
Academic Hospital – centru de referință 
în Europa de Sud-Est cu dublă acreditare 
internaționala europeană şi americană, 
pacienții bariatrici sunt evaluați comprehensiv 
pre-operator de către o echipă dedicată 
multidisciplinară, în cadrul căreia medicul 
pneumolog are un rol important alături de 
chirurgul bariatric, anestezist, endocrinolog, 
diabetolog, cardiolog, gastroenterolog, neurolog, 
imagist, nutritionist, dietician, psiholog şi 
asistentele specializate în ingrijirea unor astfel de 
pacienți cu nevoi speciale. Echipa de pneumologi 
experimentați în patologia respiratorie din timpul 
somnului din cadrul spitalului îngrijeşte pacientul 
obez cu SASO perioperator şi ulterior, pe termen 
lung. În mod special, în cazuri atent selecționate 
de copii şi adolescenți la care se ia in considerare 
intervenția bariatrica, aceştia pot fi evaluați de 
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către specialişti cu experiență în somnologia 
pediatică din cadrul Centrului de Somnologie 
Pediatrică Băneasa. 

Chirurgia bariatrică pentru tratamentul 
SASO 

Într-o metaanaliză publicată în American 
Journal of Medicine în 2009 care a evaluat 
efectele chirurgiei bariatrice asupra indicelui de 
apnee/hiponee (IAH), acesta s-a redus cu 71%. 

Datele din literatură arată o îmbunătățire 
subiectivă a simptomelor. Dupa operațiile 
bariatrice de tipul by-pass gastric Roux-en-Y, 
gastrectomia longitudinală (gastric sleeve) şi 
inel gastric reglabil laparoscopic, s-a îmbunătățit 
calitatea somnului şi s-a redus somnolența 
diurnă. De asemenea, s-au îmbunătățit parametrii 
obiectivi privind severitatea SASO, respectiv IAH. 
La pacienții la care scăderea în greutate după 
operația de by-pass gastric a fost semnificativă, 
s-a obtinut o ameliorare a saturației arteriale 
a oxigenului postoperator vs. preoperator. La 
pacienții care au fost evaluați dupa intervenție 
cu PSG, s-a evidențiat o îmbunătățire a eficienței 
somnului şi creşterea cantității de somn REM 
după intervențiile de tipul by-pass gastric Roux-
en-Y, gastrectomia longitudinală (gastric sleeve) şi 
inel gastric reglabil laparoscopic. 

„Rezultatele înregistrate de cei 7000 de 
pacienți operați în Centrul de Excelență în Chirurgia 
Metabolică şi Bariatrică din Ponderas Academic 
Hospital ne confirmă încă o dată beneficiul 
extraordinar pe care chirurgia bariatrică îl aduce 
în viața lor. Spre exemplu, în rândul pacienților 
insulino-dependenți, ameliorarea diabetului se 
manifestă prin reducerea dozelor de insulina chiar 
din primele zile dupa operația bariatrică, iar în 
lunile următoare, mulți dintre pacienți ajung să nu 
mai aibă nevoie de nicio doza de insulina. Concret, 
analiza internă arată că 30% dintre pacienții 
insulino-dependenți nu mai necesită insulina după 
prima luna de la operație. Și în cazul pacienților 
diagnosticați cu apnee în somn, 8 din 10 pacienți 
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scapă de această boală la un an de la operație. 
Chiar din prima lună post-operator, mai bine de 
66% reuşesc să îşi amelioreze apneea în somn.”, a 
precizat Prof. Dr. Cătălin Copaescu, Chirurg de 
Excelență, Director Medical Ponderas Academic 
Hospital.

Severitatea SASO înainte de operație 
influentează gradul de ameliorare sau rezolvare 
a SASO după intervenția bariatrică. Exista însă 
date care arată că deşi se obține o îmbunatățire 
semnificativă a SASO după chirurgia bariatrică, 
mulți pacienți încă au nevoie de tratament 
pentru SASO tinând cont de IAH postoperativ. 
Într-o metanaliză s-a evidențiat că atunci când se 
evaluează obiectiv, mai mult de 62% din pacienți 
încă au SASO rezidual, cu un IAH mai mare de 15. 
Cum absența simptomelor clinice nu se corelează 
neapărat cu normalizarea IAH şi/sau severitatea 
SASO, chirurgii bariatrici trebuie să considere 
trimiterea pacienților pentru repetarea PSG şi a 
studiilor de titrare a CPAP şi după ce se obține 
o reducere semnificativă a greutății în urma 
operației bariatrice. 

Cu toate acestea, nu există în prezent un 
consens privind indicațiile sau momentul 
repetării PSG, atât în populația generală, cât şi 
la pacienții bariatrici. Se recomandă repetarea 
testării atunci când pacientul recâştigă 
semnificativ în greutate sau când reapar afecțiuni 
anterior rezolvate, şi în special diabetul zaharat şi 
hipertensiunea arterială. 

Recomandările Societății Americane de 
Chirurgie Metabolică și Bariatrică

Bazându-se pe datele actuale din literatură, 
recomandările Societății Americane de 
Chirurgie Metabolică și Bariatrică privind 
pacientul bariatric cu SASO sunt următoarele:

1. SASO este frecvent la pacienții bariatrici. 
Prevalența ridicată demonstrată în diverse 
studii stă la baza recomandării testării tuturor 
pacienților, şi în special a acelora care preoperator 
au simptome care sugerează apneea în somn de 
tip obstructiv.

2. SASO netratat este o comorbiditate cu 
o prevalență ridicată în cadrul pacienților 
bariatrici care determină creşterea mortalității 
şi morbidității ca urmare a complicațiilor 
cardiovasculare. Aceste observații subliniază 
valoarea chirurgiei bariatrice ca tratament 
potențial definitiv al SASO la pacienții cu 
obezitate severă.

3. Pacienții la care s-a evidențiat SASO 

moderat sau sever, trebuie sfătuiți să accepte 
preoperator tratamentul cu CPAP, pe care să-l 
continue dupa operație până când evaluarea 
clinică demonstrează rezoluția SASO. CPAP 
îmbunătățeşte somnolența în aproximativ 2-3 
săptămâni. Totuşi nu există o indicație clară 
privind durata optimă de folosire a CPAP înainte 
de operația bariatrică pentru a scădea riscul 
de complicații perioperatorii şi se consideră că 
este rezonabil să-i oferi pacientului acel timp 
necesar pentru adaptarea la apart. Folosirea post-
operatorie a CPAP nu trebuie considerată că ar 
avea un potențial advers, riscul de complicații 
anastomotice nefiind crescut de utilizarea CPAP în 
perioada imediat după intervenție.

4. Acestor pacienți li se recomandă să-şi 
aducă în momentul internării pentru intervenția 
bariatrică aparatul CPAP sau cel puțin masca şi să 
le foloseasca inclusiv post-operator, aşa cum le va 
indica medicul.

5. Toate tipurile de operații bariatrice frecvent 
folosite au arătat o ameliorare semnificativă 
a simptomelor subiective şi o îmbunătățire a 
parametrilor obiectivi ai SASO care pot insă să nu 
se coreleze întotdeauna cu scăderea în greutate.

6. Deoarece chirurgia bariatrică determină 
îmbunătățirea calității vieții şi a unor multiple 
co-morbidități în cazul pacientului cu obezitate 
severă şi SASO, este recomandată ca primă 
opțiune vs. alte proceduri chirurgicale efectuate 
la nivelul palatului moale sau mandibulei.

7. Puls-oximetria poate fi utilizată de 
rutină pentru monitorizarea post-operatorie a 
pacienților bariatrici cu SASO, iar la majoritatea 
acestora nu este nevoie de îngrijirea specială 
în secția de terapie intensivă. Pacienții cu risc 
crescut care necesită supraveghere în terapia 
intensivă sunt frecvent barbați, cu IMC > 60 şi 
vârsta > 50 ani.  

8. Nu există ghiduri clare privind 
recomandările de baza pentru re-testarea 
pentru apnee în somn după operația bariatrică. 
Totuşi, se recomandă puternic re-testarea acelor 
pacienți care după ani de la intervenția bariatrică 
re-câştiga în greutate, au în istoric de SASO şi 
care sunt reevaluați pentru o re-intervenție 
chirurgicală potențială. 

Text adaptat după articolul “Peri-Operative 
Management of Obstructive Sleep Apnea”, 
publicat de American Society for Metabolic and 
Bariatric Surgery, Surgery for Obesity and Related 
Diseases 8 (05. 2012 şi revizuit 10. 2015). 


