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LEPTIN, A NEW PROINFLAMMATORY MARKER AND BODY COMPOSITION –
CORRELATIONS DURING EARLY POSTOPERATIVE PERIOD AFTER MAJOR SURGERY
(ABSTRACT): Introduction: Leptin is an adipokine regulating energy balance but recently has been
related to immune system and inflammatory response. Objectives: To investigate the correlation between
leptin plasma level and body composition in patients with signs of systemic inflammatory response
syndrome after major abdominal surgery and to characterise early dynamics of this and other
proinflamatory cytokines in such patients. Methods: We prospectivelly enrolled 40 patients divided in 2
groups: study group (20 pts) – patients with major abdominal surgery and signs of SIRS and control
group (20 pts) – preoperative patients without inflammatory disease. Plasma concentration of leptin, CPR
and IL6 were measured preoperatively in both groups and in first three days postoperative (9 samples) in
the study group. Body composition (percent of body fat, lean body mass, total body water) was recorded
using bioelectrical impedance analysis method. Results: In control group leptin has a positive correlation
(r2=0.52) with the percent of body fat. In study group this correlation is present (r=0.85) preoperatively
but is lost at 24,48 and 72 hours postoperative measurements (r=0.04, 0.07, 0.15). In study group leptin
acts as a pro-inflammatory cytokine. The plasmatic peak of 17.31 ng/ml is reached at 12 h, later than IL 6
(plasmatic peak at 6h) but earlier comparing with CRP (plasmatic peak at 24h). Conclusions: In patients
with major abdominal surgery and SIRS leptin acts as a proinflammatory mediator with mainly
extraadipocitary source. Leptin has specific early dynamics and may be useful as an early diagnostic
marker of systemic inflammation.
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INTRODUCERE
Răspunsul organismului la agresiunea indusă de actul chirurgical este
reprezentat de o reacţie inflamatorie, care are ca scop iniţierea proceselor de apărare şi
ulterior cicatrizare (vindecare) tisulară.
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Proporţional cu severitatea injuriei şi, mai ales, cu amploarea răspunsului
imunologic declanşat, reacţia inflamatorie locală se poate transforma într-un sindrom de
răspuns inflamator sistemic (SIRS) [1]. Activarea excesivă și prelungită a macrofagelor,
leucocitelor și a celulelor endoteliale determină sinteza si eliberarea crescută de citokine
proinflamatorii incluzând interleukina IL – 6, TNF α, si IL -1β [2]. Acest răspuns este
precoce şi precede cu câteva ore eliberarea proteinelor de fază acută (PCR) si
leucocitoza, sugerând importanţa identificării lor ca marker de diagnostic precoce în
SIRS şi sepsis postoperator [3].
Deşi datele din literatură arată că citokinele precum IL-6 se corelează cu
severitatea sepsisului și cu prognosticul, acestea nu reprezintă în prezent instrumente
diagnostice sau terapeutice [4]. Totuşi, IL-6 este considerat a fi un marker precoce
independent de apariţie a sepsisului postoperator [5]. Numeroase studii statuează rolul
nivelelor semnificativ crescute PCR ca marker al infecţiei [6-8], dar dinamica tardivă
reduce din utilitatea clinică.
Este cunoscut faptul că variaţiile ponderale extreme determină interferenţe
negative cu sistemul imun. Obezitatea creşte susceptibilitatea la apariţia unor afecţiuni
inflamatorii sau autoimune, în timp ce malnutriţia şi postul prelungit scad apărarea
împotriva infecţiilor [9].
Impactul ţesutului adipos asupra proceselor imune şi inflamatorii ar putea fi
mediat de adipocitokine, o placă turnantă între statusul nutriţional, metabolisme şi
sistemul imun [10].
Adipocitul secretă hormoni peptidici specifici, numiţi adipocitokine leptina,
adiponectina, rezistina [11]. Acestea acţionează pe receptori proprii, cu localizări şi
efecte multiple, doar parţial elucidate. Deşi datele din literatură sunt controversate
[12,13], adipokinele par a fi corelate mai ales cu ţesutul adipos central/visceral, dar în
timp ce leptina creşte odată cu ţesutul adipos visceral, adiponectina scade odată cu
scăderea raportului dintre adipozitatea viscerală şi ţesutul adipos periferic/subcutanat
[14]. Adipokinele sunt implicate în modalităţile de răspuns ale organismului la stressul
acut precum trauma sau sepsisul [13,15].
Leptinei i s-au atribuit până în prezent multiple roluri: reglează aportului
alimentar și greutatea corporală (nivelele serice sunt direct proporționale cu masa de
ţesut gras), asigură homeostazia energetică, stimulează angiogeneza, osteosinteza şi
modulează răspunsul imun si inflamator [16-18]. Efectele leptinei asupra sistemului
imun sunt explicate de similitudinile structurale si funcţionale cu familia de citokine cu
lanț lung helicoidal din care fac parte IL- 6 și citokinele înrudite cu IL -6 cum ar fi IL
13, onkostatin M, GCSF [19].
Leptina serică pare sa aiba o corelaţie pozitivă cu procentul de masă grasă la
subiecții sănătoși [20-26] şi posibil la pacienţii cu sepsis [27]. Principalii factori care
reglează sinteza si eliberarea de leptină in condiţii de inflamaţie sunt TNFα si IL -1β
[19]. Există date care pledează în favoarea unui rol pro-inflamator al leptinei, inducând
efecte imune mediate de limfocitul T helper 1, generatoare de reacţii autoimune [28].
Deficiența de leptină scade funcția imunitară, făcând gazda mai susceptibilă la infecții
[29,30].
În perioada postoperatorie imediată leptina pare sa crească dupa unii autori
avand roluri în vindecarea plăgii chirurgicale, prevenirea suprainfecţiei postoperatorii,
activarea hematopoezei [3]. Rezultatele unui studiu efectuat la pacienţi critici cu
patologie respiratorie indică valori scăzute ale leptinei serice, pacienţii septici avand
valori mai reduse comparativ cu pacienţii non-septici [31].
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Într-un studiu ce a inclus 22 pacienţi cu intervenţii chirurgicale abdominale şi
sepsis postoperator Maruna arată că leptina creşte faţă de normal şi creşterea corelează
cu TNF-α şi IL-6, dar nu corelează cu indicele de masă corporală [32]. Chachkhiani
studiind comparativ pacienţi după chirurgie abdominală şi pacienţi septici demonstrează
creşterea comparabilă a leptinei şi a IL-6 [3]. Un studiu egiptean recent publicat efectuat
pe 110 pacienţi cu sepsis, cu SIRS şi non-SIRS arată creşterea leptinei serice în SIRS şi
sepsis şi corelarea cu TNF-α şi IL-6. Autorii stabilesc un nivel cut-off al leptinei care
diferenţiază sepsisul de SIRS fără a face corecţia leptinei la masa corporală [33]. Într-un
studiu comparativ incluzând pacienţi cu sepsis sever versus şoc septic Arnalich arată o
creştere a leptinei in ambele loturi faţă de un lot martor şi identifică leptina crescută şi
IL-6 scăzută ca asociate supravieţuirii [4].
Datele din literatură arată rezultate contradictorii privind atat nivelul leptinei
plasmatice în stările critice cat si corelația între nivelul plasmatic si masa de țesut
adipos. Nu se cunoaşte dacă diferenţele dintre rezultatele studiilor sunt generate de
designul diferit al loturilor sau de localizarea diferită a afecţiunii cauzale.
OBIECTIVE
Scopul studiului a fost investigarea corelației între nivele plasmatice ale leptinei,
un nou marker inflamator si masa de țesut gras determinată prin metoda bioimpedanței
electrice la pacienții aflați în perioada postoperatorie precoce dupa intervenții
chirurgicale majore comparativ cu un lot martor prin: identificarea dinamicii precoce a
leptinei la bolnavii postoperator cu SIRS comparativ cu lot martor; compararea
dinamicii precoce a leptinei cu cea a unor markeri inflamatori consacraţi (IL-6 şi PCR);
investigarea corelaţiei între valorile leptinei și masa de ţesut gras în SIRS comparativ cu
lotul martor.
MATERIAL ȘI METODĂ
Am efectuat un studiu interdisciplinar – Terapie Intensivă, Endocrinologie şi
Imunologie – cu caracter prospectiv comparativ cu durata de 12 luni desfășurat in
Clinica Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului “Sf. Spiridon”. Recrutarea pacienților a
avut loc în perioada 15.09.2010–15.09.2011.
Protocolul de studiu a fost aprobat de Comitetul de Etică al Spitalului “Sf.
Spiridon”, Iasi, România. Toți pacienții au semnat consimțământul informat. În cazul în
care pacienții nu au fost capabili să ia decizii datorită sedării sau alterării statusului
mental, consimțământul informat a fost obținut de la o rudă de gradul întâi.
Grupul de studiu a inclus 40 pacienţi divizaţi în loturi egale:
1. lotul SI (SIRS) - pacienţi aflați in perioada postoperatorie după chirurgie majoră
şi
2. lotul M (martor) - pacienţi chirurgicali in perioada preoperatorie fără afecţiuni
inflamatorii.
Au fost înrolați toți pacienții consecutivi care au îndeplinit criteriile de includere
și care și-au exprimat consimtământul informat.
Criteriile de includere în lotul SI au fost pacienţii postoperator după chirurgie
digestivă majoră electivă cu cel puţin două criterii de SIRS - temperatura <36.3ºC sau
>38.3ºC, tahicardie >90 bătăi/minut, frecvenţa respiratorie >20 respiraţii/minut sau
PaCO2<32 mmHg (în absenţa ventilaţiei mecanice), leucocitoza >12 x 109/l sau
leucopenie < 4 x 109/l sau > 10% neutrofile imature iar în lotul M pacienţi preoperator
cu patologie fără componentă inflamatorie.
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Criterii de excludere din studiu au fost în lotul SI prezenţa culturilor pozitive, în
lotul M prezența bolilor intercurente, diabet zaharat, cancer, boli inflamatorii cronice,
terapie antiinflamatorie sau corticoterapie şi PCR > normal. Dozarea PCR a fost
utilizată ca modalitate de validare a lotului martor fără inflamaţie.
Date de laborator
Pentru determinarea leptinei, CRP și IL 6 s-au recoltat câte 5 ml sânge integral
în eprubetă de plastic cu gel activator, care au fost supuși centrifugării (3000 turații timp
de 10 minute) în decurs de maxim 1 ora de la recoltare. Serul a fost ulterior congelat la
– 40C. Prima recoltare s-a facut preoperator (lot SI) şi în dimineaţa înrolării (lot M) şi a
fost repetată în lotul SI la 6 ore în primele 24 ore, la 12 ore în următoarele 24 ore şi 1
data/zi în fiecare din următoarele 3 zile. Analiza probelor s-a realizat în laboratorul de
Imunologie a Spitalului Sf. Spiridon.
Dozarea leptinei a fost efectuată prin metoda enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA) utilizând un aparat automat de imunodiagnostic ELISA SANOFI Pasteur
cu kit Leptin Sandwich ELISA (Diagnostic Automation,INC,CA,USA) - valori
normale: F=7.36±3.73ng/ml, B=3.84±1.79ng/ml. Dozarea s-a realizat prin metoda
IMMULITE pe aparatul Immulite Siemens cu kit IL 6 IMMULITE (Siemens) - valori
normale5.9pg/ml. Dozarea PCR a fost efectuată prin metoda IMMULITE cu același
aparat, cu kit HIGH SENSITIVITY CRP - valori normale3mg/dl. Un număr de 25 de
probe au fost lucrate în duplicat, iar variabilitatea rezultatelor a fost de 5% pentru
leptină, 5 % pentru IL-6 și 8 % pentru PCR.
Analiza compoziției corporale
Indicele de masă corporală (BMI) a fost măsurat prin cântarire și măsurarea
înalțimii. Pacienţii critici au fost cântăriţi cu ajutorul patului cântar (pat Total CareHillrom).
Compoziția corporală a fost măsurată prin metoda bioimpedanţei electrice (BIA)
cu ajutorul aparatului Body Composition Analyser (Biodynamics Model 310).
Analiza bioimpedanței electrice (BIA) este o metodă simplă, rapidă,
necostisitoare și non-invazivă de evaluare a compoziției corporale și a modificărilor
temporale ale acesteia. Principiul metodei constă în determinarea impedanței electrice a
unui curent electric ce trece prin organism. BIA cu frecvență unică - Single frequency
BIA (SF-BIA) utilizează un curent electric de 50 kHz care se descarcă între suprafețele
a doi electrozi plasați la mână și la picior. SF-BIA permite estimarea țesutului nongras fat-free mass (FFM) și a apei totale din organism – total body water (TBW), dar nu
poate identifica diferențele în compoziția intracelulară. SF-BIA are o
precizie/reproductibilitate de 2.7–4.0%. Eroarea de predicție este estimată la 3–8%
pentru TBW și respectiv 3.5–6% pentru FFM.
Impedanța electrică (Z) este constituită din două componente, resistența (R) și
reactanța (Xc). Reactanța evaluează masa celulară din organism în timp ce resistența
măsoară apa totală – TBW. Determinarea impedanței permite estimarea următorilor
parametrii: procentul de masă grasă - percentage body fat (PBF); masa grasă în kg body fat (BF); țesutul non-gras – fat free mass (FFM); apa totală - total body water
(TBW).
Măsuratorile BIA au fost efectuate preoperator și dimineața timp de 4 zile
postoperator (lotul SI) și la înrolare (lotul M).
Analiza statistică
Am utilizat testul t-Student (comparaţiile intergrup), testul ANOVA
(variabilitatea temporală a parametrilor), testul log rank. r2>0.5 înseamnă corelaţia
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semnificativă şi p<0.05 diferenţa semnificativă a parametrilor. Analizele statistice au
fost calculate cu ajutorul programului SPSS 17.0 for Windows.
REZULTATE
Caracteristicile pacienților
Datele demografice ale pacienților din loturile M și SI au fost comparabile din
punct de vedere statistic (Tabel 1). Loturile SI și M au cuprins câte 20 pacienţi cu vârsta
medie 63.7 ani și respectiv 52,4 ani și au inclus 11 bărbați/9 femei, respectiv 14
bărbați/6 femei.
Tabel 1
Caracteristicile generale ale loturilor*
lot SIRS
n=20

lot MARTOR
n=20

Date demografice
Vârsta (ani)

63.74±10.02

Sex ratio (B/F)

11/9

52.45±13.30
14/6

Compoziție corporală
Greutate (Kg)

74.24±12.96

78.20±13.62

IMC (Kg/m²)

25.84±4.82

27.80±4.18

PBF (%)

26.97±10.67

31.74±6.52

TBW (%)

53.00±10.80

47.84±6.25

FFM (%)

20.03±3.97

20.42±2.78

Leptina (ng/ml)

8.26±10.85

12.90±12.83

CRP (mg/dL)

2.81±4.12

0.17±0.13

Markeri biologici

IL-6 (pg/ml)
19.08±32.19
2.46±0.86
*IMC- indice de masaă corporală, PBF – procent de masă grasă, TBW – apa totală, FFM – masa de țesut
nongras

În lotul martor au fost incluși 20 pacienți chirurgicali aflați în perioada
preoperatorie cu următoarele diagnostice: colecistită cronică litiazică – 12 pacienți,
hernie inghinală – 5 pacienți, hemoroizi - 1 pacient, eventrație postoperatorie – 1
pacient, hidrocel – 1 pacient (Tabel 2).
Tabel 2
Diagnosticul și intervențiile chirurgicale în lotul martor
Diagnostic chirurgical

Intervenție chirurgicală

Pacienți
(n=20)

Colecistita cronica litiazica

Colecistectomie laparoscopică

12

Hernie inghinala

Cura herniei inghinale

5

Hemoroizi

Cura hemoroizilor

1

Eventratie

Cura eventrației

1

Hidrocel

Cura hidrocelului

1
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In lotul SI au fost incluși 20 pacienți chirurgicali supuși unor intervenții
chirurgicale elective de mare amploare cu patologie neoplazică- 18 pacienţi (8-cancer
colo-rectal, 4-cancer cap de pancreas,2-cancer esofagian, 2-cancer gastric, 1-cancer
jejunal, 1-cancer ovarian) şi patologie benignă-2 pacienţi (1-polipoză colică, 1-boală
aorto-iliacă std.III) (Tabel 3). Toți acești pacienți au dezvoltat sindrom de răspuns
inflamator sistemic în perioada postoperatorie, definit pe baza criteriilor menționate
anterior. Durata intervenţiei chirurgicale a fost în medie de 221 minute (90-430 minute).
Toţi pacienţii au fost admişi în clinica de terapie intensivă pe o durată medie de 2,2 zile.
Tabel 3
Diagnosticul și intervenția chirurgicală în lotul SI
Diagnostic chirurgical

Intervenție chirurgicală

Pacienți
(n=20)

Neoplasm gastric

Gastrectomie totala

2

Neoplasm esofagian

Esofagectomie

2

Neoplasm cefalopancreatic

Duodenopancreatectomie cefalică

4

Neoplasm colon drept

Hemicolectomie dreapta

3

Neoplasm colon stang

Colectomie stânga

2

Neoplasm rectal inferior

Excizie abdominopelvina rect

3

Neoplasm jejunal

Enterectomie

1

Polipi colonici

Colectomie totala

1

Neoplasm ovarian

Histerectomie totala cu anexectomie
bilaterala

1

Arteriopatie obliteranta stadiul IV

Bypass aortobifemural

1

Dinamica temporală a leptinei
Valoarea medie inițiala a leptinei a fost de 7,7±13.1 ng/ml în lotul M și de
3,84ng/ml în lotul SI. Analiza dinamicii temporale a leptinei la pacienții din lotul SI a
arătat o creștere a valorilor de la o valoare preoperatorie de 3,84ng/ml la 3,90 ng/ml la 6
ore postoperator și un peak plasmatic de 17,31ng/ml la 12 ore. Ulterior valorile
înregistrează o scădere treptată de la 15,10ng/ml la 18 ore la 3,89ng/ml la 96 ore
postoperator. În lotul SI valorile leptinei au fost mai mici (probele preoperatorie, la 6,
36, 48, 72 și 96 ore) sau mai mari (probele recoltate la 12, 18 și 24 ore) semnificativ
statistic comparativ cu lotul martor (Tabel 4).
Tabel 4
Dinamica temporală a leptinei (LPT) în lotul SIRS (SI) comparativ cu lotul Martor (M)
0h
6h
12h
18h
24h
36h 48h 72h 96h
lot Martor – leptină medie
lot SIRS – leptină medie

3.84

3.90

17.31

15.10

7.74
13.66

4.44

5.14

4.07

3.89

p

0.05

0.01

0.01

0.03

0.02

0.01

0.04

0.01

0.01
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Dinamica temporală a markerilor inflammatori studiată comparativ
Analiza variației temporale a PCR la pacienții din lotul SI arată o valoare medie
inițială normală de 1,25 mg/dl urmată de o valoare de 1,38 mg/dl la 6 ore postoperator
și o creștere ulterioară cu peak plasmatic de 12,65 mg/dl la 24 ore postoperator,
menținerea de valori similare până la 48 ore și scădere ulterioară până la 4,9 mg/dl la 96
ore postoperator.
Valorile medii ale leptinei, așa cum a fost prezentat anterior, înregistrează un
peak de 17,3 ng/ml la 12 ore postoperator cu scădere ulterioară. Dinamica valorilor IL 6
la acești pacienți arată o valoare preoperatorie de 8,6 pg/ml urmată de un peak plasmatic
precoce la 6 ore postoperator cu o valoare de 230,04 pg/ml și ulterior de reducerea
treptată a valorilor până la 12,23 pg/ml la 96 ore postoperator (Fig.1).

Fig. 1 Dinamica temporală a markerilor inflamatori leptina (LPT), proteina C
reactiva (CRP) şi IL-6 în lotul SIRS (SI)

Analiza compoziției corporale
IMC mediu nu diferă semnificativ statistic la cele 2 loturi în ansamblu (25.8 în
lotul SI si 27.8 în lotul M, p=0,07).
Compoziţia corporală evaluată prin BIA prezintă valorii medii iniţiale de:
- în lotul SI:
- PBF 26.9% (21.9 la B şi 33.1 la F),
- TBW 53l (57.2 la B şi 47.8 la F)
- FFM 20% (20.8 la B şi 19 la F);
- în lotul M:
- PBF 31.7% (28.5 la B şi 33.8 la F),
- TBW 47.8l (51 la B şi 45.7 la F)
- FFM 20.4% (20.4 la B şi 20.3 la F)
Monitorizarea parametrilor BIA pe parcursul celor 4 zile de studiu a arătat
variaţii nesemnificative ale compoziţiei corporale la pacienţii din lotul SI (Tabel 5).
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Determinarea preoperatorie și postoperatorie zilnică (în total 5 măsuratori) a
compoziției corporale prin bioimpedantă a identificat o creștere initială (primele 24 ore
postoperator) a apei totale din organism, fapt explicat de profilul hormonal din perioada
imediat postoperatorie ce induce retenție hidrosalină. Procentul de masă grasă variază
nesemnificativ în perioada menționată.
Tabel 5
Variaţia temporală a parametrilor BIA în loturile Martor (M) și SIRS (SI)
lot Martor
lot SIRS
BIA

0h

24h

48h

72h

96h

p

Greutate (Kg)

78.2

74.2

74.0

73.3

73.6

72.9

0.69

IMC (Kg/m²)

27.8

25.8

25.8

25.7

25.7

25.5

0.07

BF (Kg)

24.9

20.8

19.1

18.5

19.6

18.2

0.36

PBF (%)

31.7

27.0

25.0

24.2

25.5

24.0

0.57

TBW (L)

37.4

38.5

41.8

41.5

39.9

41.1

0.49

TBW (%)

47.8

53.0

57.4

57.5

55.1

57.2

0.59

FFM (kg)

15.9

14.9

13.0

13.3

14.1

13.6

0.50

FFM (%)

20.4

20.0

17.6

18.3

19.4

18.8

0.19

IMC-index de masa corporala, BF-masa grasa, TBW-apa totală, FFM-masa negrasa

Corelația leptină/procent de masă grasă
În lotul martor am investigat corelația dintre valoarea absolută (măsurată) a
leptinei serice și următorii parametri: greutatea corporală (kg), IMC (kg/m2), țesutul
gras (procent).
Valoarea leptinei serice la pacienții din lotul M nu se corelează cu greutatea
corporală (coeficientul de corelație R2=0.035) și nici cu indicele de masă corporală
(coeficientul de corelație R2=0.137) (Fig. 2).

Fig. 2 Corelația între leptină si IMC la lotul martor

Separând însă din greutatea corporală procentul de masă grasă și analizând
relația cu leptina serică am obținut o corelație pozitivă la întregul lot martor
(coeficientul de corelație R2=0.529) (Fig. 3).
Este cunoscut că valoarea normală a leptinei este mai mică la bărbați față de
femei, probabil în relație cu cantitatea de țesut adipos. În lotul martor am analizat
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corelația între leptina serică și masa de țesut adipos la bărbați (coeficientul de corelatie
R2=0.725) și la femei (coeficientul de corelație R2=0.461) și am observat că se menține
o corelație pozitivă pentru ambele sexe.

Fig. 3 Corelația între leptină și procentul de țesut gras la lotul
martor

Analiza corelației între leptina serică și masa de țesut gras măsurată prin
bioimpedanță în lotul SI a identificat rezultate diferite în funcție de raportarea la
momentul intervenției chirurgicale. În perioada preoperatorie (Fig. 4) am observat că se
păstreaza corelația pozitivă identificată în cazul lotului martor. Acest lucru sugerează că
la pacienții fără semne de inflamație leptina corelează semnificativ cu masa țesutului
gras, ceea ce a fost raportat și de alti autori în literatură.

Fig. 4 Corelația între leptină și masa de țesut gras preoperator în
lotul SIRS

Intervențiile chirurgicale de mare amploare, cum au fost cele practicate la
pacienții din acest lot, se însoțesc de răspuns infamator sistemic.
În lotul SI analiza relației între valoarea leptinei serice și masa de țesut gras la
24 ore postoperator a arătat o lipsa de corelație, explicată prin creșterea valorii leptinei
în condițiile menținerii procentului de masă grasă (Fig. 5).
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Corelația negativă se mentine și tardiv, la 48 si 72 ore după intervenția
chirurgicală (Fig. 6,7).

Fig. 5 Corelația între leptină și masa de țesut gras la 24 ore
postoperator în lotul SI

Fig. 6 Corelația între leptină și masa de țesut gras la 48 ore
postoperator în lotul SI

Fig. 7 Corelația între leptină și masa de țesut gras la 72 ore
postoperator în lotul SI

DISCUȚII
Este cunoscut în prezent că sindromul de răspuns inflamator sistemic asociat cu
eliberarea unei constelații de mediatori pro și antiinflamatori este direct proporțional cu
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durata și intensitatea agresiunii. Studiul nostru a inclus pacienții cu intervenții
chirurgicale abdominale majore ca model de caracterizare a inflamației sistemice.
Avantajele acestui model sunt omogenitatea lotului de pacienți și posibilitatea de a
stabili intervale bine definite de la debutul inflamației.
Mărimea loturilor din studiul nostru este similară altor studii: 33 pacienţi
postoperator şi 12 cu sepsis postoperator [3], 25 pacienţi cu sepsis postoperator
intraabdominal [34], 30 pacienţi critici [35], 40 pacienţi cu sepsis, 34 cu SIRS şi 32 stări
critice nonSIRS [33].
Studiul nostru arată că leptina are variaţii semnificative precoce la pacienții cu
sindrom de răspuns inflamator sistemic. Comparativ cu lotul martor valorile inițiale ale
leptinei sunt mai mici în lotul SI. Aceasta este concordant cu date raportate anterior,
care arată că nivelul plasmatic iniţial al leptinei este mai mic în perioada postoperatorie
sau în sepsis [31]. În inflamaţie valoarea serică a leptinei creşte semnificativ la 12 ore,
iar după 24 ore scade şi ramâne la nivele relative constante în următoarele 32-96 ore,
concordant cu datele raportate de Maruna [32,34]. Studiul nostru caracterizează mai
bine dinamica precoce a leptinei, având în vedere că recoltarea probelor s-a făcut la 6
ore în primele 24 ore şi la 12ore în ziua următoare, spre deosebire de alte studii, care
recoltează o singură probă zilnic [32, 36-39].
Pe de altă parte, Koch arată într-un studiu publicat în 2010 că leptina serică şi
receptorii circulanţi de leptină nu diferă semnificativ la pacientul critic faţă de lotul
martor şi nu diferă semnificativ la pacienţii cu infecţie fată de cei fără infecţie [13].
Diferenţele acestea pot fi explicate prin metodele de determinare ale leptinei serice.
Kiturile utilizate în studiile mai vechi dozau leptina totală (liberă şi legată de receptorii
solubili), iar kiturile mai noi determină leptina serică liberă, nelegată [40].
Ţinând cont de toate de mai sus, putem spune că leptina are o dinamică precoce
semnificativă în inflamaţie, putând fi un marker util de diagnostic precoce în aceste
stări. Kinetica leptinei poate fi comparată cu cea a altor markeri biologici de inflamaţie.
Proteina C reactivă este markerul cel mai utilizat în practica clinică. În lotul nostru are
un maxim tardiv la 24 ore în SIRS comparativ cu IL-6 (maxim la 6 ore) şi leptină
(maxim la 12 ore), concordant cu date raportate în literatură [41]. IL-6 este un marker
recunoscut ca având o dinamică precoce şi semnificativă în inflamaţie şi infecţie
[4,33,38]. Dinamica temporală precoce a IL-6 şi leptinei, arată o puternică corelaţie,
raportată şi de alte studii [33].
Aceste date sunt interpretate ca reflectând capacitatea leptinei de a induce
sinteza de TNFα şi IL-6 după stimularea prin LPS [42]. Totuşi, faptul că maximum de
nivel circulant al leptinei, aşa cum este caracterizat de noi, urmează peakului plasmatic
al IL-6 şi nu îl precede, pune sub semnul întrebării această ipoteză. Pe de altă parte,
Langouche raportează lipsa de corelaţie între nivelele LPT serice şi TNFα, IL-6, IL-8,
IL-10 [31]. Dinamica temporală a markerilor în lotul SI arată un nivel maxim al IL-6 la
6 ore şi un nivel maxim al leptinei la 12 ore. Creşterea leptinei la 12 ore poate fi un
avantaj, pentru că depistarea IL-6 ca marker de inflamaţie poate fi ratată în unele cazuri
din practica clinică, datorită intervalului foarte scurt de la declanşarea inflamaţiei.
Având în vedere că leptina este un hormon secretat de adipocite, s-a căutat să se
stabilescă corelaţia dintre nivelele serice ale leptinei şi compoziţia corporală. Analiza
compoziției corporale prin bioimpedanță este larg utilizată în studii clinice și există în
prezent numeroase date teoretice și de metodologie a diferitelor tehici BIA [43-46].
Numeroase studii arată că la subiecţii sănătoşi sau control există o puternică
corelaţie între IMC şi leptină, corelaţie care se pierde în inflamaţie [36,37,40]. Spre
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deosebire de studiile anterioare, care au explorat corelaţia leptină - ţesut gras prin
raportare la IMC, studiul nostru măsoară cu ajutorul BIA masa grasă în valori absolute
(kg) şi în procente, ceea ce conferă o mai bună bază ştiinţifică corelaţiei amintite.
Rezultatele noastre concordă cu datele raportate anterior, având în vedere că la lotul
martor leptina corelează cu masa grasă, atât la bărbaţi, cât şi la femei. Această corelație
se menține în lotul SIRS în perioada preoperatorie dar se pierde în perioada
postoperatorie, măsurată la 24, 48 și 72 ore după intervenția chirurgicală. Creșterea
valorilor leptinei în aceasta perioadă sugerează un comportament al leptinei similar
proteinelor de fază acută. Sinteza leptinei în perioada postoperatorie are majoritar sursă
extra-adipocitară, la nivelul celulelor inflamatorii sau adipocitul poate fi stimulat și
poate crește în condiții de inflamație sinteza de leptină.
CONCLUZII
Leptina, la pacienții aflați în perioada postoperatorie precoce după intervenții
chirurgicale abdominale majore, cu sindrom de răspuns inflamator sistemic, este un
mediator pro-inflamator cu sursă adipocitară şi majoritar extraadipocitară, cu dinamică
precoce, care intervine în reglarea răspunsului imun prin acţiune la nivelul sistemului
nervos central . Astfel, leptina poate fi un util biomarker pentru diagnosticul precoce al
inflamației.
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