
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 

     

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym  

Katedra Anatomii Człowieka 

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej 

lek. Ewa Domańska-Glonek 

Ocena wybranych markerów chorób układu sercowo-naczyniowego u otyłych pacjentek poddanych 

zabiegom laparoskopowym z zastosowaniem odmy otrzewnowej. 

Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych - streszczenie 

 

Promotor: 

Prof. dr hab. med. Anna Torres 

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) wysuwają się aktualnie na pierwsze miejsce wśród 

głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności na świecie. Jednym  

z wyzwań współczesnej medycyny staje się wczesne wykrywanie i profilaktyka CVD. Dotychczas 

zidentyfikowano wiele nowych potencjalnych markerów chorób układu  

sercowo-naczyniowego, wśród nich m.in.: NT-proBNP, LIPOCALIN-2/NGAL, mioglobinę, surowiczy 

amyloid A, sICAM-1, ADAMTS13, MPO, oraz GDF-15. Ponadto, jednym  

z modyfikowalnych czynników ryzyka CVD jest otyłość, leżąca u podstaw wielu schorzeń, 

stanowiących dodatkowe udokumentowane i niezależne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-

naczyniowego.  

Jednym z następstw otyłości jest kamica żółciowa, a złotym standardem jej leczenia pozostaje 

laparoskopowa cholecystektomia. W toku wieloletnich obserwacji odnotowuje się systematyczny 

wzrost wskaźnika BMI u pacjentów leczonych operacyjnie, a co za tym idzie, rosnącą liczbę chorych 

otyłych poddawanych zabiegom laparoskopowym będącym jednym  

z głównych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych współczesnej chirurgii. Literatura przedmiotu 

dokumentuje liczne zalety laparoskopii, związane przede wszystkim  

z jej mniejszą inwazyjnością w porównaniu do tradycyjnych technik operacyjnych. Jednak, pomimo 

swojej ograniczonej inwazyjności, może ona u osób otyłych wpływać w większym stopniu na już 

obciążony układ sercowo-naczyniowy. Przestrzeń roboczą w trakcie zabiegu uzyskuje się za pomocą 

insuflacji gazu, najczęściej dwutlenku węgla (CO2), do jamy otrzewnej. CO2 oddziałuje na środowisko 

jamy otrzewnej poprzez reakcje fizyczne, inicjowane przez zwiększone ciśnienie wewnątrzbrzuszne 

oraz reakcje chemiczne, związane  

z aktywacją mechanizmów neurohormonalnych, wywierając wpływ m.in. na śródoperacyjną funkcję 

serca. Dostępne publikacje nie zajmują jednoznacznego stanowiska wobec wpływu odmy  CO2 na 

ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych w grupie pacjentów otyłych. Dlatego, aby rzucić nowe 



światło na sercowo-naczyniowe konsekwencje stosowania laparoskopowych technik zabiegowych w 

tej grupie chorych, za cel badania przyjęto ocenę wybranych markerów CVD u otyłych pacjentek 

poddawanych laparoskopowej cholecystektomii  

z zastosowaniem odmy otrzewnowej dwutlenkowowęglowej.  

Badanie zrealizowano oceniając stężenia: LIPOCALIN-2/NGAL, mioglobiny, surowiczego amyloidu A, 

sICAM1, NT-proBNP, ADAMTS13, MPO i GDF-15 w osoczu pacjentek z prawidłową masą ciała i 

otyłością, przed i po planowej laparoskopowej cholecystektomii z zastosowaniem odmy otrzewnowej 

CO2.  

Sformułowano trzy zerowe hipotezy badawcze: 

1. Laparoskopia z wykorzystaniem odmy otrzewnowej CO2 nie wiąże się ze wzrostem stężenia 

markerów chorób układu sercowo-naczyniowego w okresie pooperacyjnym. 

Aby zweryfikować hipotezę pierwszą, przeprowadzono porównanie stężenia wybranych markerów u 

wszystkich objętych badaniem pacjentek przed i po zabiegu operacyjnym.  

2. Otyłość nie wpływa na stężenia markerów chorób układu sercowo-naczyniowego  

u pacjentek poddanych laparoskopii z wykorzystaniem odmy otrzewnowej CO2. 

Aby zweryfikować hipotezę drugą, porównano: 

a. stężenia badanych markerów we krwi pobranej przed zabiegiem w grupach pacjentek z 

prawidłową masą ciała i otyłością   

b. stężenia badanych markerów we krwi pobranej 24 godziny po przeprowadzeniu zabiegu w 

grupach pacjentek z prawidłową masą ciała i otyłością, 

oraz przeanalizowano: 

c. stężenia markerów u pacjentek z prawidłową masą ciała we krwi pobranej  

przed i 24 godziny po przeprowadzeniu zabiegu  

d. stężenia markerów u pacjentek z otyłością we krwi pobranej przed i 24 godziny po 

przeprowadzeniu zabiegu  

3. Brak jest istotnych zależności pomiędzy stężeniem badanych markerów, a wybranymi 

parametrami okołooperacyjnymi i demograficznymi. 

W celu weryfikacji hipotezy trzeciej przeprowadzono analizę korelacji pomiędzy stężeniami 

wybranych markerów a: 

a. wiekiem pacjentek 

b. wskaźnikiem BMI 

c. masą ciała pacjentek 

d. punktacją w skali ASA 

e. objętością gazu  użytego podczas operacji  

Do badania zakwalifikowano pacjentki w wieku od 35 do 82 roku życia, które podzielono na dwie 

grupy, w zależności od masy ciała: 



- grupa pierwsza (NO) – 15 pacjentek z prawidłową masą ciała (BMI < 25 kg/m2) 

- grupa druga (O) –  23 pacjentki otyłe (BMI > 30 kg/m2). 

Przed planową operacją, każdą z pacjentek zbadano podmiotowo i przedmiotowo  

oraz oceniono w skali Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologicznego (ASA). Materiałem do 

badań było osocze krwi żylnej, uzyskiwane w dwóch wyznaczonych punktach czasowych: 

- punkt 0 – dwadzieścia cztery godziny przed początkiem operacji  

- punkt 24 – w dwudziestej czwartej godzinie od momentu rozpoczęcia operacji 

W pozyskanych próbkach osocza stężenia markerów badano metodą fluorescencyjną  

z wykorzystaniem zestawu Multiplex-10 cytokin (Merck, Multipore). Dane uzyskane  

w trakcie badania zostały poddane opisowej i porównawczej analizie statystycznej. Za istotne 

statystycznie przyjmowano wartości współczynnika p < 0,05. 

1. W przypadku markerów: NT-proBNP, mioglobiny, sICAM-1, MPO, SAA  

oraz GDF-15 w grupie badanej odnotowano istotnie wyższe wartości stężeń  

w osoczu po przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego, w porównaniu  

do ich poziomów przed operacją. Na tej podstawie sformułowano wniosek,  

iż laparoskopia z wykorzystaniem odmy otrzewnowej CO2 wiąże się ze wzrostem stężenia wybranych 

markerów chorób układu sercowo-naczyniowego w okresie pooperacyjnym.  

2. W osoczu krwi pacjentek z prawidłową masą ciała odnotowano istotny wzrost stężenia 

markerów: sICAM-1, SAA, GDF-15 oraz NT-proBNP po zabiegu laparoskopowym  

z zastosowaniem odmy otrzewnowej, w porównaniu do ich stężeń przed operacją. Znamiennej 

statystycznie różnicy pomiędzy stężeniami ocenianymi przed i po zabiegu nie odnotowano w 

przypadku markerów: LIPOCALIN2/NGAL, mioglobina, MPO oraz ADAMTS13. Z kolei w osoczu krwi 

pacjentek otyłych, odnotowano istotny wzrost poziomu NT-proBNP, mioglobiny, sICAM-1, SAA oraz 

GDF-15 po zabiegu chirurgicznym w porównaniu do ich stężeń przed operacją, w przeciwieństwie  

do stężeń LIPOCALIN2/NGAL, MPO oraz ADAMTS13, które takich zależności  

nie wykazywały. Ponadto przeprowadzono porównania stężeń badanych cytokin  

w osoczu krwi pomiędzy podgrupą o prawidłowej masie ciała, a podgrupą otyłą  

w okresie przed i po operacji, nie wykazując istotnej statystycznie różnicy pomiędzy obiema grupami. 

W oparciu o uzyskane wyniki sformułowano wniosek, iż otyłość  

nie wpływa w istotny sposób na stężenia badanych markerów chorób układu  

sercowo-naczyniowego u pacjentek poddanych laparoskopii z wykorzystaniem odmy otrzewnowej 

CO2.  

3. U pacjentek z grupy badanej w okresie przed zabiegiem odnotowano istotną statystycznie 

słabą, dodatnią korelację pomiędzy markerem SAA oraz GDF-15,  



a punktacją w skali ASA, zaś w okresie pooperacyjnym podobną zależność obserwowano w 

przypadku mioglobiny. Ponadto stwierdzono słabą, dodatnią korelację pomiędzy markerem 

ADAMTS13 ocenianym w osoczu krwi pobranej  

po zabiegu laparoskopii, a ilością gazu podanego w celu wywołania odmy otrzewnowej. Dodatkowo u 

pacjentek z grupy badanej przed operacją odnotowano istotną statystycznie silną, dodatnią korelację 

pomiędzy mioglobiną oraz GDF-15  

a wiekiem. W okresie pooperacyjnym podobne zależności w badanej grupie obserwowano w 

przypadku LIPOCALIN-2/NGAL, mioglobiny i GDF-15. Oprócz wymienionych korelacji, u pacjentek z 

grupy badanej przed wykonaniem zabiegu laparoskopii odnotowano istotną statystycznie 

umiarkowaną, dodatnią zależność pomiędzy markerami sICAM-1 i SAA a wskaźnikiem BMI. Natomiast 

w okresie pooperacyjnym, stwierdzono umiarkowaną, ujemną korelację pomiędzy markerem 

ADAMTS13, a wskaźnikiem BMI oraz masą ciała pacjentek. Na podstawie przeprowadzonej analizy 

statystycznej sformułowano wniosek, iż występują istotne zależności pomiędzy stężeniem badanych 

markerów, a wybranymi parametrami demograficznymi i okołooperacyjnymi, takimi jak: wiek, 

wskaźnik BMI, masa ciała, punktacja w skali ASA oraz objętość gazu użytego podczas operacji. 

Podsumowując, prezentowana praca wnosi istotny wkład do literatury przedmiotu, sygnalizując brak 

dodatkowych, biochemicznych czynników ryzyka powikłań  

sercowo-naczyniowych laparoskopii z wykorzystaniem odmy CO2 w operacyjnym leczeniu otyłych 

pacjentów. 

  

 

 

IX. SUMMARY 

Cardiovascular diseases (CVDs) are currently at the forefront among the main causes of morbidity 

and mortality in the world. One of the challenges of modern medicine  

is the early detection and prevention of CVDs. To date, many new potential markers  

of cardiovascular diseases have been identified, including: NT-proBNP,  

LIPOCALIN-2/NGAL, myoglobin, serum amyloid A, sICAM-1, ADAMTS13, MPO,  

and GDF-15. In addition, one of the modifiable risk factors for CVDs is obesity, initiating  

the development of many conditions that are additionally documented and independent risk factors 

for cardiovascular diseases. 

Cholelithiasis constitutes a major consequence of obesity, and the golden standard  

of its treatment is laparoscopic cholecystectomy. In the course of many years of observation, there is 

a systematic increase in the BMI index in patients treated surgically. As a result,  

the growing number of obese patients undergoes laparoscopic procedures as one of the main 

diagnostic and therapeutic tools of modern surgery. The literature on the subject documents the 

numerous advantages of laparoscopy, mainly related to its lesser invasiveness compared to 

traditional surgical techniques. However, despite its minimal invasiveness, it may affect obese people 

to a greater extent due to their already overloaded cardiovascular system. Working space during the 



procedure is obtained by means of insufflation of gas, most often carbon dioxide (CO2), into the 

peritoneal cavity. CO2 affects the environment  

of the peritoneal cavity through physical processes, initiated by increased intra-abdominal pressure 

and chemical reactions associated with the activation of neurohormonal mechanisms, influencing the 

intraoperative function of the heart. Available researches do not present  

an unequivocal position on the impact of CO2 pneumoperitoneum on the risk  

of cardiovascular complications in the obese population. Therefore, in order to shed new light on the 

cardiovascular consequences of laparoscopic surgery techniques in this group  

of patients, the aim of the study was to assess selected CVDs markers in obese patients undergoing 

laparoscopic cholecystectomy with the use of peritoneal carbon dioxide insufflation.  

The study was carried out by assessing concentrations of: LIPOCALIN-2/NGAL, myoglobin, serum 

amyloid A, sICAM1, NT-proBNP, ADAMTS13, MPO and GDF-15  

in serum of patients with normal body mass and obesity, before and after elective laparoscopic 

cholecystectomy using CO2 pneumoperitoneum. 

Three null research hypotheses were formulated: 

1. Laparoscopy with the use of CO2 pneumoperitoneum is not associated with an increase in 

the concentration of markers of cardiovascular diseases in the postoperative period. 

To verify the first hypothesis, the concentration of selected markers was compared  

in all patients undergoing the examination prior and post the surgery. 

2. Obesity does not affect the concentration of markers of cardiovascular diseases  

in patients undergoing laparoscopy using CO2 pneumoperitoneum. 

To verify the second hypothesis, the author compared: 

a. concentrations of the examined markers in the blood collected  

before the procedure in groups of patients with normal body weight and obesity 

b. concentrations of the examined markers in the blood collected 24 hours  

after the surgery in groups of patients with normal body weight and obesity, 

and analysed: 

c. concentrations of the examined markers in patients with normal body mass before and 24 

hours after the procedure 

d. concentrations of the examined markers in patients with obesity before and 24 hours after 

the procedure 

3. There are no significant relationships between the concentration of the examined markers 

and the selected perioperative and demographic parameters. 

In order to verify the third hypothesis, a correlation analysis was performed between the 

concentrations of selected markers and: 



a. age of patients 

b. BMI  

c. weight of patients 

d. ASA scale score 

e. the volume of gas used during the operation 


