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Streszczenie 
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) stała się jedną z najczęściej występujących chorób wątroby na 
całym świecie. Do jej pojawienia się, poza szerokim spektrum czynników niezależnych od wieku, przyczynia się również 
starszy wiek związany często z wielochorobowością. Wzrost rozpowszechnienia tej choroby dotyczy mężczyzn od 
młodszego do średniego wieku, a także kobiet po pięćdziesiątym roku życia. Insulinooporność, nadciśnienie tętnicze, czy 
hiperlipidemia to choroby predysponujące do wystąpienia NAFLD. Nieodpowiednie zachowania i nawyki żywieniowe 
mogą sprzyjać i zwiększać ryzyko wystąpienia NAFLD. Zmiana sposobu żywienia u osób z nadwagą i otyłością oraz 
redukcja masy ciała korzystnie wpływają na funkcjonowanie wątroby, a także poprawę parametrów biochemicznych 
związanych z gospodarką węglowodanową czy lipidową.  
 
Słowa kluczowe: niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby, osoby starsze, epidemiologia, czynniki żywieniowe 
 
Abstract 
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) has become one of the most common liver diseases in the world. Due to the 
wide range of factors that contribute to its diagnosis, the older age often associated with multi-mortality is one of 
them. The increase in the prevalence of this disease affects men from younger to middle age, as well as women over 50 
years of age. Insuline resistance, arterial hypertension or hyperlipidemia are disorders and diseases predisposing to 
NAFLD. Inappropriate nutritional behaviors and habits can promote and increase the risk of NAFLD. Changing eating 
habits, in overweight and obese people, the reduction of body weight positively affects the condition of the liver, as 
well as improving the improvement of health parameters in the context of carbohydrate or lipid metabolism. 
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Wprowadzenie 
Stłuszczenie wątroby jest procesem, który polega 

na odkładaniu się związków tłuszczowych w obrębie 
hepatocytów [1] i jest jednocześnie najczęściej 
występującą nieprawidłowością dotyczącą wątroby [2].  
W warunkach fizjologicznych masa tkanki tłuszczowej 
stanowi 3-5% masy wątroby, gdy odsetek ten przekroczy 
5% rozpoznaje się stłuszczenie wątroby [2]. Stłuszczenie 
wątroby jest wynikiem niezrównoważonego stosunku 
podaży do wydalania kwasu tłuszczowego w wątrobie 
spowodowanego nadmiarem lipolizy obwodowej oraz 
lipolizy kwasów tłuszczowych, jak również defektywnym 
utlenianiem kwasów tłuszczowych lub wydzielaniem 
lipoprotein [3]. Najczęściej dochodzi do odkładania się 
trójglicerydów, proces ten może jednak dotyczyć innych 
związków lipidowych, takich jak pochodne sfingozyny, 
fosfatydy czy estry cholesterolu [3, 4]. Wśród najczęściej 
występujących schorzeń wątroby przebiegających  
ze stłuszczeniem wyróżnia się: alkoholową chorobę 
wątroby (ang. alcohol-induced liver disease - ALD) oraz 
niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (ang. non 
alcoholoc fatty liver disease – NAFLD) [2]. Pod względem 
histologicznym niealkoholową stłuszczeniową chorobę 
wątroby dzieli się na niealkoholowe stłuszczenie wątroby 

(ang. non-alcoholic fatty liver - NAFL) i niealkoholowe 
stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. non-alcoholic 
steato hepatitis - NASH) [5].   

Podstawową i łączącą te dwie jednostki 
chorobowe cechą w obrazie klinicznym jest występowanie 
stłuszczenia komórek wątrobowych wynoszące powyżej 
5% hepatocytów, natomiast warunkiem dodatkowym, 
koniecznym do rozpoznania niealkoholowego 
stłuszczeniowego zapalenia wątroby jest występowanie 
zapalenia i uszkodzenia komórek wątrobowych 
(najczęściej w postaci zwyrodnienia balonowatego) [5] .  
W obrazie NASH często towarzyszą również: zapalenie 
zrazikowe, ciałka Mallory'ego czy włóknienie [2].  
Epidemiologia i czynniki ryzyka 

W literaturze wskazuje się na brak potwierdzonych 
danych epidemiologicznych, które pozwalają oszacować 
problem występowania NAFLD oraz NASH na świecie. 
Wykonano wiele dużych badań, które mogłyby dostarczyć 
odpowiedzi na pytania dotyczące częstości występowania 
tych jednostek chorobowych, niestety ich wyniki okazały 
się znacznie zróżnicowane i niejednoznaczne. Wynika to 
najprawdopodobniej z odmienności w doborze 
uczestników badania, różnic rasowych, a także kryteriów 
wykluczenia z badań [6-9]. Czynnikiem wpływającym na 
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rozbieżność wyników badań jest także zastosowanie 
różnych kryteriów i metod diagnostycznych. Najczęściej 
ze względu na liczebność grupy rezygnuje się  
z wykorzystywania tzw. złotego standardu dla 
rozpoznania chorób wątroby, czyli biopsji wątroby [10]. 
Younossi i wsp. w swoich badaniach opublikowanych w 
2011 roku wykazali, iż wskaźnik rozpowszechnienia 
NAFLD w latach 2005-2008 w populacji osób dorosłych 
(n=9670 osób dorosłych) w Stanach Zjednoczonych 
wynosił  11% (±0,5)  [11]. W badaniach 
przeprowadzonych przez Bedogni i wsp. z udziałem 
populacji włoskiej częstość występowania NAFLD 
wynosiła 25-26% [9]. Częstość występowania  
na świecie NAFLD szacuje się na 6-35% wśród osób 
dorosłych [11].  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż NAFLD 
występuje najczęściej u mężczyzn i osób starszych 
zwłaszcza płci żeńskiej [12-15]. U mężczyzn 
rozpowszechnienie NAFLD wrasta w okresie od 
młodszego do średniego wieku, natomiast maleje po  
50-60 roku życia [12-15]. U kobiet rozpowszechnienie 
wrasta po 50 roku życia osiągając szczyt w wieku 60-69 lat 
i zmniejszając się po 70 roku życia [12, 14, 15]. U kobiet 
wiek starszy oraz okres menopauzalny są niezależnymi 
czynnikami predykcyjnymi do wystąpienia NAFLD [16-17]. 
Wiek starszy zwiększa ryzyko powikłań wątrobowych  
i pozawątrobowych NAFLD [18]. W badaniu 
przeprowadzonym przez Wang i wsp. z udziałem populacji 
chińskiej, porównano  częstość występowania NAFLD  
w grupie osób powyżej i poniżej 60. roku życia. Wykazano, 
iż w grupie osób starszych (n=4226) częstość 
występowania NAFLD była wyższa niż w grupie kontrolnej 
(22,8%) i wynosiła 26,7% (podobna u kobiet i mężczyzn w 
wieku podeszłym odpowiednio 27,0% i 26,6%, p>0,05) 
[18]. Do podstawowych czynników ryzyka poza wiekiem i 
płcią należy również występowanie cukrzycy typu II, 
otyłość (wskaźnik BMI ang. body mass index >30 kg/m2), 
hipertriglicerydemia, nadciśnienie tętnicze, zespół 
metaboliczny oraz gwałtowne zmniejszenie masy ciała  
u osób otyłych [4, 6, 19]. NAFLD jest silnie powiązane  
ze współwystępowaniem otyłości. Ballentani i wsp.  
w badaniu przeprowadzonym z udziałem populacji 
włoskiej wykazali, iż częstość występowania NAFLD u 
osób otyłych wynosi 75,8%, natomiast u osób o 
prawidłowej wartości wskaźnika BMI (18,5-24,9 kg/m2) 
jedynie 16,4%  [20]. NAFLD występuje dwa razy częściej u 
osób z nadwagą, a cztery razy częściej u osób otyłych, niż 
wśród osób o prawidłowej masie ciała [19]. Marchesini i 
wsp. w badaniu oceniającym częstość występowania 
zespołu metabolicznego u osób z rozpoznanym NAFLD, 
opublikowanym w 2003 roku, wykazali iż 73,6% badanej 
grupy (252 mężczyzn oraz 52 kobiet) miało potwierdzone 
występowanie NASH za pomocą złotego standardu, czyli 
biopsji wątroby, a 88% spośród nich miało zespół 
metaboliczny [21]. Machado i wsp. w przeglądzie badań 
uwzględniającym dwanaście prac obserwacyjnych  
i przekrojowych, w których wzięło udział łącznie 1620 

osób, dotyczących występowania NAFLD lub NASH u osób  
z otyłością II stopnia (BMI> 35kg/m2) poddanych chirurgii 
bariatrycznej, opublikowanym w 2006 roku, wykazali  
iż częstość występowania NAFLD i NASH u tych pacjentów 
wynosiła odpowiednio 91% (85-98%) i 37% (24-98%) [23].  

Podstawowymi czynnikami prowadzącymi do 
wystąpienia stłuszczenia wątroby są hiperinsulinemia  
i insulinooporność – zasadnicze składowe zespołu 
metabolicznego [21]. Zespół metaboliczny jest zespołem 
objawów, którego diagnoza opiera się na występowaniu 
trzech lub więcej z następujących kryteriów: obwód w talii 
u mężczyzn >102 cm, u kobiet >88 cm; stężenie 
triglicerydów w surowicy ≥150 mg/dl; stężenie lipoprotein 
o wysokiej gęstości (HDL) <40 mg/dl u mężczyzn oraz  
<50 mg/dl u kobiet; wartości ciśnienia tętniczego krwi 
≥130/85 mmHg; stężenie glukozy na czczo w surowicy 
krwi ≥110 mg/dl. Chorzy na cukrzycę typu II są obciążeni 
wysokim ryzykiem zachorowania na NASH, a także od 
dwóch do czterech razy większym ryzkiem rozwoju 
powikłań związanych z chorobami wątroby, niż osoby 
zdrowe [22-24]. Zoppini i wsp. do badania włączyli  167 
621 osób z cukrzycą w wieku 30-89 lat.  Tarher i wsp. w 
pracy opublikowanej w 2007 roku, obejmującej badania 
obserwacyjne z udziałem 2103 uczestników ze 
zdiagnozowaną cukrzycą  wykazali, iż współwystępowanie 
NAFLD zwiększa ryzyko rozwoju udaru mięśnia sercowego 
(HR 1,80 [95% Cl 1,2-2,7], P<0,005)[25].  

Wielu badaczy uznaje niealkoholową chorobę 
stłuszczeniową wątroby nie tylko za "manifestację 
wątrobową" zespołu metabolicznego, ale także za 
niezależny czynnik ryzyka rozwoju chorób układu krążenia 
[26-30]. Związek między NAFLD a chorobami sercowo-
naczyniowymi jest szczególnie potwierdzony u osób 
starszych [18]. Akahoshi i wsp. prowadząc badania  
z udziałem 810 mężczyzn i 1273 kobiet w starszym wieku 
mieszkających w Japonii wykazali, iż występowanie FLD 
(ang. fatty liver disease - choroba stłuszczeniowa 
wątroby) wiązało się z czynnikami ryzyka choroby 
wieńcowej niezależnymi od otyłości u obu płci [31].    
Czynniki żywieniowe 

Stan wątroby z uwagi na pełnione przez nią 
funkcje, zależny jest od wielu czynników, w tym 
czynników żywieniowych. Nadmierna podaż sacharozy, 
czy fruktozy w połączeniu z dodatnim bilansem 
kalorycznym może odgrywać kluczową rolę w 
zaburzeniach funkcjonowania wątroby. W prewencji 
chorób tego narządu ogromne znaczenie ma prawidłowy 
styl życia obejmujący także odpowiedni model żywienia.  

Spożycie fruktozy na przestrzeni ostatnich stu lat 
znacznie wzrosło, a to zdaniem wielu naukowców wiąże 
się ze zwiększoną częstością występowania otyłości, 
insulinooporności i stłuszczenia wątroby [32]. Dane 
literaturowe dotyczące spożycia fruktozy i stłuszczeniowej 
choroby wątroby dostarczają niejednoznacznych 
informacji. W badaniach prowadzonych z udziałem osób 
spożywających normokaloryczną rację pokarmową nie 
potwierdza się hipoteza, że fruktoza powoduje większą 
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akumulację lipidów w wątrobie, niż inne bogate w energię 
składniki odżywcze [33]. W badaniach, w których sposób 
żywienia opierał się na dodatnim bilansie energetycznym, 
co wiązało się również ze wzrostem masy ciała 
uczestników, wskazuje się na prawdopodobny negatywny 
efekt fruktozy na prawidłowe funkcjonowanie wątroby. 
Spożycie fruktozy zwiększa stężenie triglicerydów  
w surowicy krwi [34-37], a dieta o wysokiej zawartości 
fruktozy stymuluje wątrobową lipogenezę de novo  
[37-39]. Schwarz i wsp. w swoim badaniu opublikowanym 
w 2015 roku wykazali, iż zwiększone spożycie fruktozy 
(25% dostarczanej energii w racji pokarmowej) w diecie 
izokalorycznej było związane ze zwiększoną lipogenezą de 
novo w wątrobie zdrowych mężczyzn [40]. Istnieją 
dowody naukowe potwierdzające patologiczną rolę 
fruktozy, lecz dane z badań dotyczących 
długoterminowego jej spożycia są krytykowane, jako 
mające ograniczenia związane z wielkością próby i/lub 
charakterem prowadzonych badań [45]. 

Chung i wsp. w opublikowanej w 2014 roku 
metaanalizie dowiedli, iż potencjalny związek między 
spożyciem fruktozy czy sacharozy a parametrami 
biochemicznymi takimi jak m.in. aminotransferaza 
alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa nie był 
jednoznaczny, a zmiana wartości tych parametrów była 
związana z nadmiernym spożyciem energii [41]. Sathiaraj  
i wsp. w badaniu opublikowanym w 2011 roku z udziałem 
populacji indyjskiej (średni wiek = 38,5 lat) wykazali,  
iż większe spożycie tłuszczu w racji pokarmowej należało 
do czynników predykcyjnych stłuszczenia wątroby (OR 
2,51 [95% Cl 1,99-3,31], p<0,0001) [42].  Zelber-Sagi i wsp. 
badając 349 ochotników (wiek SD=50,7±10,4), w tym 108 
osób z rozpoznanym NAFLD oraz 241 osób w grupie 
kontrolnej, udowodnili, iż pacjenci z grupy badanej 
spożywali więcej słodkich napojów bezalkoholowych 
(23,3±42,0 vs. 12,3±24,1 g/dzień; p=0,03) oraz więcej 
białka pochodzącego z mięsa (33,3±22,8 vs. 26,2±17,9 
g/dzień; p<0,001), w porównaniu z grupą kontrolną, do 
której przydzielone zostały osoby zdrowe [43]. Musso  
i wsp. w pracy opublikowanej w 2003 roku przedstawili,  
iż osoby ze zdiagnozowaną NAFLD spożywały więcej 
białka w porównaniu do grupy kontrolnej [44]. Cortez-
Pinto i wsp. wykazali porównując dwie grupy: grupę osób  
z rozpoznanym NASH (n=25 w wieku 37,9 ± 9 lat) i grupę 
kontrolną (n=25 w wieku 37± 10 lat), iż racje pokarmowe 
osób z rozpoznanym NASH charakteryzowały się 
większym udziałem tłuszczów nasyconych i cholesterolu 
oraz mniejszym udziałem wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych w porównaniu do grupy kontrolnej [50]. 
Sposób żywienia osób, u których rozpoznaje się NAFLD, 
charakteryzuje się także zmniejszonym udziałem ryb 
bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3 [43, 45]. 
Zalecenia żywieniowe  

Rozpoznanie niealkoholowego stłuszczenia 
wątroby często wiąże się ze współwystępowaniem innych 
jednostek chorobowych, w tym zespołu metabolicznego, 
do którego należy szereg zaburzeń takich jak: zaburzenia 

gospodarki węglowodanowej (np. insulinooporność), 
nadciśnienie tętnicze, otyłość androidalna, hiperlipidemia. 
Ważne jest, aby podczas planowania dietoterapii u osób  
z rozpoznanym NAFLD i współwystępującą nadwagą lub 
otyłością uwzględnić deficyt energetyczny, który pozwoli 
wprowadzić u pacjenta ujemny bilans kaloryczny  
i doprowadzi do redukcji masy ciała [46]. Thomas i wsp.  
w badaniu przeprowadzonym z udziałem 10 osób 
wykazali, iż wprowadzenie deficytu kalorycznego o 
wartości 500 kcal u pacjentów z rozpoznanym NAFLD oraz 
prowadzenie poradnictwa żywieniowego przez okres 6 
miesięcy spowodowało zmniejszenie zawartości tłuszczu 
wewnątrz hepatocytów (IHCL-Intrahepatocellular lipid) o 
39,9% (-69,5-18,4%), a także zmniejszenie wartości 
tłuszczu wewnątrzkomórkowego (IMCL-Intramyocellular 
lipid) o 12,2% (-53,0-64,2%) [47]. Wraz ze zmianą składu 
ciała u tych osób nastąpiła poprawa wartości enzymów 
wątrobowych takich, jak aminotransferaza 
asparaginianowa (AST), czy aminotransferaza alininowa 
(ALT) [47]. Shah i wsp. wykazali również, że 
wprowadzenie deficytu energetycznego o wartości 500 
kcal i połączenie go z aktywnością fizyczną poza 
zmniejszeniem poziomu tłuszczu wewnątrzwątrobowego 
wpływało także korzystnie na poprawę 
insulinowrażliwości [48]. Niemniej, w kontekście redukcji 
masy ciała prowadzonej u osób starszych, planowany 
deficyt energetyczny należy każdorazowo indywidualnie 
rozpatrzyć, tak, aby możliwie zminimalizować redukcję 
beztłuszczowej masy ciała.  

Podczas ustalania planu żywieniowego należy 
zwrócić szczególną uwagę na odpowiedną podaż kwasów 
tłuszczowych, w tym stosunek wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Campanni  
i wsp. w badaniach opublikowanych w 2006 roku 
wykazali, iż codzienna suplementacja kwasów z rodziny 
omega-3 (stosunek kwasu eikozapentaenowego do  
kwasu dokozaheksaenowego wynosił 0,9 do 1,5) w ilości 1 
gram zmniejszyła aktywność aminotransferazy 
alaninowej, aminotransferazy alaninowej, gamma-
glutamylotranspeptydazy, a także stężenie triglicerydów  
i glukozy na czczo [49].  

Na szczególną uwagę zasługuje także dieta 
śródziemnomorska, która ma udokumentowane 
pozytywne działanie w terapii NAFLD [50-53]. Dieta 
śródziemnomorska definiowana jest jako sposób 
żywienia, w którym przeważają produkty pochodzenia 
roślinnego. Charakteryzujące się wysokim stosunkiem 
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych do kwasów 
tłuszczowych nasyconych, a także udziałem tłuszczy  
w diecie wynoszącym 30-40% całodziennej podaży 
energii. Produkty, które w ramach tego modelu 
żywieniowego są spożywane w dużych ilościach to: oliwa 
z oliwek, owoce, warzywa, orzechy, rośliny strączkowe, 
pełnoziarniste zboża, a także owoce morza. Ograniczeniu 
podlegają produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mięso 
i jego przetwory oraz pełnotłuste produkty nabiałowe 
[50]. 
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Podsumowanie 

Obecnie brakuje oficjalnych zaleceń 
dietetycznych dotyczących leczenia żywieniowego NAFLD 
oraz NASH z powodu braku jednoznacznych i silnych 
dowodów naukowych. Tworząc plan żywienia należy 
oprzeć się na zaleceniach dietetycznych odpowiednich dla 
ogółu populacji. Zaplanowana racja pokarmowa w 
przypadku osób z występującą nadwagą lub otyłością 
powinna obejmować deficyt energetyczny, a także być 
oparta na produktach o wysokiej gęstości odżywczej. 
Deficyt energetyczny powinien być dobierany 
indywidualnie w oparciu o stan zdrowia pacjenta, a w 
przypadku osób starszych nie powinien być zbyt duży. 
Podstawą diety powinny być warzywa, szczególnie te 
niskoskrobiowe, pełnoziarniste zboża, oleje roślinne 
będące źródłem jednonienasyconych kwasów 
tłuszczowych, a także bogate w wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe ryby morskie. Ograniczyć należy czerwone 

mięso, a także wszelkie inne źródła nasyconych kwasów 
tłuszczowych. Zalecenia dietetyczne powinny być także 
dostosowane do współwystępujących jednostek 
chorobowych: insulinooporności, cukrzycy, nadciśnienia 
tętniczego, hiperlipidemii i innych. 
 
Dane do korespondencji 
mgr Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz 
Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny 
Paliatywnej  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu 
os. Rusa 55, 61–245 Poznań  
Tel: (+4861) 8738303 
 email: dietetyk.martalewandowicz@gmail.com 
 
Konflikt interesów/ Conflict of interests 
Brak/None 

 
Piśmiennictwo: 
 
1. Tacikowski T, Ciok J: Niealkoholowe stłuszczenie wątroby - pozornie błahy problem. Terapia. 2006;180:35-38 
2. Mikołajczyk I, Rosołowski M, Łukaszyk A: Choroba stłuszczeniowa wątroby. Przegląd Gastroenterologiczny 2008;3(6):276-282 
3. Régnier M, Polizzi A, Guillou H, Loiseau N: Sphingolipid metabolism in non-alcoholic fatty liver diseases. Biochemie 2018;18(30): 
4. Kargulewicz A, Stankowiak-Kulpa H, Grzymisławski M. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – etiopatogeneza, 
epidemiologia, leczenie. Nowiny Lekarskie 2010;5(79):410-418 
5. Tomasiewicz K, Flisiak R, Halota W, Jaroszewicz J, Lebensztejn D, Lisik W,. Rekomendacje dotyczące postępowania w 
niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. Clin Exp HEPATOL. 2018;4(3):1-5 
6. Satapathy SK, Sanyal AJ: Epidemiology and Natural History of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Semin Liver Dis. 2015;35(3):1-5 
7. Hamaguchi M, Kojima T, Takeda N, Nakagawa T, Taniguchi H, Fujii K, Omatsu T, Nakajima T, Sarui H, Shimazaki M, Kato T, Okuda 
J, Ida K: The metabolic syndrome as a predictor of nonalcoholic fatty liver disease. Ann Intern Med. 2005;143(10):722-728 
8. Whalley S, Puvanachandra P, Desai A, Kennedy H: Hepatology outpatient service provision in secondary care: a study of liver 
disease incidence and resource costs. Clin Med (Lond). 2007;7(2):119-124 
9. Bedogni G, Miglioli L, Masutti F, Castiglione A, Crocè LS, Tiribelli C, Bellentani S: Incidence and natural course of fatty liver in the 
general population: the Dionysos study. Hepatology 2007;46(5):1387-1391 
10. Spengler EK, Loomba R: Recommendations for Diagnosis, Referral for Liver Biopsy, and Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver 
Disease and Nonalcoholic Steatohepatitis. Mayo Clin Proc. 2015;90(9):1233-1246 
11. Bellentani S: The epidemiology of non-alcoholic fatty liver disease. Liver Int. 2017;37(1):81-84 
12. Fan JG, Zhu J, Li XJ, Chen L, Li L, Dai F, Li F, Chen SY: Prevalence of and risk factors for fatty liver in a general population of 
Shanghai. China. J Hepatol. 2005;43(3):508-514 
13. Lonardo A, Lombardini S, Scaglioni F, Ballestri S, Verrone AM, Bertolotti M, Carulli L, Ganazzi D, Carulli N, Loria P: Fatty liver, 
carotid disease and gallstones: a study of age-related associations. World J Gastroenterol. 2006;12(36):5826-5833 
14. Hu X, Huang Y, Bao Z, Wang Y, Shi D, Liu F, Gao Z, Yu X: Prevalence and factors associated with nonalcoholic fatty liver disease  
in Shanghai work-units. BMC Gastroenterol. 2012;12(123) 
15. Eguchi Y, Hyogo H, Ono M, Mizuta T, Ono N, Fujimoto K, Chayama K, Saibara T i JSG-NAFLD: Prevalence and associated 
metabolic factors of nonalcoholic fatty liver disease in the general population from 2009 to 2010 in Japan: a multicenter large 
retrospective study. J Gastroenterol. 2012;47(5):586-595 
16. Park SH, Jeon WK, Kim SH, Kim HJ, Park DI, Cho YK, Sung IK, Sohn CI, Keum DK, Kim BI: Prevalence and risk factors of non-
alcoholic fatty liver disease among Korean adults. J Gastroenterol Hepatol. 2006;21(1):138-143 
17. Wang Z, Xu M, Peng J, Jiang L, Hu Z, Wang H, Zhou S, Zhou R, Hultström M, Lai EY: Prevalence and associated metabolic factors  
of fatty liver disease in the elderly. Exp Gerontol. 2013;48(8):705-709 
18. Bertolotti M, Lonardo A, Mussi C, Baldelli E, Pellegrini E, Ballestri S, Romagnoli D, Loria P: Nonalcoholic fatty liver disease and 
aging: epidemiology to management. World J Gastroenterol. 2014;20(39):14185-14204 
19. Lonardo A, Bellentani S, Argo CK, Ballestri S, Byrne CD, Caldwell SH, Cortez-Pinto H, Grieco A, Machado MV, Miele L, Targher G: 
Epidemiological modifiers of non-alcoholic fatty liver disease: Focus on high-risk groups. Dig Liver Dis. 2015;47(12):997-1006 
20. Bellentani S, Saccoccio G, Masutti F, Crocè LS, Brandi G, Sasso F, Cristanini G, Tiribelli C: Prevalence of and risk factors for 
hepatic steatosis in Northern Italy. Ann Intern Med. 2000;132(2):112-117 
21. Marchesini G, Bugianesi E, Forlani G, Cerrelli F, Lenzi M, Manini R, Natale S, Vanni E, Villanova N, Melchionda N, Rizzetto M: 
Nonalcoholic fatty liver, steatohepatitis, and the metabolic syndrome. Hepatology. 2003;37(4):917-923 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2018;3(4):15-20 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

19 

 
PRACA POGLĄDOWA 

 

22. Anstee QM, Targher G, Day CP: Progression of NAFLD to diabetes mellitus, cardiovascular disease or cirrhosis. Nat Rev 
Gastroenterol Hepatol. 2013;40(6):330-344 
23. Sung KC, Wild SH, Byrne CD: Development of new fatty liver, or resolution of existing fatty liver, over five years of follow-up, 
and risk of incident hypertension. J Hepatol. 2014;60(5):1040-1045 
24. Michelotti GA, Machado MV, Diehl AM: NAFLD, NASH and liver cancer. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;10(11):656-665 
25. Targher G, Bertolini L, Rodella S, Tessari R, Zenari L, Lippi G, Arcaro G: Nonalcoholic fatty liver disease is independently 
associated with an increased incidence of cardiovascular events in type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 2007;30(8):2119-2121 
26. Byrne CD, Olufadi R, Bruce KD, Cagampang FR, Ahmed MH: Metabolic disturbances in non-alcoholic fatty liver disease. Clin Sci 
(Lond). 2009;116(7):539-564 
27. Vos MB: Nutrition and nonalcoholic fatty liver disease in children. Curr. Gastroenterol. Rep. 2008;10:308-315 
28. Barshop NJ, Francis CS: Nonalcoholic fatty liver disease as a comorbidity of childhood obesity. Ped. Health. 2009;3(3):271-281 
29. Abid A, Taha O, Nseir W, Farah R, Grosovski M, Assy N: Soft drink consumption is associated with fatty liver disease 
independent of metabolic syndrome. J Hepatol. 2009;51(5):918-924 
30. Byrne CD, Targher G: Ectopic fat, insulin resistance, and nonalcoholic fatty liver disease: implications for cardiovascular disease. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014;34(6):1155-1161 
31. Akahoshi M, Amasaki Y, Soda M, Tominaga T, Ichimaru S, Nakashima E, Seto S, Yano K: Correlation between fatty liver and 
coronary risk factors: a population study of elderly men and women in Nagasaki, Japan. Hypertens Res. 2001;24(4):337-343 
32. Softic S, Cohen DE, Kahn CR: Role of Dietary Fructose and Hepatic De Novo Lipogenesis in Fatty Liver Disease. Dig Dis Sci. 
2016;61(5):1282-1293 
33. Ter Horst KW, Serlie MJ. Fructose Consumption, Lipogenesis, and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Nutrients. 2017;9(9):981 
34. Dushay JR, Toschi E, Mitten EK, Fisher FM, Herman MA, Maratos-Flier E: Fructose ingestion acutely stimulates circulating FGF21 
levels in humans. Mol Metab. . 2015;4(1):51-57 
35. Theytaz F, de Giorgi S, Hodson L, Stefanoni N, Rey V, Schneiter P, Giusti V, Tappy L: Metabolic fate of fructose ingested with and 
without glucose in a mixed meal. Nutrients. . 2014;6(7):2632-2649 
36. Chong MF, Fielding BA, Frayn KN: Mechanisms for the acute effect of fructose on postprandial lipemia. Am J Clin Nutr. 
2007;85(6):1511-1520 
37. Parks EJ, Skokan LE, Timlin MT, Dingfelder CS: Dietary sugars stimulate fatty acid synthesis in adults. J Nutr. . 2008;138(6):1039-
1046 
38. Faeh D, Minehira K, Schwarz JM, Periasamy R, Park S, Tappy L: Effect of fructose overfeeding and fish oil administration on 
hepatic de novo lipogenesis and insulin sensitivity in healthy men. Diabetes. 2005;54(7):1907-1913 
39. Stanhope KL, Schwarz JM, Keim NL, Griffen SC, Bremer AA, Graham JL, Hatcher B, Cox CL, Dyachenko A, Zhang W, McGahan JP, 
Seibert A, Krauss RM, Chiu S, Schaefer EJ, Ai M, Otokozawa S, Nakajima K, Nakano T, Beysen C, Hellerstein MK, Berglund L, Havel PJ: 
Consuming fructose-sweetened, not glucose-sweetened, beverages increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin 
sensitivity in overweight/obese humans. J Clin Invest. 2009;119(5):1322-1334 
40. Schwarz JM, Noworolski SM, Wen MJ, Dyachenko A, Prior JL, Weinberg ME, Herraiz LA, Tai VW, Bergeron N, Bersot TP, Rao MN, 
Schambelan M, Mulligan K: Effect of a High-Fructose Weight-Maintaining Diet on Lipogenesis and Liver Fat. J Clin Endocrinol Metab. 
2015;100(6):2432-2442 
41. Chung M, Ma J, Patel K, Berger S, Lau J, Lichtenstein AH: Fructose, high-fructose corn syrup, sucrose, and nonalcoholic fatty liver 
disease or indexes of liver health: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2014;100(3):833-849 
42. Sathiaraj E, Chutke M, Reddy MY, Pratap N, Rao PN, Reddy DN, Raghunath M: A case-control study on nutritional risk factors  
in non-alcoholic fatty liver disease in Indian population. Eur J Clin Nutr. 2011;65(4):533-537 
43. Zelber-Sagi S, Nitzan-Kaluski D, Goldsmith R, Webb M, Blendis L, Halpern Z, Oren R: Long term nutritional intake and the risk for 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a population based study. J Hepatol. 2007;47(5):711-717 
44. Musso G, Gambino R, De Michieli F, Cassader M, Rizzetto M, Durazzo M, Fagà E, Silli B, Pagano G: Dietary habits and their 
relations to insulin resistance and postprandial lipemia in nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology 2003;37(4):909-916 
45. Capanni M, Calella F, Biagini MR, Genise S, Raimondi L, Bedogni G, Svegliati-Baroni G, Sofi F, Milani S, Abbate R, Surrenti C, 
Casini A: Prolonged n-3 polyunsaturated fatty acid supplementation ameliorates hepatic steatosis in patients with non-alcoholic 
fatty liver disease: a pilot study. Aliment Pharmacol Ther. 2006;23(8):1143-1151 
46. Marchesini G, Petta S, Dalle Grave R: Diet, weight loss, and liver health in nonalcoholic fatty liver disease: Pathophysiology, 
evidence, and practice. Hepatology. 2016;63(6):2032-2043 
47. Thomas EL, Brynes AE, Hamilton G, Patel N, Spong A, Goldin RD, Frost G, Bell JD, Taylor-Robinson SD: Effect of nutritional 
counselling on hepatic, muscle and adipose tissue fat content and distribution in non-alcoholic fatty liver disease. World J 
Gastroenterol. 2006;12(36):5813-5819 
48. Shah K, Stufflebam A, Hilton TN, Sinacore DR, Klein S, Villareal DT: Diet and exercise interventions reduce intrahepatic fat 
content and improve insulin sensitivity in obese older adults. Obesity (Silver Spring). 2009;17(12):2162-2168 
49. Capanni M, Calella F, Biagini MR, Genise S, Raimondi L, Bedogni G, Svegliati-Baroni G, Sofi F, Milani S, Abbate R, Surrenti C, 
Casini A: Prolonged n-3 polyunsaturated fatty acid supplementation ameliorates hepatic steatosis in patients with non-alcoholic 
fatty liver disease: a pilot study. Aliment Pharmacol Ther. 2006;23(8):1143-1151 
50. Zelber-Sagi S, Salomone F, Mlynarsky L: The Mediterranean dietary pattern as the diet of choice for non-alcoholic fatty liver 
disease: Evidence and plausible mechanisms. Liver Int. 2017;37(7):936-949 
51. Godos J, Federico A, Dallio M, Scazzina F: Mediterranean diet and nonalcoholic fatty liver disease: molecular mechanisms  
of protection. Int J Food Sci Nutr. 2017;68(1):18-27 
52. Abenavoli L, Milic N, Peta V, Alfieri F, De Lorenzo A, Bellentani S: Alimentary regimen in non-alcoholic fatty liver disease: 
Mediterranean diet. World J Gastroenterol. 2014;20(45):16831-18640 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2018;3(4):15-20 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20 

 
PRACA POGLĄDOWA 

 

53. Suárez M, Boqué N, Del Bas JM, Mayneris-Perxachs J, Arola L, Caimari A: Mediterranean Diet and Multi-Ingredient-Based 
Interventions for the Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Nutrients. 2017;9(10):E1052 
54. Younossi ZM, Stepanova M, Afendy M, Fang Y, Younossi Y, Mir H, Srishord M: Changes in the prevalence of the most common 
causes of chronic liver diseases in the United States from 1988 to 2008. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011;9(6):524-530 
55. Williams CD, Stengel J, Asike MI, Torres DM, Shaw J, Contreras M, Landt CL, Harrison SA: Prevalence of nonalcoholic fatty liver 
disease and nonalcoholic steatohepatitis among a largely middle-aged population utilizing ultrasound and liver biopsy: a 
prospective study. Gastroenterology. 2011;140(1):124-131 
56. Machado M, Marques-Vidal P, Cortez-Pinto H: Hepatic histology in obese patients undergoing bariatric surgery. J Hepatol. 
2006;45(4):600-606 
57. Zoppini G, Fedeli U, Gennaro N, Saugo M, Targher G, Bonora E: Mortality from chronic liver diseases in diabetes. Am J 
Gastroenterol. 2014;109(7):1020-1025 
58. Targher G, Day CP, Bonora E: Risk of cardiovascular disease in patients with nonalcoholic fatty liver disease. N Engl J Med. 
2010;363(14):1341-1350 
59. Byrne CD: Dorothy Hodgkin Lecture 2012: non-alcoholic fatty liver disease, insulin resistance and ectopic fat: a new problem in 
diabetes management. Diabet Med. 2012;29(9):1098-1107 
60. Sloboda DM, Li M, Patel R, Clayton ZE, Yap C, Vickers MH: Early life exposure to fructose and offspring phenotype: implications 
for long term metabolic homeostasis. J Obes. 2014. 
61. Bray GA, Popkin BM: Dietary sugar and body weight: have we reached a crisis in the epidemic of obesity and diabetes?: health 
be damned! Pour on the sugar. Diabetes Care. 2004;37(4): 
62. Cortez-Pinto H, Jesus L, Barros H, Lopes C, Moura MC, Camilo ME: How different is the dietary pattern in non-alcoholic 
steatohepatitis patients? Clin Nutr. 2006;25(5):816-823 
63. Foster GD, Wyatt HR, Hill JO, Makris AP, Rosenbaum DL, Brill C, Stein RI, Mohammed BS, Miller B, Rader DJ, Zemel B, Wadden 
TA, Tenhave T, Newcomb CW, Klein S: Weight and metabolic outcomes after 2 years on a low-carbohydrate versus low-fat diet: a 
randomized trial. Ann Intern Med. 2010;153(3):147-157 
 
 


