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NAFLD (non-alkoholic fatty liver disease)  

1.Czarnecka K. i in. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – od prostego stłuszczenia do transplantacji wątroby. Hepatologia 2018; 18; 74-75. 
2.Gietka J, Klapaczyński J. MpD/październik 2016, Gietka J., Chlebus M., Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety 
internetowej. erapia 03/2018: 1-10 

• NAFLD polega na nadmiernym gromadzeniu lipidów, głównie TG w hepatocytach,                     
> 5% hepatocytów, (NAFL - stłuszczenie proste), z tendencją do progresji, postępu 
włóknienia (NASH) i do marskości, z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-
naczyniowych 1,2 

• Do najważniejszych czynników ryzyka choroby stłuszczeniowej wątroby należą2: 

 
  

nadwaga (BMI>25), otyłość (BMI>30) 
 
nieprawidłowa dieta, w tym nieregularne posiłki, tłuste potrawy, nadmierna podaż 
węglowodanów, w tym słodyczy 
 
brak aktywności fizycznej 

 

 

 

 



1. Mark Benedict, Xuchen Zhang. Non-alcoholic fatty liver disease: An expanded review. World J Hepatol. 2017 Jun 8; 9(16): 715–732. doi: 10.4254/wjh.v9.i16.715 
2. European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the study of diabetes (EASD), European Association for the study of obesity                                     
(EASO), EASL–EASD–EASO Clinical practice guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J. Hepatol., 64 (6) (2016): 1388-1402 

Kryteria diagnostyczne ZM 

RR ≥ 
130/85 
mmHg 

TG >  
150 mg/dl Glukoza na 

czczo ≥ 
100 mg/dl  

HDL< 
40M/50K 
mg/dl   

Obwód w talii 
K ≥ 80 cm 
M ≥ 94 cm 

Częstość występowania NAFLD zwiększa się wraz ze wzrostem częstości 
występowania Zespołu Metabolicznego (ZM) 

 



Patogeneza NAFLD: Interakcja czynników genetycznych, hormonalnych                           
i żywieniowych (środowiskowych) 

Stłuszczenie 

NASH 

Marskość 

Geny 

Prawidłowa  

Środowisko 

Pappachan JM, Babu S, Krishnan B, Ravindran NC. Non-alcoholic fatty liver disease: A clinical update. J Clin Transl Hepatol 2017;5(4):384–393. doi: 10. 14218/JCTH.2017.00013. 
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NAFLD - globalna epidemia? 

1. Gietka J., Chlebus M., Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Terapia 03/2018: 1-9. 
2. Kargulewicz A et al. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby - etiopatogeneza, epidemiologia, leczenie. Nowiny Lekarskie 2010; 79 (5): 410–418. 
3.Cukrzyca – Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce. Edycja 2013. ,dostęp dnia: 14.06.2018. 

NAFLD występuje  
u 20-40% populacji1 

NAFLD występuje u 50%  
osób z cukrzycą typu 21 

NAFLD występuje u 70%  
osób z otyłością1 

Przyjmuje się, że osób z NAFLD 
może być ok. 6 mln2 

Szacuje się, że jest 3 mln chorych 
na cukrzycę, ale tylko 2 mln jest 
zdiagnozowanych3 

Nadwaga lub otyłość w Polsce 1 

Zmiana masy ciała  w ciągu 5 lat 1 

 

Świat Polska 

? 

? 

http://www.stopacukrzycowa.com/cukrzyca_ukryta_pandemia_polska_raport_2013.pdf


Ogólnopolski Test Wątroby – wybrane wyniki 



Wyniki OTW 2017 

• Metoda: kwestionariusz ankiety online 

 

• Ilość odpowiedzi: 49 694, w tym 30 683 (61,7%) kobiet,  
19 011 (38,3%) mężczyzn 

 

• Czas zbierania analizowanych odpowiedzi: kwiecień - 
październik 2017 

 

• Cel testu: badanie oceniające epidemiologię czynników 
ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich 

 

• Pierwsze tego typu badanie w Polsce 
 

 

Gietka J., Chlebus M., Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Terapia 03/2018: 1-10. 



Wyniki Ogólnopolskiego Testu Wątroby 2017 

Kryteria wg WHO : 
 

 nadwaga: 25-29,9 kg/m2  
 otyłość: 30-39,9 kg/m2 
 otyłość olbrzymia: 40+ kg/m2 

Gietka J., Chlebus M., Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Terapia 03/2018: 1-10. 

Polska   56,7% [ 34,3% nadwaga; 22,3% otyłość] 
Europa: 53,3% [36,6% nadwaga, 16,7% otyłość] 
Infos2017;http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/E1076D55B37A9603C12580E2002F7655/$file/Infos_227.pdf 

 

  

M 44,6% 
K 27,9% 

M 30,5% 
K 52,4% 

M 24,9% 
K 20,7% 

Nadwaga i otyłość 56,7% ; K 48,6%   M 69,5% 



Wyniki Ogólnopolskiego Testu Wątroby 2017 

Wzrost masy ciała w ciągu ostatnich 5 lat u 55,2%,  
z czego u 10,5% wzrost o ponad 10 kg 

Zmniejszenie masy ciała w ciągu ostatnich 5 lat u 18,5% 

Stabilna masa ciała w ciągu ostatnich 5 lat u 26,3% 

Gietka J., Chlebus M., Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Terapia 03/2018: 1-10. 



Wyniki Ogólnopolskiego Testu Wątroby 2017 

68,7% spożywa słodzone napoje, ciasta, słodycze lub desery kilka razy w tygodniu 
 

Analiza przygotowana na podstawie wyników Ogólnopolskiego Testu Wątroby na dzień 31.10.2017., Chlebus M., Zakład Finansów Ilościowych, Wydział Nauk Ekonomicznych,  
Uniwersytet Warszawski. Data on  file. 



Wyniki Ogólnopolskiego Testu Wątroby 2017 

Gietka J., Chlebus M., Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Terapia 03/2018: 1-10. 



Wyniki Ogólnopolskiego Testu Wątroby 2017 

W grupie osób z otyłością olbrzymią: 
 

 jedynie 8,2% ćwiczy więcej niż 3h/ tydzień 
 71,2% ćwiczy mniej niż 1h/ tydzień 
 

Spadek aktywności wraz ze wzrostem BMI = poważne 
zagrożenie zdrowotne. 

Gietka J., Chlebus M., Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Terapia 03/2018: 1-10. 



Czy Polakom grozi niealkoholowe stłuszczenie wątroby? 

Jeżeli wyniki innych badań populacyjnych okazałyby się podobne, można spodziewać 
się że ze względu na obserwowaną dużą liczbę osób z nadwagą i otyłością i brak 
aktywności fizycznej - podobnie jak w innych krajach rozwiniętych, zwiększy się liczba 
osób ze stłuszczeniową chorobą wątroby. 

Gietka J., Chlebus M., Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Terapia 03/2018: 1-10. 



NAFLD - globalna epidemia! 

1. Gietka J., Chlebus M., Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Terapia 03/2018: 1-9. 
2. Kargulewicz A et al. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby - etiopatogeneza, epidemiologia, leczenie. Nowiny Lekarskie 2010; 79 (5): 410–418. 
3.Cukrzyca – Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce. Edycja 2013. ,dostęp dnia: 14.06.2018. 

NAFLD występuje  
u 20-40% populacji1 

NAFLD występuje u 50%  
osób z cukrzycą typu 21 

NAFLD występuje u 70%  
osób z otyłością1 

Przyjmuje się, że osób z NAFLD 
może być ok. 6 mln2 

Szacuje się, że jest 3 mln chorych 
na cukrzycę, ale tylko 2 mln jest 
zdiagnozowanych3 

Nadwaga lub otyłość w Polsce 1 

Wzrost masy ciała  w ciągu 5 lat 1 

 

Świat Polska 

56,7% 

55,2% 

http://www.stopacukrzycowa.com/cukrzyca_ukryta_pandemia_polska_raport_2013.pdf

