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StreSzczenie:  Wstęp: Kamica żółciowa i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) często występują w populacji ogólnej 
i mają wspólne czynniki ryzyka pojawienia się. Dostępne są nieliczne publikacje ze sprzecznymi wynikami sugerującymi 
potencjalny związek między chorobami związanymi ze stylem życia. Złotym standardem w rozpoznaniu NAFLD pozostaje 
biopsja wątroby. 

  cel: Celem badania było: (1) określenie częstości występowania bezobjawowej NAFLD lub NASH w biopsji wątroby, 
(2) zbadanie związku hipercholesterolemii z NAFLD u pacjentów poddawanych laparoskopowej cholecystektomii (LC).

  Metody: Przeprowadzono prospektywne badanie obserwacyjne u pacjentów poddanych LC z powodu objawowej kamicy 
żółciowej w Klinice Chirurgii Ogólnej Podyplomowego Instytutu Edukacji i Nauki w Chandigarh w Indiach od 1 lipca 2013 r. 
do 31 grudnia 2014 r. U wszystkich osób wykonano: badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, oznaczenie triglicerydów 
w surowicy (TG), cholesterolu, cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C) i cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości. 
Klinową biopsję wątroby uzyskano z wolnej krawędzi prawego płata wątroby w czasie LC. Wszystkie próbki biopsji były 
analizowane przez tego samego patomorfologa.

  Wyniki: Wśród 101 pacjentów objętych badaniem dyslipidemia występowała u 49,5%. Nie stwierdzono związku między 
NAFLD a stężeniem cholesterolu w surowicy, TG lub LDL-C (odpowiednio p = 0,428; 0,848; 0,371). NAFLD potwierdzono na 
podstawie biopsji wątroby u 21,8% osób, przy czym u żadnej nie zaobserwowano włóknienia ani marskości tego narządu 
w bioptacie. Po biopsji wątroby nie wystąpiły powikłania.

  Wnioski: Biopsja wątroby w czasie LC daje możliwość rozpoznania choroby wątroby na wczesnym i odwracalnym etapie. 
Badanie to jest: łatwe do wykonania, bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione.

SłoWa kluczoWe:  biopsja wątroby, dyslipidemia, kamica pęcherzyka żółciowego, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD)

abStract:   background: Gallstone disease (GSD) and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) are connected with a high prevalence in 
the general population and they share common risk factors for their occurrence. Limited literature with inconsistent results 
is available, suggesting a potential association between these lifestyle-induced diseases. Liver biopsy is the gold standard for 
diagnosing NAFLD. The aim of this study was (1) to identify the prevalence of asymptomatic NAFLD or NASH in liver biopsy; 
(2) to identify the association of hypercholesterolemia with NAFLD in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy (LC).

  Methods: This is a prospective observational study conducted on patients who underwent LC for symptomatic gallstones 
in the Department of General Surgery, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India, from 
1st July 2013 to 31st December 2014. All included patients had ultrasonography (USG) and the following parameters tested: 
serum triglycerides (TG), cholesterol, low density lipoprotein cholesterol (LDL-C), and high-density lipoprotein cholesterol 
(HDL-C). A wedge liver biopsy was obtained from free edge of the right liver lobe during LC and all biopsy specimens were 
analyzed by a single pathologist.

  results: Among 101 patients included in the study, dyslipidemia was present in 49.50%. There was no association between 
NAFLD and serum cholesterol, TG or LDL-C (P, 0.428, 0.848, 0.371 respectively). NAFLD was confirmed in liver biopsy in 21.8% 
of patients but none had fibrosis or cirrhosis on biopsy. No complications were observed following liver biopsy.

  conclusions: Liver biopsy during LC gives an opportunity to diagnose the disease at an early and reversible stage.  It is feasible, 
safe and cost effective.

keyWordS:   dyslipidemia, gallstone disease, liver biopsy, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
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do zaburzeń metabolicznych i w konsekwencji staje się niezależ-
nym czynnikiem ryzyka NAFLD [10, 11]. Obserwacja ta została 
podważona w niedawno opublikowanej metaanalizie, w której 
Jaruvogvanich V. i wsp. donosili o istotnym związku między ka-
micą żółciową i NAFLD [12].

Rozpoznanie NAFLD ustala się głównie na podstawie przedope-
racyjnego badania USG. Czułość USG w wykrywaniu stłuszcze-
nia zależy od stopnia stłuszczenia i zmniejsza się, jeśli wynosi ono 
mniej niż 30% [13]. Ponadto czułość USG zmniejsza się u pacjen-
tów skrajnie otyłych i zależy od osoby wykonującej badanie [13]. 
NAFLD/NASH cechuje się charakterystycznymi kryteriami histo-
logicznymi, dlatego biopsja wątroby pozostaje złotym standardem 
w wykrywaniu stłuszczenia wątroby [5].

Nie opracowano dotąd wytycznych dotyczących badań przesiewo-
wych pacjentów z kamicą żółciową w kierunku NAFLD/NASH. 
Laparoskopowa cholecystektomia jest często przeprowadzanym 
zabiegiem chirurgicznym u chorych z kamicą żółciową, przy czym 
biopsję wątroby można bezpiecznie wykonać w czasie zabiegu. 

cel

Celem naszego badania było określenie: (1) częstości bezobjawowej 
NAFLD lub NASH w biopsji wątroby, (2) związku miedzy hiper-
cholesterolemią i NAFLD u pacjentów z objawową kamicą żółcio-
wych, poddawanych laparoskopowej cholecystektomii.

Materiały i Metody

Przeprowadzono prospektywne badanie obserwacyjne u pacjen-
tów poddawanych cholecystektomii laparoskopowej z powodu 
objawowej kamicy żółciowej w Klinice Chirurgii Ogólnej Pody-
plomowego Instytutu Edukacji Medycznej i Nauki w Chandigarh 
od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Uzyskano zgodę komisji 
bioetycznej Instytutu do wykonania biopsji wątroby w czasie cho-
lecystektomii laparoskopowej. Pacjenci z: dodatnim wynikiem 
serologicznym w kierunku HBV i HCV, wywiadem nadużywania 
alkoholu, rozpoznaną marskością wątroby, autoimmunologiczną 
chorobą wątroby lub w ciąży zostali wyłączeni z badania. Wszyst-
kie włączone osoby wyraziły świadomą zgodę w formie pisemnej.

Określono dane demograficzne pacjentów oraz przeprowadzono 
wywiad dotyczący cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. U wszystkich 
wykonano liczne badania dodatkowe, w tym: oznaczenie stężenia 
glukozy na czczo, parametry czynności wątroby [białko całkowite, 
albumina, bilirubina, transaminaza asparaginianowa (AST), trans-
aminaza alaninowa (ALT), fosfataza alkaliczna (ALP)], czas pro-
trombinowy i profil lipidowy [trójglicerydy (TG), cholesterol, chole-
sterol lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C), cholesterol lipoprotein 
o dużej gęstości (HDL-C)]. Przed operacją u pacjentów wykonano 
USG jamy brzusznej, w celu oceny w kierunku kamicy żółciowej 
i stłuszczenia (NAFLD) lub marskości wątroby.

Wykonano klinową biopsję wątroby z wolnej krawędzi prawego 
płata w czasie zabiegu chlecystektomii laparoskopowej. Hemosta-
zę zapewniono po pobraniu biopsji wątroby. Cały materiał biop-
towany zbadano mikroskopowo po wcześniejszym utrwaleniu 
w 10% buforze formalinowym oraz barwieniu hematoksyliną 

Wykaz SkrótóW

ALP – fosfataza alkaliczna 
ALT – transaminaza alaninowa  
AST – transaminaza asparaginianowa 
BMI – indeks masy ciała 
HDL-C – cholesterol lipoprotein o dużej gęstości 
LC – laparoskopowa cholecystektomia 
LDL-C – cholesterol lipoprotein o niskiej gęstości 
NAFFLD – niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby 
NASH – niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby   
TG – trójglicerydy

WproWadzenie

Kamica żółciowa to najczęstsza patologia dróg żółciowych, a cho-
lecystektomia –  najczęściej wykonywany zabieg chirurgiczny 
dróg żółciowych. Kamienie żółciowe powstają w wyniku zabu-
rzonej równowagi składowych żółci poprzez różne mechanizmy 
prowadzące do jej zwiększonej litogenności. W takim przypadku 
stężenie cholesterolu może wynosić nawet 8–10%, przede wszyst-
kim ze względu na większe wydzielanie cholesterolu do żółci [1]. 
Jest to spowodowane: wysoką podażą cholesterolu w diecie, oty-
łością, lekami (klofibrat) lub zwiększoną aktywnością reduktazy 
3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA), któ-
ra stanowi czynnik ograniczający szybkość syntezy cholesterolu 
w wątrobie i zwiększonego wychwytu cholesterolu z krwi [1]. Kie-
dy stężenie cholesterolu przekracza jego rozpuszczalność w żół-
ci, tworząc roztwór przesycony, dochodzi do jego wytrącania się 
w postaci stałych kryształów jednowodnego cholesterolu.

Hipercholesterolemia jest jedną ze składowych zespołu metabo-
licznego. Istnieje istotny związek między kamicą żółciową, ze-
społem metabolicznym a niealkoholową stłuszczeniową choro-
bą wątroby (NAFLD) [2, 3]. NAFLD współwystępuje z: otyłością, 
dyslipedemią, insulinoopornością, cukrzycą typu II i chorobami 
sercowo-naczyniowymi [3]. Po raz pierwszy opisano ją w latach 
80-tych u otyłych pacjentów, u których stężenie tłuszczów w wą-
trobie przekraczało 5% masy hepatocytów, przy braku znaczne-
go spożycia alkoholu lub innej choroby wątroby [4, 5]. Spektrum 
NAFLD sięga od prostego stłuszczenia wątroby do niealkoholo-
wego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). W przebiegu 
NASH może wystąpić włóknienie wątroby z progresją do marskości 
(w 10–22% przypadków) [6, 7].

Kamica żółciowa i NAFLD współwystępują z zespołem metabolicz-
nym i wiążą się z siedzącym trybem życia [8]. W ostatnich dziesię-
cioleciach wzrasta częstość występowania NAFLD z powodu zmian 
stylu życia [8]. Do tej pory nie określono, czy NAFLD prowadzi 
do powstawania kamieni żółciowych lub odwrotnie. Dostępne są 
ograniczone publikacje ze sprzecznymi wynikami, sugerujące po-
tencjalny związek między powyższymi chorobami. Dietlen i wsp. 
[9] przeanalizowali kliniczne, biochemiczne i histologiczne cechy 
NAFLD u pacjentów z kamicą żółciową i wskazali na NAFLD jako 
przejaw zespołu metabolicznego związany z patogenezą kamieni 
żółciowych. W innym badaniu tureckim występowanie NASH po-
twierdzono u 55% pacjentów z kamicą żółciową, uzasadniając rolę 
rutynowej biopsji wątroby podczas cholecystektomii [2]. Z drugiej 
strony donoszono o związku cholecystektomii z NAFLD, ale nie 
z kamicą żółciową, co wskazuje, że cholecystektomia prowadzi 
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chorych z NAFLD w tej podgrupie wynosiła 44,5 ± 11,9 lat (prze-
dział od 21 do 67 lat), 47,5 ± 14,25 lat (przedział od 21 do 67 lat) 
u mężczyzn i 42,7 ± 10,5 lat (przedział od 26 do 65 lat) u ko-
biet. Wynik biopsji wątroby był: u 2 osób nierozstrzygający, 
u 77 (76,23%) – prawidłowy. U 13 chorych potwierdzono NAFLD 
zarówno w badaniu USG, jak i w biopsji wątroby, podczas gdy u 22, 
u których wysunięto podejrzenie NAFDL w badaniu USG, biopsja 
wątroby nie wykazała zmian (P = 0,006). U 9 pacjentów z NAFLD 
w biopsji wątroby wynik USG był prawidłowy. U 3 z 7 osób z cu-
krzycą i u 4 z 11 z nadciśnieniem tętniczym potwierdzono NAFLD 
w biopsji wątroby. 

Hipercholesterolemię rozpoznano u 14 pacjentów. U 5 z nich 
wykryto stłuszczenie w badaniu bioptatu wątroby. Stężenie TG 
w osoczu było podwyższone u 7 pacjentów, a u 2 badanie biopsji 
wątroby pozwoliło rozpoznać stłuszczenie wątroby. Stężenie LDL-C 
było podwyższone u 4 pacjentów, z których u dwojga rozpoznano 
NAFLD w biopsji wątroby. Nie zaobserwowano żadnych istotnych 
związków między NAFLD i wysokim stężeniem cholesterolu, TG 
i LDL-C w osoczu (wartości p odpowiednio: 0,428; 0,848; 0,371).

dySkuSja

Kamica żółciowa jest wynikiem nadmiernej produkcji cholestero-
lu przez wątrobę i jego gromadzenia się w pęcherzyku żółciowym 
pod wpływem działania czynników genetycznych i środowisko-
wych [9]. Głównym źródłem cholesterolu w kamieniach żółcio-
wych pozostaje dieta, a zaledwie 20% pochodzi z syntezy de novo 
w wątrobie [14]. Podkreśla to znaczenie diety wysokokalorycznej 
i siedzącego trybu życia jako czynników ryzyka tworzenia się ka-
mieni żółciowych, jak również ich udział w patogenezie zespołu 
metabolicznego i NAFLD [2, 8, 15]. Obecna epidemia otyłości 
i cukrzycy wskazuje, że zachorowalność na NAFLD, dotykająca 
30–35% ogólnej populacji krajów rozwiniętych, będzie wzrastać 
jeszcze bardziej [9]. Częstość występowania tej choroby jest wyższa 
o 50–75%, gdy indeks masy ciała (BMI) wynosi powyżej 30 kg/m2 [9].

Na zespół metaboliczny składają się: cukrzyca typu 2, wtórna do 
insulinooporności, dyslipidemia, zwiększony obwód talii i nadci-
śnienie tętnicze. Insulinooporność jest kluczowa w patogenezie 
kamieni żółciowych i NAFLD [9, 10, 16]. Z tego powodu zespół 
metaboliczny ściśle wiąże się z powstawaniem kamieni żółciowych 
i patogenezą NAFLD poprzez zwiększoną syntezę cholesterolu 

i eozyną. Wykonano barwienia histochemiczne (srebrem) na obec-
ność włókien retikulinowych i barwienie trójbarwne wg Massona, 
celem oceny stopnia zwłóknienia. Wszystkie próbki były analizo-
wane przez tego samego patomorfologa.

analiza StatyStyczna

Do opisu podstawowych parametrów posłużono się statystykami 
opisowymi. Za zmienne niezależne (wyznaczniki) przyjęto: stę-
żenie trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, HDL-C, LDL-C, 
AST, ALT, ALP i stłuszczenie wątroby wykryte w biopsji. Wy-
znaczniki te rozpatrywano także indywidualnie. Obliczono czę-
stość występowania poszczególnych zmiennych i przeprowadzo-
no dalszą analizę korelacji. Analiza danych została wykonana przy 
użyciu oprogramowania statystycznego SPSS 20.0 (biblioteka sta-
tystyczna dla badań społecznych) dla: Windows, Chicago, Illinois, 
USA. Różnice między średnimi były badane przy użyciu testów: 
t-studenta (w przypadku rozkładu normalnego) lub U Manna-
-Whitney’a (dla rozkładów innych niż normalny). Korelacje były 
analizowane przy pomocy współczynnika i testu korelacji rang 
Spearmana. W celu oceny różnic pomiędzy proporcjami zmien-
nych jakościowych, użyto testu chi-kwadrat. Rozkład zmiennych 
mierzalnych oceniony został przy pomocy testu Kołgomorowa-
-Smirnova na zgodność z rozkładem normalnym. Dla wszystkich 
porównań przyjęto poziom istotności równy 5%.

Wyniki

Do badania włączono 101 chorych w okresie 18 miesięcy. 25 z nich 
(24,7%) to mężczyźni, natomiast 76 (75,22%) – kobiety. Średnia 
wieku grupy badanej to 42.37 ± 13,21 lat (od 18 do 70 lat). Śred-
ni wiek mężczyzn z grupy badanej wynosił 42,96 ± 12,58 lat (od 
18 do 67 lat), natomiast kobiet 42,17 ± 13,48 lat (od 18 do 70 lat). 
7 pacjentów chorowało na cukrzycę, a u 11 stwierdzono nadci-
śnienie tętnicze. 

Profil biochemiczny, na który składało się oznaczenie stężenia 
białka całkowitego, albuminy, AST, ALT i ALP, był prawidłowy 
w całej badanej populacji. U 14 chorych rozpoznano hipercholeste-
rolemię (13,86%) (wartość średnia 215,58 ± 16,47 mg%, przedział: 
201–267 mg%), a u 7 osób (6,93%) hipertriglicerydemię (wartość 
średnia 241,57 ± 55,45 mg%, przedział: 208–374 mg%). Poziom 
LDL-C był podwyższony u 4 pacjentów (3,96%) (wartość średnia 
156,01 ± 13,94 mg%, przedział: 137–175 mg%). U 25 osób (24,8%) 
stwierdzono nieprawidłowy poziom HDL-C. Tym samym czynniki 
ryzyka (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i dyslipidemia) występo-
wały u 43 chorych (42,58%) (Tab. I.). 

U 35 pacjentów (34,7%) badanie USG ujawniło cechy NAFLD, 
w tym u 12 mężczyzn (34,3%) i 23 kobiet (65,7%). Średnia wieku 
osób z NAFLD wynosiła 45,8 ± 12,2 lat, odpowiednio 46,8 ± 11,6 lat 
u mężczyzn i 45,3 ± 12,7 lat u kobiet. U żadnego z chorych bada-
nie USG nie ujawniło cech marskości wątroby. Stopień nasilenia 
NAFLD w badaniu USG przedstawiono w Tab. II.

NAFLD rozpoznano na podstawie preparatów biopsyjnych wątro-
by u 22 chorych (21,8%), w tym u 8 mężczyzn (36,4%) i 14 kobiet 
(63,6%). Nie oceniano stopnia stłuszczenia. U żadnego z pacjentów 
nie stwierdzono zwłóknienia ani marskości wątroby. Średnia wieku 

tab. i. Czynniki ryzyka NAFLD u pacjentów z kamicą żółciową.

czynniki ryzyka liczba %

Cukrzyca 07 06.93

Nadciśnienie tętnicze 11 10.90

Dyslipidemia 50 49.50

Razem 68 67.33

tab. ii. Stadia NAFLD w badaniu USG jamy brzusznej.

StadiuM liczba Średnia Wieku (lata) Stopień

Brak NAFLD 66 (65.3%) 40.53 -

Stadium I 18 (17.8%) 47.33 Łagodny

Stadium II 12 (11.9%) 44.67 Umiarkowany

Stadium III 05 (5%) 43.20 Zaawansowany
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otyłych osób w Indiach, mimo że jest to kraj rozwinięty. Innym po-
wodem może być częstsze występowanie kamieni barwnikowych 
w populacji azjatyckiej (80%) w porównaniu do częstszych kamieni 
cholesterolowych w populacji zachodniej (80%) [20]. W niniejszym 
badaniu zaobserwowano również przewagę kobiet w odniesieniu do: 
kamicy żółciowej (3:1), NAFLD (2,7:1) i hipercholesterolemii (2,5:1). 

Wiedza na temat związku kamicy żółciowej z NAFLD może skut-
kować wcześniejszym rozpoznaniem NAFLD. Biopsja wątroby 
jest obecnie jedyną dostępną metodą diagnostyczna cechującą się 
wysoką swoistością, która pozwala na potwierdzenie rozpoznania 
i ocenę stopnia zaawansowania zmian. Do tej pory nie opraco-
wano wytycznych dotyczących badań przesiewowych pacjentów 
z kamicą żółciową w kierunku NAFLD/NASH poprzez śródope-
racyjną biopsję wątroby. Mimo że śródoperacyjna biopsja wątroby 
jest uważana za bezpieczną i łatwą do wykonania, wciąż pozostaje 
kontrowersyjna pod względem bezpieczeństwa. W naszym badaniu 
i w dostępnej literaturze nie opisywano powikłań na skutek wyko-
nania dodatkowego zabiegu biopsji. Krytycy tej metody twierdzą, 
że wyniki biopsji klinowej mogą być zwodnicze i prowadzić do 
przeszacowania stopnia zaawansowania choroby. W niedawnym 
badaniu stwierdzono, że zarówno biopsje igłowe, jak i klinowe 
są jednakowo skuteczne w określeniu stopnia stłuszczenia [21]. 
Z tego powodu u pacjentów z objawową kamicą żółciową, u których 
ryzyko wystąpienia NAFLD jest wysokie, można wykonać biopsję 
wątroby jako badanie przesiewowe, a wczesne rozpoznanie NA-
FLD/NASH dostarcza informacji na temat choroby podstawowej.

U chorych z NAFLD stwierdzano także współwystępowanie dys-
lipidemii [22–25]. Badanie przekrojowe z USA i Brazylii pokazu-
je, że chorych z NAFLD cechuje wysokie stężenie trójglicerydów 
w surowicy [22, 23]. Także w badaniu meksykańskim [24] opisano 
wysokie stężenie cholesterolu w surowicy u 63% chorych z NA-
FLD. Inne retrospektywne badanie obserwacyjne osób z północ-
nych Indii, u których rozpoznano NAFLD w USG, także wskazuje 
na istotny związek między dyslipidemią i NAFLD [25]. W naszym 
badaniu częstość występowania dyslipidemii wyniosła 49,50% i nie 
zaobserwowano istotnego związku między NAFLD i dyslipidemią. 
Niniejsze badanie może sugerować związek między obiema cho-
robami w populacji ogólnej.

Badanie to ma pewne ograniczenia, ponieważ nie mierzono wskaź-
nika BMI i obwodu talii. Z tego powodu związek między otyłością 
towarzyszącą kamicy żółciowej a NAFLD nie mógł zostać ocenio-
ny. Kolejnym ograniczeniem badania było rozpoznanie cukrzycy 
wyłącznie w oparciu o podwyższone wartości glikemii. U pacjen-
tów z cukrzycą nie badano insulinooporności.

WnioSki

Kamica żółciowa i NAFLD mają wspólne czynniki ryzyka, a czę-
stość występowania NAFLD w przebiegu kamicy żółciowej jest 
duża. Badanie biopsji wątroby w czasie zabiegu laparoskopowej 
cholecystektomii daje możliwość rozpoznania choroby wątroby 
we wczesnym odwracalnym stadium. Badanie to jest: łatwe do 
wykonania, bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione.

w wątrobie i wynikające z tego powstawanie kamieni żółciowych. 
Spektrum NAFLD rozciąga się od prostego stłuszczenia wątroby, 
przez NASH, aż do jej marskości (10–22%) [2, 6, 7]. Brak objawów 
oraz czułych i swoistych badań diagnostycznych (biochemicznych 
i obrazowych) ogranicza możliwość dokładnej oceny częstości 
występowania NAFLD. NAFLD jest najczęstszą przyczyną prze-
wlekłej choroby wątroby i przeszczepu wątroby w krajach zachod-
nich. Zaobserwowano również rosnące jej występowanie w Japo-
nii i Chinach [17]. Występowanie kamicy żółciowej w przebiegu 
omawianej choroby opisywano w 20%, natomiast pojawianie się 
jej w przebiegu kamicy w 55–77% przypadków [16, 18]. Dane do-
tyczące częstości występowania NAFLD u chorych z kamicą żół-
ciową w Indiach są niewielkie. 

Koller i wsp. w swoim badaniu przeprowadzonym na 482 chorych 
wskazują, że kamica żółciowa częściej współwystępuje z NAFLD 
niż w sposób izolowany (47% vs. 26%), a u 52% pojawiły się więcej 
niż dwa metaboliczne czynniki ryzyka (otyłość, cukrzyca typu 2, 
nadciśnienie, hipertriglicerydemia lub niskie stężenie cholestero-
lu HDL) [19]. Z drugiej strony, w oparciu o badania przekrojowe 
u pacjentów poddawanych cholecystektomii, wskazano, że czę-
stość występowania NAFLD wynosi aż 68% w populacji Stanów 
Zjednoczonych i 35% w populacji Azji [10, 11]. Zasugerowano, 
że po zabiegu cholecystektomii obrót kwasów żółciowych ulega 
nasileniu, co naraża wątrobę na nadmierną ekspozycję na kwasy 
żółciowe. Stoi to w sprzeczności do ostatnio opublikowanej meta-
analizy, której autorzy wskazali na istotny związek między kamicą 
żółciową i NAFLD [12].

Chociaż ultrasonografia jamy brzusznej jest najczęściej wykony-
wanym badaniem w diagnostyce NAFLD, to biopsja wątroby po-
zostaje złotym standardem w potwierdzeniu podejrzenia klinicz-
nego NAFLD i określenia stopnia zaawansowania [2, 5]. U około 
15% pacjentów z prawidłową masą ciała i u 70–80% otyłych roz-
poznaje się stłuszczenie wątroby [2]. Rutynowa biopsja wątroby 
w diagnostyce przesiewowej NAFLD w przebiegu cholecystektomii 
z powodu kamicy żółciowej po raz pierwszy została zaproponowa-
na przez Ramosa-De Ia Medina i wsp., którzy w badaniu przepro-
wadzonym na 95 chorych w 55% przypadków rozpoznali NAFLD 
w oparciu o biopsję wątroby, jednakże tylko u 13% chorych wysu-
nięto przedoperacyjne podejrzenie NAFLD [18]. Podobną obser-
wację uczynili Dietlen i wsp. [9], którzy wykonali biopsję wątroby 
u 95 osób po zabiegu cholecystektomii, rozpoznając NAFLD 
u 54,74% z nich (stadium I u 51,93%, stadium II u 28,84%, sta-
dium III u 19,23%, marskość w pozostałych 3,15%). Odnotowali 
również: przewagę kobiet (4,3:1), wpływ dyslipidemii (76,92%), 
nadciśnienia tętniczego (36,53%), BMI >30 kg/m2 (67,30%) i cu-
krzycy (17,30%). W innym badaniu obserwacyjnym u 55% cho-
rych z objawową kamicą żółciową biopsja wątroby pobrana 
w czasie operacji potwierdziła NAFLD [2]. W naszym bada-
niu u 34,7% pacjentów stwierdzono cechy NAFLD w badaniu 
USG jamy brzusznej; u 21,8% rozpoznanie postawiono w oparciu 
o wynik biopsji wątroby. U 13 osób NAFLD rozpoznano zarówno 
w USG, jak i w biopsji wątroby (p = 0,006). U żadnego z pacjen-
tów nie stwierdzono włóknienia ani cech marskości w USG ani 
w biopsji wątroby. Mniejszą częstość występowania NAFLD w po-
równaniu do badań zachodnich można tłumaczyć mniejszą liczbą 
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