
Streszczenie w języku polskim 

 

Wstęp 

 Zespół metaboliczny to współistnienie powiązanych ze sobą czynników ryzyka 

pochodzenia metabolicznego, które sprzyjają rozwojowi chorób sercowo – naczyniowych 

o podłożu miażdżycowym, a także cukrzycy typu 2. Komponentami zespołu metabolicznego 

są: otyłość brzuszna, dyslipidemia aterogenna, podwyższone ciśnienie krwi, 

insulinooporność, nieprawidłowa tolerancja glukozy, stan prozapalny i stan prozakrzepowy. 

 Do niedawna uważano, że zespół metaboliczny dotyczy wyłącznie populacji osób 

dorosłych. Ze względu na rosnącą zachorowalność na otyłość w populacji rozwojowej 

podjęto intensywne badania na temat jej skutków dla zdrowia w młodym wieku. Alarmujące 

dane skłoniły wiele ośrodków naukowych na całym świecie do podjęcia badań na temat 

współwystępowania czynników ryzyka pochodzenia metabolicznego (w tym występowania 

zespołu metabolicznego) w populacji dzieci i młodzieży, a także ich konsekwencji dla 

zdrowia w życiu dorosłym. 

Cel pracy 

 Celem pracy było przeprowadzenie analizy wybranych czynników ryzyka zespołu 

metabolicznego w populacji dzieci i młodzieży z otyłością. 

Cele szczegółowe: 

1. Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego w badanej populacji. 

2. Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka na występowanie zespołu 

metabolicznego w badanej populacji. 

3. Ocena zależności wybranych czynników ryzyka od płci w badanej populacji. 

4. Porównanie poziomu aktywności fizycznej i jakości życia w badanych podgrupach. 

Materiał i metody 

 Badaniami objęto 158 dzieci i młodzieży z rozpoznaną klinicznie otyłością w wieku 

10 – 17 lat (średnio 13,25 ± 2,21). Do badania zostali włączeni pacjenci ze stwierdzoną 

klinicznie otyłością oraz spełniający kryteria podane przez IDF z 2007r. (otyłość brzuszną 

stwierdzoną na podstawie obwodu talii, w przypadku dzieci powyżej 90 centyla).  



 Do badania zostali włączeni pacjenci, którzy wyrazili świadomą zgodę na udział 

w badaniu (w przypadku pacjentów poniżej 16r.ż. zgodę musieli również wyrazić rodzice lub 

opiekunowie prawni) po przekazaniu wszystkich informacji na temat badania. Z badań zostali 

wykluczeni pacjenci z zaburzeniami i schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, 

a także ci, którzy nie byli w stanie poruszać się samodzielnie, mieli zaburzenia psychiczne 

i poznawcze, a także pacjenci mający problem z  komunikowaniem się. 

 Badana populacja została podzielona ze względu na występowanie zespołu 

metabolicznego (wg kryterium IDF z 2007r.) oraz płeć. W badaniach zostały wykorzystane 

wyniki laboratoryjne krwi (poziom glukozy na czczo i lipidogram), pomiary ciśnienia krwi, 

masy ciała, wzrostu, obwodu talii i obwodu bioder.  

 Dodatkowo zostały przeprowadzone badania ankietowe dotyczące aktywności 

fizycznej, subiektywnego stanu zdrowia i jakości życia w postaci sondażu diagnostycznego 

z wykorzystaniem standaryzowanych kwestionariuszy: PAQ-C, PAQ-A oraz kwestionariusza 

EQ-5D-Y. 

Wyniki 

 Na podstawie analizy wyników stwierdzono, że zespół metaboliczny występował 

u 29% otyłych nastolatków i częściej obecny był u chłopców (32%) niż u dziewcząt (25%). 

W grupie otyłych osób z zespołem metabolicznym stwierdzono istotne różnice w pomiarach 

antropometrycznych, a także wynikach laboratoryjnych w porównaniu do osób bez zespołu 

metabolicznego (p<0,05). Wartości masy ciała, BMI, obwodu talii, obwodu bioder, 

wskaźnika talia wzrost (p<0,01), wieku i wzrostu (p<0,05) były istotnie wyższe u osób 

z zespołem metabolicznym w porównaniu do osób bez zespołu metabolicznego. 

Insulinooporność występowała istotnie częściej u osób z zespołem metabolicznym niż u osób 

bez zespołu metabolicznego (p<0,01). Nie stwierdzono różnic w poziomie aktywności 

fizycznej w badanych podgrupach, jednak zauważono, że osoby zespołem metabolicznym 

istotnie więcej czasu spędzały w pozycji siedzącej (p<0,05) niż osoby bez tego zespołu. Nie 

wykazano zależności pomiędzy występowaniem zespołu metabolicznego a poziomem jakości 

życia i subiektywną oceną stanu zdrowia. 

 Przy analizie zaburzeń metabolicznych względem płci stwierdzono, że obniżony 

poziom HDL istotnie częściej występował u otyłych dziewcząt (p<0,05), natomiast 

podwyższony poziom trójglicerydów i podwyższone ciśnienie krwi istotnie częściej 

występowały u otyłych chłopców (p<0,05). Nie stwierdzono zależności pomiędzy poziomem 



aktywności fizycznej a płcią. Nie stwierdzono również zależności pomiędzy poziomem 

jakości życia a płcią, natomiast zauważono, że badane dziewczęta istotnie gorzej oceniały 

swój stan zdrowia w porównaniu do chłopców (p<0,05). 

 

 Wnioski 

 

1. Częstość występowania zespołu metabolicznego w grupie otyłych dzieci i młodzieży 

jest wysoka, szczególnie w przypadku chłopców. Zasadnym jest zatem opracowanie 

i wdrażanie celowanych programów profilaktycznych oraz edukacyjnych dla dzieci 

i młodzieży z grupy ryzyka oraz ich rodziców. 

2. Na rozwój zespołu metabolicznego szczególnie narażone są starsze dzieci i młodzież, 

ze zwiększoną masą ciała i pomiarami antropometrycznymi, dyslipidemią aterogenną, 

podwyższonym ciśnieniem krwi, insulinoopornością oraz prowadzące siedzący tryb 

życia. 

3. Otyli chłopcy są szczególnie narażeni na występowanie podwyższonego poziomu 

trójglicerydów i ciśnienia krwi, a otyłe dziewczęta na występowanie obniżonego 

poziomu cholesterolu HDL. Należy zatem w sposób celowany ograniczyć ilość 

tłuszczów nasyconych oraz zwiększyć ilość tłuszczów nienasyconych w diecie dzieci 

i młodzieży z grupy ryzyka. 

4. Dzieci i młodzież z zespołem metabolicznym charakteryzują się podobnym poziomem 

aktywności fizycznej i jakości życia w odniesieniu do dzieci i młodzieży z otyłością. 

Ze względu na charakter obu schorzeń istotna jest edukacja prozdrowotna 

i wprowadzenie dodatkowej aktywności fizycznej u osób z grupy ryzyka. 
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