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STRESZCZENIE:    Cel badania: Celem badania była ocena wpływu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka oraz laparoskopowego 
wyłączenia żołądkowego typu Roux-en-Y na czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

  Materiał i metody: Analizowaliśmy prospektywnie zebrane dane dotyczące pacjentów poddawanych leczeniu op-
eracyjnemu z powodu otyłości olbrzymiej, których zakwalifikowano do laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka 
(LSG) lub laparoskopowego wyłączenia żołądkowego typu Roux-en-Y (LRYGB). Czynniki ryzyka chorób sercowo-nac-
zyniowych oceniano z użyciem karty ryzyka SCORE oraz skali całkowitego ryzyka i ryzyka ciężkich chorób sercowo-
naczyniowych Framingham (FCR). Dane zebrano przy przyjęciu oraz rok po zabiegu. Do badania włączono 235 pacjen-
tów (119 kobiet i 116 mężczyzn, średnia wieku 40,2 lat+/-9,9 lat), z których 117 zostało poddanych LRYGB, a 118 – LSG.

  Wyniki: Przed operacją 12% pacjentów znajdowało się w grupie wysokiego ryzyka SCORE, 65% w grupie umiarkowane-
go ryzyka, a 24% w grupie niskiego ryzyka. Mediana wyniku SCORE wyniosła 1 (1–2). Wynik FCR w oparciu o stężenie lip-
idów wyniósł 34,5% (24–68%), ryzyko ciężkich chorób wyniosło 17,5% (10–52%), podczas gdy wyniki FCR w oparciu o BMI 
wyniosły odpowiednio 59% (31–84%) oraz 37% (15–67%). W rok po zabiegu średnie %EBMIL (62,88%+/-20,02%) oraz 
%EWL (53,18%+/-15,87%) były porównywalne w przypadku obu zabiegów. Łącznie 33 pacjentów po LSG i 55 po LRYGB nie 
wymagało leczenia przeciwnadciśnieniowego. Obserwowano remisję cukrzycy u odpowiednio 9 i 29 pacjentów. Oba zabie-
gi znacząco zmniejszyły występowanie wysokiego i umiarkowanego ryzyka SCORE na korzyść niskiego ryzyka. Interwencje 
chirurgiczne spowodowały znaczące zmniejszenie wyników FCR w rok po zabiegu (p<0,001).

  Wnioski: Zarówno LSG jak i LRYGB prowadzą do znaczącego i porównywalnego spadku masy ciała. Oba zabiegi 
znacząco redukują ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w oparciu o skale SCORE i Framingham. 

SŁOWA KLUCZOWE:   otyłość olbrzymia, chirurgia bariatryczna, laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka, laparoskopowa operacja wyłącze-
nia żołądkowego, czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, SCORE, Framingham

ABSTRACT:   Aim of the study: The aim of this study was to evaluate the influence of laparoscopic sleeve gastrectomy and laparo-
scopic Roux-en-Y gastric by-pass on risk factors of cardiovascular diseases.

  Material and methods: We analyzed prospectively collected data of patients operated for morbid obesity who were 
qualified for laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) or laparoscopic Roux-en-Y gastric by-pass (LRYGB). Risk factors for 
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WPROWADZENIE

Obecnie częstość występowania nadwagi i otyłości sięga w Euro-
pie 40–50%, natomiast w USA – 67% [1]. Nadmierna masa ciała 
wiąże się z występowaniem licznych chorób współistniejących, 
w tym chorób sercowo-naczyniowwych (ChSN), nadciśnienia 
tętniczego, dyslipidemii oraz cukrzycy typu 2. Otyłość wiąże się 
ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych [2]. Ryzyko choroby wieńcowej jest trzy-
krotnie większe u pacjentów otyłych w porównaniu z pacjenta-
mi z prawidłowym BMI [3, 4]. Zgodnie z danymi WHO z 2015 
roku, choroby sercowo-naczyniowe stanowią główną przyczynę 
zgonów na świecie. Około 17,5 miliona ludzi umarło z powodu 
ChSN w 2012 roku, co stanowi prawie 30% zgonów na świecie. 
W Polsce w 2010 roku 456 zgonów na 100 000 mieszkańców 
było spowodowanych ChSN, co stanowi 45% wszystkich zgo-
nów, podczas gdy w USA w 2007 roku wartość ta przekroczyła 
30% [5]. Zachowawcze metody leczenia otyłości nie zmniejszają 
częstości incydentów SN [6, 7]. Chirurgia bariatryczna przewyż-
sza konwencjonalne metody redukcji masy ciała, prowadząc do 
długoterminowego zmniejszenia BMI, poprawy metabolicznych 
i funkcjonalnych czynników ryzyka ChSN u ludzi z otyłością 
olbrzymią [8]. Częstość chorób współistniejących związanych 
z otyłością zmniejsza się wraz z redukcją BMI. Pozytywne efekty 
obejmują zmniejszenie insulinooporności, poprawę metaboli-
zmu lipidów, zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego, ustą-
pienie dysfunkcji śródbłonka i stanu zapalnego, redukcję prze-
rostu lewej komory i nadaktywności układu współczulnego [2].

CEL BADANIA

Celem badania była ocena wpływu laparoskopowej rękawowej 
resekcji żołądka oraz laparoskopowego wyłączenia żołądko-

wego typu Roux-en-Y na czynniki ryzyka chorób sercowo-na-
czyniowych.

METODY

Analizie poddano dane prospektywne dotyczące pacjentów ope-
rowanych w II Katedrze Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum 
UJ z powodu otyłości olbrzymiej. Jako kryteria kwalifikacji do 
leczenia zabiegowego wykorzystano wytyczne Sekcji Chirurgii 
Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
tzn. wskaźnik masy ciała (BMI) ≥35kg/m2 z towarzyszącymi 
chorobami współistniejącymi, albo BMI ≥40kg/m2 wespół – 
lub bez – chorób współistniejących [9, 10]. Pacjentów oceniano 
przed operacją i kwalifikowano do dwóch rodzajów zabiegów: 
laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka (laparoscopic sleeve 
gastrectomy – LSG) albo laparoskopowego wyłączenia żołądko-
wego typu Roux-en-Y (laparoscopic Roux-en-Y gastric by-pass 
– LRYGB). Wobec braku jednolitych wytycznych kwalifikacji 
do zabiegów bariatrycznych, wybór zabiegu był podyktowany 
oczekiwanym wpływem na poprawę wyrównania metabolicz-
nego albo remisji cukrzycy, stopnia utraty nadmiaru masy ciała 
i jej podtrzymania. Przy wyborze metody operacyjnej wzięliśmy 
pod uwagę: doświadczenia naszego ośrodka (LSG, LRYGB), BMI 
pacjentów, wiek, stan ogólny, choroby współistniejące związane 
z otyłością (szczególnie cukrzyca typu 2), zmiany anatomiczne 
przewodu pokarmowego spowodowane chorobami lub po-
przednimi operacjami (np. przepuklina rozworu przełykowe-
go, resekcje żołądka lub jelit), nawyki żywieniowe, oczekiwania 
i preferencje pacjenta, a także jego współpracę w okresie oko-
łooperacyjnym i w opiece długoterminowej [9–12].

Badanie zaprojektowano w celu oceny wpływu laparoskopo-
wej rękawowej resekcji żołądka i laparoskopowego wyłącze-

cardiovascular diseases were assessed with the SCORE scale and both full and hard Framingham cardiovascular risk 
scores (FCRs). The data were collected on admission and one year after the procedures. We enrolled 264 patients (119 
females, 116 males, 40.2±9.9 years old), of whom 117 underwent LRYGB and 118 LSG, respectively.

  Results: Preoperatively, 12% of patients were in the high-risk category of the SCORE scale, 65% were in the moder-
ate risk category, and 24% were in the low-risk category. The median score of the SCORE scale was 1 (1-2). Lipid-based 
full FCR was 34.5% (24%-68%) and the hard FCR was 17.5% (10%-52%), while the respective BMI-based FCRs were 
59% (31%-84%) and 37% (15%-67%). One year after the procedures, the mean %EBMIL (62.88%±20.02%) and %EWL 
(53.18%±15.87) were comparable between both procedures. Hypertension treatment was not necessary in 33 patients 
after LSG and in 55 after LRYGB. Diabetes mellitus remitted in 9 and 29 patients, respectively. Both procedures signifi-
cantly reduced high and moderate risk prevalence in the SCORE scale in favor of the low risk category. Surgical inter-
ventions resulted in significant reductions of FCRs 1 year after surgery ( p<0.001). 

  Conclusions: Both LSG and LRYGB lead to a significant and comparable body mass reduction. Both procedures sig-
nificantly decrease of the risk of cardiovascular diseases, based on SCORE and Framingham scales.

KEYWORDS:   morbid obesity, bariatric surgery, laparoscopic sleeve gastrectomy, laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass cardiovas-
cular risk factors, SCORE, Framingham 
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nia żołądkowego typu Roux-en-Y na czynniki ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych, które określano przy użyciu karty 
ryzyka SCORE oraz skali ryzyka sercowo-naczyniowego Fra-
mingham (FCR). Oceny dokonywano przed zabiegiem i 12 
miesięcy po nim.

Skala SCORE (systematic coronary risk evaluation – systema-
tyczna ocena ryzyka wieńcowego) została zaprojektowana dla 
populacji europejskiej i dzieli pacjentów ma 3 grupy ryzyka 
(niskie, umiarkowane, wysokie) w oparciu o następujące pa-
rametry: wiek, płeć, ciśnienie tętnicze skurczowe (przy pierw-
szej wizycie ambulatoryjnej), stężenie cholesterolu całkowitego 
oraz palenie tytoniu. Kalkulatora SCORE, zgodnego z wytycz-
nymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Europe-
an Society of Cardiology), użyto w celu wyliczenia ryzyka dla 
wszystkich pacjentów przed i po operacji.

Trzydziestoletnie ryzyko choroby sercowo-naczyniowej obli-
czono przy wykorzystaniu skali ryzyka Framingham dla oce-
ny ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, używając przy tym 
zarówno skali opartej na BMI, jak i na stężeniu lipidów w su-

rowicy. Skala Framingham pozwala obliczyć ryzyko ciężkich 
chorób sercowo-naczyniowych oraz całkowite ryzyko chorób 
sercowo-naczyniowych. Ciężkie ChSN obejmują: nagły zgon 
sercowy, zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny (za-
kończony zgonem lub nie). Całkowite ryzyko ChSN obejmuje 
ciężkie ChSN, jak i inne: chorobę wieńcową, dusznicę bolesną, 
przemijający napad niedokrwienny (TIA), chromanie prze-
stankowe oraz przewlekłą niewydolność serca. Do obliczenia 
całkowitego ryzyka, oraz ryzyka ciężkich ChSN związanych 
z BMI, posłużyliśmy się następującymi danymi jakościowymi 
i ilościowymi: płeć, wiek, ciśnienie tętnicze skurczowe, pale-
nie tytoniu, leczenie nadciśnienia tętniczego, BMI, obecność 
cukrzycy. Do obliczenia całkowitego ryzyka, oraz ryzyka cięż-
kich ChSN związanych ze stężeniem lipidów, posłużyliśmy się 
danymi takimi jak: płeć, wiek, ciśnienie tętnicze skurczowe, 
stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie HDL, palenie ty-
toniu, leczenie nadciśnienia tętniczego, obecność cukrzycy.

Dane zebrano przy przyjęciu oraz w czasie wizyt kontrolnych 
rok po zabiegu. Wzrost i masę ciała zmierzono według stan-
dardowego protokołu, po czym obliczono BMI. Ciśnienie tęt-

Ryc. 1. Schemat przepływu.
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WYNIKI

Pacjentów z cukrzycą typu 2 wyłączono z oceny przy pomocy 
karty SCORE. Zgodnie ze skalą SCORE 12% pacjentów przed 
operacją znajdowało się w kategorii wysokiego ryzyka serco-
wo-naczyniowego, 65% w grupie umiarkowanego ryzyka, na-
tomiast 24% w grupie niskiego ryzyka. Mediana wyniku wy-
niosła 1 (1–2) (Ryc. 2 i 3).

W oparciu o kalkulator Framingham ryzyka sercowo-naczynio-
wego związanego ze stężeniem lipidów obliczono medianę ry-
zyka ciężkich ChSN lub choroby wieńcowej, dusznicy bolesnej, 
przemijającego napadu niedokrwiennego, chromania przestan-
kowego, przewlekłej niewydolności serca, która wyniosła 34,5% 
(24–68%) dla całej badanej populacji, podczas gdy mediana ry-
zyka nagłej śmierci sercowej, zawału mięśnia sercowego, udaru 
(zakończonego zgonem bądź nie) wyniosła 17,5% (10–52%). Ko-

nicze skurczowe było mierzone przez wykwalifikowany per-
sonel, zgodnie ze standardowym protokołem dla pacjentów 
otyłych. Oznaczono stężenie cholesterolu całkowitego (TCL), 
lipoproteiny wysokiej gęstości (HDL) i lipoproteiny niskiej gę-
stości (LDL) w próbce krwi pobranej na czczo z wykorzysta-
niem standardowych metod.

W czasie wizyt kontrolnych (12 miesięcy po zabiegu) zmie-
rzono efekt leczniczy zabiegów bariatrycznych. Użyto para-
metrów zmierzonych przed i po operacji w celu obliczenia 
procentowej utraty nadmiary BMI (%EBMIL) oraz procento-
wej utraty nadmiaru masy ciała (%EWL) zgodnie ze standar-
dowymi wytycznymi.

Analizy statystycznej dokonano przy użyciu oprogramowania 
STATISTICA 10.0 PL. Dane zaprezentowano jako medianę 
z odchyleniem kwartylnym. Do porównania danych jakościo-
wych użyto testu chi kwadrat, dokładnego testu Fishera, Pear-
sona i Yatesa. W celu oceny ilościowych różnic między grupami 
użyto testu t-Studenta, Manna-Whitneya, Wilcoxona oraz Co-
chrane-Cox. Poziom istotności przyjęto na poziomie p=0,05.

ETYKA

Wszystkie zabiegi w ramach badania obejmujące ludzi prze-
prowadzono w zgodzie ze standardami etycznymi instytu-
cjonalnych i narodowych komisji badawczych oraz zgodnie 
z deklaracją helsińską z 1964 roku z dalszymi poprawkami 
albo porównywalnymi standardami etycznymi. Badanie zo-
stało zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (KBET/156/B/2011).

Wszyscy pacjenci objęci badaniem wyrazili pisemną zgodę na 
uczestnictwo w badaniu po dokładnym zapoznaniu z jego za-
łożeniami i celami.

MATERIAŁ

Spośród 268 pacjentów, którzy zostali poddani laparoskopo-
wym zabiegom bariatrycznym w II Katedrze Chirurgii Ogólnej 
CM UJ w 2015 roku w okresie od stycznia do maja, 235 z nich 
zostało włączonych do badania (119 kobiet i 116 mężczyzn, 
średnia wieku: 40,2 lat+/-9,9 lat). Spośród nich 117 pacjentów 
(49%) zostało poddanych LRYGB (58 kobiet, 59 mężczyzn, 
średnia wieku 39,3 lat+/-10,6 lat), natomiast 118 pacjentów 
(51%) zostało poddanych LSG (61 kobiet, 57 mężczyzn, śred-
nia wieku 41,1 lat+/-9,3 lat). Tabela 1 przedstawia charaktery-
stykę pacjentów z grup LRYGB i LSG. Na ryc.1 przedstawiono 
przepływ pacjentów przez badanie.

Ryc. 2. Kategorie ryzyka SCORE przed operacją i rok po zabiegu.

Ryc. 3.  Kategorie ryzyka SCORE przed operacją i rok po zabiegu u pacjentów 
poddawanych LSG I LRYGB.
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nie była podwyższona przed zabiegiem, jednakże nieoptymal-
ne stężenia występowały dość często, a interpretując lipido-
gram stwierdzono częste występowanie dyslipidemii (Tab. 3).

W rok po zabiegu oceniono skuteczność leczenia bariatryczne-
go. Średnia %EBMIL wyniosła 62,88%±20,02%  dla całej grupy 
badanych i była porównywalna dla pacjentów poddawanych 
LSG i LRYGB (65,5%±21,34% oraz 60,26%±18,88%; p=0,045). 
Średnia %EWL wyniosła 53,18%±15,87% dla wszystkich pa-
cjentów i była porównywalna w przypadku obu zabiegów (LSG 
54,01%±16,79% vs LRYGB 52,36%±15,36%; p=0,77).

Rok po zabiegu 33 pacjentów z grupy LSG i 55 pacjentów z gru-
py LRYGB nie wymagało leczenia przeciwnadciśnieniowego, 

rzystając z kalkulatora ryzyka sercowo-naczyniowego Framin-
gham związanego z BMI, przedoperacyjne mediany ryzyka wy-
niosły odpowiednio 59% (31–84%) oraz 37% (15–67%) (Tab. 2).

Przedoperacyjnie występowanie cukrzycy i nadciśnienia tętni-
czego było częste, częstsze w grupie pacjentów poddawanych 
LRYGB. Pacjenci poddawani leczeniu przeciwnadciśnienio-
wemu mieli większe prawdopodobieństwo zakwalifikowania 
do zabiegu LRYGB. Palenie tytoniu było rzadkie. W grupie 
pacjentów zakwalifikowanych do LSG 6 (5%) pacjentów nie 
rzuciło palenia przed operacją, wciąż paliło także w rok po 
zabiegu. Podobne obserwacje dotyczyły 14 pacjentów (12%) 
kwalifikowanych do LRYGB, gdzie wszyscy chorzy wciąż pa-
lili w rok po zabiegu. Mediana stężenia cholesterolu całkowite 

Tab. I. Charakterystyka pacjentów

 ZABIEG

LSG LRYGB P-WARTOŚĆ

Wiek Lata, średnia±SD 39.33±10.56 41.12±9.29 0.600

Płeć Liczba (%) 57 M (39%). 
61 F (71%)

59 M (53%). 
58 F (47%)

0.510

Wzrost m, średnia±SD 1.71±0.09 1.74±0.09 0.340

BMI przed operacją kg/m2, średnia ±SD 44.74±4.52 50.43±6.40 0.004

Masa ciała przed operacją kg, średnia ±SD 132.14±21.96 154.16±27.76 0.013

Palenie tytoniu Liczba (%) 6 (5%) 14 (12%) 0.957

Leczenie nadciśnienia tętniczego Liczba (%) 59 (50%) 96 (82%) 0.097

Cukrzyca Liczba (%) 13 (11%) 33 (29%) 0.063

Tab. II. Mediana ryzyka SN (IQR) zgodnie z kalkulatorem ryzyka SN Framingham

ŁĄCZNIE LSG LRYGB P-WARTOŚĆ RÓŻNICY REDUKCJI 
RYZYKA W GRUPACH

Całkowite ryzyko SN Framingham w oparciu o lipidy

Przed operacją 34.5% (24-68) 25% (11-58) 43% (33-69) 0.001

Rok po 15.5% (9-27) 12% (7-42) 18% (12-24)

P-wartość powtarzanych pomiarów <0.001 <0.001 <0.001

Ryzyko ciężkich ChSN Framingham w oparciu o lipidy

Przed operacją 17.5% (10-52) 12% (4-52) 22% (14-52) 0.017

Rok po 8% (4-16) 6% (3-23) 9% (6-13)

P-wartość powtarzanych pomiarów <0.001 <0.001 <0.001

Całkowite ryzyko SN Framingham w oparciu o BMI

Przed operacją 59% (31-84) 33% (19-82) 71% (59-84) <0.001

Rok po 23.5% (11-57) 16% (9-57) 29% (20-53)

P-wartość powtarzanych pomiarów <0.001 <0.001 <0.001

Ryzyko ciężkich ChSN Framingham w oparciu o BMI

Przed operacją 37% (15-67) 18% (8-67) 53% (37-66) 0.002

Rok po 14% (5-32) 8% (4-32) 18% (10-28)

P-wartość powtarzanych pomiarów <0.001 <0.001 <0.001
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podobna u pacjentów poddawanych LSG, a wysokie ryzyko 
zmniejszyło się u wszystkich pacjentów poddawanych LRYGB. 
Ryzyko pacjentów poddawanych LSG przypominało rozkład 
normalny, a zmniejszenie ryzyka wysokiego i umiarkowane-
go według SCORE było podobne jak w przypadku całej bada-
nej populacji.

Z analizy wyników w skali SCORE dla obu grup wykluczono 
8 pacjentów z zerowym przedoperacyjnym ryzykiem. Media-
na redukcji ryzyka  SCORE wyniosła 1 punkt (0,5, 1; p<0,001). 
Mediana redukcji ryzyka nie różniła się pomiędzy zabiegami 
(p=0,24) i była taka sama dla całej populacji.

We wszystkich przypadkach i w obu grupach interwencja za-
biegowa doprowadziła do znaczącej redukcji ryzyka serco-
wo-naczyniowego Framingham związanego z lipidami i BMI 

podczas gdy remisję cukrzycy obserwowano u odpowiednio 9 
i 29 pacjentów. Nie wykazano istotnych zmian w stężeniu cho-
lesterolu całkowitego między grupami (LSG p=0,263, LRYGB 
p=0,379). Średnie stężenie HDL zwiększyło się istotnie w obu 
grupach (LSG p=0,001, LRYGB p=0,001). Mediana stężenia 
LDL nie zmieniła się istotnie w badanym przedziale w obu 
grupach (LSG p=0,552, LRYGB p=0,394). Mediana stężenia 
triglicerydów zmniejszyła się istotnie w rok po LSG i LRYGB 
(odpowiednio p=0,003 i p=0,001).(Tab. 3).

Oba zabiegi znacząco zmniejszały wysokie i umiarkowane 
ryzyko według SCORE na korzyść niskiego ryzyka (Ryc. 2). 
U większości pacjentów poddawanych LRYGB ryzyko ser-
cowo-naczyniowe według SCORE było umiarkowane przed 
zabiegiem, podobnie jak rok po zabiegu (Ryc.3). Skuteczność 
zmniejszania umiarkowanego ryzyka w rok po zabiegu była 

Tab. III. Charakterystyka kliniczna pacjentów

ZABIEG LSG LRYGB P-VALUE

Ciśnienie tętnicze skurczowe mmHg,  mediana

Przed operacją 120 160 0.023

Rok po zabiegu 120 120 0.410

Stężenie cholesterolu całkowitego mg/dl, średnia±SD

Przed operacją 186.07±38.84 159.23±29.14 0.030

Rok po zabiegu 195.71±33.27 146.70±21.11 0.0004

Stężenie HDL mg/dl, średnia±SD

Przed operacją 41.83±10.98 38.03±9.89 0.297

Rok po zabiegu 66.42±16.44 53.00±11.07 0.009

Stężenie LDL mg/dl, średnia±SD

Przed operacją 116.46±27.71 90.08±25.64 0.007

Rok po zabiegu 111.69±36.20 82.80±30.60 0.017

Stężenie glukozy mg/dl, mediana (kwartyle)

Przed operacją 132.75 (83.19-156.65) 141.60 (111.51- 194.70) 0.361

Rok po zabiegu 82.31 (61.95-133.64) 82.31 (64.61-108.86) 0.520

Palenie tytoniu Liczba, %

Przed operacją 6 (5%) 14 (12%) 0.957

Rok po zabiegu 6 (5%) 14 (12%) 0.957

Leczenie nadciśnienia tętniczego Liczba, %

Przed operacją 59 (50%) 96 (82%) 0.097

Rok po zabiegu 26 (22%) 41 (35%) 0.63

Cukrzyca Liczba, %

Przed operacją 13 (11%) 33 (29%) 0.063

Rok po zabiegu 3 (3%) 3 (3%) 0.492

MPV fL, średnia±SD

Przed operacją 10.80±0.92 10.86±0.95 0.854

Rok po zabiegu 10.62±0.97 11.16±1.16 0.156

BMI rok po zabiegu                kg/m2, średnia±SD 31.93±4.50 35.96±6.69 0.047

Masa ciała rok po zabiegu kg, średnia±SD 93.31±18.41 110.23±26.80 0.041
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grupach. W grupie LSG 75% pacjentów cierpiących na cukrzy-
cę typu 2 przed operacją nie wymagało leków hipoglikemizu-
jacych po roku, to samo obserwowano u 90% pacjentów po 
LRYGB (86% u wszystkich uczestników badania). Chirurgia 
bariatryczna istotnie poprawia wyrównanie cukrzycy i zmniej-
sza insulinooporność. Powyższe zmiany zachodzą w ciągu kil-
ku dni po zabiegu, dlatego poprawa wyrównania glikemii nie 
może być wyjaśniona utratą masy ciała [24]. Takie obserwacje 
stanowią dowód na to, że leczenie chirurgiczne, zwłaszcza wy-
łączenie żołądkowe albo zabieg rękawowy, prowokują zmiany 
w wydzielaniu hormonów jelitowych regulujących metabolizm 
glukozy [24]. Pomimo nierzucenia palenia przez 20 pacjentów, 
postanowiliśmy ich nie wykluczać z analizy; jednakże mogło 
to w niewielkim stopniu podnieść ryzyko zdarzeń sercowo-
-naczyniowych.

W niedawnych prospektywnych kliniczno-kontrolnych bada-
niach populacyjnych również donoszono o tym, że leczenie 
zabiegowe wydłuża oczekiwaną długość życia u pacjentów 
z otyłością olbrzymią. Adams i wsp. w swojej pracy donoszą, 
że zabieg bariatryczny odpowiada za 56-procentową redukcję 
śmiertelności spowodowaną chorobą wieńcową i 40-procentowy 
spadek całkowitej śmiertelności (retrospektywne badanie kohor-
towe, obserwacja przez 7,1 lat) [25]. Christou i wsp. wykazali, 
że LRYGB wiąże się z 82-procentową redukcją śmiertelności 
z przyczyn sercowo-naczyniowych i 89-procentową redukcją 
całkowitej śmiertelności (5-letnia obserwacja) [26]. Wyniki ba-
dania SOS potwierdzają powyższe obserwacje, wskazując na 
zmniejszenie śmiertelności całkowitej i związanej z incyden-
tami sercowo-naczyniowymi u pacjentów po zabiegu w po-
równaniu do grupy kontrolnej, odpowiednio o 53% i 33% [27].

Wykazaliśmy, że oba zabiegi znacząco zmniejszają wysokie 
i umiarkowane ryzyko SCORE na korzyść ryzyka niskiego; 
jednakże z analizy SCORE wykluczono pacjentów z cukrzy-
cą typu 2, ponieważ ta skala nie jest zalecana w ocenie ryzyka 
sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą. U pacjentów 
z cukrzycą typu 2 ryzyko jest większe niż to wskazane przez 
skalę SCORE. Wybraliśmy skalę Framingham ryzyka serco-
wo-naczyniowego (FRC) do oceny zmiany 30-letniego ryzyka 
ChSN u wszystkich badanych i wykazaliśmy zmniejszenie ry-
zyka o ponad połowę (50–66% w zależności od wykorzysta-
nego modelu – w oparciu o lipidy lub BMI, oraz typ zabiegu). 
Model lipidowy FCR wydaje się być najbardziej adekwatny do 
tego badania, ponieważ na wynik nie wpływa masa ciała pacjen-
ta i jest optymalnym modelem do oceny znaczenia zabiegów 
bariatrycznych w zmniejszeniu ryzyka ChSN [2]. Względną 
poprawę o 58% obserwowano po LRYGB, biorąc pod uwagę 
wszystkie incydenty SN (pełna FCR). Obserwowaliśmy rów-
nież poprawę o 59% w odniesieniu do częstości śmiertelnych 
incydentów SN (twarde FCR). W przypadku LSG wartości te 

w rok po zabiegu (p<0,001). Analiza statystyczna wykazała 
istotne różnice pomiędzy LSG i LRYGB z większą redukcją po 
LRYGB; jednakże przed zabiegiem ryzyko sercowo-naczyniowe 
Framingham było większe u pacjentów poddawanych LRYGB, 
co z pewnością przyczyniło się do większej redukcji. (Tab. 2).

DYSKUSJA

Otyłość olbrzymia jest chorobą, która dotyka coraz większą 
ilość ludzi i niewątpliwie wymaga interwencji. Odzwierciedla 
to rosnący trend w ilości wykonywanych zabiegów bariatrycz-
nych i liczby chirurgów bariatrycznych w Polsce [13]. Otyłość 
jest istotną przyczyną ChSN, ale może również wzmacniać 
czynniki ryzyka ChSN, takie jak dyslipidemia, nadciśnienie 
tętnicze, cukrzyca [5, 14].

W badaniach randomizowanych i metaanalizach udowodniono, 
że zabieg operacyjny prowadzi do znaczącej redukcji masy cia-
ła i poprawy w zakresie chorób współistniejących, a oba efekty 
utrzymują się przed długi czas [15–21]. Prewencja ChSN jest 
osiągana przez plejotropowy efekt zmniejszenia BMI po za-
biegu, co wiązało się z poprawą nadciśnienia tętniczego, dys-
lipidemii, cukrzycy, dysfunkcji sercowo-naczyniowej, chorób 
wątroby i obturacyjnego bezdechu podczas snu [2].

Zgodnie z przeglądem Benraoune’a i Litwina znaczące zmniej-
szenie ciśnienia tętniczego skurczowego w wyniku zabiegu 
operacyjnego waha się od 4mmHg do 15mmHg 1–2 lata po 
zabiegu. Całkowite ustąpienie nadciśnienia (normalizacja ci-
śnienia bez farmakoterapii) występuje u 20–40% pacjentów 2 
lata po zabiegu bariatrycznym [21, 22]. W Szwedzkim Bada-
niu Otyłości (Swedish Obesity Study – SOS) najsilniej wyra-
żony wpływ na ciśnienie obserwowano w czasie obserwacji 
po 2 latach; jednakże efekt ten tracono w obserwacji 10-let-
niej [21]. Poprawa w zakresie dyslipidemii jest często porów-
nywalna albo większa niż przy farmakoterapii. Zmniejsza się 
stężenie cholesterolu LDL (5 do –40mg/dl), również znaczą-
co zmniejsza się stężenie triglicerydów (–50 do –100mg/dl), 
podczas gdy stężenie cholesterolu HDL zwykle rośnie (+5 do 
+15mg/dl). Nawet u 80% pacjentów cierpiących na cukrzycę 
typu 2 dochodzi do całkowitej remisji choroby po 1–2 latach 
(prawidłowe stężenie glukozy na czczo bez stosowania leków) 
[21, 23]. W czasie obserwacji 10-letniej u 36% pacjentów cu-
krzyca nie nawróciła [21].

W naszym badaniu obserwowaliśmy podobne wyniki: nad-
ciśnienie tętnicze ustąpiło u 56% pacjentów po LSG i u 57% 
pacjentów po LRYGB (łącznie u 56% pacjentów z przedope-
racyjnym nadciśnieniem tętniczym nastąpiła remisja choroby 
po zabiegu). Poprawę profilu lipidowego obserwowano w obu 
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Kardiologiczne i Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą 
pozwalają na wykorzystanie modelu Framingham ze wzglę-
du na jego prostotę i wiarygodność w codziennej praktyce 
lekarskiej [31, 32]. Ocena ryzyka ChSN z wykorzystaniem 
tej skali może stanowić część rutynowej diagnostyki i punkt 
odniesienia przy wyborze leków i stopnia inwazyjności in-
terwencji w prewencji ChSN.

W oparciu o nasze badanie obie metody, tzn. laparoskopowe 
wyłączenie żołądkowe typu Roux-en-Y i laparoskopowa ręka-
wowa resekcja żołądka, prowadzą do znacznej i porównywal-
nej utraty masy ciała i znaczącego zmniejszenia ryzyka ChSN. 
Wydaje się, że prewencja ChSN po leczeniu zabiegowym jest 
ściślej związana z początkowym stanem pacjenta niż z typem 
zabiegu. Ponadto powszechna poprawa ryzyka ChSN nieza-
leżna od wyjściowego BMI i metody operacyjnej sugeruje, że 
chirurgia bariatryczna może stanowić uzasadnioną metodę 
zmniejszania ryzyka ChSN u pacjentów z pierwotnym BMI 
poniżej przyjętych standardów. Duże prospektywne badania 
są potrzebne, aby ocenić to zagadnienie u pacjentów z otyło-
ścią olbrzymią [2].

WNIOSKI

Zarówno laparoskopowa rękawowa gastrektomia, jak i laparo-
skopowe wyłączenie żołądkowe typu Roux-en-Y, prowadzą do 
znacznej i porównywalnej redukcji masy ciała i obie znacząco 
zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w oparciu 
o skale SCORE i Framingham.

wyniosły odpowiednio 52% i 50%. W modelu opartym o BMI 
obserwowaliśmy poprawę o 59% (pełne FCR) i 66% (twarde 
FCR dla LRYGB); wartości te w grupie LSG wyniosły odpo-
wiednio 51% i 55%.

Kilka zespołów oceniało zmiany w długoterminowym ryzyku 
incydentów SN spowodowane korzystnym oddziaływaniem 
zabiegów operacyjnych na sercowe czynniki ryzyka. W opar-
ciu o punktację Framingham Vogel i wsp. ocenili, że 10-letnie 
ryzyko zmniejsza się z początkowych 6% do 3% po LRYGB 
[28]. Batsis i wsp. wykazali, że LRYGB zmniejsza występowa-
nie incydentów SN względnie o 51% (od 37% do 18%), a wy-
stępowanie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 55% 
(od 5,8% do 2,6%) [29].

Wyłączenie żołądkowe jest częściej poddawane badaniom, 
przy czym dane dotyczące wpływu zabiegów bariatrycznych 
na FCR są ograniczone. W badaniu Largenta i wsp. analizu-
jącym pacjentów po laparoskopowym przewiązaniu żołądka 
opaską regulowaną, wykazano zmniejszenie szacowanego ry-
zyka ChSN o 33% [30]. W badaniu wykazano niewielką prze-
wagę LRYGB nad LSG w zmniejszaniu ryzyka ChSN. Jednak-
że może to być spowodowane ograniczoną liczbą uczestników 
i różnicami między pacjentami w obu grupach.

Ograniczeniem naszego badania jest wykorzystanie skali ry-
zyka ChSN Framingham na populacji polskiej. Autorzy mo-
delu oceny ryzyka ChSN Framingham sugerują ograniczenie 
jego użycia do populacji Afroamerykanów i Amerykanów 
europejskiego pochodzenia. Jednakże Polskie Towarzystwo 

PIŚMIENNICTWO
1. Nguyen, D.M. and H.B. El-Serag, The epidemiology of obesity. Gastroen-

terol Clin North Am, 2010. 39(1): p. 1-7.

2. Boido, A., et al., Bariatric surgery and prevention of cardiovascular events 
and mortality in morbid obesity: mechanisms of action and choice of sur-
gery. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2015. 25(5): p. 437-43.

3. Calle, E.E., et al., Body-mass index and mortality in a prospective cohort 
of U.S. adults. N Engl J Med, 1999. 341(15): p. 1097-105.

4. Tavani, A., et al., Body weight and risk of nonfatal acute myocardial infarc-
tion among women: a case-control study from northern Italy. Prev Med, 
1997. 26(4): p. 550-5.

5. Roger, V.L., et al., Heart disease and stroke statistics--2011 update: a report 
from the American Heart Association. Circulation, 2011. 123(4): p. e18-e209.

6. Al-Habbal, Y., C. Christophi, and V. Muralidharan, Aneurysms of the sple-
nic artery - a review. Surgeon, 2010. 8(4): p. 223-31.

7. Trastek, V.F., et al., Splenic artery aneurysms. Surgery, 1982. 91(6): p. 694-9.

8. Ikeda, O., et al., Nonoperative management of unruptured visceral arte-
ry aneurysms: treatment by transcatheter coil embolization. J Vasc Surg, 
2008. 47(6): p. 1212-9.

9. Wyleżoł, M., et al., Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii baria-

trycznej. Videosurgery and other miniinvasive techiques, 2009. 4(Supl. 
1): p. S31–S34.

10. Budzyński, A., et al., Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycz-
nej i metabolicznej. Medycyna Praktyczna – Chirurgia, 2016. 6.

11. Kaska, Ł., et al., A prospective evaluation of the influence of three 
bariatric procedures on insulin resistance improvement. Should the 
extent of undiluted bile transit be considered a key postoperative 
factor altering glucose metabolism? Wideochirurgia i inne techniki 
małoinwazyjne/Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 
2015. 10(2): p. 213-228.

12. Proczko-Markuszewska, M., et al., Early results of Roux-en-Y gastric by-
-pass on regulation of diabetes type 2 in patients with BMI above and be-
low 35 kg/m2. Pol Przegl Chir, 2011. 83(2): p. 81-6.

13. Janik, M.R., E. Stanowski, and K. Paśnik, Present status of bariatric surgery 
in Poland. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne/Videosurgery 
and Other Miniinvasive Techniques, 2016. 11(1): p. 22-25.

14. Saw, E.C., W. Ku, and S. Ramachandra, Laparoscopic resection of a splenic 
artery aneurysm. J Laparoendosc Surg, 1993. 3(2): p. 167-71.

15. Carr, S.C., et al., Current management of visceral artery aneurysms. Sur-
gery, 1996. 120(4): p. 627-33; discussion 633-4.



49POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (1), 41-49

wpływ zabiegów bariatrycznych na czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z otyłością olbrzymią

16. Arepally, A., et al., Treatment of splenic artery aneurysm with use of a 
stent-graft. J Vasc Interv Radiol, 2002. 13(6): p. 631-3.

17. Arca, M.J., et al., Splenic artery aneurysms: methods of laparoscopic repa-
ir. J Vasc Surg, 1999. 30(1): p. 184-8.

18. Piffaretti, G., et al., Splenic artery aneurysms: postembolization syndrome 
and surgical complications. Am J Surg, 2007. 193(2): p. 166-70.

19. Gao, B.L., et al., Delayed coil migration from a small wide-necked aneu-
rysm after stent-assisted embolization: case report and literature review. 
Neuroradiology, 2006. 48(5): p. 333-7.

20. Saltzberg, S.S., et al., Is endovascular therapy the preferred treatment 
for all visceral artery aneurysms? Ann Vasc Surg, 2005. 19(4): p. 507-15.

21. Guillon, R., et al., Management of splenic artery aneurysms and false aneu-
rysms with endovascular treatment in 12 patients. Cardiovasc Intervent 
Radiol, 2003. 26(3): p. 256-60.

22. Agrawal, G.A., P.T. Johnson, and E.K. Fishman, Splenic artery aneurysms 
and pseudoaneurysms: clinical distinctions and CT appearances. AJR Am 
J Roentgenol, 2007. 188(4): p. 992-9.

23. Yamamoto, S., et al., Transcatheter coil embolization of splenic artery aneu-
rysm. Cardiovasc Intervent Radiol, 2008. 31(3): p. 527-34.

24. Kagaya, H., et al., Long-term results of endovascular treatment for splenic 
artery aneurysms. Int Angiol, 2011. 30(4): p. 359-65.

25. Adams, T.D., et al., Long-term mortality after gastric bypass surgery. N 
Engl J Med, 2007. 357(8): p. 753-61.

26. Moriyama, H., et al., Laparoscopic approaches for splenic artery aneury-
sms. Minim Invasive Ther Allied Technol, 2012. 21(5): p. 362-5.

27. Trastek, V.F., P.C. Pairolero, and P.E. Bernatz, Splenic artery aneurysms. 
World J Surg, 1985. 9(3): p. 378-83.

28. Lakin, R.O., et al., The contemporary management of splenic artery aneu-
rysms. J Vasc Surg, 2011. 53(4): p. 958-64; discussion 965.

29. Mandal, S., P.M. Das, and A.K. Mandal, Caroli’s syndrome leading to 
splenic artery aneurysm: a rare presentation. Int J Surg Pathol, 2009. 
17(1): p. 78-80.

30. Largent, J.A., et al., Reduction in Framingham risk of cardiovascular dise-
ase in obese patients undergoing laparoscopic adjustable gastric banding. 
Adv Ther, 2013. 30(7): p. 684-96.

31. International Task Force for Prevention of Coronary Heart Desease / In-
ternational Atherosclerosis Society, Skala Framingham, in Zapobieganie 
Chorobie   Niedokrwiennej Serca Poradnik Kieszonkowy. 2003, Verso s.c.: 
Szczecin. p. 22-26.

32. Hrynkiewicz-Szymańska, A., Diagnostyka choroby niedokrwiennej 
serca w grupie pacjentówz cukrzycą. Kardiologia na co Dzień, 2010. 
5: p. 45-47.

DOI:

Spis treści:

Prawa autorskie:

Finansowanie:

Konflikt interesów:
     

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 3200               Liczba stron: 9          Tabele: 3          Ryciny: 3          Piśmiennictwo: 32

10.5604/01.3001.0009.7176

http://ppch.pl/resources/html/articlesList?issueId=9609

Copyright © 2017 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. 
All rights reserved.

The publication of this article was supported by the Faculty of Medicine, Jagiellonian University 
Medical College, Leading National Research Centre (KNOW) 2012–2017 

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Piotr Major, II Katedra Chirurgii Ogólnej - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 
Polska; e-mail: majorpiotr@gmail.com 

Major P., Kowalczuk A., Wysocki M., Osadnik S., Pędziwiatr M., Głuszewska A., Pisarska M.,  Małczak 
P., Lasek A., Kisielewski M, Budzyński A.; Effects of bariatric surgery on cardiovascular risk factors 
among morbidly obese patients; Pol Przegl Chir 2017: 89 (1): 41-49
 


