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Streszczenie 
Zespół zaburzeń zwany zespołem metabolicznym oraz niedobór witaminy D stają się coraz bardziej 
rozpowszechnionym problemem, który szczególnie dotyczy populacji osób w wieku podeszłym. Obecnie sugeruje się 
związek między nieprawidłowym stężeniem witaminy D w surowicy krwi, a występowaniem wielu zaburzeń oraz 
chorób, w tym zespołu metabolicznego. W poniższej pracy przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące 
tych dwóch zagadnień oraz krótki przegląd badań obserwacyjnych analizujących zależność między nimi. 
 
Słowa kluczowe: witamina D, zespół metaboliczny, osoby w wieku podeszłym 
 

Abstract 
Metabolic syndrome and vitamin D deficiency are becoming increasingly more prevalent problem that particularly 
affected the population of the elderly. Nowadays it is suggested a potential association between abnormal vitamin  
D levels and multiple pathological conditions including metabolic syndrome. This paper presents the basic 
information on these two issues and a brief overview of observational studies examining the relationship between 
them. 
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Wstęp 

Obecnie niedobór witaminy D jest powszechnie 
rozpoznawany wśród ogólnoświatowej populacji. 
Szczególnie problem ten dotyczy osób w wieku 
podeszłym. Szacuje się, że niedobór witaminy  
D występuje u 5-25% populacji osób starszych 
zamieszkujących środowisko domowe oraz może 
dochodzić do 60-80% u osób starszych 
instytucjonalizowanych [1]. Istotność tej kwestii  
w starzeniu odnosi się nie tylko do pośredniego wpływu 
witaminy D na masę kostną, ale również może 
przyczyniać się do rozwoju wielu innych 
nieprawidłowości, wśród których można wymienić 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej,  
 
 
 

 
 
nadciśnienie czy otyłość. Grupa wyszczególnionych 
zaburzeń składa się na tzw. zespół metaboliczny, który  
w ostatnich latach przybiera postać globalnej epidemii. 
Według the Cardiovascular Health Study częstość 
występowania zespołu metabolicznego u osób powyżej 
65 roku życia dotyczy 37,4% populacji kobiet oraz  
32,1% populacji mężczyzn [2]. Rola niedoborów 
witaminy D w rozwoju zespołu metabolicznego nie jest 
jeszcze poznana, jednak liczne badania wskazują na 
związek między tymi zjawiskami. Przedstawione 
problemy, w połączeniu z procesem starzenia się 
społeczeństwa, stanowią jeden z ważniejszych 
dylematów zdrowia publicznego. W prezentowanej pracy 
przedstawiony został krótki przegląd badań 
obserwacyjnych dotyczących powiązań pomiędzy 
niedoborami witaminy D a występowaniem zespołu 
metabolicznego u osób starszych. 
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Zespół metaboliczny 
Zespół metaboliczny definiowany jest poprzez 

współwystępowanie wzajemnie powiązanych ze sobą 
czynników zwiększających ryzyko wystąpienia miażdżycy 
oraz cukrzycy typu 2, a w konsekwencji ich powikłań w 
postaci zaburzeń ze strony układu sercowo-
naczyniowego. Składowe zespołu metabolicznego to 
podwyższone ciśnienie krwi, aterogenna dyslipidemia 
(hipertriglicerydemia oraz zmniejszone stężenie 
cholesterolu HDL), zaburzona tolerancja glukozy lub 
cukrzyca oraz otyłość. Ostatnio zwraca się uwagę na inne 
nieprawidłowości takie jak stan zapalny czy stan 
prozakrzepowy towarzyszące wymienionym zaburze-
niom. Definicja oraz kryteria diagnostyczne dla zespołu 
metabolicznego zaproponowane zostały przez kilka grup: 
Światową Organizację Zdrowia (the World Healt 
Organization – WHO), Europejską Grupę Badań nad 
Insulinoopornością (European Group for the Study  
of Insulin Resistance – EGIR), Amerykańskie Towarzystwo 
Endokrynologów Klinicznych (American Association  
of Clinical Endocrinologists – AACE), Narodowy Program 
Edukacji Cholesterolowej (National Cholesterol 
Education Program – Adult Treatment Panel III – 
NCEP/ATP III) oraz Międzynarodową Federację 
Diabetologiczną (the International Diabetes Federarion – 
IDF) (Tabela I) [2]. Pomimo znajomości wymienionych 
składowych oraz ich powikłań patomechanizm zespołu 
metabolicznego pozostaje niejasny. Jego rozwojowi  
z pewnością jednak sprzyjają: siedzący tryb życia, 
nieodpowiednia dieta, proces starzenia, a także czynniki 
genetyczne. Częstość występowania zespołu metabo-
licznego wzrasta wraz wiekiem, natomiast samo 
starzenie się jest ściśle związane z rozwojem zaburzeń 
prowadzących do jego rozwoju [2,3]. Występowanie 
zespołu metabolicznego w populacji amerykańskiej 
według przekrojowego badania NHANES III (Third 
National Health and Nutrition Examination Survey) 
osiąga poziom szczytowy pomiędzy 50. a 70 rokiem życia 
wśród mężczyzn oraz pomiędzy 60. a 70 rokiem życia 
wśród kobiet [3].  
 
Witamina D – krótka charakterystyka 

Witamina D jest rozpuszczalną w tłuszczach 
witaminą o charakterze hormonu steroidowego. Źródłem 
witaminy D dla człowieka jest jej synteza skórna oraz 
pokarm. Wyróżnia się dwie formy witaminy D: D2 
ergokalcyferol i D3 cholekalcyferol. Cholekalcyferol 
dostarczany jest do organizmu za pośrednictwem 
produktów pochodzenia zwierzęcego. Szczególnie 
wartościowym jego źródłem są tłuste ryby morskie takie 
jak: śledź, makrela czy łosoś [4]. Jednak przede 
wszystkim zapotrzebowanie na witaminę D pokrywane 
jest z syntezy skórnej [5]. Proces ten zachodzi w dwóch 
etapach. Znajdujący się w naskórku i skórze właściwej  
7-dehydrocholesterol, kolejno pod wpływem działania 

promieni słonecznych (UVB długość fali 290-315 nm)  
i temperatury ciała, ulega przemianie do witaminy D3.  
Z kolei ergokalcyferol z kolei występuje w roślinach  
i grzybach, dostarczany jest do organizmu ludzkiego 
jedynie za pośrednictwem spożywania produktów tego 
pochodzenia. Witamina D (D2 oraz D3) po dostaniu się 
do układu krążenia wiązana jest przez białko wiążące 
(DBP – Vitamin D binding protein) i transportowana jest 
do wątroby, gdzie ulega hydroksylacji przez D25-
hydroksylazę do 25-hydroksywitaminy D (25(OH)D).  
Ta nieaktywna forma przekształcana jest dalej w nerkach 
przez 25(OH)D-1α-hydroksylazę w formę aktywną  
1,25-dihydroksywitaminę (1,25(OH)2D) czyli kalcytriol. 
Hydroksylacja witaminy D do jej aktywnej formy zachodzi 
również za pośrednictwem tzw. hydroksylaz 
obwodowych w jelicie grubym, płucach, sutkach, 
gruczole sterczowym oraz komórkach β trzustki, 
śródbłonka, przytarczyc i monocytach [4]. Główną 
funkcją witaminy D jest regulacja gospodarki wapniowo-
fosforanowej, a jej niedobór początkowo łączony był 
przede wszystkim z występowaniem krzywicy u dzieci 
oraz osteomalacji u dorosłych. Obecnie niedobory 
witaminy D związane są również z występowaniem 
szeregu innych zaburzeń oraz chorób takich jak: 
nowotwory, stwardnienie rozsiane, choroby układu 
sercowo-naczyniowego, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, 
zaburzenia psychiczne, zaburzenia funkcji mięśni jak  
i ze wzrostem ryzyka śmiertelności [6].  
 
Diagnostyka oraz przyczyny niedoborów ze szczególnym 
uwzględnieniem osób w wieku podeszłym oraz osób 
otyłych 

W praktyce klinicznej diagnostyki niedoborów 
witaminy D zastosowanie znalazło oznaczanie jej 
głównego metabolitu 25(OH)D. Forma ta odzwierciedla 
syntezę skórną oraz podaż z pożywieniem zarówno 
cholekalcyferolu, jak i egrokalcyferolu. Deficyt witaminy 
D definiowany jest jako stężenie 25(OH)D w surowicy 
krwi poniżej 50 nmol/l (20ng/ml), stężenie 
suboptymalne to 50-75 nmol/l (20-30 ng/ml), natomiast 
stężenia optymalne mieszczą się pomiędzy 75, a 125 
nmol/ l (30-50 ng/ml). Dla stężeń 25(OH)D w surowicy 
krwi również ustalone zostały wartości toksyczne 
wynoszące powyżej 250 nmol/l (100ng/ml). Europejskie 
zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy  
D, pochodzące z 2013 roku, rekomendują suplementację 
witaminy D w dawce 800-2000 UI na dobę  
(20-50 µg/doba) przez cały rok dla osób ≥65 roku życia. 
Ponadto osobom otyłym zalecana jest dzienna dawka od 
1600-4000 IU (40-100 µg/doba), w zależności od masy 
ciała [7].  

Przyczyny niedoborów witaminy D to między 
innymi: zmniejszona synteza skórna w okresie zimowym 
na wysokich szerokościach geograficznych, na skutek 
unikania słońca lub stosowania kremów z filtrami 
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chroniącymi przed promieniowaniem, niewystarczająca 
podaż, zaburzone wchłanianie z przewodu pokarmowego  
w niektórych chorobach gastroenterologicznych, 
stosowanie leków przyspieszających jej katabolizm (leki 
przeciwpadaczkowe, glikokortykosteroidy, leki antyretro-
wirusowe, bisfosfoniany), niewydolność wątroby, 
niewydolność nerek oraz zespół nerczycowy. Szczególnie 
narażone na niedobory tej witaminy są osoby w wieku 
podeszłym. Starzenie się jest związane ze spadkiem 
stężenia 7-dehydrocholesterolu w skórze, według Holick  
i wsp. u osób 70 letnich  jego poziom może wynosić 25% 
wartości prezentowanych przez osoby młode [8].  
Do zmniejszenia syntezy skórnej witaminy D przyczyniają 
się również czynniki środowiskowe prowadzące do 
zmniejszonej ekspozycji skóry na promieniowanie 
słoneczne, takie jak ubiór zasłaniający ciało, brak 
aktywności na świeżym powietrzu, unieruchomienie czy 
instytucjonalizacja. Dodatkowo wraz z wiekiem 
obniżeniu ulega czynność nerek, co może prowadzić do 
redukcji syntezy 1,25(OH)2D [9]. Dieta osób starszych 
często jest uboga w tą witaminę. Starzenie się sprzyja 
także zmianom w przewodzie pokarmowym, które mogą 
utrudniać wchłanianie witaminy D z pożywienia  
[1]. Istotnym czynnikiem przyczyniającym się do 
zmniejszonych stężeń witaminy D w surowicy krwi jest 
otyłość – jedna z komponent zespołu metabolicznego. 
Rozprzestrzenienie otyłości wśród Amerykanów w wieku 
65 lat i więcej szacowane jest według danych zebranych 
w badaniu NHANES III na 37,5% [10]. W związku  
z szerzącą się na świecie epidemią otyłości, która  
w znacznym stopniu dotyczy populacji osób w wieku 
podeszłym, otyłość stanowi ważną dodatkową 
determinantę prowadzącą do deficytów witaminy  
D w grupie tych osób. Mechanizmy łączące otyłość  
i niedobór witaminy D nie są w pełni poznane. Nie 
wyjaśniona również pozostaje odpowiedź na pytanie czy 
niedobór witaminy D jest przyczyną czy skutkiem 
otyłości. Obecnie rozważa się kilka mechanizmów 
mogących przyczyniać się do niskich stężeń witaminy  
D w surowicy krwi osób otyłych. Z pewnością jednym  
z powodów może być chęć ukrycia rozmiarów ciała pod 
ubraniem oraz siedzący, domatorski tryb życia osób 
otyłych co zmniejsza ekspozycję skóry na słońce [11]. Co 
ciekawe, u osób w wieku podeszłym, mimo istotnej 
ujemnej zależności między procentową zawartością 
tłuszczu w ciele a stężeniem 25(OH)D, nie stwierdzono 
wpływu nawyków dotyczących ekspozycji skóry na 
słońce na poziom jej syntezy [12]. Jedną z rozważanych 
możliwych przyczyn niedoborów witaminy D u osób 
otyłych jest jej zaburzona synteza skórna. W badaniu 
przeprowadzonym przez Wortsmana i wsp. stężenie 
cholekalcyferolu na skutek ekspozycji na promieniowanie 
UVB w surowicy krwi osób z prawidłową masą ciała 
zwiększało się w istotnym stopniu (57%) w stosunku do 
osób otyłych. Jako przyczynę tej różnicy autorzy badania 

sugerują upośledzone uwalnianie witaminy D ze skóry do 
krwiobiegu u osób otyłych [13]. Witamina D jako związek 
rozpuszczalny w tłuszczach ulega magazynowaniu  
w tkance tłuszczowej, co w przypadku nadmiaru tkanki 
tłuszczowej może redukować jej biodostępność [14], co 
więcej wykazano, że większą zdolność sekwestracji 
witaminy D wykazuje tkanka tłuszczowa brzuszna  
w porównaniu do tkanki tłuszczowej podskórnej [15]. 
Kolejnym potencjalnym mechanizmem obniżonego 
stężenia witaminy D u osób otyłych jest zwiększona 
synteza aktywnego metabolitu witaminy D – 1,25(OH)2D 
w nerkach na skutek często towarzyszącej otyłości 
wtórnej nadczynności przytarczyc, co w mechanizmie 
ujemnego sprzężenia zwrotnego hamuje produkcję 
25(OH)D w wątrobie [16]. 
 
Witamina D a występowanie zespołu metabolicznego – 
przegląd badań obserwacyjnych 

Większość dostępnej literatury potwierdza 
zależność pomiędzy stężeniem 25(OH)D w surowicy krwi 
a występowaniem zespołu metabolicznego u osób 
starszych. Dane pochodzące z poszczególnych prac 
pozostają jednak niespójne odnośnie poszczególnych 
składowych zespołu metabolicznego. Analiza danych 
pochodząca z kohortowego badania przeprowadzonego  
w Holandii (the Rotterdam Study) wśród osób powyżej 
55 roku życia zamieszkujących środowisko domowe 
jednej z dzielnic Rotterdamu (n=3240) wykazała 
zależność między stężeniem 25(OH)D a występowaniem 
zespołu metabolicznego i jego składowymi. Identyfikacja 
zespołu metabolicznego odbyła się za pomocą definicji 
zaproponowanej przez IDF (patrz tabela I). Grupa osób  
z niedoborem 25(OH)D charakteryzowała się znacznie 
częstszym występowaniem zespołu metabolicznego oraz 
chorób układu sercowo-naczyniowego (odpowiednio: 
41,8% i 20,6%) w porównaniu do grupy z prawidłowym 
jej stężeniem (odpowiednio 29,6% i 14,6%). W badaniu 
tym wykazano istotny spadek częstości występowania 
zespołu metabolicznego na każde dodatkowe 10 nmol/l 
stężenia 25(OH)D w surowicy krwi. Szczególny wpływ na 
związek między występowaniem zespołu metabolicznego  
a stężeniem 25(OH)D miał zwiększony obwód talii. Poza 
tym w analizie wieloczynnikowej stwierdzono ujemną 
korelację poziomu 25(OH)D ze stężeniem triglicerydów 
oraz stężeniem glukozy na czczo w surowicy krwi, a także 
dodatnią zależność ze stężeniem cholesterolu HDL  
[17]. Podobne wyniki uzyskano na podstawie danych 
zebranych w innym holenderskim badaniu 
przeprowadzonym na osobach w wieku podeszłym  
tj. w badaniu LASA (the Longitudinal Aging Study 
Amsterdam). Analizowaną kohortę stanowiło tutaj 1286 
osób pomiędzy 65. a 88 rokiem życia (średnia 75,00±6,54 
lat) zamieszkujących środowisko domowe. Zespół 
metaboliczny diagnozowany był na podstawie kryteriów 
zaproponowanych przez NCEP/ATP III (patrz tabela I),  
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a jego występowaniem charakteryzowało się 37% 
badanej populacji. Stężenie witaminy 25(OH)D  
w surowicy krwi badanych poniżej 50 nmol wiązało  
się istotnie ze zwiększonym ryzykiem zespołu 
metabolicznego (niezależnie od czynników takich jak 
wiek, płeć, pora roku, poziom edukacji, alkohol, palenie 
papierosów, aktywność fizyczna, obecność chorób 
przewlekłych oraz stężeń parathormonu w surowicy 
krwi). W badaniu tym wykazano liniową zależność 
pomiędzy stężeniami witaminy 25(OH)D w surowicy krwi 
mieszczącymi się pomiędzy 25 nmol a 75 nmol  
a obecnością zespołu metabolicznego. Ryzyko 
wystąpienia zespołu metabolicznego wraz ze spadkiem 
stężenia witaminy 25(OH)D w surowicy krwi w podanym 
zakresie wzrastało niemal 2-krotnie. Głównymi 
składowymi zespołu metabolicznego determinującymi 
ten związek okazały się być obwód talii oraz niskie 
stężenie w surowicy frakcji cholesterolu HDL. 
Nadciśnienie, wysokie stężenie triglicerydów oraz 
stężenie fruktozaminy nie były związane z poziomem 
witaminy D w surowicy krwi badanych [18].  

Lee i wsp. analizując dane pochodzące  
z kohortowego badania EMAS (the European Male 
Ageing Study) udowodnili związek między stężeniem 
25(OH)D a obecnością zespołu metabolicznego  
u nieinstytucjonalizowanych mężczyzn pomiędzy 40.  
a 79. rokiem życia (średnia 60±11 lat) zamieszkujących  
w ośmiu krajach Europy (w tym w Polsce). W celu oceny 
częstości występowania zespołu metabolicznego wśród 
badanych użyto wytycznych ATP III (patrz tabela  
I). Wszystkie ze składowych zespołu metabolicznego 
(obwód talii, rozkurczowe oraz skurczowe ciśnienie krwi, 
stężenie triglicerydów, cholesterolu HDL, glukozy) 
wykazały zależność ze stężeniem witaminy D w surowicy 
krwi [19]. Również w badaniu Godala i wsp. 
przeprowadzonym na niewielkiej grupie mieszkanek 
Łodzi w wieku pomenopauzalnym (n=87) wykazano 
obecność znacznie niższych stężeń witaminy  
D w surowicy krwi kobiet z zespołem metabolicznym  
w stosunku do kobiet nie prezentujących obecności  
tego zespołu (9,32±3,58 ng/ml vs. 23,52±6,84 ng/ml; 
p<0,001). W analizie tej do rozpoznania zespołu 
metabolicznego wykorzystano kryteria zaproponowane 
przez IDF (patrz tabela I) [20].  

Próba oceny związku pomiędzy stężeniem 25(OH)D 
a występowaniem zespołu metabolicznego podjęta 
została również w populacji azjatyckiej. W chińskim 
badaniu przekrojowym NHAPC (the Nutrition and Health 
of Aging Population in China) grupę badaną stanowiły 
nieinstytucjonalizowane osoby pomiędzy 50. a 70. 
rokiem życia, zamieszkujące dwa duże chińskie miasta: 
Beijing i Shanghai (n=3262). Rozpoznanie zespołu 
metabolicznego odbywało się na podstawie kryteriów 
NCEP/ATP III (patrz tabela I) dostosowanych  
do wskaźników antropometrycznych populacji amery-

kańskiej pochodzenia azjatyckiego. Należy podkreślić,  
że prawie 94% badanej populacji charakteryzowało  
się stężeniem 25(OH)D w surowicy krwi poniżej 
rekomendowanych wartości. Ryzyko wystąpienia zespołu 
metabolicznego wzrastało o 27% u osób ze stężeniem 
25(OH)D <50 nmol/l w stosunku do osób  
u których stężenie było ≥50 nmol/l w surowicy krwi. 
Wykazano także odwrotną korelację pomiędzy stężeniem 
25(OH)D a: glikemią na czczo, obwodem talii oraz 
rozkurczowym ciśnieniem krwi. Grupa mężczyzn  
z wyższymi stężeniami 25(OH)D charakteryzowała się 
korzystniejszym profilem lipidowym (niższe stężenie 
triglicerydów; wyższe stężenie cholesterolu HDL). 
Ponadto u osób z nadwagą lub otyłością zaobserwowano 
odwrotną zależność pomiędzy stężeniami 25(OH)D  
a stężeniami insuliny na czczo oraz wskaźnikiem HOMA-
IR [21]. Zależność między występowaniem zespołu 
metabolicznego a stężeniami witaminy D potwierdziło 
także badanie KEEP (the Korean Elderly Environmental 
Panel) przeprowadzone wśród 301. Koreańczyków 
powyżej 60 roku życia (średnia wieku 70,4±5,23 lat) 
zamieszkujących Seul. Podobnie jak w badaniu 
przeprowadzonym w Chinach zespół metaboliczny 
rozpoznawany był przy pomocy kryteriów NCEP/ATP III 
(patrz tabela I) dostosowanych do populacji azjatyckiej,  
z tą różnicą, że ocenę otyłości dokonano za pomocą 
wskaźnika BMI, nie zaś za pomocą obwodu talii. 
Insulinooporność, nadciśnienie oraz hipertriglicery-
demia to komponenty zespołu metabolicznego, które 
okazały się być powiązane ze stężeniem 25(OH)D [22]. 
Ocenę zależności pomiędzy stężeniem 25(OH)D w suro-
wicy krwi, a występowaniem zespołu metabolicznego 
oraz jego składowych przeprowadzono również wśród 
nieinstytucjonalizowanych koreańskich kobiet w wieku 
pomenopauzalnym (n=4364). Analiza ta dokonana 
została na podstawie danych zebranych w latach 2008-
2010 pochodzących z badania the Korean National 
Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES). 
Podobnie jak w poprzednich badaniach azjatyckich 
zespół metaboliczny rozpoznawano przy użyciu wytycz-
nych NCEP/ATP III (patrz tabela I) dostosowanych do 
parametrów antropometrycznych tej populacji. W bada-
niu tym nie stwierdzono związku między Występo-
waniem zespołu metabolicznego a stężeniem 25(OH)D. 
Natomiast odnotowano zależność pomiędzy stężeniem 
25(OH)D, a składowymi zespołu metabolicznego tj. 
nadciśnieniem, podwyższonym stężeniem triglicerydów 
oraz obniżonym stężeniem cholesterolu HDL [23].  

Nie wszystkie wyniki badań są jednak jednoznaczne. 
Badanie kohortowe the Rancho Bernardo Study 
prowadzone wśród osób w wieku 44-96 lat, 
zamieszkujących środowisko domowe (n=1070) 
południowej Kalifornii, nie wykazało związku między 
występowaniem zespołu metabolicznego (kryteria 
NCEP/ATP III, patrz tabela I), a stężeniem witaminy 

37 

PRACA POGLĄDOWA 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2016;2:34-39 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

25(OH)D w surowicy krwi analizowanej populacji. Jeśli 
zaś chodzi o jego składowe stwierdzona została zależność 
pomiędzy stężeniem glukozy na czczo, a stężeniem 
witaminy 25(OH)D w surowicy krwi, jednak tylko dla 
grupy badanych mężczyzn. Przyczyną uzyskanych wyni-
ków może być wysoka ekspozycja na promieniowanie 
UVB mieszkańców Kalifornii, z czym wiąże się wysoka 
średnia wartość dla stężenia witaminy 25(OH)D  
w surowicy krwi wynosząca powyżej 100 nmol/l zarówno 
w grupie osób zdrowych, jak i prezentujących objawy 
zespołu metabolicznego. Wiek uczestników badania 
znajdował się w przedziale 44-96 lat, mimo to jego 
średnia wyniosła dla kobiet 74,6±10,7 lat, natomiast dla 
mężczyzn 74,5±9,5 lat (89% kobiet i 92% mężczyzn ≥60 
lat) [24]. 

Niezwykle ważne jest uzupełnianie niedoborów 
witaminy D także u osób zdrowych. Badania obserwa-
cyjne wykazują związek niedoborów 25(OH)D ze 
zwiększonym ryzykiem wystąpienia zespołu metabo-
licznego w przyszłości. Taką zależność potwierdziło 
badanie the Ely Study przeprowadzone w Wielkiej 
Brytanii na próbie losowo wybranych 524 osób pomiędzy 
40. a 69. rokiem życia nie prezentujących obecności 
cukrzycy. W badaniu tym 10-letnie ryzyko wystąpienia 
zespołu metabolicznego było odwrotnie proporcjonalne 
do stężeń 25(OH)D w surowicy krwi mierzonych na 
początku badania. Niskie stężenia witaminy D wiązały się 
istotnie ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń 
gospodarki węglowodanowej (mierzonej stężeniem 
glukozy na czczo oraz doustnym testem obciążenia 

glukozą) oraz insulinooporności (mierzonej stężeniem 
insuliny na czczo oraz wskaźnikiem HOMA-IR) [25].  
 
Podsumowanie 

Niedobór witaminy D w populacji osób starszych 
jest powszechnym problemem. Większość badań 
populacyjnych prowadzonych wśród osób w wieku 
podeszłym wykazuje związek pomiędzy występowaniem 
zespołu metabolicznego oraz jego komponentami  
z niedoborem tej witaminy. Jednak ilość tych badań jest 
wciąż stosunkowo niewielka. Dostępne dane pochodzące 
z badań epidemiologicznych nie są też w pełni 
jednoznaczne, aby wyciągać ostateczne wnioski na temat 
wpływu witaminy D na czynniki ryzyka zespołu 
metabolicznego. Konieczne jest dalsze prowadzenie 
badań w tym zakresie wśród osób starszych, również 
interwencyjnych, które to pozwolą wyjaśnić mechanizmy 
mogące przyczyniać się do analizowanych zależności. 
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Tabela I. Definicje oraz kryteria diagnostyczne rozpoznawania zespołu metabolicznego wg poszczególnych organizacji 
Table I. Definitions and diagnostic criteria for metabolic syndrome as proposed by different expert groups 

 WHO 1998 EGIR NCEP/ATP III AACE IDF 

Czynniki konieczne 
rozpoznania zespołu 

metabolicznego 

IGT, IFG, cukrzyca 
typu 2 lub 

insulinooporność 

Insulinooporność 
Stężenie insuliny w 

osoczu krwi>75 
percentyla 

3 z niżej 
wymienionych 

IGT lub IFG 

Obwód talii 
≥94 mężczyźni 

≥80 kobiety 
lub 

BMI>30kg/m2 

Czynniki dodatkowe 
rozpoznania zespołu 

metabolicznego 

2 z niżej 
wymienionych 

2 z niżej 
wymienionych 

― 
Jakikolwiek z niżej 

wymienionych 
2 z niżej 

wymienionych 

Otyłość brzuszna 
WHR>0,9 mężczyźni 

>0,85 kobiety 
BMI >30 kg/ m2 

Obwód talii 
≥94 mężczyźni 

≥80 kobiety 

Obwód talii 
≥102 mężczyźni 

≥88 kobiety 
BMI≥25kg/m2 ― 

Dyslipidemia 

Triglicerydy >150 
(mg/dl) 

HDL 
<35 mężczyźni 

<39 kobiety 

Triglicerydy >150 
(mg/dl) 

HDL 
<39 (mg/dl) 

Triglicerydy >150 
(mg/dl) 

HDL 
<40 mężczyźni 

<50 kobiety 

Triglicerydy >150 
(mg/dl) 

HDL 
<40 mężczyźni 

<50 kobiety 

Triglicerydy >150 
(mg/dl) 

HDL 
<40 mężczyźni 

<50 kobiety 

Ciśnienie tętnicze 
krwi (mmHg) 

≥140/90 
≥140/90 lub 

nadciśnienie leczone 
≥130/85 ≥130/85 

Skurczowe ≥130 lub 
rozkurczowe ≥85lub 
nadciśnienie leczone 

Glikemia 
IGT, IFG, cukrzyca 

typu 2 

Glikemia na czczo 
≥110 mg/dl, IGT lub 

IFG 

Glikemia na czczo 
≥110 mg/dl lub 

rozpoznana cukrzyca 
IGT lub IFG 

Glikemia na czczo 
≥100  mg/dl lub 

rozpoznana cukrzyca 

Inne 
Mikroalbuminuria 

≥20µg/min lub ACR 
>30mg/g 

― ― Inne ― 

IGT (Impaired Glucose Tolerance) – upośledzona tolerancja glukozy (glikemia po 2h od obciążenia glukozą 140-199 mg/dl); IFG 
(Impaired Fasting Glucose) – nieprawidłowa glikemia na czczo (glikemia 100-125 mg/dl/); WHR (Waist-Hip Ratio) – stosunek 
obwodu talii do obwodu bioder; BMI (Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała; HDL (High-density lipoprotein) – lipoproteiny  
o wysokiej gęstości; ACR (Albumin/Creatinine Ratio) – wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu 
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