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Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe sposobem 
Roux-en-Y jako metoda wyleczenia jatrogenne 
 – indukowanej steroidami cukrzycy
Roux-en-Y gastric bypass as a cure of iatrogenic steroid-induced diabetes
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StreSzczenie:  tło: Indukowana steroidami cukrzyca (SIDM) to często występujący stan kliniczny. Terapie oparte na steroidach nadal 
powszechnie stosuje się w opiece szpitalnej i ambulatoryjnej. Zalecane optymalne leczenie SIDM obejmuje podobne strategie 
obniżania stężenia glukozy, jak w przypadku cukrzycy typu 2. Tego rodzaju standardowe postępowanie nie leczy jednak 
choroby, a zapewnia jedynie kontrolę poziomu glukozy we krwi. W ostatnim czasie wskazano na chirurgię bariatryczną jako 
skuteczny sposób leczenia cukrzycy typu 2. Do tej pory nie oceniano jednak jej przydatności w leczeniu SIDM.

  Opis przypadku: W listopadzie 2009 r. 49-letnią pacjentkę onkologiczną z indukowaną steroidami cukrzycą skierowano na 
leczenie chirurgiczne do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Sześć lat wcześniej chorą poddano skutecznej 
terapii onkologicznej kladrybiną i dużymi dawkami steroidów z powodu białaczki włochatokomórkowej. Ostatecznie 
uzyskano całkowitą remisję hematologiczną z normalizacją morfologii oraz zmniejszeniem wielkości śledziony. Przed 
leczeniem steroidami stężenie glukozy we krwi i badanie moczu mieściły się w normalnym zakresie. Pacjentka nie była 
otyła, w rodzinie nie występowały też przypadki cukrzycy. Niemniej jednak w następstwie terapii kortykosteroidami u chorej 
rozwinęła się cukrzyca, słabo kontrolowana doustnym środkiem hipoglikemicznym (acarbosum), pomyślnie zamienionym 
na insulinoterapię. Po przyjęciu do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej pacjentce podawano 58 jednostek 
insuliny na dobę. Zaplanowano wykonanie pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego sposobem Roux-en-Y. Natychmiast 
po operacji zaprzestano podawania insuliny i w ciągu 6 miesięcy po zabiegu osiągnięto trwałe poziomy glukozy i hemoglobiny 
glikowanej (HbA1c – 5,5%) w granicach normy. Obecnie, 8 lat po zabiegu, masa ciała i BMI pacjentki wynoszą odpowiednio 80 
kg i 27,68 kg/m2. Poziomy glukozy w osoczu i hemoglobiny glikowanej również pozostają w normie. Co ważne z onkologicznego 
punktu widzenia pacjentka pozostawała w ciągłej całkowitej remisji od października 2003 r. 

  Wnioski: Zgodnie z naszą wiedzą, niniejszy opis przypadku jest pierwszym, który prezentuje wpływ operacji wyłączenia 
żołądkowego techniką klasyczną na SIDM u pacjenta po przebytym nowotworze hematologicznym. Dowodzi to, że chirurgicznie 
zmieniona anatomia jelita cienkiego poprawia homeostazę glukozy wcześniej zakłóconą przez leki przeciwcukrzycowe.

SłOWa kluczOWe:   chirurgia bariatryczna, cukrzyca jatrogenna, indukowana steroidami cukrzyca, leczenie, lekarstwo, pętlowe wyłączenie 
żołądkowo-jelitowe sposobem Roux-en-Y

abStract:   background: Steroid-induced diabetes (SIDM) is a frequently found clinical condition since steroid-based therapies continue 
to be widely used in hospital and ambulatory care. Recommended optimal treatment of SIDM includes similar glucose 
lowering strategies as in type 2 diabetes. This typical management cannot cure the disease, it can only control blood glucose. 
Recently, bariatric surgery has emerged as an effective treatment for type 2 diabetes mellitus. However, up to now, the 
usefulness of bariatric surgery in treatment of SIDM has not been evaluated. 

  case report: A 49-year-old female oncologic patient with steroid induced diabetes was referred for surgical treatment to the 
Department of General and Transplant Surgery in November 2009.  Six years earlier, she underwent successful oncologic 
treatment with cladribine and high doses of steroids due to hairy cell leukemia. Finally complete hematologic remission with 
normalization of morphology and reduction of spleen size has been obtained.  Prior to steroid treatment, blood glucose and 
urine examinations were within normal range. The patient was non-obese and had no family history of diabetes. Nevertheless, 
the patient developed diabetes secondary to corticosteroid therapy, poorly controlled by oral hypoglycemic agent (acarbosum), 
successfully converted to insulin therapy. Upon admission to the Department of General and Transplant Surgery, the patient was 
treated with 58 units of insulin per day. The patient was scheduled for Roux-en-Y gastric bypass (RYGB). Insulin was withdrawn 
immediately after the surgery and within six months after the surgery, plasma glucose and glycated hemoglobin (HbA1c-5.5%) 
levels reached and remained within normal range. Currently, eight years after surgery, body weight and BMI are 80 kg and 27.68 
kg/m2, respectively. Plasma glucose and glycated hemoglobin are also normal. Importantly, from an oncological point of view, 
the patient has remained in continuous complete remission since October 2003. 

  conclusions: Our report is the first to our knowledge describing the effect of gastric bypass surgery on SIDM in a patient with 
prior hematologic malignancy. It proves that surgically altered anatomy of the small intestine improves glucose homeostasis 
previously disturbed with pro-diabetic medication.
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warzyszy zmieniona funkcja hormonalna przewodu żołądkowo-je-
litowego, objawiająca się głównie podwyższonym poziomem hor-
monów inkretynowych. Całkowity czas operacji wyniósł 55 minut, 
a okres rekonwalescencji był niezakłócony. Pacjentkę wypisano 6 dni 
po operacji. Natychmiast po zabiegu zaprzestano podawania in-
suliny i w ciągu 6 miesięcy osiągnięto trwałe poziomy glukozy 
i hemoglobiny glikowanej w granicach normy (HbA1c – 6,1%). 
Obecnie, osiem lat po zabiegu, masa ciała i BMI pacjentki wyno-
szą odpowiednio 80 kg i 27,68 kg/m2. Stężenie glukozy na czczo 
(90 mg/dL), hemoglobina glikowana (HbA1c – 5,1%), poziom chole-
sterolu w osoczu (185 mg/dL) i poziomy triglicerydów (145 mg/dL) 
również są w normie. Co ważne z onkologicznego punktu widze-
nia, pacjentka pozostawała w ciągłej całkowitej remisji od paź-
dziernika 2003 r. 

DySkuSja i WniOSki

Glukokortykoidy wykazują wiele działań niepożądanych, w tym 
zespół Cushinga, nadciśnienie, obniżony nastrój lub przyrost masy 
ciała. Częstość występowania cukrzycy wśród pacjentów leczo-
nych glukokortykoidami waha się od 1,5% do 47%. Rozbieżności 
te mogą wynikać z niejednorodności ocenianych populacji, cho-
rób pierwotnych, leczenia i przyjętej definicji cukrzycy. Klasyczne 
czynniki ryzyka dla SIDM obejmują czas trwania steroidoterapii, 
bezwzględną dawkę i względną moc glukokortykoidu. Z ostatnich 
badań wynika, że u wielu pacjentów SIDM nie jest bezpośrednio 
związany z dawką i większość wspomnianych czynników ryzyka 
trudno jest zidentyfikować [5]. 

Wielokrotnie wykazano, że operacja wyłączenia żołądkowego znacz-
nie poprawia kontrolę glikemii w cukrzycy i faktycznie umożliwia 
wyleczenie choroby wśród otyłych pacjentów. Istnieje wiele hipo-
tez, mogących wyjaśniać to zjawisko. Tzw. „foregut hypothesis” 
opiera się na fakcie, że wykluczenie dwunastnicy i proksymalnej 
części jelita czczego zmniejsza syntezę GIP, co sprzyja insulino-
oporności. Zgodnie z założeniami tzw. „hindgut hypothesis” po-
karm w dalszej części jelita zwiększa wydzielanie GLP-1, co sty-
muluje wydzielanie insuliny i pozytywnie wpływa na proliferację 
trzustkowych komórek beta. 

Według Wena i in. zniesienie ekspresji glukogennych enzymów 
nerkowych wraz z poprawą ścieżki sygnałowej insuliny w korze 
nerkowej i podwyższonym poziomem krążącej adiponektyny może 
wyjaśnić działanie przeciwcukrzycowe wyłączenia żołądkowego. 

U pacjentów poddanych operacjom bariatrycznym uzyskano 
znacznie lepsze wyniki w badaniach przeprowadzonych po 3 latach 
w porównaniu z grupą leczoną wyłącznie farmakoterapią [4]. Zgod-
nie z krajowymi wytycznymi, dotyczącymi leczenia cukrzycy, jeśli 
pacjent ma cukrzycę typu 2 i wskaźnik BMI przekraczający 35 kg/m2, 
należy wziąć pod uwagę obejście żołądka [1]. W ostatnim czasie 
wykazano poprawę kontroli glikemii zarówno u osób z cukrzy-
cą po operacji bariatrycznej, jak i u nieotyłych z rakiem żołądka.

Leczenie SIDM stanowi trudny problem kliniczny, nie posiada 
także określonych wytycznych leczenia. Zaleca się stosowanie 
insulinoterapii od momentu diagnozy w połączeniu z leczeniem 

WprOWaDzenie

Indukowaną steroidami cukrzycę (SIDM) rozpoznano ponad 60 lat 
temu. Jest to często występujący stan kliniczny. Wiele leków indu-
kuje hiperglikemię przy współudziale różnych mechanizmów [1, 2]. 
Terapie oparte na sterydach nadal szeroko stosuje się w opiece szpi-
talnej i ambulatoryjnej, w tym również w połączeniu z chemiote-
rapią w leczeniu pacjentów onkologicznych i hematologicznych.

Zalecane optymalne leczenie SIDM u pacjentów onkologicznych 
obejmuje strategie obniżania stężenia glukozy podobne do tych, 
które stosuje się w przypadku cukrzycy typu 2. Tak jak w każ-
dym innym rodzaju cukrzycy, tak i w tym, typowe postępowanie 
nie zmierza ku wyleczeniu, ale ku kontrolowaniu poziomu glu-
kozy we krwi. W ostatnim czasie chirurgia bariatryczna okazała 
się skuteczną terapią cukrzycy typu 2. Opisaliśmy również jedną 
z pierwszych udanych operacji bariatrycznych, przeprowadzoną 
u otyłych pacjentów z cukrzycą typu 1 [3]. Pętlowe wyłączenie 
żołądkowo-jelitowe sposobem Roux-en-Y jest skuteczniejsze niż 
sama intensywna terapia medyczna, która ma na celu kontrolę stę-
żenia glukozy [4]. Do tej pory nie oceniano jednak przydatności 
chirurgii bariatrycznej w leczeniu SIDM, w tym leczenia SIDM 
u pacjentów onkologicznych, którzy wymagają rozszerzenia wska-
zań terapeutycznych do stosowania sterydów. Niniejszym przedsta-
wiamy opis przypadku pacjenta z cukrzycą indukowaną steroida-
mi, która rozwinęła się po skojarzonej chemioterapii nowotworu 
hematologicznego i którą skutecznie wyleczono przy pomocy pę-
tlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego sposobem Roux-en-Y.

OpiS przypaDku

W listopadzie 2009 r. 49-letnią pacjentkę onkologiczną z induko-
waną steroidami cukrzycą skierowano na leczenie chirurgiczne 
do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Sześć 
lat wcześniej chorą poddano skutecznemu leczeniu onkologiczne-
mu dużymi dawkami steroidów stosowanymi przez kilka miesięcy 
z powodu gorączki o nieznanej przyczynie. Pacjentkę po raz pierw-
szy przyjęto na Oddział Hematologii w styczniu 2003 r. z nawra-
cającą, sięgającą 40°C gorączką o nieznanej przyczynie. 

Po przyjęciu do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplan-
tacyjnej pacjentce podawano 58 jednostek insuliny na dobę. Inne 
choroby współistniejące obejmowały: nadciśnienie tętnicze (leczo-
ne długo działającym inhibitorem ACE, diuretykiem i nieselektyw-
nym beta-blokerem), neuropatię cukrzycową (poziom hemoglobiny 
glikowanej wynosił 8,3%), mieszaną hiperlipidemię [leczoną die-
tą niskotłuszczową (cholesterol – 207 mg/dL, LDL – 117 mg/dL, 
HDL – 38 mg/dL, triglicerydy – 261 mg/dl)], hepatosteatozę (po-
twierdzoną przez usg jamy brzusznej) i chorobę zwyrodnieniową 
stawów (potwierdzoną badaniami obrazowania rentgenowskiego).
Zaplanowano wykonanie pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelito-
wego sposobem Roux-en-Y. Zabieg polega na podziale żołądka za 
pomocą zszywacza i wytworzeniu małego woreczka żołądkowego 
(o objętości 30 ml) zespolonego bezpośrednio z pętlą jelita czczego. 
Taka zmiana w anatomii górnej części przewodu pokarmowego po-
woduje ominięcie żołądka i dwunastnicy, prowadzi do znacznego 
zmniejszenia objętości żołądka (efekt ograniczający), któremu to-
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Zgodnie z naszą wiedzą niniejszy opis przypadku stanowi pierwszy 
przedstawiający wpływ operacji wyłączenia żołądkowego techniką 
klasyczną na SIDM u pacjenta po przebytym nowotworze hema-
tologicznym. Dowodzi to, że chirurgicznie zmieniona anatomia 
jelita cienkiego poprawia homeostazę glukozy, wcześniej zakłó-
coną przez leki przeciwcukrzycowe.

podtrzymującym glukokortykoidami. Ito i in. twierdzą jednak, że 
dawki steroidów należy podzielić i podać w terapii skojarzonej 
z akarbozą i/lub nateglinidem. Wspomniane leki są skuteczne 
w kontroli hiperglikemii poposiłkowej, chociaż nie wystarczają, 
gdy u pacjenta rozwija się SIDM wcześnie po rozpoczęciu lub in-
tensyfikacji leczenia steroidowego.
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