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Rezumat
Scop: De  a  investiga  efectul  chirurgiei  bariatrice  asupra  patologiei  endometriale  premaligne  la
pacientele cu obezitate morbidă aflate în postmenopauză.
Material  şi  Metodă:  în  perioada 2014-2019,   în  “Ponderas”  Academic  Hospital  şase  paciente  cu
obezitate  morbidă  şi  leziuni  endometriale  premaligne  aflate  în  postmenopauză  au  fost  supuse
intervenţiei de chirurgie bariatrică de tipul sleeve-ului gastric.
Rezultate: La  momentul  intervenţiei  de  chirurgie  bariatrică  valoarea  medie  a  indicelui  de  masă
corporală (IMC) a fost de 43,5 kg/m2 (între 41,5 kg/m2 şi 48,5 kg/m2) în timp ce valoarea medie a
vârstei  a  fost  de  61  ani  (între  58  şi  63  ani).  Biopsia  preoperatorie  a  mucoasei  endometriale  a
demonstrat  prezenţa  hiperplaziei  endometriale  simple  în  cinci  cazuri  şi  respectiv  a  hiperplaziei
endometriale complexe într-un caz, în timp ce grosimea medie a mucoasei endometriale la rezonanţa
magnetică  nucleară (RMN) a fost  de 2,1  cm (între  1,5 şi  2,8 cm).  La un an după intervenţia  de
chirurgie bariatrică, IMC-ul mediu a scăzut la 26.5 kg/m2 (între = 24 kg/m2 - 28 kg/m2 iar grosimea
medie a endometrului determinată la RMN a scăzut la 0,8 cm (între 0,5 cm şi 1,1 cm). Biopsia a
demonstrat prezenţa endometrului de aspect normal în patru cazuri şi respectiv a hiperplaziei simple
în două cazuri.
Concluzii: Chirurgia  bariatrică  pare  să  aibă  un  efect  important  asupra  patologiei  endometriale
premaligne.  Prin  urmare se pare că chirurgia  bariatrică şi  scăderea ponderală  pe care aceasta o
induce ar  putea scădea  riscul  de  transformare malignă endometrială  la  pacientele  cu obezitate
morbidă aflate în postmenopauză.
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