
8. STRESZCZENIE 

Wstęp: Otyłość jest chorobą przewlekłą, która w skali światowej przybiera rozmiary 

epidemii. Przyczyny otyłości są różne, a wśród czynników endokrynnych przyczyniających 

się do wzrostu masy ciała jest również choroba Hashimoto. Badania wskazują na dodatnią 

korelację między wskaźnikiem BMI a stężeniem TSH. Również rosnący odsetek tkanki 

tłuszczowej w ustroju przyczynia się do wzrostu stężenia TSH. 

Problem otyłości występujący wśród pacjentek z chorobą Hashimoto wymaga 

poszukiwania skutecznego rozwiązania w zakresie redukcji masy ciała. Bardzo często 

obserwujemy u nich bezskuteczne próby zredukowania tkanki tłuszczowej w ustroju, a co za 

tym idzie rosnące ryzyko zespołu metabolicznego. Ryzyko to jest większe u pacjentów z TSH 

>2,5 IU/ml [169]. Problemy związane z gospodarką węglowodanową ustroju także wykazują 

związek ze stężeniem TSH czy stężeniem przeciwciał przeciw tarczycowych. Problem jest 

złożony i wymaga kompleksowego podejścia do leczenia otyłości u pacjentek z chorobą 

Hashimoto, wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny i nauk o zdrowiu.  

Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności diety eliminacyjnej w redukcji masy ciała                  

u pacjentek z chorobą Hashimoto oraz ocena wpływu redukcji masy ciała na wybrane 

parametry metaboliczne i poprawę parametrów tarczycowych. W tym celu dokonana została 

analiza związku rodzaju zastosowanej diety z wielkością redukcji tkanki tłuszczowej w 

ustroju, BMI, tkanki mięśniowej i wody. Analizie poddano związek redukcji masy ciała oraz 

zastosowanej diety ze stężeniami TSH, fT3, fT4 oraz przeciwciał przeciwtarczycowych a 

także lipidów i glukozy na czczo. Wykonano również analizy korelacji w celu ustalenia min. 

czy istnieje związek między zmianą odsetka tkanki tłuszczowej i zmianą BMI, a zmianą 

stężenia przeciwciała przeciwtarczycowych i zmianą glikemii na czczo. Przeanalizowano 

wpływ zastosowanej interwencji żywieniowej na występowanie dolegliwości z zakresu 

przewodu pokarmowego. 

Materiał i Metody: Badaniem objęło 100 pacjentek, w wieku 18-65 lat, z BMI >30kg/m
2
 i ze 

zdiagnozowaną chorobą Hashimoto, które zgłosiły się do Poradni Dietetyki Medycznej 

GRMED w Sopocie w celu dietetycznego leczenia otyłości. Badanie miało charakter 

interwencyjno-obserwacyjny, a przydział do grupy badanej i kontrolnej odbywał się z 

użyciem losowania prostego. Grupę badaną K1 stanowiło 50 kobiet, u których wykonano 

testy nadwrażliwości pokarmowych w klasie IgG1-3, pozostałe 50 stanowiło grupę kontrolną 

K2. Pacjentki z grupy badanej K1 stosowały przez 6 miesięcy dietę eliminacyjną, opartą o 

indywidualne wyniki testów pokarmowych a pacjentki z grupy kontrolnej stosowały w tym 

samym czasie klasyczną dietę redukcyjną (obie diety pod kontrolą dietetyka). Wszystkie 



jadłospisy zaprojektowano w granicach 1400-1600 kcal/dzień i miały taką samą zawartość 

makroskładników. Na podstawie indywidualnie sporządzonego kwestionariusza zebrano dane 

dotyczące współistnienia chorób towarzyszących oraz występowania dolegliwości ze strony 

przewodu pokarmowego – które zweryfikowano po 6 miesiącach dietoterapii. Badania 

antropometryczne oraz biochemiczne wykonano na początku badania (W1), po 3 miesiącach 

(W2) i po 6 miesiącach (W3) interwencji żywieniowej. Na wizycie wstępnej W1, na drugiej 

wizycie W2 oraz na wizycie W3 oznaczono na czczo w surowicy stężenia TSH, fT4, fT3, 

anty-TPO, anty-TG, stężenie cholesterolu całkowitego, HDL, LDL i triglicerydów oraz 

stężenie glukozy. 

Wyniki: W grupie badanej K1 redukcja masy ciała była istotnie statystycznie większa niż w 

grupie kontrolnej K2 (p<0,001), podobnie jak wskaźnik BMI (p<0,002) i procentowa 

zawartość tkanki tłuszczowej (p=0,026). Na wielkość redukcji tkanki tłuszczowej wpływał 

czas trwania otyłości (redukcja była skuteczniejsza u osób, u których otyłość trwała <5 lat, 

p=0,010), natomiast czas trwania choroby Hashimoto nie miał związku z obniżeniem 

zawartości tkanki tłuszczowej.               W grupie badanej K1 doszło również do istotnego 

statystycznie obniżenia stężenia TSH (p<0,001) i nie było ono powiązane ani z czasem 

trwania otyłości ani z czasem trwania choroby Hashimoto. W obu grupach doszło do wzrostu 

stężenia fT3 i fT4, ale w grupie badanej K1 wzrost ten był istotnie wyższy (p<0,001). 

Obniżenie stężenia przeciwciał anty-TPO (p<0,001) i anty-TG (p=0,048) było istotnie 

większe w grupie badanej K1. Stwierdzono, że profil lipidowy nie wykazywał istotnych 

różnic między grupami po zastosowaniu interwencji żywieniowej, natomiast obniżenie 

stężenia glukozy na czczo było istotnie większe w grupie badanej K1 (p<0,001). 

Obserwowano dodatnią korelację między stężeniem przeciwciał anty-TG a zmianą masy ciała 

(p=0,001) oraz dodatnią korelację pomiędzy różnicą zawartości tkanki tłuszczowej na wizycie 

W1 i W3, a stężeniem TSH (p=0,004). Obniżenie stężenia glikemii na czczo było istotnie 

statystycznie powiązane ze redukcją BMI (p<0,001) i obniżeniem stężenia TSH (p<0,002) 

oraz ze wzrostem stężenia fT3 (p<0,002) i fT4 (p<0,004). Zmiana stężenia glikemii była 

również istotnie statystycznie powiązana z obniżeniem stężenia przeciwciał anty-TPO 

(p=0,027). Dodatkowo zaobserwowano istotnie większy odsetek pacjentek w grupie badanej 

K1 ze zmniejszeniem dolegliwości z zakresu przewodu pokarmowego tj. wzdęcia, zaparcia, 

biegunki bóle brzucha (p<0,001).  

Wnioski: Redukcja masy ciała u otyłych kobiet z chorobą Hashimoto była istotnie 

statystycznie powiązana z obniżeniem stężenia przeciwciał anty-TG, a zmniejszenie 

zawartości tkanki tłuszczowej (%) w ustroju korelowało z obniżeniem stężenia TSH i 



wzrostem stężenia fT3 i fT4. Redukcja masy ciała była również istotnie powiązana z 

obniżeniem stężenia glikemii na czczo, natomiast stężenie glikemii korelowało dodatnio z 

obniżeniem stężenia TSH. Wykazano, że obniżenie stężenia przeciwciał anty-TPO nie było 

statystycznie istotnie związane z obniżeniem masy ciała, ale z zastosowaniem diety 

eliminacyjnej, co może okazać się istotne dla przebiegu leczenia choroby Hashimoto. Ich 

obniżenie wiązało się również istotnie z obniżeniem stężenia glikemii na czczo, gdzie w 

przypadku przeciwciał anty-TG nie zaobserwowano takiej korelacji. Dieta eliminacyjna 

spowodowała istotnie statystycznie większą redukcję masy ciała i lepszą poprawę parametrów 

antropometrycznych, tarczycowych i glikemii na czczo niż klasyczna dieta redukcyjna. Dieta 

eliminacyjna (oparta na testach nadwrażliwości pokarmowych IgG1-3) u kobiet otyłych z 

chorobą Hashimoto może być skutecznym narzędziem w terapii otyłości oraz przyczyniać się 

do zmniejszenia dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u tych kobiet.  

 

 


