
STRESZCZENIE 

 Choroby układu krążenia stanowią najważniejszą przyczynę umieralności w Polsce. 

Przeprowadzono bardzo wiele badań epidemiologicznych i klinicznych celem poznania 

czynników ryzyka miażdżycy, ich wpływu na jej rozwój oraz rozpowszechnienia tych 

czynników w poszczególnych populacjach. Dyslipidemia oraz otyłość są bardzo częstymi 

czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce. 

Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń lipidowych oraz otyłości 

w populacji osób w wieku 35–65 lat biorących udział w projekcie „Weź sobie zdrowie do 

serca” na terenie powiatu janowskiego. Celem dodatkowym była ocena skuteczności terapii 

hipolipemizującej oraz ocena korelacji pomiędzy zaburzeniami lipidowymi i otyłością 

a wybranymi czynnikami demograficznymi (wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, miejsce 

zamieszkania). 

 

Materiał:  

Badaniem objęto osoby zamieszkałe na terenie powiatu janowskiego w 15 

miejscowościach w ramach funkcjonowania Mobilnego Punktu Porad oraz w Stacjonarnym 

Punkcie Porad, który funkcjonował w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. Badaną populację stanowiło 3001 osób w wieku 35–65 lat, 

w tym 1254 osób płci męskiej (41,8 %) i 1747 płci żeńskiej (58,2%). Osoby badane zostały 

przyporządkowane do sześciu przedziałów wiekowych: 35–40, 41–45, 46–50, 51–55, 56–60, 

61–65 lat.  

 

Metodyka badania:  

 Jednym z narzędzi badawczych był kwestionariusz ankiety. Pierwsza część 

kwestionariusza dotyczyła wybranych danych demograficznych (wiek, płeć, wykształcenie, 

miejsce zamieszkania, stan cywilny), natomiast druga część dotyczyła chorób przebytych 

w przeszłości i chorób aktualnie leczonych.  

 U wszystkich 3001 badanych w wieku 35-65 lat dokonano pomiaru ciśnienia 

tętniczego oraz pomiarów antropometrycznych. U wszystkich uczestników badania pobrano 

na czczo krew do badania celem oceny lipidogramu. 



 Ryzyko sercowo-naczyniowe oceniono u 377 pacjentów leczonych już wcześniej 

hipolipemizująco. Do stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego użyto tabeli POL-SCORE 

2015 oraz Wytycznych ESC dotyczących prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w 

praktyce klinicznej w 2016 roku. Dokonano analizy statystycznej uzyskanych wyników.  

 

Wyniki: 

 76,6% osób w badanej populacji miało zaburzenia lipidowe. Aż 64% badanej 

populacji miało nierozpoznane i nieleczone zaburzenia lipidowe, w tym 8,4% izolowaną 

hipertriglicerydemię. 68,2% badanej populacji miało hipercholesterolemię. 18,4% osób 

z hipercholesterolemią było leczonych hipolipemizująco, a 7,1% skutecznie. 32,6 % badanej 

populacji miało hipertriglicerydemię. Zaburzenia lipidowe były istotnie bardziej 

rozpowszechnione w starszych grupach wiekowych oraz wśród mężczyzn. Zarówno odsetek 

osób aktualnie leczonych z powodu hiperlipidemii jak i z nowym rozpoznaniem zaburzeń 

lipidowych był wyższy wśród mężczyzn (odpowiednio 13,4%; 67,1%) niż wśród kobiet 

(odpowiednio 12,0%; 61,6%) (p = 0,000*). Tylko u kobiet zaobserwowano wpływ stanu 

cywilnego, poziomu wykształcenia oraz  miejsca zamieszkania na występowanie dyslipdemii. 

Zaburzenia lipidowe były częstsze wśród kobiet stanu wolnego, o niższym poziomie 

wykształcenia oraz mieszkanek miast. Wśród 377 osób leczonych hipolipemizująco 32,4% 

miało bardzo wysokie RSN, 28,2% wysokie, a 39,4% umiarkowane lub łagodne. Skutecznie 

leczonych hipolipemizująco było 38,6% pacjentów, a wśród chorych bardzo wysokiego 

ryzyka sercowo-naczyniowego tylko 15,6%. Zaobserwowano, że kobiety stanu wolnego 

znamiennie częściej były leczone hipolipemizująco. 

 W badanej populacji 41,0% było otyłych, podobny udział dotyczył pacjentów 

z nadwagą (39,1%). Osoby z prawidłową masą ciała stanowiły 19,9% ogółu populacji. 

Prawidłowa masa ciała częściej występowała wśród kobiet (23,6%) aniżeli mężczyzn 

(14,8%). W kategorii nadwaga wyższy udział odnotowano wśród mężczyzn (44%) 

w porównaniu z kobietami (35,6%). Zbliżone udziały kobiet (40,8%) i mężczyzn (41,1%) 

były otyłe. Nadmierna masa ciała była zatem znamiennie częstsza wśród mężczyzn. Poza tym 

zaobserwowano wśród mężczyzn wpływ stanu cywilnego na masę ciała – żonaci mężczyźni 

istotnie częściej mieli nadmierną masę ciała. Wśród kobiet zaobserwowano znamienny wzrost 

rozpowszechnienia nadwagi i otyłości wraz z wiekiem. Kobiety z niższym wykształceniem 

oraz mieszkające na wsi częściej miały nadmierną masę ciała. Jeszcze częstsza była otyłość 

brzuszna, którą na podstawie obwodu talii stwierdzono u 81,2% osób, a na podstawie WHtR 



u 87,1%. W badanej populacji otyłość brzuszna definiowana WHtR istotnie częściej 

występowała wśród mężczyzn (92,7%) niż wśród kobiet (83,1%), a definiowana WC istotnie 

częściej występowała wśród kobiet (84,8%) niż wśród mężczyzn (76,2%). Częstość otyłości 

brzusznej niezależnie od przyjętego kryterium rosła z wiekiem w przypadku obydwu płci oraz 

była znamiennie częstsza u osób z niższym wykształceniem. 

 

Wnioski: 

1. W badanej populacji stwierdzono duże rozpowszechnienie zaburzeń lipidowych 

i otyłości. 

2. Istnieje pilna potrzeba opracowania bardziej skutecznych strategii zapobiegania 

i skutecznego leczenia dyslipidemii oraz otyłości. 

3. Wybrane czynniki mogą determinować rozpowszechnienie zaburzeń lipidowych oraz 

otyłości. 

4. Badani wymagają planowych działań zarówno profilaktycznych, w zakresie promocji 

zdrowia oraz terapeutycznych, które będą miały bezpośrednie przełożenie na poprawę 

stanu zdrowia i rokowania w przyszłości. 

 



SUMMARY 

 Cardiovascular diseases are the most important cause of death in Poland. A lot of 

epidemiological studies and clinical trials were performed in order to establish potential risk 

factors for atherosclerosis, their impact on plaque develompent and the prevalence of 

cardiovascular risk factors in selected groups of patients. Dyslipidemia and obesity are the 

most frequent cardiovascular risk factors in Poland. 

The aim of presented study was to estimate the prevalence of dyslipidemia and obesity 

in the selected population of subjects aged 35–65 years old taking part in project ‘Weź sobie 

zdrowie do serca’ and living in the district of Janów Lubelski. The additional objective was to 

assess the effectiveness of lipid-lowering therapy and correlations between dyslipidemia, 

obesity and selected factors (age, gender, marital status, educational level, place of residence). 

 

Material: 

 The study involved 3001 residents of the Janów Lubelski district aged between 35 and 

65 years, including 1254 males (41,8%) and 1747 females (58,2%). Subjects were categorized 

into six 5-year age range groups: 35–40, 41–45, 46–50, 51–55, 56–60, 61–65 years. 

 

Methodology of research:  

 Selected demographic data (age, gender, marital status, educational level, place of 

residence), actual health status and past medical history were collected using a questionnaire. 

Each subject’s blood pressures and anthropometric characteristics were measured. Fasting 

serum lipid-profile was assessed. The risk of cardiovascular death was estimated using POL-

SCORE 2015 and 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical 

practice. Statistical analysis was performed. 

 

Results: 

 Dyslipiemia, both de novo and already treated, was detected in 76,6% subjects. 64% 

subjects did not know about diagnosis (8,4% about isolated hypertriglyceridemia). 68,2% 

suffered from isolated hypercholesterolemia. Only 18,4% subjects suffered from 

hypercholesterolemia took lipd-lowering therapy. 32,6% suffered from hypertriglyceridemia. 

Dyslipidemia was more prevalent in older age groups and in men. The percentage of men 



already treated for dyslipidemia and with de novo diagnosis was higher than in women (in 

men 13,4%; 67,1%; in women 12,0%; 61,6%) (p = 0,000*). Only in women there was 

association between marital status, educational level, place of residence and dyslipidemia. 

Dyslipidemia was more prevalent in single women, women with low education and women 

living in urban areas. In 377 subjects taking lipid-lowering therapy 32,4% had very high 

cardiovascular risk, 28,2% high and 39,4% low or moderate. 38,6% was treated effectively. 

Only 15,6% of patients with very high cardiovascular risk was treated effectively. Single 

women was more frequently treated with lipid-lowering therapy. In 41% subjects obesity was 

detected. Prevalence of overweight was similar (39, 1%). 19,9% subjects in population had 

normal weight. Norma weight was more frequent in women (23,6%) than in men (14,8%). 

More men (44%) than women (35,6%) were overweight. Prevalence of obesity was similar in 

women (40,8%) and men (41,1%). Overweight and obesity were more frequent in men than in 

women. Obesity was more prevalent in older age groups, but only in women. Abdominal 

obesity according to WC was detected in 81,2%. Abdominal obesity according to WHtR was 

detected in 87,1%. Abdominal obesity defined by WHtR was more prevalent in men (92,7%) 

than in women (83,1%). Abdominal obesity defined by WC was more prevalent in women 

(84,8%) than in men (76,2%). Abdominal obesity was more prevalent in older groups in both 

gender nevertheless the criteria. 

 


