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Badaniami objêto chorych hospitalizowanych z powodu kamicy ¿ó³ciowej.
Próbowano ustaliæ jakie czynniki ryzyka usposabiaj¹ do wyst¹pienia kamicy
pêcherzyka i/lub dróg ¿ó³ciowych u osób oty³ych (z nadwag¹) oraz u pacjentów
z nale¿n¹ mas¹ cia³a. Czynnikiem istotnie ró¿nicuj¹cym obie grupy okaza³y siê
zwyczaje i nawyki ¿ywieniowe, które mog³y byæ przyczyn¹ czêstszego wystêpowania kamicy u osób oty³ych (z nadwag¹).

WSTÊP
Kamica ¿ó³ciowa nale¿y do najczêstszych chorób uk³adu pokarmowego, a zapadalnoæ
na ni¹ stale wzrasta. Badania epidemiologiczne wskazuj¹, i¿ kamica ¿ó³ciowa 2-3-krotnie
czêciej wystêpuje u kobiet ni¿ u mê¿czyzn [2, 7, 16, 23]. Uwa¿a siê, ¿e w Polsce ponad
11,0% ca³ej populacji cierpi z powodu tej choroby [4]. Dane epidemiologiczne dla naszego
kraju s¹ niepe³ne, co wynika z braku szerszych badañ w tym zakresie.
Czynniki ryzyka kamicy ¿ó³ciowej: p³eæ piêkna, puszysta, p³odna, w pe³ni wieku wyk³adane s¹ w ka¿dej uczelni medycznej. Nie zawsze jest to s³uszne, gdy¿ pomija wiele istotnych czynników. Zmieniaj¹ siê warunki socjalno-bytowe, nawyki ¿ywieniowe, sk³ad i jakoæ przyjmowanych leków (np. antylipemicznych) itp. Zachorowalnoæ na kamicê ¿ó³ciow¹ wzrasta znacznie w 5 i 6 dekadzie ¿ycia. W tym okresie u obu p³ci zmniejsza siê
aktywnoæ fizyczna, wystêpuj¹ b³êdy dietetyczne prowadz¹ce do nadwagi [16] oraz mo¿liwoæ za¿ywania przewlek³ego niektórych leków predysponuj¹cych do powstawania z³ogów ¿ó³ciowych [2, 16, 23]. W starszym wieku, nawet u osób bez nadwagi i innych zaburzeñ metabolicznych prawdopodobnie zwiêksza siê sekrecja cholesterolu do ¿ó³ci [16]. Istnieje sugestia, i¿ z wiekiem, zmniejsza siê synteza kwasów ¿ó³ciowych, a zw³aszcza puli
kwasu cholowego [7, 23], ponadto ulega os³abieniu czynnoæ motoryczna pêcherzyka ¿ó³ciowego w odpowiedzi na cholecystokininê mimo, ¿e wydzielanie tego hormonu nie jest
mniejsze [7].
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Powstawaniu z³ogów cholesterolowych sprzyja nadwaga i oty³oæ. Kamica ¿ó³ciowa
czêciej pojawia siê u osób, u których stopieñ nadwagi jest du¿y (20-30% ponad masê
nale¿n¹), a zw³aszcza jeli wystêpuje u m³odych kobiet [19]. Istotny element stanowi równie¿ rozmieszczenie tkanki t³uszczowej, gdy¿ ryzyko zachorowania znacznie wzrasta przy
oty³oci centralnej [15]. Stwierdzono, ¿e u chorych z oty³oci¹ wystêpuje wzrost endogennej syntezy zarówno wewn¹trzw¹trobowego, jak i poazwatrobowego cholesterolu, z powodu wzrostu aktywnoci reduktazy 3-hydroksy, 3-metyloglutarylo-CoA [5].
Celem pracy by³a retrospektywna ocena wystêpowania czynników ryzyka kamicy pêcherzyka i dróg ¿ó³ciowych u hospitalizowanych pacjentów. Oceniano równie¿ jakie czynniki ró¿nicuj¹ chorych z kamic¹ ¿ó³ciow¹  oty³ych (lub z nadwag¹) oraz tych z nale¿n¹
mas¹ cia³a.
MATERIA£ I METODY
Badaniem objêto chorych hospitalizowanych z powodu kamicy ¿ó³ciowej w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w £apach (szpital dobrany drog¹ losowania). W badaniu
uczestniczy³o 100 osób, u których na podstawie obrazu klinicznego i/lub badania USG jamy brzusznej, badañ dodatkowych stwierdzono obecnoæ z³ogów w pêcherzyku i/lub drogach ¿ó³ciowych (kolejne osoby hospitalizowane w oddziale chirurgii i oddziale chorób wewnêtrznych od 01.01.2003 r.
do 31.10.2003 roku). Oceny czynników ryzyka kamicy ¿ó³ciowej dokonano przy u¿yciu kwestionariusza ankiety sporz¹dzonego przez autorów pracy. Zawiera³ on pytania dotycz¹ce wieku, p³ci, wykszta³cenia, wykonywanego zawodu, rodzaju preferowanego odpoczynku, chorób wspó³istniej¹cych, wystêpowania w rodzinie cukrzycy, kamicy oraz oty³oci, liczby poronieñ i porodów, stosowania hormonalnych rodków antykoncepcyjnych, leków obni¿aj¹cych cholesterol, palenia papierosów i/lub picia alkoholu. Druga czêæ kwestionariusza ankiety dotyczy³a oceny nawyków i zwyczajów ¿ywieniowych badanych osób. Wszystkich chorych zwa¿ono i zmierzono, a nastêpnie stan od¿ywienia ustalono w oparciu o BMI.
Wyniki opracowano w oparciu o rednie arytmetyczne, SD, podano wartoci procentowe. Ró¿nice istotne statystycznie miêdzy badanymi cechami okrelono przy u¿yciu testu U Manna-Whitney«a
oraz testu Wilcoxona, przyjmuj¹c za istotne te ró¿nice, gdy p<0,05.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Badaniem objêto 100 (kolejno zg³aszaj¹cych siê do szpitala) doros³ych pacjentów z kamic¹ pêcherzyka i/lub dróg ¿ó³ciowych. Kobiety stanowi³y 73% (n=73), za mê¿czyni
27% (n=27). Stwierdzono, ¿e kobiety czêciej (2,7 razy) by³y hospitalizowane z powodu
kamicy ni¿ mê¿czyni. Badania ludzi zawodowo czynnych w woj. katowickim wykaza³y
2,8 razy czêstsze wystêpowanie kamicy u kobiet ni¿ u mê¿czyzn [16], co mog³oby wiadczyæ, ¿e badana populacja szpitalna mo¿e odzwierciedlaæ czêstoæ wystêpowania tego schorzenia w populacji ludzi doros³ych. Równie¿ w badaniach prowadzonych wród doros³ej
populacji osiedla Bródno w Warszawie, stwierdzono wystêpowanie kamicy u 11,7% badanej populacji, przy czym 2,5 razy czêciej u kobiet ni¿ u mê¿czyzn[7].
Oceniaj¹c stan od¿ywienia badanych chorych z kamic¹ ¿ó³ciow¹ stwierdzono, ¿e 71%
mia³o nadwagê lub oty³oæ (grupa I), a 29%  nale¿n¹ masê cia³a (grupa II). Zwiêkszona
masa cia³a ró¿ni³a obie badane grupy w sposób istotny statystycznie, a kamica wystêpowa³a
2,4 razy czêciej u oty³ych ni¿ u szczup³ych. Wród pacjentów z nadwag¹ i oty³oci¹ kobie-
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ty stanowi³y 78,8%, za mê¿czyni 22,2%, natomiast wród chorych z nale¿n¹ mas¹ cia³a 
kobiety 75,8% a mê¿czyni 24,1%. Charakterystykê badanych grup przedstawiono w tabeli I.
Od dawna wiadomo, ¿e oty³oæ szczególnie u kobiet zwiêksza ryzyko wyst¹pienia kamicy ¿ó³ciowej [10, 13, 20, 23]. Jest ona powi¹zana ze zwiêkszon¹ czêstoci¹ wyst¹pienia
nieprawid³owej czynnoci ruchowej pêcherzyka ¿ó³ciowego i kamicy dróg ¿ó³ciowych.
Badania wykazuj¹, ¿e u osób oty³ych ryzyko wyst¹pienia kamicy ¿ó³ciowej jest dwukrotnie
wiêksze ni¿ u osób z prawid³ow¹ mas¹ cia³a [10]. Inni szacuj¹ to ryzyko na poziomie 43%
[1]. W badaniach przeprowadzonych w dzielnicy Bródno w Warszawie szczególn¹ grup¹
ryzyka zachorowania na kamicê ¿ó³ciow¹ by³y kobiety z nadwag¹ w okresie menopauzy
[7]. Równie¿ inni autorzy p³eæ ¿eñsk¹ i podesz³y wiek uwa¿aj¹ za istotny czynnik zwi¹zany
z czêstoci¹ zachorowañ na kamicê ¿ó³ciow¹ [3, 13] nie tylko u osób z oty³oci¹. Niektórzy
autorzy wystêpowanie kamicy u osób z nale¿n¹ mas¹ cia³a t³umacz¹ zmniejszeniem siê
stê¿enia kwasów ¿ó³ciowych [9].
W pracy porównano czêstoæ wystêpowania wybranych czynników ryzyka kamicy ¿ó³ciowej wród chorych oty³ych (z nadwag¹) i z prawid³ow¹ mas¹ cia³a. Stwierdzono, ¿e
kobiety grupy I by³y starsze ni¿ z grupy II i by³a to ró¿nica istotna statystycznie. W grupie
kobiet z nadwag¹ lub oty³oci¹ najwiêcej by³o pacjentek w grupie wiekowej 61-70 lat (29,4%;
n=15), a w grupie z nale¿n¹ mas¹ cia³a  w przedziale 20-30 lat (27,3%; n=6). Mog³oby to
Ta b e l a I .

Ogólna charakterystyka badanych grup
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wiadczyæ, ¿e kobiety oty³e chocia¿ czêciej choruj¹ na kamicê ni¿ szczup³e, to te ostatnie
choruj¹ w m³odszym wieku. Nie potwierdzi³o siê to u mê¿czyzn  wród oty³ych by³o najwiêcej w wieku 41-50 lat (35%; n=7), a w grupie z normowag¹  w wieku 61-70 lat (42,8%;
n=13). Przedstawiono to na Ryc. 1a i 1b.
U mê¿czyzn do 50 roku ¿ycia wystêpowanie kamicy siêga 1-5%, podczas gdy miêdzy
5 a 8 dekad¹ ¿ycia wzrasta do 10-25%. U kobiet w wieku 25-45 lat kamicê ¿ó³ciow¹ stwierdza siê u 20-25%, a w okresie przekwitania nawet u 40% badanych [10].
Oceniano te¿ czas trwania kamicy ¿ó³ciowej i stwierdzono, ¿e w grupie kobiet z nad-

Ryc. 1a. Odsetek pacjentów z kamic¹ ¿ó³ciow¹ w poszczególnych grupach wiekowych (kobiety).
Fig. 1a. The percentage of patients with cholecystolithiasis in the respective age groups (women).

Ryc. 1b.
Fig. 1b.

Odsetek pacjentów z kamic¹ ¿ó³ciow¹ w poszczególnych grupach wiekowych (men).
The percentage of patients with cholecystolithiasis in the respective age groups (men).
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miern¹ mas¹ cia³a (u 49% kobiet zwiêkszona masa cia³a wystêpowa³a od ponad 10 lat)
najwiêcej by³o przypadków nowo wykrytej kamicy  39,2% (n=20), za najmniej  trwaj¹cej powy¿ej 10 lat  5,9% (n=3); natomiast wród kobiet z nale¿n¹ mas¹ cia³a najwiêcej 
z wywiadem 5-10 lat. U mê¿czyzn oty³ych jak i szczup³ych najczêciej stwierdzono kamicê
nowo wykryt¹ lub trwaj¹c¹ od 1-5 lat.
Oceniaj¹c poziom wykszta³cenia stwierdzono, ¿e wykszta³cenie podstawowe i zasadnicze zawodowe w grupie I posiada³o 58,8% kobiet (n=30), a w grupie II- 40,9% kobiet
(n=9); wród mê¿czyzn  85% oty³ych (n=17) i z nale¿n¹ mas¹ cia³a  57,1% (n=4). Wykszta³cenie wy¿sze posiada³y nieliczne osoby  wród kobiet oty³ych 3,9% (n=2) i szczup³ych  4,5% (n=1); wród mê¿czyzn oty³ych 5,0% (n=1), a wród szczup³ych  2 osoby
(28,6%). Pozostali pacjenci mieli wykszta³cenie rednie. Chorzy otyli czêciej pracowali
fizycznie (kobiety  70,6%, mê¿czyni  85,0%) ni¿ pacjenci z nale¿n¹ mas¹ cia³a (kobiety
 54,5%, mê¿czyni  57,1%).
Czynnikiem predysponuj¹cym do wyst¹pienia kamicy pêcherzyka i/lub dróg ¿ó³ciowych
jest wyst¹pienie kamicy w rodzinie, co potwierdzaj¹ obserwacje zachorowañ na kamicê
wród bliskich krewnych pacjentów [3, 14, 23]. Inni autorzy uwa¿aj¹, ¿e odsetek osób
z kamic¹ ¿ó³ciow¹ w rodzinie jest podobny jak w rodzinach bez kamicy (20). W niniejszej
pracy kamica ¿ó³ciowa w rodzinie wystêpowa³a istotnie czêciej u kobiet oty³ych (z nadwag¹)  u 39,2% (n=20) ni¿ u szczup³ych (18,2%; n=4). Nie zaobserwowano ró¿nic istotnych statystycznie u mê¿czyzn  kamica ¿ó³ciowa w rodzinie wystêpowa³a u 10% mê¿czyzn oty³ych i 28,6% z nale¿n¹ mas¹ cia³a. Oty³oæ w rodzinie równie¿ istotnie czêciej
wystêpowa³a wród chorych z nadmiern¹ mas¹ cia³a. wiadczyæ by to mog³o, ¿e czêstsze
wystêpowanie kamicy ¿ó³ciowej w rodzinie osób oty³ych (z nadwag¹) zwi¹zane jest bardziej z podobnym stylem ¿ycia w danej rodzinie (np. te same nawyki ¿ywieniowe i sposób
spêdzania wolnego czasu) ni¿ z czynnikiem genetycznym.
Du¿a rozbie¿noæ pogl¹dów panuje co do tego, czy cukrzyca jest czynnikiem ryzyka
kamicy ¿ó³ciowej [23]. Niektórzy wymieniaj¹ cukrzycê jako jedn¹ z przyczyn tworzenia
siê z³ogów ¿ó³ciowych [7, 20]. W niniejszej pracy stwierdzono, ¿e cukrzyca wystêpowa³a
u 56,2% kobiet oty³ych (z nadwag¹) i 12,5% oty³ych mê¿czyzn. Natomiast u chorych
z kamic¹ ale maj¹cych nale¿n¹ masê cia³a nie stwierdzono cukrzycy. Poza tym dodatni
wywiad cukrzycy w rodzinie istotnie czêciej wystêpowa³ u oty³ych kobiet (37,3%) ni¿
u kobiet szczup³ych (18,2%); tylko 2 mê¿czyzn z obu badanych grup zg³osi³o wystêpowanie cukrzycy u ich najbli¿szych krewnych. Mo¿na by s¹dziæ, ¿e wystêpowanie nadwagi
i cukrzycy sprzyja tworzeniu siê z³ogów ¿ó³ciowych. Potwierdzaj¹ to te¿ inni autorzy
[6, 22]. S¹dzi siê, ¿e u osób z nadwag¹ i cukrzyc¹, w wyniku powik³añ cukrzycy (g³ównie
neuropatii cukrzycowej) wystêpuje zaburzenie czynnoci motorycznej pêcherzyka ¿ó³ciowego, co prowadzi do powstania z³ogów.
Do istotnych czynników ryzyka kamicy niektórzy autorzy zaliczaj¹ palenie papierosów
zw³aszcza przez kobiety [18]. Wród badanych chorych w grupie I kobiety pal¹ce papierosy (obecnie lub dawniej) stanowi³y 19,6% (n=10), a w grupie II- 9,0% (n=2). Ró¿nice te
by³y istotne statystycznie. Natomiast wród mê¿czyzn pal¹cy papierosy w grupie I stanowili 90% (n=18), a w grupie II 57,1% (n=4); ró¿nice istotne statystycznie. Nie stwierdzono
ró¿nic istotnych statystycznie miêdzy pacjentami obu grup w spo¿yciu alkoholu. Niektóre
badania sugeruj¹ zwi¹zek pomiêdzy spo¿yciem alkoholu, a zwiêkszeniem czêstoci wystêpowania z³ogów, najnowsze prace nie potwierdzaj¹ tej zale¿noci [23].
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Odpoczynek bierny czêciej wybiera³y pacjentki z nadwag¹ lub oty³oci¹ (62,7%; n=32)
ni¿ kobiety szczup³e (54,5%; n=12), co bardziej mog³oby t³umaczyæ sk³onnoæ do wzrostu
masy cia³a ni¿ przyczynê tworzenia siê z³ogów. Natomiast mê¿czyni czêciej preferowali
wypoczynek czynny  85% oty³ych (n=17) i 57,1% szczup³ych (n=4); widoczne ró¿nice
procentowe nie by³y istotne statystycznie.
Uwa¿a siê, ¿e wielokrotne porody oraz przyjmowanie doustnych rodków antykoncepcyjnych, sprzyjaj¹ powstawaniu z³ogów poprzez dzia³anie progesteronu na motorykê pêcherzyka ¿ó³ciowego [1, 11, 21]. Inni autorzy t³umacz¹ to zwiêkszeniem wydzielania cholesterolu do ¿ó³ci w nastêpstwie stosowania estrogenów, co hamuje syntezê kwasów ¿ó³ciowych u kobiet [8, 24]. W niniejszej pracy stwierdzono, ¿e rodzi³o dzieci 92,7% (n=47)
kobiet z nadwag¹ lub oty³oci¹ (rednia iloæ porodów 3,1) oraz 86,4% (n=19) kobiet szczup³ych (rednia iloæ porodów 2,8). Ró¿nice miêdzy grupami nie by³y istotne statystycznie.
Pacjentki badanych grup w niewielkim odsetku za¿ywa³y hormonalne rodki antykoncepcyjne (grupy I  3,9%, grupy II  4,5%).
Literatura podaje, ¿e na powstawanie z³ogów pêcherzyka ¿ó³ciowego mo¿e mieæ wp³yw
przyjmowanie leków obni¿aj¹cych cholesterol [23]. W pracy stwierdzono, ¿e tylko pojedyncze osoby obu grup przyjmowa³y leki obni¿aj¹ce cholesterol.
Oceniano w obu grupach wystêpowanie chorób wspó³istniej¹cych i stwierdzono, ¿e nadcinienie têtnicze i cukrzyca typu II wystêpowa³a istotnie czêciej u pacjentów grupy I ni¿
II. Natomiast choroba wieñcowa i zaburzenia lipidowe istotnie czêciej stwierdzano u chorych z nale¿n¹ mas¹ cia³a (tabela II). Oty³oæ stanowi niew¹tpliwy czynnik ryzyka schorzeñ
uk³adu sercowo-naczyniowego [12]
Ta b e l a I I .

Ocena wystêpowania chorób wspó³istniej¹cych u pacjentów badanych grup
Incidence of concomitant diseases in the tested groups
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*  istotnoæ statystyczna u kobiet badanych grup

Wziêto równie¿ pod uwagê czynnik ¿ywieniowy (zwyczajowa czêstoæ spo¿ycia wybranych grup produktów). Wyniki przedstawiono w tabeli III.
W obu badanych grupach stwierdzono niski odsetek osób spo¿ywaj¹cych ciemne pieczywo, ry¿ i grube kasze. Równie¿ niezadowalaj¹ce by³o spo¿ycie surowych warzyw i owoców (rednio 3 razy w tygodniu przez kobiety oty³e i 2,8 razy przez kobiety szczup³e; rednio 2,25 razy w tygodniu  przez mê¿czyzn oty³ych i 4,4 razy przez szczup³ych). Dieta taka,
uboga w b³onnik pokarmowy upoledza sprawne obkurczanie pêcherzyka ¿ó³ciowego, co
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rednia czêstoæ spo¿ycia wybranych grup produktów spo¿ywczych
Mean frequency of intake of chosen groups of food products
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*  istotnoæ statystyczna u kobiet grupy I i II; ** istotnoæ statystyczna u mê¿czyzn grupy I i II
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powoduje zaleganie ¿ó³ci [8]. Ma³a zawartoæ b³onnika pokarmowego powoduje nisk¹ zawartoæ jednej z jego frakcji, jak¹ jest lignina, co mo¿e prowadziæ do powstawania z³ogów
(posiada ona zdolnoæ absorbowania kwasów ¿ó³ciowych) [3]. B³onnik wi¹¿e kwasy ¿ó³ciowe i zwi¹zki cholesterolu i w ten sposób obni¿a ich stê¿enie we krwi.
Dane literaturowe podaj¹, ¿e chorzy na kamicê jedz¹ znacznie wiêcej mleka i serów za
ma³o ryb[8]. Wród badanych kobiet z kamic¹ ¿ó³ciow¹ stwierdzono istotnie czêstsze spo¿ycie mleka lub jogurtów przez pacjentki z nadwag¹ lub oty³oci¹ (rednio 4,6 razy w tygodniu vs 1,8 razy przez kobiety szczup³e). Wród mê¿czyzn obu grup nie zaobserwowano
ró¿nic istotnych statystycznie. rednie spo¿ycie sera twarogowego wród wszystkich badanych by³o podobne od 1,2-1,5 razy w tygodniu, przy czym odsetek spo¿ywaj¹cych tê grupê
produktów by³ wiêkszy w grupie chorych z nale¿n¹ mas¹ cia³a. Sery podpuszczkowe istotnie czêciej jad³y kobiety z nadwag¹ lub oty³oci¹ (rednio 2,0 razy w tygodniu) ni¿ szczup³e (rednio 1,2 razy), ale tê grupê produktów spo¿ywa³o 60,7% pacjentek oty³ych i 95,4%
szczup³ych. Wród mê¿czyzn sery podpuszczkowe jad³o 35% oty³ych (rednio 2,0 razy
w tygodniu) i 42,8% szczup³ych (rednio 1,6 razy w tygodniu).
W etiopatogenezie kamicy ¿ó³ciowej ma znaczenie zw³aszcza du¿e spo¿ycie t³uszczów
pochodzenia zwierzêcego przy jednoczesnym mniejszym spo¿yciu produktów skrobiowych
[8 ]. Odnotowano istotnie czêstsze spo¿ycie miêsa i wêdlin przez kobiety grupy I (rednio
5,7 razy w tygodniu, vs. 5,1 razy w grupie II) oraz czêste spo¿ycie przez mê¿czyzn obu grup
(rednio 6,4  7,0 razy w tygodniu). Smalec lub s³oninê istotnie statystycznie czêciej spo¿ywa³y kobiety i mê¿czyni z nadwag¹ lub oty³oci¹ ni¿ pacjenci z nale¿n¹ mas¹ cia³a
(kobiety  rednio 4,7 razy w tygodniu vs 2,4 razy; mê¿czyni  5,1 razy w tygodniu vs 2,0
razy). Niskie by³o spo¿ycie mas³a, natomiast wysokie margaryn (szczególnie wród kobiet
szczup³ych i mê¿czyzn obu grup). Nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie w spo¿yciu oleju przez chorych z kamic¹ obu grup (rednio 4,3-4,9 razy w tygodniu u kobiet i 2,4
-3,5 razy u mê¿czyzn). Dojadanie s³odyczy miêdzy posi³kami ró¿nicowa³o w sposób istotny statystycznie chore z kamic¹ oty³e (70,6%) oraz z nale¿n¹ mas¹ cia³a (47,6%). Dojadanie s³odyczy zg³osi³o 35% mê¿czyzn oty³ych i 28,6% z nale¿n¹ mas¹ cia³a.
Poniewa¿ kamica ¿ó³ciowa wystêpuje ponad 2-krotnie czêciej u osób z nadmiern¹ masa
cia³a ni¿ u tych z nale¿na mas¹ cia³a, byæ mo¿e ten sam czynnik ¿ywieniowy (nadmiar
t³uszczy zwierzêcych) prowadz¹cy do nadwagi czy oty³oci staje siê g³ówn¹ przyczyn¹ tworzenia z³ogów ¿ó³ciowych.
WNIOSKI
1. Stwierdzono, ¿e 2,4 razy czêciej kamica ¿ó³ciowa by³a przyczyn¹ hospitalizacji chorych oty³ych (z nadwag¹) ni¿ osób z nale¿n¹ mas¹ cia³a.
2. Oceniane rodowiskowe czynniki ryzyka kamicy by³y podobne u chorych z ró¿n¹
mas¹ cia³a, poza czynnikiem ¿ywieniowym (chorzy otyli spo¿ywali wiêcej produktów wysokot³uszczowych, kobiety czêciej dojada³y s³odycze).
3. Wydaje siê, ¿e wystêpowaniu kamicy ¿ó³ciowej mo¿e sprzyjaæ niskie spo¿ycie ciemnego pieczywa i produktów z grubego przemia³u, surowych warzyw i owoców oraz nasion
rolin str¹czkowych, co charakteryzowa³o chorych obu grup.
4. Kamicy ¿ó³ciowej u pacjentów oty³ych (z nadwag¹) towarzyszy³a czêciej cukrzyca
t. II i nadcinienie têtnicze a u chorych z normowag¹  zaburzenia lipidowe i choroba wieñcowa.
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CHOLECYSTOLITHIASIS RISK FACTORS AT OBESITY
AND NORMOWEIGHT PERSONS
Summary
Obesity is a known risk factor of cholecystolithiasis. The potential causes of increased incidence
of cholecystolithiasis in people with obesity (overweight) and in those with normal body mass are
considered. The study involved 100 patients with diagnosed cholecystolithiasis hospitalized in one
of the randomly selected hospitals in Bia³ystok and its vicinity. The questionnaire technique was
used to evaluate risk factors of cholecystolithiasis. It was found that women, irrespective of body
mass, were 2.7 times more often hospitalized due to this ailment than men. Of the patients examined,
71% had overweight or obesity. Women with normal body mass sufferred from cholecystolithiasis at
the younger age than the obese or overweight ones. The comparison of risk factors of cholecystolithiasis between the obese (overweight) patients and those with normal body mass revealed a significantly more frequent familial incidence of type 2 diabetes and cholecystolithiasis. Patients with
cholecystolithiasis, irrespective of body mass, were characterized by low intake of dark bread and
wholemeal products, raw fruit and vegetables, and pulses. Obese women with cholecystolithiasis
significantly more frequently consumed milk and joghurt, meat and its products, lard, bacon and
sweets than women with normal body mass. Obese men (with overweight) significantly more frequently consumed high-fat foods than the slim ones.
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