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StreSzczenie:  cel: Celem niniejszego badania jest analiza: przebiegu ostrego zapalenia trzustki u otyłych pacjentów, rozwoju miejscowych 
i ogólnoustrojowych powikłań oraz współczynników śmiertelności. 

  Materiały i metody: Przeanalizowano dokumentację medyczną 482 pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki, leczonych 
w Regionalnym Szpitalu Klinicznym w Kijowie pomiędzy 1 stycznia 2011 r. a 2 lutego 2019 r. Dane poddano analizie statystycznej 
w programie Excel 2010, przy użyciu metody opisowej z uwzględnieniem: wartości bezwzględnych, średnich odchyleń 
standardowych i ich błędów. Analizę korelacji pomiędzy zmiennymi przeprowadzono z zastosowaniem kryterium Pearsona 
(R2). Różnice w poziomach istotności pomiędzy dwoma niezależnymi grupami obliczono przy zastosowaniu t-Studenta.

  Wyniki: Spośród 482 pacjentów grupę badaną stanowiło 260 pacjentów (54%) z otyłością. Do grupy kontrolnej włączono 
zaś 222 osoby (46%) z prawidłową masą ciała. Otyli byli starsi (średni wiek wynosił 55,4 ± 9,4 lat, p = 0,1) i częściej 
występowało u nich ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebiegu [85 (32,7%) vs 16 (7,2%); p = 0,01*]. Zauważono, że wraz 
ze wzrostem masy ciała wzrasta częstość występowania ciężkiego przebiegu ostrego zapalenia trzustki (od 10,20% do 
53,93%, p = 0,03*). Czas trwania hospitalizacji otyłych pacjentów był dłuższy niż tych z prawidłową masą ciała. Co więcej, 
zaobserwowano, że osoby otyłe dwukrotnie częściej były hospitalizowane w ramach oddziałów ratunkowych i intensywnej 
opieki medycznej (5,8 ± 0,8 vs 2,7 ± 0,5 dnia, p = 0,01*). Analiza współczynników śmiertelności wykazała, że głównymi 
przyczynami zgonów były: postępująca niewydolność narządowa [30 pacjentów (6,3%)], zatorowość płucna [15 pacjentów 
(3,1%)] oraz DIC [18 pacjentów (3,7%)]. 

  Wnioski: Otyłość wiąże się z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu ostrego zapalenia trzustki, a ryzyko to wzrasta wraz 
ze wzrostem współczynnika masy ciała (BMI). Ponadto, hospitalizacje pacjentów z otyłością oraz ich pobyty w ośrodkach 
leczenia stacjonarnego trwają dłużej, co zwiększa koszty ich leczenia i wymaga opracowania strategii oszczędnościowych. 
W związku z wysokim współczynnikiem śmiertelności otyłych pacjentów należy opracować skuteczniejsze algorytmy 
ich leczenia.

SłoWa kluczoWe:  ostre zapalenie trzustki, otyłość

abStract:   Purpose: The purpose of the study is to investigate the course of acute pancreatitis in obese patients, the development of local 
and systemic complications and mortality rates. 

  Materials and methods: We took and analyzed 482 histories of acute pancreatitis treated at Kyiv Regional Clinical Hospital 
from January 1, 2011 to February 2, 2019. The data were statistically processed in the Excel 2010 program using a descriptive 
method applying relative, absolute numbers, mean square deviations and their errors. A correlation between variables was 
studied using the Pearson’s test (R2). The significance of the difference between the two independent groups was tested with 
Student’s t-test.

  results: We included 482 patients in our study, i.e. 260 patients (54%) with obesity (the study group), and for comparison,  
222 (46%) patients with normal body mass, constituting a control group. Obese patients had a higher mean age 
(55.4 ± 9.4 years, P = 0.01); also, they showed a statistically higher incidence of severe course of acute pancreatitis [85 (32.7%) 
vs. 16 (7.2%); P = 0.01*]. We noted an increase in the rate of acute pancreatitis with severe course in obese patients with 
mass gain (from 10.20% to 53.93%, P = 0.03*). Hospitalization time of obese patients was longer than in case of patients 
with normal body mass. In addition, we observed a two-fold longer hospitalization of obese patients at intensive care units 
(5.8 ± 0.8 vs. 2.7 ± 0.5 days, P = 0.01*). When investigating the mortality rate, we found out that the main cause of death was 
the progression of organ failure – 30 cases (6.3%), pulmonary embolism (TB) – 15 (3.1%) and DIC – 18 (3.7%).

  conclusions: The presence of obesity in patients involves a high risk of severe acute pancreatitis. This risk increases with body 
mass increase. In addition, in obese patients the hospitalization and in-patient care takes longer, which increases the total 
cost of treatment and requires a cost-effective algorithm in the future. A high mortality rate in obese patients requires an 
improved treatment algorithm. 
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Wykaz SkrótóW

BMI – wskaźnik masy ciała 
DIC – rozsiana wewnątrznaczyniowa koagulacja 
HTG – hipertriglicerydemia 
RAS – klasyfikacja: Revised Atlanta Classification

WProWadzenie

Dla ludzkości trzeciego tysiąclecia otyłość jest problemem o glo-
balnym zasięgu. Według Światowej Organizacji Zdrowia, to nie-
zakaźna choroba epidemiczna [1]. Około 30% światowej populacji 
ma nadwagę lub jest otyła. Wskaźnik ten stale rośnie, gdyż nie ma 
kraju wolnego od tego schorzenia. Otyłość jest przyczyną licznych 
chorób współistniejących. Nie zaskakuje więc fakt, że otyli pacjen-
ci są narażeni na większe ryzyko ostrego zapalenia trzustki [2].

Wiadomo, że ostre zapalenie trzustki to choroba o charakterze 
zapalnym. U otyłych osób, prognozy co do jej przebiegu i rozwo-
ju powikłań są mniej pomyślne. Dostępne badania sugerują, że 
u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki istnieje bezpośredni 
związek pomiędzy wzrostem BMI a zwiększeniem objętości tkan-
ki okołotrzustkowej [3–5]. Autorzy dowodzą również, że tkanka 
okołotrzustkowa wywiera bezpośredni toksyczny wpływ na miąższ 
trzustki [4, 5]. Komórki tkanki okołotrzustkowej są ponadto bar-
dzo ubogo unaczynione, co znacznie osłabia humoralne i komór-
kowe mechanizmy odpowiedzi odpornościowej. Połączenie słabej 
odpowiedzi immunologicznej i kwaśnego środowiska związanego 
z aktywnymi procesami przemiany tworzy środowisko sprzyjają-
ce kolonizacji i wegetacji bakterii. Jako że tkanka tłuszczowa roz-
ciągająca się od przepony aż do trójkąta udowego nie jest w ża-
den sposób podzielona anatomicznie, prostaglandyny prozapalne 
szybko zajmują sąsiadujące ze sobą lipocyty, prowadząc do uogól-
nienia się procesu. U około 20% pacjentów z ostrym zapaleniem 
trzustki przebieg choroby jest ciężki w związku z: rozwojem ostrej 
niewydolności nerek, zespołu ostrej niewydolności oddechowej 
i zespołu ciasnoty powięziowej. Postępująca niewydolność wielo-
narządowa wiąże się z wyższym współczynnikiem śmiertelności, 
wynoszącym około 30% [6]. Dane te budzą duże zaniepokojenie.

cel

Celem niniejszego badania jest analiza: przebiegu ostrego zapalenia 
trzustki u otyłych pacjentów, rozwoju miejscowych i ogólnoustro-
jowych powikłań oraz współczynników śmiertelności.

Materiały i Metody

W niniejszej pracy zastosowano analizę retrospektywną. Przeana-
lizowano dokumentację medyczną 567 pacjentów z ostrym zapa-
leniem trzustki, leczonych w Regionalnym Szpitalu Klinicznym 
w Kijowie pomiędzy 1 stycznia 2011 r. a 2 lutego 2019 r. Diagno-
zę ostrego zapalenia trzustki stawiano na podstawie następują-
cych kryteriów: ból w nadbrzuszu, nudności lub wymioty w ciągu 
48 godzin przed hospitalizacją oraz ponad trzykrotny wzrost po-
ziomu amylazy. Do badania włączono pacjentów, u których ostre 
zapalenie trzustki było rozpoznaniem wstępnym. Wykluczono 
zaś tych, u których dochodziło do powtarzających się epizodów 
ostrego zapalenia trzustki albo zaostrzenia przewlekłego proce-

su. Diagnozę ostrego zapalenia trzustki potwierdzano w bada-
niach dodatkowych: ultrasonografii i tomografii komputerowej. 
Z badania wykluczono również pacjentów: poniżej 18 r.ż., z cho-
robą nowotworową oraz tych, którzy nie przeszli pełnej diagno-
styki. Łącznie 85 osób zostało wyłączonych z badania na podsta-
wie kryteriów wyłączenia, zaś 482 włączono do analizy. Badania 
antropometryczne przeprowadzono dla wszystkich parametrów, 
w tym: płci, wieku, masy ciała (kg), wzrostu (m) i obwodu brzucha 
(cm). Inne choroby współistniejące, zarejestrowane w dokumen-
tacji medycznej włączonych do badania pacjentów, to: cukrzyca 
typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, przewlekła choroba 
nerek oraz choroby układu sercowo-naczyniowego. Na począt-
ku u każdego pacjenta przyjmowanego do kliniki wykonywano: 
badanie ogólne krwi, badania biochemiczne, badanie bakteriolo-
giczne płynów z jam ciała oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Żółciową etiologię ostrego zapalenia trzustki potwierdzano przez 
uwidocznienie złogów w: badaniu ultrasonograficznym, tomografii 
komputerowej, cholangiopankreatografii rezonansu magnetycz-
nego oraz stwierdzenie podwyższonych wartości enzymów cho-
lestatycznych (fosfatazy alkalicznej, γ-glutamylotranspeptydazy). 
Alkoholową etiologię choroby stwierdzano na podstawie obecno-
ści alkoholu we krwi oraz braku złogów, chorób metabolicznych 
(hipertrójglicerydemii, hiperkalcemii) lub innych przyczyn, mo-
gących wywołać ostre zapalenie trzustki (uraz, leki, itp.).

Do wstępnej, prognostycznej oceny stopnia nasilenia choroby użyto 
skali APACHEII [25, 26]. Obejmuje ona 12 parametrów fizjologicz-
nych, wiek oraz wyniki badań. Przetłumaczono ją, a wyniki podsumo-
wano. Wynik równy lub większy niż 8 wskazywał na ciężki przebieg 
choroby. Tomograficzny wskaźnik ciężkości OZT [27] oszacowa-
no na podstawie wyniku tomografii komputerowej jamy brzusznej 
z kontrastem, wykonanej 7 dni po przyjęciu do szpitala. Tomo-
graficzny wskaźnik ciężkości OZT jest sumą punktów uzyskanych 
w skali zapalenia trzustki (skala Baltazara, od 0 do 4) oraz martwicy 
trzustki (od 0 do 6). Wynik mieści się w przedziale od 0 do 10, gdzie: 
0–3 punktów wskazuje na łagodny przebieg ostrego zapalenia 
trzustki, 4–6 punktów na umiarkowanie ciężki, a 7 lub więcej na 
ciężki. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej w progra-
mie Excel 2010 przy użyciu metody opisowej z uwzględnieniem: 
wartości bezwzględnych, średnich odchyleń standardowych i ich 
błędów. Analizę korelacji pomiędzy zmiennymi przeprowadzono 
z zastosowaniem kryterium Pearsona (R2). Różnice w poziomach 
istotności pomiędzy dwoma niezależnymi grupami obliczono przy 
zastosowaniu testu t Studenta.

Wyniki

Spośród 482 pacjentów grupę badaną stanowiło 260 (54%) z otyło-
ścią. Do grupy kontrolnej włączono zaś 222 osoby (46%) z prawidło-
wą masą ciała. W Tab. I. przedstawiono cechy demograficzne i kli-
niczne badanych. Średni wiek wynosił 51,6 ± 1,4 lat. Pod względem 
płci przeważali mężczyźni – 309 (64,1%). Zapalenie trzustki o etio-
logii alkoholowej zaobserwowano u 67 (13,9%) pacjentów i było ono 
4,7 razy rzadsze niż zapalenie trzustki o etiologii żółciowej (p = 0,01). 
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy dwoma 
badanymi grupami pod względem płci czy występowania przewle-
kłej choroby nerek. Nie zauważono również istotnej statystycznie 
różnicy pod względem czynnika etiologicznego, odpowiedzialne-
go za rozwój ostrego zapalenia trzustki.
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ki u 101 (20,9%) (Ryc. 1.). Ostre zapalenie trzustki częściej miało 
ciężki przebieg u osób z otyłością niż u tych z prawidłową masą 
ciała [85 (32,7%) vs 16 (7,2%), p = 0,01*], co zilustrowano na Ryc. 1. 
Łagodny przebieg choroby częściej obserwowano u pacjentów z 
prawidłową masą ciała niż u tych z otyłością [98% (44,1%) vs 73 
(28,1%), p = 0,01*]. Częstość występowania umiarkowanie ciężkiego 
przebiegu ostrego zapalenia trzustki nie wykazywała różnic staty-
stycznych pomiędzy dwoma analizowanymi grupami [102(39,2%) 
vs 108 (48,6%), p > 0,05]. Jako że istnieją 3 stopnie otyłości oce-
nianej według wskaźnika BMI, trzy podgrupy otyłych pacjentów 
porównano pod względem charakteru przebiegu ostrego zapale-
nia trzustki. Podczas analizy Ryc. 2. zauważono, że wraz ze wzro-

ryc. 1.  Przebieg ostrego zapalenia trzustki u pacjentów z otyłością i z prawidłową 
masą ciała.

ryc. 2.  Częstość występowania ciężkiego przebiegu ostrego zapalenia trzustki 
w zależności od BMI.

Otyli pacjenci byli starsi i częściej pojawiały u nich choroby układu 
sercowo-naczyniowego. Cukrzyca występowała trzykrotnie czę-
ściej u osób z otyłością niż u tych z prawidłową masą ciała. Poziom 
dyslipidemii był czterokrotnie wyższy u otyłych niż w grupie kon-
trolnej. Zauważono istotną statystycznie różnicę w częstości wy-
stępowania: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii mię-
dzy grupą badaną a kontrolną (Tab. I.), co pozwala wnioskować, że 
u otyłych pacjentów można zdiagnozować zespół metaboliczny.

Zgodnie z aktualną klasyfikacją z Atlanty (ang. Revised Atlanta 
Classification; RAS), ostre zapalenie trzustki miało przebieg: ła-
godny u 171 pacjentów (35,4%), umiarkowany u 210 (43,7%), a cięż-

tab. i.  Cechy demograficzne i kliniczne w analizie retrospektywnej.

analizoWana cecha Pacjenci z otyłością 
(n = 260)

Pacjenci z PraWidłoWą 
MaSą ciała (n = 222)

WSzyScy Pacjenci 
(n = 482)

P

Wiek (lata) 55,4 ± 1,6 47,9 ± 2,1 51,6 ± 1,4 0,01*

Mężczyźni, n (%) 171 (65,6%) 138 (62,2%) 309 (64,1%) >0,05

Cukrzyca typu 2 (CD), n (%) 154 (59,4%) 52 (23,4%) 211 (43,8%) 0,01*

Nadciśnienie tętnicze, n (%) 138 (53,1%) 96 (43,2%) 234 (48,5%) 0,03*

Dislipidemia, n (%) 66 (25,4%) 13 (6%) 79 (16,3%) 0,01*

Choroby układu sercowo-naczyniowego, n (%) 52 (20%) 3 (1,4%) 55 (11,4%) 0,01*

Przewlekła choroba nerek, n (%) 18 (6,9%) 26 (11,7%) 44 (9,1%) >0,05

Etiologia ostrego zapalenia trzustki 

żółciowa, n (%) 168 (64,6%) 146 (65,7%) 314 (65,2%) >0,05

alkoholowa, n (%) 37 (14,2%) 30 (13,5%) 67 (13,9%) >0,05

Hipertrójglicerydemia, n (%) 7 (2,7%) 2 (1%) 9 (1,9%) >0,05

Uwaga: p > 0,05 – nieistotne statystycznie

tab. ii.  Powikłania miejscowe i ogólnoustrojowe oraz wskaźnik APACHE II u pacjentów z otyłością i z prawidłową masą ciała.

analizoWana cecha Pacjenci z otyłością (n = 260) Pacjenci z PraWidłoWą MaSą 
ciała (n = 222)

P

Stopień ciężkości ostrego zapalenia trzustki w skali APACHE II 10 ± 4,1 7,8 ± 3,8 0,01*

Liczba powikłań miejscowych 0,8 ± 0,9 0,6 ± 0,9 0,03*

Nagromadzenie płynu w przestrzeni okołotrzustkowej, n (%) 106 (40,9%) 71 (32,0%) 0,04*

płyn aseptyczny 38 (14,7%) 36(16,2%) >0,05

płyn zakażony 68 (26,2%) 35 (15,8%) 0,01*

Pseudotorbiele, n (%): 11 (4,2%) 11 (4,9%) >0,05

aseptyczne, n (%) 5 (1,9%) 5 (2,2%) >0,05

zakażone, n (%) 6 (2,3%) 6 (2,7%) >0,05

Zmiany martwicze, n (%) 70(26,9%) 42 (18,9%) 0,04*

Liczba powikłań ogólnoustrojowych 0,5 ± 0,9 0,3 ± 0,6 0,01*

Wskaźnik CT 2,6 ± 3 2,1 ± 2,7 >0,05

Uwaga: p > 0,05 – nieistotne statystycznie
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masą ciała obserwowano również nagromadzenie płynu w prze-
strzeni okołotrzustkowej oraz zmiany martwicze trzustki i tka-
nek okołotrzustkowych. Zakażenie nagromadzonego płynu oko-
łotrzustkowego oraz pseudotorbieli oceniano za pomocą badań 
bakteriologicznych. Jeśli nie zauważono wzrostu bakterii, uważa-
no środowisko za aseptyczne. Mimo że u otyłych pacjentów war-
tości tomograficznego wskaźnika ciężkości OZT były wyższe niż 
w grupie kontrolnej, to różnica ta nie osiągnęła poziomu istotno-
ści statystycznej (Tab. II.).

Podczas pobytu w szpitalu pacjentów poddano odpowiedniemu 
leczeniu (Tab. III.). W grupach badanej i kontrolnej około połowa 
osób była leczona chirurgicznie. Wskazaniem do takiej interwen-
cji jest zakażona postać martwiczego zapalenia trzustki. Zabiegi 
w przypadku martwiczego zapalenia trzustki najlepiej jest wyko-
nywać, gdy martwica już ustąpi, zwykle po upływie 4 tygodni od 
początku choroby. W przypadku zakażonych postaci martwiczego 
zapalenia trzustki zastosowanie przezskórnego drenażu jako le-
czenia pierwszego rzutu pozwala przesunąć leczenie chirurgiczne 
na bardziej dogodny moment.

Poniżej wymieniono wskazania do interwencji chirurgicznej:

•	 kontynuacja leczenia w modelu stopniowym po zabiegu 
przezskórnym/endoskopowym wykonywanym z tych 
samych wskazań;

•	 zespół cieśni śródbrzusznej;
•	 aktywne, ostre krwawienie, jeśli interwencja 

wewnątrznaczyniowa okazała się nieskuteczna;
•	 niedokrwienie jelit lub ostre martwicze zapalenia 

pęcherzyka żółciowego w przebiegu ostrego zapalenia 
trzustki;

•	 przetoka jelitowa otwarta do przestrzeni okołotrzustkowej.
 
Zakres interwencji chirurgicznej zależał głównie od: przebiegu 
choroby, stanu pacjenta oraz obecności miejscowych lub ogólno-
ustrojowych powikłań. 54 otyłych osób (40%) poddano zabiego-
wi otwartemu, zaś 81 (60%) – leczeniu minimalnie inwazyjnemu. 
W grupie kontrolnej stosunkowo duży odsetek pacjentów został 
poddany zabiegowi otwartemu.

Zaobserwowano istotną statystycznie różnicę w rodzaju przepro-
wadzonych zabiegów pomiędzy osobami z otyłością i z prawidło-
wą masą ciała. U otyłych pacjentów częściej niż w grupie kontro-
lnej stosowano zabiegi chirurgii minimalnie inwazyjnej (Tab. III).

Wiadomo, że każda interwencja chirurgiczna może doprowadzić 
do wystąpienia powikłań w okresie pooperacyjnym. U pacjentów 
z ostrym zapaleniem trzustki najczęstsze są: ropowica okołookręż-
nicza, krwawienie erozyjne i przetoka jelitowa. Na Ryc. 3. widać, 
że liczba powikłań była wyższa u pacjentów z otyłością niż u tych 
z prawidłową masą ciała (R2 = 0,9884; p = 0,04).

Czas trwania hospitalizacji otyłych pacjentów był dłuższy niż tych 
z prawidłową masą ciała. Co więcej, zaobserwowano, że osoby oty-
łe dwukrotnie częściej były hospitalizowane w ramach oddziałów 
ratunkowych i intensywnej opieki medycznej, Wskaźniki te cechuje 
wysoki poziom istotności statystycznej (Tab. IV.).

Analiza współczynników śmiertelności wykazała, że głównymi 
przyczynami zgonów były: postępująca niewydolność narządowa 

stem masy ciała wzrasta częstość występowania ciężkiego prze-
biegu ostrego zapalenia trzustki (od 10,20% do 53,93%, p = 0,03*). 
Istnieje silna pozytywna zależność pomiędzy tymi dwoma zmien-
nymi (R2 = 0,99). Warto również zauważyć, że pacjenci z BMI 
30–34,9 stanowili około 57,4% pacjentów z łagodnym przebiegiem 
ostrego zapalenia trzustki.

Ponadto, u osób z otyłością częściej występowały powikłania miej-
scowe i ogólnoustrojowe. Wynika to z wysokiego wyniku w skali 
APACHE II. U otyłych pacjentów częściej niż u tych z prawidłową 

tab. iii.  Leczenie chirurgiczne pacjentów z otyłością i z prawidłową masą ciała.

analizoWana cecha Pacjenci 
z otyłością (n 
= 260)

Pacjenci 
z PraWidłoWą 
MaSą ciała (n = 222)

P

Nieoperowani 125 (48,08%) 100 (45,05%) >0,05

Operowani 135 (51,92%) 122 (54,95%) >0,05

metodą otwartą 54 (40,0%) 65 (53,28%) 0,035*

metodą minimalnie 
inwazyjną

81 (60,0%) 57 (46,72%) 0,035*

Uwaga: p > 0,05 – nieistotne statystycznie

tab. iV.  Liczba dni pobytu w szpitalu w ramach hospitalizacji całodobowej oraz 
współczynniki śmiertelności.

analizoWana cecha Pacjenci 
z otyłością 
(n = 260)

Pacjenci 
z PraWidłoWą 
MaSą ciała (n = 222)

P

Łączna liczba dni pobytu 
w szpitalu

37,4 ± 2,8 25,5 ± 2,3 0,01*

Liczba dni pobytu 
w OIOM 

5,8 ± 0,8 2,7 ± 0,5 0,01*

Współczynnik 
śmiertelności

42 (16,15%) 21 (9,46%) 0,03*

operowani 30 (11,5%) 14 (6,3%) 0,04*

nieoperowani 12 (4,65%) 7 (3,16%) >0,05

Uwaga: p > 0,05 – bez znaczenia statystycznego

ryc. 3.  Powikłania pooperacyjne.

ryc. 4.  Współczynnik śmiertelności u otyłych pacjentów.
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pacjentów z otyłością i ostrym zapaleniem trzustki. Autorzy opi-
sali również związek pomiędzy otyłością a powikłaniami miej-
scowymi i ogólnoustrojowymi.

Otyłość przyczynia się do rozwoju powikłań ostrego zapalenia trzust-
ki na wiele sposobów. Pacjenci z otyłością cechują się większym 
nagromadzeniem tkanki tłuszczowej okołotrzustkowej. Wiadomo 
również, że obszar trzustki objęty zakażeniem jest proporcjonalny 
do rozmiarów martwicy, ponieważ u otyłych osób występują zabu-
rzenia mikroprzepływu, które prowadzą do niedokrwienia tkanek, 
a w rezultacie do rozwoju zakażonego obszaru ucisku trzustki. 
Z drugiej jednak strony, otyłość ogranicza ruchomość klatki pier-
siowej i przepony. Powoduje to zmniejszenie objętości oddechowej 
i zmienia zarówno objętość zapasową, jak i czynnościową pojem-
ność zalegającą. W rezultacie zwiększa się również przeciek tętni-
czo-żylny w naczyniach płucnych, prowadząc do niedotlenienia. 
Z tego powodu niewydolność oddechowa jest najczęstszym ogól-
noustrojowym powikłaniem ostrego zapalenia trzustki u otyłych 
pacjentów [7, 15]. Niedotlenienie prowadzi również do intensyfi-
kacji odpowiedzi zapalnej w przebiegu ostrego zapalenia trzustki, 
które z kolei wpływa na rozwój niewydolności narządowej i zgonu.

Równie istotnym zagadnieniem jest kwestia powikłań w okresie 
pooperacyjnym. Według Sonora i wsp. [24], u 62% pacjentów do-
chodzi do różnych powikłań, a 16% wymaga kolejnej interwencji 
chirurgicznej. Grupa naukowców pod kierownictwem D.M. Kra-
silnikova [25] przedstawiła wyniki chirurgicznego leczenia ostrego 
zapalenia trzustki. U 72,1% wystąpiły powikłania pooperacyjne: 
ropień zaotrzewnowy i ropowica okołookrężnicza (53,6%), krwa-
wienie erozyjne (20,8%), przetoka jelitowa (3,6%). Większość auto-
rów opisuje powikłania pooperacyjne u osób z ostrym zapaleniem 
trzustki i prawidłową masą ciała, zaś kwestia występowania powi-
kłań u otyłych pacjentów wciąż pozostaje niezbadana.

Istnieją dane sugerujące, że otyłość pacjentów z ostrym zapaleniem 
trzustki jest związana z powikłaniami miejscowymi i ogólnoustro-
jowymi, jak również ze śmiertelnością. Jednak według metaana-
lizy przeprowadzonej przez Smeets X.J.N.M. i wsp. [37], otyłość 
u osób z ostrym zapaleniem trzustki jest w sposób niezależny po-
wiązana z rozwojem niewydolności narządów oraz niewydolno-
ścią wielonarządową. Nie stwierdzono jednak związku pomiędzy 
otyłością a śmiertelnością, występowaniem martwicy czy rodza-
jem interwencji leczniczej.

WnioSki i PerSPektyWy dalSzego rozWoju

Otyłość pacjentów wiąże się z wysokim ryzykiem ciężkiego prze-
biegu ostrego zapalenia trzustki, które wzrasta wraz ze wzrostem 
BMI. Ponadto, hospitalizacje pacjentów z otyłością trwają dłużej, 
co zwiększa koszty ich leczenia i wymaga opracowania strategii 
oszczędnościowych. W związku z wysokim współczynnikiem 
śmiertelności otyłych osób, należy opracować skuteczniejsze al-
gorytmy ich leczenia.

[30 pacjentów (6,3%)], zatorowość płucna [15 pacjentów (3,1%)] 
oraz DIC [18 pacjentów (3,7%)]. Jednocześnie wśród otyłych pa-
cjentów współczynnik śmiertelności jest prawie 1,5 razy większy 
niż u tych z prawidłową masą ciała. 

W szczegółowej analizie śmiertelności wykazano, że u otyłych osób 
rośnie ona wraz ze wzrostem BMI. Te dwie zmienne cechuje silna 
pozytywna korelacja (R2 = 0,89, Ryc. 4.).

dySkuSja

Dotychczasowe dane na temat BMI jako czynnika etiologiczne-
go rozwoju ostrego zapalenia trzustki są nieliczne. W niniejszym 
badaniu zaobserwowano, że ryzyko ostrego zapalenia trzustki 
jest wyższe u pacjentów z otyłością niż u tych z prawidłową masą 
ciała. Mechanizm stojący za zwiększonym ryzykiem ostrego za-
palenia trzustki u otyłych osób nie jest w pełni poznany. Dobrze 
za to znany jest fakt, że otyłość stanowi czynnik ryzyka rozwoju 
kamicy żółciowej i hipertrójglicerydemii. Do rozwoju ostrego za-
palenia trzustki przyczyniają się: kamienie, osad lub mikrozłogi 
w drogach żółciowo-trzustkowych, które powodują refluks żół-
ciowy albo zwiększają ciśnienie w przewodzie trzustkowym [34].

Hipertriglicerydemia (HTG): HTG wiąże się z otyłością i zapa-
leniem trzustki [35, 36]. Wśród potencjalnych mechanizmów le-
żących u podłoża zapalenia trzustki indukowanego przez HTG 
można wymienić nierozpuszczalność trójglicerydów w wod-
nym środowisku krwi, co prowadzi do rozwoju mikrozakrzepicy 
w naczyniach trzustkowych, a w konsekwencji do niedokrwienia 
i zawału trzustki. Co ciekawe, zapalenie trzustki związane z hiper-
trójglicerydemią charakteryzuje się cięższym przebiegiem [34] niż 
zapalenie wywołane przez inne stany.

Nasilenie ostrego zapalenia trzustki zwykle nie zależy od przyczy-
ny choroby [28–31]. Związany z otyłością wzrost objętości tkanki 
tłuszczowej w trzustce lub jej okolicy może jednak doprowadzić 
do gorszego przebiegu ostrego zapalenia trzustki. We wczesnym 
okresie choroby może się to objawiać jako hipokaliema, zaś póź-
niej jako hipokalcemia. Powstające w rezultacie uszkodzenie tkan-
ki tłuszczowej, opisywane jako martwica tłuszczowa, są elemen-
tem radiologicznych kryteriów oceny nasilenia ostrego zapalenia 
trzustki [32] oraz aktualnych kryteriów z Atlanty [33]. 

Lankish i Shirren [7] jako pierwsi opisali otyłość jako czynnik ry-
zyka rozwoju ciężkiego ostrego zapalenia trzustki. Dotychczas 
opublikowano kilka badań z wiarygodnymi danymi na temat 
niekorzystnego wpływu otyłości na przebieg ostrego zapalenia 
trzustki [8–14]. Otyłości nie uważano jednak za samodzielnego 
predyktora rozwoju powikłań w przebiegu tej choroby [7, 15–21]. 
Zostało to potwierdzone w jednej metaanalizie, ale nie udało 
się wykazać istotnego statystycznie związku pomiędzy otyłością 
a współczynnikiem śmiertelności [22]. Johnson i wsp. [23] w swo-
jej pracy doszli do wniosku, że śmiertelność jest wyższa wśród 
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