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STRESZCZENIE:    Wstęp: U prawie 300 milionów ludzi na świecie BMI przekracza 30 (kg/m2). Otyłość jest przyczyną wielu poważnych schorzeń, 
takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze czy niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Chirurgia bariatryczna jest jedyną 
efektywną metodą uzyskania redukcji masy ciała u pacjentów z otyłością olbrzymią. 

  Cele: Celem tej pracy jest ocena wpływu chirurgii bariatrycznej na niealkoholowe stłuszczenie wątroby u pacjentów operowa-
nych z powodu otyłości olbrzymiej.

  Materiał i metodologia: Włączyliśmy 20 pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu bariatrycznego z BMI >40 kg/m2 lub BMI 
>35kg/m2 ze współwystępującymi chorobami towarzyszącymi. Średnia masa ciała badanej grupy wynosiła 143,85 kg, ze śred-
nim BMI 49,16 kg/m2. Przed zabiegiem dokonano oceny stopnia niealkoholowego stłuszczenia wątroby przy użyciu skali She-
rifa Saadeha podczas badania ultrasonograficznego. Dokonaliśmy także oceny stężeń enzymów wątrobowych. Obserwację 
i wizyty kontrolne kontynuowano do 12 miesięcy po zabiegu. 

  Wyniki: Dwanaście miesięcy po operacji średnia masa ciała badanej grupy wynosiła 102,34 kg. WL wyniosło średnio 33,0%, EWL 
58,8%, a EBMIL 61,37%. U wszystkich pacjentów zaobserwowano remisję stłuszczenia wątroby. Uszkodzenie wątroby, ocenione przy 
użyciu ultrasonografii, zmniejszyło się ze średnio 1,85 pkt w skali Sherifa Saadeha przed zabiegiem do 0,15 pkt po 12 miesiącach 
(p=0,00). Poziomy enzymów wątrobowych zmalały z 64,5 (U/l) do 27,95 (U/l) dla ALT (p=0,00) oraz z 54,4 (U/l) do 27,2 (U/l) dla AST.

  Wnioski: Procedury bariatryczne nie tylko pozwalają na znaczącą oraz trwała utratę masy ciała, ale także przyczyniają się do 
zmniejszenia stłuszczenia wątroby oraz poprawy jej funkcjonowania. 

SŁOWA KLUCZOWE:   niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, chirurgia bariatryczna, otyłość olbrzymia

ABSTRACT:   Introduction: Up to 300 million people have the body mass index (BMI) greater than 30 kg/m2. Obesity is the cause of many se-
rious diseases, such as type 2 diabetes, hypertension, and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Bariatric surgery is the only 
effective method of achieving weight loss in patients with morbid obesity.

  Objectives: The aim of the study was to assess the impact of bariatric surgery on non-alcoholic fatty liver disease in patients op-
erated on due to morbid obesity.

  Material and Methods: We included 20 patients who were qualified for bariatric procedures based on BMI > 40 kg/m2 or BMI > 
35kg/m2 with the presence of comorbidities. The average body weight in the group was 143.85kg, with an average BMI of 49.16kg/
m2. Before the procedure, we evaluated the severity of non-alcoholic fatty liver disease in each patient using the Sheriff-Saadeh ul-
trasound scale. We also evaluated the levels of liver enzymes. Follow-up evaluation was performed twelve months after surgery.

  Results: Twelve months after surgery, the average weight was 102.34 kg. The mean %WL was 33.01%, %EWL was 58.8%, and 
%EBMIL was 61.37%. All patients showed remission of fatty liver disease. Liver damage, evaluated with ultrasound imaging, de-
creased from an average of 1.85 on the Sheriff-Saadeh scale, before surgery, to 0.15 twelve months after surgery (p < 0.001). As 
regards liver enzymes, the level of alanine aminotransferase decreased from 64.5 (U/l) to 27.95 (U/l) (p < 0.001), and the level of 
aspartate aminotransferase decreased from 54.4 (U/l) to 27.2 (U/l).

  Conclusions: Bariatric procedures not only lead to a significant and lasting weight loss, but they also contribute to the reduction 
of fatty liver disease and improve liver function.
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WPROWADZENIE

Szacuje się, że na świecie żyje około miliard ludzi z nadwagą, a ponad 
300 milionów cierpi z powodu otyłości (BMI >30kg/m2) [1]. Tkanka 
tłuszczowa stanowi narząd wysoce aktywny metabolicznie i hormo-
nalnie, przyczyniając się do rozwoju cukrzycy, zespołu metabolicz-
nego, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (nonalcoho-
licfatty liver disease, NAFLD) i innych chorób.

NAFLD jest szerokim terminem obejmującym wiele zaburzeń: od 
stłuszczenia wątroby do zapalenia z włóknieniem i marskości. W przy-
padku NAFLD zmiany w wątrobie, pomimo podobieństwa do alko-
holowej choroby wątroby, nie są związane ze spożyciem alkoholu. 
Naukowcy próbują łączyć rozwój schorzenia ze stylem życia i czynni-
kami genetycznymi [2]. Po raz pierwszy rozpoznano chorobę w latach 
30. XX wieku, klinicznie opisano w latach 50., a histopatologicznie 
omówiono w latach 80. Jednakże dopiero teraz uznano ją za istotny 



WWW.PPCH.PL2

artykuł oryginalny / original article

dzenia funkcji wątroby posłużono się standardowym panelem enzy-
mów wątrobowych obejmującym transferazę asparaginianową (AST) 
oraz transferazę alaninową (ALT). W celu oceny struktury wątroby i jej 
uszkodzenia w przebiegu NAFLD wykonaliśmy badania ultrasono-
graficzne. Zastosowano skalę Sheriffa Saadeha w celu oceny nasilenia 
stłuszczeniowego zapalenia wątroby. Szczegółowy opis skali Sherrifa 
Saadeha przedstawiono w tabeli 1 [5]. Wszystkie badania ultrasono-
graficzne zostały wykonane przez tego samego doświadczonego le-
karza. Do wszystkich badań użyto systemu General Electric LOGIQ7 
z głowicą konweksową o częstotliwości 3,5–5,5 MHz.

Badania kontrolne zostały wykonane w rok po zabiegu. W czasie 
wizyty kontrolnej ocenialiśmy efektywność zabiegów bariatrycznych 
w odniesieniu do utraty masy ciała oraz chorób współistniejących. 
Zebrano szczegółowy wywiad i przeprowadzono badanie przed-
miotowe. Masę ciała zmierzono przy pomocy urządzenia Tanita 
BC-420S MA. W celu oceny zmniejszenia masy ciała posłużono 
się następującymi wskaźnikami: procentowym spadkiem masy 
ciała (%WL), procentową utratą nadmiernej masy ciała (%EWL) 
i procentowym spadkiem BMI (%EBMIL). W celu oceny regresji 
NAFLD zastosowano badania ultrasonograficzne przeprowadzo-
ne przez tę samą osobę zgodnie ze skalą Sheriffa Saadeha oraz wy-
konano te same badania laboratoryjne, co przed operacją (w tym 
stężenie AST i ALT). Pacjentów kierowano do psychologa i diete-
tyka, jeśli występowały problemy w tych obszarach.

Do oceny statystycznej wykorzystano oprogramowanie Statisti-
ca 10, użyto testu t-Studenta w ocenie różnicy stężeń AST i ALT 
przed operacją i w badaniu kontrolnym. Do oceny wyników skali 
Sheriffa Saadeha wykorzystano test Wilcoxona dla par obserwacji.

Wszystkie zabiegi przeprowadzone były zgodne ze standardami 
instytucjonalnych i narodowych komitetów badawczych oraz z de-
klaracją helsińską z 1964 roku z dalszymi poprawkami albo porów-
nywalnymi standardami etycznymi. Badanie uzyskało akceptację 
Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badanie zostało 
zarejestrowane pod numerem  NCT02828579 (ClinicalTrials.gov).

WYNIKI

Zaobserwowaliśmy redukcję wskaźnika masy ciała u wszystkich pa-
cjentów poddanych operacji. Średni BMI w rok po zabiegu wyniósł 
36,42 kg/m2 (zmniejszenie z 49,16 kg/m2). Średnia masa ciała wyniosła 
102,34 kg (zmniejszenie z 143,85 kg). %WL wyniosła 33,01%, %EWL 
– 58,8%, natomiast %EBMIL wyniosła 61,37%.

Spośród 20 pacjentów u 14 z nich (70%) stwierdzono cukrzycę, a u 2 
(10%) upośledzoną tolerancję glukozy. Czterech pacjentów wymaga-
ło podawania insuliny, podczas gdy pozostali otrzymywali doustne 
leki przeciwcukrzycowe. U siedemnastu pacjentów (85%) rozpozna-
wano nadciśnienie tętnicze, u 17 pacjentów (85%) – hiperlipidemię. 
Żaden z pacjentów nie cierpiał na obturacyjny bezdech podczas snu.

W zakresie chorób współistniejących zaobserwowano poprawę kon-
troli cukrzycy. Ze wszystkich pacjentów, którzy początkowo przyjmo-
wali leczenie przeciwcukrzycowe, 16 z nich (80%) osiągnęło remisję 
choroby i nie wymagało kontynuacji leczenia hipoglikemizującego. 
Trzech pacjentów kontynuowało wstrzyknięcia insuliny, jednakże 
ich dzienne zapotrzebowanie na insulinę zmniejszyło się ze średniej 
102.0 jednostek na dobę do 37.6 jednostek na dobę. Udało się uzy-

problem kliniczny [3]. NAFLD charakteryzuje się akumulacją lipidów 
w hepatocytach, w konsekwencji czego tłuszcze stanowią ponad 5% 
masy wątroby. Zakłada się, że NAFLD jest skutkiem wzmożonego 
przepływu wolnych kwasów tłuszczowych (free fatty acids – FFA) 
przez wątrobę. Może to być spowodowane zwiększoną lipolizą, nad-
mierną podażą tłuszczów, dysfunkcją mitochondriów związaną z in-
sulinoopornością, albo lipogenezą de novo [7].

NAFLD uważa się za jedną z głównych przyczyn przewlekłej dys-
funkcji wątroby w krajach rozwiniętych, dotykającą 9–30% ogólnej 
populacji. Istnieje dobrze zbadany związek pomiędzy NAFLD i nad-
miernym spożyciem kalorii prowadzącym do otyłości. Zależność po-
między nasileniem otyłości i stopniem NAFLD obserwuje się w 90% 
bioptatów pobieranych w czasie zabiegów bariatrycznych [4].

Obecnie nie istnieją jednoznaczne wytyczne dotyczące leczenia –
NAFLD. Utrata masy ciała, osiągana poprzez zmianę stylu życia oraz 
aktywność fizyczną, poprawia stan chorych. U pacjentów z otyłością 
olbrzymią, u których powyższe metody okazały się nieskuteczne, naj-
odpowiedniejszą formą leczenia wydaje się operacja bariatryczna. 
Mimo że utrata masy ciała stanowi najbardziej widoczny efekt zabie-
gu bariatrycznego, głównym celem pozostaje leczenie zagrażających 
życiu chorób współistniejących. Wpływ zabiegów operacyjnych na 
przebieg NAFLD jest słabo zbadany w porównaniu do innych cho-
rób współistniejących, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze.

CEL PRACY

Oszacowanie wpływu zabiegów bariatrycznych na naturalny prze-
bieg niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

MATERIAŁ I METODY

Przy kwalifikacji do leczenia chirurgicznego posłużyliśmy się wytycz-
nymi Sekcji Chirurgii  Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa 
Chirurgów Polskich, przyjmując (BMI) ≥35 kg/m2 z obecnością cho-
rób współistniejących lub BMI ≥40 kg/m2 z lub bez chorób współist-
niejących. Kryteria włączenia były następujące: świadoma zgoda na 
udział w badaniu, wiek 18–65 lat, spełnienie kryteriów kwalifikacji 
do zabiegu bariatrycznego (laparoskopowa rękawowa resekcja żo-
łądka; laparoscopic sleeve gastrectomy – LSG, albo laparoskopowe 
wyłączenie typu Roux-en-Y – laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass 
– LRYGB). Wyłączyliśmy pacjentów, którzy nie stawili się na wizyty 
kontrolne w ciągu 12 miesięcy, pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą 
psychiczną, uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków oraz pacjen-
tów, którzy w przeszłości przeszli inny zabieg bariatryczny. W sumie 
do badania zakwalifikowano 20 pacjentów. Wszyscy chorzy zostali 
poddani zabiegom laparoskopowym w II Katedrze Chirurgii Ogólnej 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród pacjentów 
znalazło się 12 kobiet (60%) oraz 8 mężczyzn (40%). Średni wiek pa-
cjentów wyniósł 39,55 lat, a średnia masa ciała 143,85 kg ze średnim 
BMI 49,16 kg/m2. Szesnastu pacjentów chorowało na cukrzycę lub 
upośledzoną tolerancję glukozy. Obecnie istnieją wytyczne dotyczą-
ce wyboru metody operacyjnej u pacjentów z cukrzycą, przy czym 
zakłada się, że LRYGB jest metodą bardziej efektywną u pacjentów 
z długim wywiadem cukrzycy. Pięciu pacjentów zostało poddanych 
LSG, natomiast 15 pacjentów – LRYGB. Wszyscy pacjenci włączeni 
do badania zostali poddani ocenie funkcji i budowy wątroby w celu 
udokumentowania obecności i nasilenia NAFLD. W celu oceny uszko-
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walałyby odróżnić NAFLD od stłuszczeniowego zapalenia wątroby. 
Zastosowanie elastografii umożliwia ocenę zwiększonej sztywności 
we włóknieniu wątroby [14]. Jednakże ciężko jest zastosować tę tech-
nikę u pacjentów bariatrycznych, ponieważ u osób z BMI większym 
niż 28/kg/m2 rośnie ryzyko błędnego rozpoznania [15]. Według au-
torów można uniknąć biopsji wątroby w 75% przypadków.

Istnieje wiele skal ultrasonograficznych do oceny ciężkości NAFLD. 
Ultrasonograficzna skala zaproponowana przez Sheriffa Saadeha jest 
prostym narzędziem służącym do wykrywania i monitorowania prze-
biegu choroby. Jednakże skala ta nie różnicuje stłuszczenia i stłusz-
czeniowego zapalenia wątroby. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, 
że to proste narzędzie nadaje się do monitorowania stanu wątroby 
i wskazuje pacjentów, którzy powinni zostać poddani biopsji.

Istnieją silne dowody wskazujące, że najskuteczniejszym sposobem 
zmniejszenia stłuszczenia wątroby jest redukcja masy ciała. Promrat 
i wsp. w swoim badaniu nad modyfikacją stylu życia jako metodą le-
czenia wykazali, że utrata masy ciała o co najmniej 7% prowadzi do 
poprawy obrazu histologicznego wątroby. Modyfikacja diety wraz 
ze wzmożoną aktywnością fizyczną zmniejszają stężenia lipidów 
i aminotransferaz oraz zmniejszają insulinooporność [16]. Również 
badania nad farmakoterapią NAFLD są obiecujące. Kilka leków wy-
daje się potencjalnie przydatnych, m.in. metformina, alfa-tokoferol, 
witamina C oraz tiazolidynediony. Jednakże nie wykazano skutecz-
ności żadnego z powyższych leków w zmniejszaniu stłuszczenia wą-
troby [16]. Zaskakująca jest obserwacja, że regularne spożycie kawy 
przeciwdziała stłuszczeniu wątroby [17]. Mimo że zmiany stylu życia 
powinny być leczeniem z wyboru we wszystkich przypadkach NA-
FLD, w praktyce są trudne do wdrożenia u pacjentów z otyłością ol-
brzymią. Długoterminowe wyniki leczenia zachowawczego otyłości 
i chorób współistniejących w tej grupie chorych są niezadowalające. 
Leczenie operacyjne stanowi dotychczas jedyną dobrze udokumen-
towaną metodę zapewniającą trwałe efekty.

NAFLD stwierdza się u 98% pacjentów poddawanych zabiegom ba-
riatrycznym. Jednakże nie wiąże się to ze zwiększoną śmiertelnością 
pooperacyjną, nawet jeśli u pacjenta stwierdza się niealkoholowe 
stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH), które stanowi zaawan-
sowane stadium NAFLD definiowane jako obecność nacieku z ko-
mórek zapalnych w tkance wątrobowej.

Nasze badanie wskazuje, że operacje bariatryczne sprzyjają regresji 
stłuszczenia wątroby. Zaobserwowaliśmy znaczną poprawę nie tylko 
w zakresie stężeń enzymów wątrobowych, ale również stwierdzili-
śmy istotne zmniejszenie punktacji według skali Sherrifa-Saadeha 
proporcjonalne do redukcji BMI. Nasze wyniki pokrywają się z in-
nymi badaniami oceniającymi przebieg NAFLD po zabiegu baria-
trycznym. Vargas i wsp. wykazali, że wyłączenie żołądkowe typu 
Roux-en-Y nie tylko prowadzi do zmniejszenia masy ciała, ale rów-
nież poprawia funkcję wątroby poprzez zmniejszenie jej stłuszcze-
nia [18]. Hady i wsp., którzy badali wpływ laparoskopowej rękawo-
wej resekcji żołądka na stan metaboliczny pacjentów, wykazali, że 
powoduje ona zmniejszenie stężeń AST i ALT; jednakże te zmiany 

skać normalizację wartości ciśnienia tętniczego u 4 pacjentów. Trzy-
nastu chorych (65%) kontynuowało terapię przeciwnadciśnieniową. 
Dziesięciu (50%) uzyskało normalizację stężenia lipidów w rok po 
zabiegu bariatrycznym.

Przed operacją średni wynik w skali Sheriffa Saadeha u pacjentów 
poddawanych leczeniu zabiegowemu wyniósł 1,85 ± 1,08. W rok po 
zabiegu średni wynik w skali Sheriffa Saadeha obniżył się o 0,15, co 
stanowiło różnicę istotną statystycznie (p<0,001).

Średnie stężenie AST wynosiło 60,8 ± 36,5 U/l, a średnie stężenie ALT 
49.05 ± 47.6 U/l. Zaobserwowaliśmy znaczącą redukcję stężenia ALT 
i AST do 27,7 U/l dla ALT (p=0,00) oraz 54,4 U/l dla AST (p=0,02).

OMÓWIENIE

W ciągu ostatnich lat zabiegi bariatryczne uznano za metodę leczenia 
otyłości olbrzymiej. Prowadzą one do redukcji masy ciała nieosiągal-
nej samą modyfikacją diety. Udowodniono, że zarówno laparosko-
powa rękawowa resekcja żołądka i laparoskopowe wyłączenie żołąd-
kowe typu Roux-en-Y są skutecznymi i bezpiecznymi metodami [6].

NAFLD jest chorobą ściśle związaną z otyłością [21, 22]. Badanie Dal-
las Heart Study wskazuje, że zachorowalność na NAFLD zależy od 
pochodzenia etnicznego. W ramach badania zdiagnozowano NAFLD 
u 45% Latynosów, 33% pacjentów rasy kaukaskiej i 24% Afroamery-
kanów [8]. Wśród pacjentów z NAFLD 10–20% pacjentów cierpia-
ło z powodu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby 
(nonalcoholicsteatohepatitis – NASH), natomiast u 8–26% pacjentów 
z NASH rozwinęła się marskość wątroby [9]. Wykazano, że niektóre 
mutacje związane z syntezą VLDL mogą wpływać na śmiertelność 
[10]. Istnieje wiele schorzeń mogących przyczyniać się do rozwoju 
choroby, m.in. cukrzyca typu 2, zespół metaboliczny, dyslipidemie, 
hipogonadyzm, niedoczynność tarczycy, zespół policystycznych jaj-
ników, a nawet obecność niektórych bakterii we florze jelitowej [11].

Przy rozpoznaniu NAFLD należy wykluczyć wywiad nadużywania 
alkoholu oraz innych chorób mogących prowadzić do przewlekłej 
choroby wątroby. W przebiegu choroby stwierdza się podwyższone 
stężenia enzymów wątrobowych oraz zmniejszone stężenie adiponek-
tyny we krwi obwodowej. Inne badania przydatne w diagnostyce NA-
FLD obejmują: ultrasonografię (USG), rezonans magnetyczny (MRI), 
tomografię komputerową (TK) jamy brzusznej oraz elastografię wą-
troby. W przypadku ultrasonografii niski koszt, bezpieczeństwo i brak 
ekspozycji na promieniowanie sprawiają, że jest to metoda pierwszego 
wyboru w diagnostyce i kontroli przebiegu NAFLD. Biopsja wątroby 
pozostaje złotym standardem w diagnostyce NAFLD [12]. Stanowi roz-
strzygającą metodę pozwalającą wykluczyć stłuszczeniowe zapalenie 
wątroby, które może prowadzić do włóknienia wątroby i ostatecznie 
do jej marskości. Jednakże badanie to jest inwazyjne i niesie ze sobą 
ryzyko powikłań, które występują nawet u 20% pacjentów [13]. Rosną-
ca zapadalność na NAFLD w krajach zachodnich pokazuje potrzebę 
rozwijania mniej inwazyjnych metod diagnostycznych, które poza-

Tab. I. Skala Sheriffa Saadeha  

STOPIEŃ 0 1 2 3

Opis Prawidłowa 
echogeniczność

Niewielki rozlany wzrost drobnych ech 
w miąższu wątroby z prawidłowym 
obrazem przepony i granic naczyń 
wewnątrzwątrobowych.

Umiarkowany rozlany wzrost drobnych ech 
z niewielkim upośledzeniem obrazu naczyń 
wewnątrzwątrobowych i przepony.

Zaznaczony wzrost drobnych ech ze słabym 
obrazem lub brakiem obrazy granic naczyń 
wewnątrzwątrobowych, przepony i tylnego 
brzegu prawego płata wątroby.
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niające przydatność skal ultrasonograficznych jako jedynej metody 
diagnostycznej bez wykonywania biopsji wątroby.

WNIOSKI

Modyfikacja stylu życia powinna stanowić leczenie pierwszego wy-
boru w NAFLD; jednakże należy uwzględnić chirurgię bariatryczną 
jako opcję terapeutyczną u pacjentów z poważną i złożoną otyłością.
Akceptacja etyczna: Badanie zostało zaakceptowane przez Ko-
misję Bioetyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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nie były istotne statystycznie. Niemniej jednak zabieg wiązał się ze 
znacznym zmniejszeniem stężenia lipidów. Haafez i wsp. porównali 
pionową opaskową plastykę żołądka z przewiązaniem żołądka opa-
ską regulowaną w zakresie regresji stłuszczenia wątroby i pacjentów 
poddawanych zabiegom bariatrycznym [19]. Ponadto, według We-
ingartena i wsp., NAFLD i NASH nie stanowią przeciwwskazań do 
zabiegów bariatrycznych i nie zwiększają odsetka powikłań około-
operacyjnych [20]. Ograniczeniem naszego badania jest mała pró-
ba badana. Jednakże stanowi ono jedno z nielicznych dostępnych 
badań na populacji europejskiej i pierwsze na populacji polskiej. 
Ponadto – o ile nam wiadomo – stanowi ono jedyne badanie oce-


