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STRESZCZENIE:  Cel: Celem badania, które przeprowadzono w latach 2013–2015, było porównanie skuteczności dwóch operacji bariatryc-
znych: ominięcia żołądkowo-jelitowego (RYGB) oraz rękawowej resekcji żołądka (LSG) w zakresie redukcji masy ciała oraz 
poprawy metabolizmu węglowodanów i lipidów.

  Materiał i metody: Do badania włączono 20 chorych poddanych operacji RYGB (grupa I) oraz 20 pacjentów poddanych oper-
acji LSG (grupa II). W dobie przed zabiegiem oraz w 1., 3. i 6. miesiącu po operacji kontrolowano masę ciała, a także oznaczano 
na czczo stężenia: glukozy, insuliny, hemoglobiny glikowanej, cholesterolu całkowitego, jego frakcji HDL i LDL oraz trójglic-
erydów, wyliczano wartość wskaźnika BMI, wskaźnika HOMA-IR i HOMA-B.

  Wyniki: W obu badanych grupach w okresie 6 miesięcy po operacji uzyskano istotne statystycznie obniżenie wartości wskaźnika 
BMI oraz stężenia glukozy, insuliny, hemoglobiny glikowanej, wskaźnika HOMA-IR i HOMA-B, obniżenie stężenia trójglicerydów 
oraz wzrost stężenia HDL-cholesterolu. W obu grupach nie uzyskano spadku stężenia cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL. 
W zakresie badanych parametrów pomiędzy badanymi grupami nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie.

  Wnioski: W ciagu 6 miesięcy od przeprowadzonej operacji zarówno RYGB, jak i LSG są równie skuteczne w zakresie redukcji 
masy ciała. W jednakowy sposób prowadzą również do poprawy metabolizmu węglowodanów i lipidów u chorych z otyłością.

SŁOWA KLUCZOWE:   chirurgia bariatryczna, RYGB, rękawowa resekcja żołądka, metabolizm glukozy, metabolizm tłuszczów

ABSTRACT:   Aim: The aim of this study conducted in 2013–2015 was to compare the efficacy of two laparoscopic bariatric procedures, i.e., 
Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) and sleeve gastrectomy (LSG) in terms of body mass reduction and improvement in carbohy-
drate and lipid metabolism.

  Material and methods: The study group consisted of 20 patients subjected to RYGB (Group I) and 20 patients subjected to 
LSG (Group II) procedures. Body mass and fasting concentrations of glucose, insulin, glycated hemoglobin, total cholesterol, 
HDL, LDL and triglycerides were evaluated on the day preceding surgery and 1, 3 and 6 months thereafter. BMI, HOMA-IR and 
HOMA-B were calculated as well.

  Results: The reduction of BMI, glucose, insulin, glycated hemoglobin, triglycerides levels as well as HOMA-IR, and HOMA-
B indexes and increase of HDL were observed in both groups 6 months after surgery. No reduction of both total cholesterol 
and LDL concentrations was obtained in both groups. The differences of studied parameters in both groups were not sta-
tistically significant.

  Conclusions: RYGB and LSG are equally effective in terms of body mass reduction, improvement of carbohydrates and lipid 
metabolism assessed 6 months after surgery.
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Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że otyłość jest zwią-
zana ze zwiększona śmiertelnością. Długość życia osób otyłych jest 
krótsza niż osób z prawidłową masą ciała o 5–20 lat – w zależności 
od płci, wieku czy rasy [3, 4.] Otyłość jest niezależnym czynnikiem 
zwiększającym ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, 
jak również przyczynia się do rozwoju innych czynników ryzyka: 
nadciśnienie tętniczego, dyslipidemii czy cukrzycy typu 2 [5, 6, 7].

Uważa się, że chirurgia bariatryczna jest najskuteczniejszym sposo-
bem leczenia otyłości w okresie krótko- i długoterminowym [8]. Po-
woduje istotną i trwałą utratę masy ciała oraz prowadzi do częściowej 
lub całkowitej remisji chorób współistniejących z otyłością, zwłasz-
cza cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii czy bezdechu 
sennego. W dalszej konsekwencji chirurgia bariatryczna prowadzi do 

WSTĘP

Otyłość i nadwaga definiowane są według Światowej Organizacji 
Zdrowia jako nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w or-
ganizmie, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka [1]. 
Otyłość jest uważana za pandemię XXI wieku. Jej częstość wzrasta 
znacząco zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijają-
cych się. Otyłość i nadwaga przyczyniają się do rozwoju wielu chorób, 
przede wszystkim cukrzycy typu 2, chorób układu sercowo-naczy-
niowego, bezdechu sennego i zespołu hipowentylacji, przewlekłej 
niewydolności żylnej i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, cho-
roby zwyrodnieniowej stawów, kamicy pęcherzyka żółciowego oraz 
niektórych nowotworów (rak endometrium, piersi, jajnika, gruczołu 
krokowego, wątroby, pęcherzyka żółciowego czy jelita grubego) [2].
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Uważa się, że najskuteczniejszymi i jednocześnie bezpiecznymi dla 
chorych operacjami bariatrycznymi są operacje wyłączenia żołąd-
kowo-jelitowego (Roux-en-Y Gastric By-pass; RYGB) oraz ręka-
wowa resekcja żołądka (Laparoskopic Sleeve Gastrectomy; LSG). 
RYGB jest operacją o malabsorpcyjno-restrykcyjnym mechanizmie 
działania, uważaną za „złoty standard” chirurgii bariatrycznej. Jej 
efektem jest znaczące ograniczenie ilości spożytego pokarmu na 
skutek wytworzenia małego (30–50 ml) zbiornika żołądkowego. 
Istotnej redukcji podlega wchłanianie składników odżywczych po-
przez wyłączenie z tego procesu ok. 2 metrów jelita cienkiego. Ze 
względu na wyłączenie z procesu trawienia i wchłaniania począt-
kowego odcinka przewodu pokarmowego, zmianie ulega również 
czynność hormonalna przewodu pokarmowego.

Rękawowa resekcja żołądka, klasycznie zaliczana do operacji o 
restrykcyjnym mechanizmie działania, została stworzona jako 
pierwszy etap innej operacji bariatrycznej (wyłączenia żółciowo-
-trzustkowego), ale sama w sobie w okazała się skuteczną operacją 
bariatryczną. Zabieg polega na resekcji dna i trzonu żołądka, co 
prowadzi zarówno do znacznej redukcji ilości spożytego pokarmu, 
jak również do zmian w zakresie gospodarki hormonalnej przewo-
du pokarmowego. Ze względu na swoją wysoką skuteczność, jak i 
fakt, że jest procedurą mniej wymagającą technicznie niż RYGB, 
rękawowa resekcja żołądka stała się najczęściej wykonywaną ope-
racją bariatryczną tak w Polsce, jak i na świecie [11, 12].

CEL PRACY

Celem pracy było porównanie wpływu operacji typu RYGB oraz 
LSG na redukcję masy ciała oraz gospodarkę glikolipidową u cho-
rych operowanych z powodu otyłości w 6 miesięcy po przepro-
wadzonym zabiegu.

MATERIAŁ I METODA BADANIA

Badania przeprowadzono w Oddziale Chirurgii Naczyniowej 
Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi w la-
tach 2013–2015. Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę 
Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (decyzja 
nr RNN/241/13/KE).

Do badania włączono 20 chorych poddanych RYGB (I grupa) oraz 
20 chorych poddanych operacji LSG (II grupa). Pacjenci kwalifiko-
wani byli do poszczególnych metod operacyjnych w sposób losowy 
i operowani metodą laparoskopową przez tego samego chirurga 
według standardowych technik operacyjnych. Do badania zakwa-
lifikowano chorych spełniających następujące kryteria: BMI 40–60 
kg/m2 lub z BMI 35–39,9 kg/m2 oraz stwierdzonym co najmniej 
jednym powikłaniem otyłości, nieskutecznie leczeni zachowaw-
czo, u których nie wykonywano wcześniej operacji bariatrycznych. 
Chorzy z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami, zaburze-
niami endokrynologicznymi czy chorobami zapalnymi przewodu 
pokarmowego (np. chorobą wrzodową), nie byli kwalifikowani do 
operacji. Ponadto nie kwalifikowano pacjentów z rozpoznaną cu-
krzycą, przyjmujących jakiekolwiek leki hipoglikemizujące oraz 
chorych przyjmujących leki obniżające stężenie lipidów we krwi.

W dobie poprzedzającej operację, u chorych pobierano na czczo 
próbkę krwi i oznaczano: stężenie glukozy (mg/dl), stężenie insuliny 

redukcji czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego 
i redukcji śmiertelności wśród otyłych. Obserwacje te sprawiły, że 
chirurgię bariatryczną zaczęto określać mianem metabolicznej [9]. 
Badania dowodzą, że poprawa metabolizmu glukozy i lipidów oraz 
obniżenie ciśnienia tętniczego nie stanowią jedynie prostej konse-
kwencji zmniejszenia podaży energetycznej i utraty masy ciała, ale 
są efektem zmian hormonalnych związanych z chirurgiczną inter-
wencją w przewód pokarmowy (zmiany w zakresie funkcjonowania 
osi jelitowo-trzustkowej oraz w stężeniach wydzielanych inkretyn), 
zaś w późniejszym okresie są spowodowane zmianami profilu wy-
dzielanych przez tkankę tłuszczową adipokin [9, 10].

Tab. I.  Wartość wskaźnika BMI chorych biorących udział w badaniu po 6 miesiącach.

RYGB LSG P

BMI w chwili rekrutacji 42,13 kg/m2 43,96 kg/m2 >0,05

BMI po 1 miesiącu 38,47 kg/m2 37,72 kg/m2 >0,05

BMI po 3 miesiącach 34,58 kg/m2 34,63 kg/m2 >0,05

BMI po 6 miesiącach 32,18 kg/m2 31,54 kg/m2 >0,05

p <0,05 <0,05

Tab. II.  Stężenie glukozy we krwi chorych biorących udział w badaniu odnotowane 
po 6 miesiącach.

RYGB LSG P

Stężenie glukozy w chwili rekrutacji 94 mg/dl 94 mg/dl >0,05

Stężenie glukozy po 1 miesiącu 100 mg/dl 99,5 mg/dl >0,05

Stężenie glukozy po 3 miesiącach 93 mg/dl 94 mg/dl >0,05

Stężenie glukozy po 6 miesiącach 90 mg/dl 88 mg/dl >0,05

p <0,05 <0,05

Tab. III.  Stężenie insuliny we krwi chorych biorących udział w badaniu odnotowane 
po 6 miesiącach.

RYGB LSG P

Stężenie insuliny w chwili rekrutacji 13,71 mcU/ml 21,73 mcU/ml >0,05

Stężenie insuliny po 1 miesiącu 12,16 mcU/ml 19,96 mcU/ml >0,05

Stężenie insuliny po 3 miesiącach 9,33 mcU/ml 14,98 mcU/ml >0,05

Stężenie insuliny po 6 miesiącach 8,14 mcU/ml 14,00 mcU/ml >0,05

p <0,05 <0,05

Tab. IV.  Wartość wskaźnika HOMA-IR chorych biorących udział w badaniu 
odnotowana po 6 miesiącach.

RYGB LSG P

Wartość wskaźnika HOMA-IR w chwili rekrutacji 2,88 5,47 >0,05

Wartość wskaźnika HOMA-IR po 1 miesiącu 3,53 5,36 >0,05

Wartość wskaźnika HOMA-IR po 3 miesiącach 1,96 3,42 >0,05

Wartość wskaźnika HOMA-IR po 6 miesiącach 1,63 3,19 >0,05

p <0,05 <0,05

Tab. V.  Wartość wskaźnika HOMA-B chorych biorących udział w badaniu 
odnotowana po 6 miesiącach.

RYGB LSG P

Wartość wskaźnika HOMA-B w chwili rekrutacji 39,88 73,26 >0,05

Wartość wskaźnika HOMA-B po 1 miesiącu 39,60 62,69 >0,05

Wartość wskaźnika HOMA-B po 3 miesiącach 33,68 52,49 >0,05

Wartość wskaźnika HOMA-B po 6 miesiącach 25,08 47,40 >0,05

p <0,05 <0,05
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(mcU/ml), odsetek HbA1c, stężenie cholesterolu całkowitego oraz 
jego frakcji HDL i LDL (mg/dl), stężenie trójglicerydów (mg/dl).

Stężenie glukozy, trójglicerydów, cholesterolu całkowitego oraz jego 
frakcji HDL i LDL oznaczano metodą spektrofotometryczną, stęże-
nie insuliny metodą elektrochemiluminescencji ECLIA, natomiast 
odsetek hemoglobiny glikowanej metodą turbimetryczną przy uży-
ciu analizatorów Cobas. Wyżej wymienione parametry oznaczano 
następnie miesiąc oraz 3 i 6 miesięcy po zabiegu. W każdym punkcie 
czasowym kontrolowano aktualną masę ciała oraz wyliczano wartość 
wskaźnika BMI, wartości wskaźnika oporności tkanek na insulinę 
HOMA-IR oraz funkcji komórek beta wysp trzustkowych HOMA-B. 

METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ

Całość analizy statystycznej wykonano przy użyciu pakietu Stati-
stica 12.5. Wykorzystano testy W. Shapiro-Wilka, U. Manna-Wi-
thneya, moduł ANOVA i test NIR. Za istotnie statystycznie przy-
jęto różnice dla wartości statystyki p <0,05.

WYNIKI

1. Wartość wskaźnika BMI

W obu grupach, już w miesiąc po operacji, pacjenci uzyskali istot-
ne obniżenie wartości wskaźnika BMI. Tendencja spadkowa – do-
tycząca obniżenia wartości wskaźnika BMI – utrzymywała się w 
obu grupach w sposób linijny, przez cały okres trwania badania. 
W żadnym punkcie czasowym nie stwierdzono istotnych staty-
stycznie różnic między grupami w zakresie obniżenia wartości 
wskaźnika BMI (tab. I.).

2. Stężenie glukozy we krwi na czczo
W grupie operowanej metodą RYGB oraz w grupie operowanej 
metodą SR uzyskano po 6 miesiącach istotne statystycznie obni-
żenie stężenia glukozy na czczo (tab. II.).

3. Stężenie insuliny we krwi na czczo
Po 3 i 6 miesiącach od zabiegu uzyskano w obu badanych grupach istot-
ne statystycznie obniżenie stężenia insuliny we krwi na czczo (tab. III.).

4. Wartość wskaźnika HOMA-IR
Spadkowi stężenia insuliny towarzyszył wzrost wrażliwości tkanek 
na insulinę. Wartość wskaźnika oporności na insulinę HOMA-IR 
uległa istotnemu statystycznie obniżeniu już od pierwszego miesią-
ca w grupie I oraz od 3 miesiąca po zabiegu w grupie II (tab. IV.).

5. Wartość wskaźnika HOMA-B
W trakcie trwania badania stwierdzono w obu badanych grupach 
istotne statystycznie obniżenie wartości wskaźnika HOMA-B (tab. V.).

6. Odsetek hemoglobiny glikowanej we krwi (HbA1c)
Zarówno w I, jak i w II grupie już po miesiącu od zabiegu obser-
wowano istotne statystycznie obniżenie stężenia hemoglobiny 

Tab. VI.  Odsetek hemoglobiny glikowanej odnotowany u chorych biorących udział 
w badaniu po 6 miesiącach.

RYGB LSG P

HbA1c w chwili rekrutacji 5,64% 5,64% >0,05

HbA1c po 1 miesiącu 5,5% 5,6% >0,05

HbA1c po 3 miesiącach 5,3% 5,35% >0,05

HbA1c po 6 miesiącach 5,2% 5,0% >0,05

p <0,05 <0,05

Tab. VII.  Stężenie cholesterolu całkowitego we krwi chorych biorących udział 
w badaniu odnotowane po 6 miesiącach.

RYGB LSG P

Stężenie cholesterolu całkowitego 
w chwili rekrutacji

153 mg/dl 164,5 mg/dl >0,05

Stężenie cholesterolu całkowitego 
po 1 miesiącu

149 mg/dl 140 mg/dl >0,05

Stężenie cholesterolu całkowitego 
po 3 miesiącach

142 mg/dl 157 mg/dl >0,05

Stężenie cholesterolu całkowitego 
po 6 miesiącach

140 mg/dl 161 mg/dl >0,05

p <0,05 <0,05

Tab. VIII.  Stężenie cholesterolu LDL chorych biorących udział w badaniu 
odnotowane po 6 miesiącach.

RYGB LSG P

Stężenie cholesterolu LDL 
w chwili rekrutacji

79,6 mg/dl 92,5 mg/dl >0,05

Stężenie cholesterolu LDL 
po 1 miesiącu

97,2 mg/dl 78,4 mg/dl >0,05

Stężenie cholesterolu LDL 
po 3 miesiącach

74,2 mg/dl 92,45 mg/dl >0,05

Stężenie cholesterolu LDL 
po 6 miesiącach

71,4 mg/dl 83,6 mg/dl >0,05

p <0,05 <0,05

Tab. IX.  Stężenie cholesterolu HDL chorych biorących udział w badaniu odnotowane 
po 6 miesiącach.

RYGB LSG P

Stężenie cholesterolu HDL 
w chwili rekrutacji

40,8 mg/dl 43,25 mg/dl >0,05

Stężenie cholesterolu HDL 
po 1 miesiącu

40,4 mg/dl 43,5 mg/dl >0,05

Stężenie cholesterolu HDL 
po 3 miesiącach

44 mg/dl 53,5 mg/dl >0,05

Stężenie cholesterolu HDL 
po 6 miesiącach

52 mg/dl 54,5 mg/dl >0,05

p <0,05 <0,05

Tab. X.  Wartość wskaźnika HOMA-B chorych biorących udział w badaniu 
odnotowana po 6 miesiącach.

RYGB LSG P

Stężenie triglicerydów  
w chwili rekrutacji

146 mg/dl 142,5 mg/dl >0,05

Stężenie triglicerydów  
po 1 miesiącu

128 mg/dl 120 mg/dl >0,05

Stężenie triglicerydów  
po 3 miesiącach

97 mg/dl 136,5 mg/dl >0,05

Stężenie triglicerydów  
po 6 miesiącach

86 mg/dl 121 mg/dl >0,05

p <0,05 <0,05
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operacji u wszystkich pacjentów, niezależnie od rodzaju przeprowa-
dzonego zabiegu, zaobserwowano znaczące obniżenie masy ciała, 
stężenia insuliny oraz wskaźnika HOMA-IR. Stwierdzono również 
zwiększone wydzielanie GLP-1 i PYY w odpowiedzi na posiłek oraz 
obniżenie stężenia greliny porównywalne w obu grupach.

W 2012 roku Peterli i wsp. porównywali wpływ operacji RYGB i 
LSG na gospodarkę glukozą, insulinowrażliwość oraz stężenie in-
kretyn u pacjentów z otyłością, ale nie chorujących na cukrzycę 
[17]. Redukcja masy ciała, obniżenie stężenia glukozy, insuliny oraz 
wskaźnika HOMA-IR po roku były podobne w obu badanych gru-
pach. U chorych zaobserwowano również znaczący wzrost stęże-
nia GLP-1 i PYY w odpowiedzi na posiłek, niezależnie od rodzaju 
przeprowadzonego zabiegu. W grupie chorych poddanych operacji 
LSG uzyskano istotne statystycznie obniżenie stężenia greliny. W 
grupie RYGB po roku – pomimo początkowego spadku – stężenie 
gerliny wróciło do wartości wyjściowych, natomiast przywrócony 
został fizjologiczny jej rytm wydzielania, taki, który występuje u 
osób z prawidłową masą ciała. Vidal i wsp. oceniali częstość remi-
sji cukrzycy i zespołu metabolicznego po operacjach RYGB i LSG. 
W rok po zabiegu stwierdzili oni remisję zespołu metabolicznego 
u 62,2% chorych po operacji RYGB oraz 67,3% po zabiegu LSG. 
Remisja cukrzycy nastąpiła u 84,6 % chorych w obu badanych gru-
pach [19]. Osland i wsp. przeprowadzili metaanalizę 7 badań z lat 
2005–2015, które oceniały wpływ dwu omawianych operacji na 
parametry metabolizmu glukozy, częstość remisji cukrzycy oraz 
zużycie leków hipoglikemizujących w okresie długofalowym [20]. 
Metaanaliza pokazała, że oba rodzaje operacji są równie skutecz-
ne w leczeniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej współist-
niejących otyłością.

Cytowane powyżej liczne wyniki badań wskazują, iż RYGB i LSG 
są równie skuteczne w zakresie leczenia otyłości i jej powikłań. 
Na ich podstawie należałoby wysnuć wniosek, że operacje baria-
tryczne o różnym mechanizmie działania mogą wywoływać bar-
dzo podobne zmiany hormonalne w zakresie funkcjonowania osi 
jelitowo-trzustkowej i w podobny sposób wpływać na stopień uzy-
skanej poprawy w zakresie gospodarki glikolipidowej.

Istnieją również doniesienia naukowe prezentujące odmienne wy-
niki i wskazujące jednak na większą skuteczność operacji RYGB 
w porównaniu z LSG w leczeniu otyłości i jej powikłań. Jian-Fang 
i wsp., przeprowadzając metaanalizę prospektywnych rando-
mizowanych badań porównujących operacje RYGB i LSG [21], 
stwierdzili istotnie większą utratę masy ciała, wyższy spadek stę-
żeń glukozy, insuliny i wartości wskaźnika HOMA-IR oraz wyż-
szy odsetek remisji cukrzycy w grupie chorych poddanych ope-
racji RYGB. Stężenie cholesterolu całkowitego, jego frakcji LDL i 
stężenie trójglicerydów również było istotnie statystycznie niższe 
w grupie chorych poddanych zabiegowi RYGB. Przeanalizowane  
przeze mnie wyniki badań i metaanaliz porównujących skutecz-
ność operacji RYGB i LSG są niejednoznaczne i nie dają ostatecznej 
odpowiedzi na pytanie, która z operacji jest bardziej efektywna w 
leczeniu otyłości i jej powikłań. Wydaje się, że w okresie krótko-
terminowym operacje te dają równie dobre wyniki zarówno jeśli 
chodzi o utratę masy ciała, jak i poprawę gospodarki glikolipido-
wej. Fakt ten znajduje potwierdzenie również w wynikach prze-
prowadzonego przeze mnie badania. Operacja rękawowej resekcji 
żołądka zyskała popularność dopiero w ostatnich latach, dlatego 
nie posiadamy jeszcze danych pozwalających na porównanie sku-
teczności obu zabiegów w okresie długoterminowym.

glikowanej (HbA1c) (tab. VI.). Po 6 miesiącach nie stwierdzono 
istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami w za-
kresie wymienionego powyżej parametru.

7. Stężenie cholesterolu całkowitego oraz jego frakcji LDL we krwi
W okresie 6 miesięcy po operacji zarówno w grupie poddanej 
operacji RYGB, jak i LSG nie uzyskano istotnego statystycznie 
obniżenia stężania cholesterolu całkowitego oraz jego frakcji LDL 
(tab. VII. i tab. VIII.).

8. Stężenie cholesterolu HDL we krwi
W obu badanych grupach uzyskano istotny statystycznie wzrost stę-
żenia cholesterolu HDL w okresie 6 miesięcy po operacji (tab. IX.).

9. Stężenie trójglicerydów we krwi
W grupie I po 3 miesiącach od operacji, zaś w grupie II już po 
miesiącu, uzyskano istotne statystycznie obniżenie stężenia trój-
glicerydów (tab. X.). W punkcie końcowymi badania nie wykaza-
no istotnej statystycznie różnicy pomiędzy badanymi grupami.

DYSKUSJA

Przeprowadzone przeze mnie badanie miało na celu ocenę wpływu 
operacji RYGB i LSG na stopień redukcji masy ciała oraz metabo-
lizm glukozy i lipidów. Uzyskane wyniki potwierdziły korzystny 
wpływ obu zabiegów bariatrycznych na gospodarkę glikolipido-
wą (niezależnie od rodzaju wykonanego zabiegu). U chorych w 
okresie 6 miesięcy po operacjach nastąpiła poprawa wszystkich 
parametrów metabolizmu glukozy. Stwierdzono również istotne 
statystycznie obniżenie stężenia trójglicerydów i podwyższenie 
stężenia HDL cholesterolu. Nie stwierdzono istotnych statystycz-
nie różnic w wartościach badanych parametrów u chorych nale-
żących do obu badanych grup.

LSG i RYGB są operacjami różniącymi się istotnie mechanizma-
mi, jakie wywierają na procesy trawienia i wchłaniania w prze-
wodzie pokarmowym. LSG – w przeciwieństwie do RYGB – nie 
prowadzi do ominięcia przez pokarm proksymalnego odcinka 
przewodu pokarmowego, zatem nie oczekiwalibyśmy w jej efek-
cie zmiany profilu wydzielania hormonów (inkretyn), który jest 
charakterystyczny dla operacji malapsorpcyjnych. Nowe badania 
pokazują jednak, iż LSG jest równie skuteczna w leczeniu otyło-
ści i jej powikłań, jak RYGB [13, 15, 18]. Stwierdzono, że wpływa 
na poprawę parametrów metabolizmu glukozy oraz prowadzi do 
zmiany profilu wydzielania przez przewód pokarmowy hormonów 
(greliny, GLP-1, PYY) w sposób podobny jak RYGB. LSG wywiera 
odmienny wpływ na oś jelitowo-trzustkową niż inne operacje re-
strykcyjne, zaś swoim mechanizmem działania zbliża się do ope-
racji z pominięciem górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
Wydaje się, że jest to związane z przyspieszonym pasażem przez 
górny odcinek przewodu pokarmowego, który obserwowany jest 
po LSG [14]. Obecnie postuluje się, aby LSG nie była dłużej trak-
towana jako operacja typowo restrykcyjna [15].

Petereli i wsp. w 2009 roku opublikowali wyniku badania porów-
nującego wpływ operacji RYGB i LSG na stężenia glukozy, insuliny 
greliny, GLP-1 oraz PYY u chorych otyłych [16]. Po 3 miesiącach po 
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ryzyko wystąpienie tzw. dumping syndrome. Ponadto nie obser-
wuję się w jej następstwie istotnych zaburzeń wchłaniania i nie-
doborów składników odżywczych, witamin i minerałów. Istotną 
zaletą pozostaje możliwość wykonania innej operacji bariatrycz-
nej w przyszłości.

Wnioski – w czasie 6 miesięcy po przeprowadzonej operacji zarów-
no RYGB, jak i LSG są równie skuteczne w zakresie redukcji masy 
ciała. W jednakowy sposób prowadzą też do poprawy gospodar-
ki glikolipidowej u otyłych, co może mieć wpływ na zmniejszenie 
ryzyka sercowo-naczyniowego i śmiertelności chorych otyłych.

Na podstawie wyników przeprowadzonego przeze mnie badania, 
oraz omówionych publikacji, można stwierdzić, iż rękawowa re-
sekcja żołądka stanowi alternatywę dla dużo bardziej złożonego 
zabiegu ominięcia żołądkowo-jelitowego. Oprócz omówionej 
powyżej wysokiej skuteczności w zakresie leczenia otyłości i jej 
powikłań, należy podkreślić inne jej zalety. Jest mniej wymaga-
jąca technicznie od RYGB, a czas potrzebny do jego wykonania 
jest krótszy niż RYGB, nie niosąc za sobą konieczności wytwo-
rzenia pętli Roux, niweluje ryzyko powstania przepukliny we-
wnętrznej, pozostawia dostęp endoskopowy do górnego odcinka 
przewodu pokarmowego, a zachowanie odźwiernika zmniejsza 
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