
Streszczenie 

 

Obecnie częstość występowania nadwagi i otyłości przyjmuje w społeczeństwie rozmiar 

epidemii. Niesie to za sobą liczne, negatywne konsekwencje psychospołeczne i ekonomiczne, 

a także sprzyja występowaniu wielu powikłań zdrowotnych. Nadmierna masa ciała wywiera 

znaczący wpływ na sferę psychiczną pacjenta, obniża samoocenę i powoduje negatywne 

postrzeganie siebie. Insulinooporność jest zaburzeniem homeostazy glukozy, które wywołuje 

zmniejszoną wrażliwość organizmu na insulinę. Szacuje się, że wystąpienie insulinooporności 

wyprzedza o dekadę diagnozę cukrzycy typu 2 u pacjenta. Insulinooporność bardzo często 

towarzyszy nadwadze i otyłości,  a znajomość faktu jej występowania u pacjenta może mieć 

znaczący wpływ na proces terapeutyczny oraz uzyskiwane efekty redukcji masy ciała. 

Występowanie insulinooporności zmienia założenia leczenia dietetycznego i 

psychodietetycznego, jak i daje możliwość leczenia farmakologicznego. Znajomość wpływu 

różnych czynników, związanych z insulinoopornością, na proces redukcji masy ciała, pozwala 

na dostosowanie sposobu terapii, co poprawia efekty leczenia i przyspiesza proces 

terapeutyczny zmniejszenia insulinooporności oraz redukcji masy ciała. Wszystkie te czynniki 

mogą znacząco zmniejszyć rozpowszechnienie cukrzycy typu 2 w populacji. 

Celem badania była ocena wpływu czynników związanych z insulinoopornością oraz 

próba odpowiedzi jak te czynniki wpływają na insulinooporność oraz redukcję masy ciała. 

Badaniem objęto 140 osób podzielonych na 4 grupy: Grupa 1 – pacjenci z cukrzycą, 

insulinoopornością, stosujący farmakoterapię; Grupa 2 – pacjenci nie chorujący na cukrzycę, 

bez insulinooporności; Grupa 3 - pacjenci nie chorujący na cukrzycę, z insulinoopornością, 

stosujący leczenie farmakologiczne; Grupa 4 - pacjenci nie chorujący na cukrzycę, z 

insulinoopornością, nie stosujący leczenia farmakologicznego. Do badania zostali włączeni  

pełnoletni pacjenci z otyłością. W badaniu wykorzystano metody badawcze takie jak: 

kwestionariusz do badania zachowań żywieniowych i opinii na temat żywności i żywienia 

(Kwestionariusz QEB opracowany przez Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia, 

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka, PAN, maj 2013), Skala Oceny Ciała (Body Esteem 

Scale), Skala Samooceny Rosenberga – SES, wskaźnik Body Mass Index (BMI) oraz wskaźnik 

HOmeostatic Model Assessment (HOMA-IR). Podczas badania przeprowadzano również 

edukację żywieniową ukierunkowaną na leczenie pacjentów z insulinoopornością. Analizy 

statystycznej dokonano przy użyciu odpowiednich narzędzi statystycznych, za poziom 

istotności przyjmując p<0,05.  



Przeprowadzone badanie przyczyniło się do poznania wpływu różnych czynników 

związanych z insulinoopornością na stopień redukcji masy ciała. Otyłość i zaburzenia 

metaboliczne w znaczący sposób wpływały na samoocenę badanych. Badanie wykazało, że 

najwyższą samoocenę miały osoby otyłe bez towarzyszących zaburzeń metabolicznych, 

najgorzej zaś ocenili się pacjenci niechorujący na cukrzycę, z insulinoopornością, ale 

niestosujący farmakoterapii. Analizując wyniki uzyskane w testach stwierdzono, iż pacjenci z 

insulinoopornością nie leczeni metforminą nie uzyskali poprawy w zakresie samooceny w 

żadnej z badanych sfer. Badanie pozwoliło na wysnucie wniosku, że najistotniejszy wpływ na 

samoocenę badanych mają nie masa ciała czy BMI, a wiec parametry wizualnie określające 

pacjenta, ale stopień nasilenia zaburzeń metabolicznych, co przyczynia się do zmian w 

samoocenie związanej z długą i bezskuteczną walką z redukcją masy ciała. Korelacja z 

poziomem HOMA-IR sugeruje związek z objawami insulinooporności u badanych. 

Stwierdzono jednak, że największą redukcję zarówno masy ciała, jak i BMI uzyskano w grupie 

badanych bez insulinooporności stosujących się jedynie do zaleceń dietetycznych. Pacjentów 

tych można sklasyfikować jako, tzw. metabolicznie zdrowych otyłych. Początkowo pacjenci 

wykazywali niewielką wiedzę odnośnie zasad zdrowego żywienia oraz właściwego 

komponowania posiłków, a wiedzę na ten temat zdobywali głównie ze źródeł niemedycznych. 

Badanie pokazało, że w toku postępowania pacjenci korzystnie zmienili swoje zwyczaje 

żywieniowe oraz źródła pozyskiwania informacji na ten temat. Podczas obserwacji poprawie 

uległa również samoocena pacjentów w zakresie sposobu żywienia. Prowadzenie 

powtarzalnych edukacji wiązało się z osiągnięciem wymiernych korzyści, zarówno ze względu 

na ilość, jak i na jakość spożywanych posiłków. Przeprowadzone badanie wykazało szereg 

korzystnych zmian związanych z wieloczynnikowym aspektem opieki nad pacjentem z 

insulinoopornością. Potwierdzono, że stosowanie metforminy w grupie pacjentów 

insulinoopornych może stanowić alternatywę wobec stosowania samej diety. Wykazano 

również występowanie niższej samooceny u pacjentów insulinoopornych. Udowodniono, że 

istnienie insulinooporności wpływa na efekty w redukcji masy ciała u pacjentów. 

 


