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Streszczenie 
Otyłość nazywana jest stanem zwiększenia zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, co zwiększa ryzyko chorób  
i przedwczesnej umieralności. Tkanka tłuszczowa jest m.in. miejscem produkcji i sekrecji bioaktywnych białek 
zwanych adipocytokinami, uczestniczącymi w wielu procesach biologicznych. Znamy powszechnie dwa typu otyłości. 
Pierwszy – nazywany jest otyłością z prawidłowym profilem metabolicznym, drugi określa się mianem otyłości  
z wysokim czynnikiem zaburzeń metabolicznych. Obecnie obserwujemy stały wzrost odsetka osób otyłych, a problem 
ten dotyczy również osób starszych. W literaturze pojawia się coraz więcej badań oceniających zależności pomiędzy 
fenotypem otyłości a ryzykiem zdrowotnym wśród osób starszych. 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, otyłość, fenotypy otyłości 
 

Abstract 
Obesity is defined as an unhealthy excess of body fat, which increases the risk of medical illness and premature mor-
tality. Adipose tissue is sources of production and secretion of bioactive proteins called adipocytokines which plays 
role in many biological processes. We know two phenotypes of obesity. First is named obesity with normal metabolic 
profile, second is called obesity with high risk of metabolic disorders. The prevalence of obesity is rising progressively 
among all group, also in elderly people. In the current literature appear newly studies evaluation the relationship 
between the phenotype of obesity and health risks among the elderly. 
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Wprowadzenie 

Zaburzenia odżywiania są jednym z głównych 
problemów zdrowia publicznego. Zarówno zmiany 
związane z wiekiem jak też zmiany chorobowe mogą 
prowadzić do niedoborów żywieniowych i wyniszczenia 
organizmu. Z drugiej strony nadmierna podaż energii, 
ograniczenie aktywności fizycznej oraz zmiany 
hormonalnych są głównymi czynnikami otyłości. 
Występowanie nadwagi lub otyłości jak również stanu 
wyniszczenia organizmu są wskaźnikiem rokującym 
powikłania zdrowotne [1].  

Otyłość według Światowej Organizacji Zdrowia 
definiowana jest jako choroba przewlekła bez tendencji  

 
 
do samoistnego ustępowania, w której zespół objawów 
uzależniony jest od czynników zewnętrznych takich  
jak nieprawidłowe żywienie, stres, brak aktywności 
fizycznej i czynników wewnętrznych: metabolicznych, 
genetycznych i degeneracyjnych. Otyłość jest jednym  
z najczęstszych zaburzeń odżywiania w krajach rozwi-
niętych, objawiającym się nadmiernym, patologicznym 
nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w organizmie 
człowieka. Przyczyną otyłości w większości przypadków 
jest dodatni bilans energetyczny, czyli podaż energii 
przekraczającej zapotrzebowanie organizmu. Nadmierna 
ilość tkanki tłuszczowej nagromadzona w organizmie 
może prowadzić do wielu dysfunkcji, zwiększonego 
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ryzyka zachorowalności i śmiertelności. Wiadomo 
bowiem, że otyłość wiąże się z przewlekłym stanem 
zapalnym w organizmie co wynika z aktywności 
biologicznej tkanki tłuszczowej. Jeszcze do niedawna 
uważano, że tkanka tłuszczowa jest jedynie miejscem 
magazynowania energii. Obecnie wiadomo, że jest to 
organ aktywny biologicznie, wykazujący czynność auto-, 
para- oraz endokrynną. Tkanka tłuszczowa jest m.in. 
miejscem produkcji i sekrecji bioaktywnych białek 
zwanych adipocytokinami, uczestniczącymi w wielu 
procesach biologicznych. Produkty tkanki tłuszczowej 
pełnią istotną rolę w homeostazie organizmu, regulują 
przyjmowanie pożywienia, uczestniczą w metabolizmie 
lipidów i glukozy czy aktywności insuliny [2,3,4]. Tkanka 
tłuszczowa jest składnikiem koniecznym do prawidło-
wego funkcjonowania organizmu ludzkiego. W wielu 
przeprowadzonych badaniach potwierdzono różnice 
dotyczące roli jaką odgrywają różne jej typy  
w metabolicznej homeostazie ogólnoustrojowej. Coraz 
częściej podkreśla się znaczenie nie tyle ogólnej 
zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie ale jej 
postaci narządowej i trzewnej [5]. 
 
Otyłość u osób w wieku podeszłym 

Obserwowane w ostatnich dekadach starzenie się 
populacji jak również gwałtowny wzrost odsetka osób  
z otyłością spowoduje, że zdrowie publiczne stanie przed 
wyzwaniem sprostania konsekwencjom wynikającym ze 
wzrostu odsetka osób starszych z nadmierna masą ciała 
[6]. Osoby starsze stanowią najszybciej wzrastający 
odsetek populacyjny na całym świecie. Starzenie  
się społeczeństw oraz wydłużanie czasu trwania życia 
przyczyni się w konsekwencji do wzrostu liczby nieza-
kaźnych chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia 
tętniczego, cukrzycy typu 2, chorób zapalnych kości  
i stawów, zaćmy oraz występowania niektórych rodzajów 
nowotworów [7]. Otyłość jest jedną z głównych przyczyn 
prowadzących do rozwoju i nasilenia przewlekłych 
niezakaźnych schorzeń. U osób starszych otyłość 
prowadzi do rozwoju chorób przewlekłych, osłabienia 
funkcjonowania narządów oraz przedwczesnej umie-
ralności. Przede wszystkim jednak w tej grupie wiekowej 
otyłość może zaostrzać spadek aktywności ruchowej 
prowadząc obniżenia jakości życia [6,7,8]. Proces 
starzenia się związany jest ze wzrostem otyłości 
brzusznej, której towarzyszy nagromadzenie tkanki 
tłuszczowej w okolicy jamy brzusznej, uznawanej  
za główny czynnik insulinooporności i zespołu 
metabolicznego [9,10]. U otyłych osób starszych wzrasta 
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (nadciśnienia 
tętniczego, zaburzeń gospodarki lipidowej, miażdżycy), 
jak również chorób związanych z układem oddechowym, 
układem kostno-stawowym (zwyrodnienia stawów),  
a także przewodem pokarmowym [6,10,11].  

Należy jednak spojrzeć na zagadnienie otyłości 
wśród osób starszych również z innej perspektywy. 
Prowadzone badania wskazują, że osoby starsze z niskimi 
wartościami wskaźnika BMI mają wyższe ryzyko 
zachorowalności i śmiertelności niż osoby z odpowiednio 
wyższymi wartościami wskaźnika BMI. W niektórych 
badaniach zauważono, że otyłość w podeszłym wieku 
jest czynnikiem protekcyjnym w kierunku złamań biodra  
i kości udowej. U otyłych starszych kobiet dochodzi  
do wolniejszej utraty zmineralizowanej masy kostnej 
następującej po menopauzie [6,11]. 

Wciąż jednak trwają dyskusje nad ustaleniem 
właściwych punktów odcięcia dla wskaźnika BMI u osób 
starszych, jednak zagadnienie to wykracza poza ramy 
tego opracowania [12].  

Proces starzenia się wiąże się z ważnymi zmianami 
w składzie ciała oraz w jego metabolizmie. Pomiędzy  
20. a 70. rokiem życia dochodzi do postępującego 
zmniejszania się beztłuszczowej masy ciała, głównie 
masy mięśniowej (o około 40%) przy jednoczesnym 
wzroście zawartości tkanki tłuszczowej. Po przekroczeniu 
70. roku życia zmniejsza się zarówno beztłuszczowa masa 
ciała jak i masa tkanki tłuszczowej. Wraz ze zmianą 
składu ciała u osób starszych dochodzi również do 
zmiany dystrybucji tkanki tłuszczowej. Nagromadzenie 
wisceralnej tkanki tłuszczowej jest wyraźniej 
obserwowane w grupie kobiet starszych. Zlokalizowanie 
tkanki tłuszczowej w obszarze wisceralnym jest głównym 
czynnikiem upośledzonej tolerancji glukozy w grupie 
osób starszych [12,13]. Zarówno otyłość jak i sam proces 
starzenia charakteryzują się przewlekłym stanem 
zapalnym. Centralna i trzewna tkanka tłuszczowa,  
w przeciwieństwie do podskórnej tkanki tłuszczowej,  
jest głównym miejscem produkcji adipokin prozapalnych, 
co prowadzi do nasilenia stanu zapalnego w organizmie. 
Występujący stan zapalny w konsekwencji może prowa-
dzić do zmniejszania się zawartości beztłuszczowej masy 
ciała, upośledzenia funkcji układu immunologicznego, 
upośledzania funkcji poznawczych, przyspieszonego 
rozwoju miażdżycy czy rozwoju oporności na insulinę 
[12,13]. Produkty tkanki tłuszczowej, takie jak TNF-α czy 
IL-6 mogą wywierać kataboliczny wpływ na masę 
mięśniową, pełniąc rolę w rozwoju sarkopenii. 
Sarkopenia charakteryzuje się stałą, mimowolną utratą 
masy mięśniowej u osób starszych, prowadzącą  
do zmniejszenia wydolności fizycznej, kruchości  
i niepełnosprawności [12,13]. 
 
Epidemiologia otyłości wśród osób w podeszłym wieku 

Częstość występowania otyłości wzrasta stopniowo 
we wszystkich grupach wiekowych. Problem ten dotyczy 
równie populacji osób starszych [12,13]. W Stanach 
Zjednoczonych częstość występowania otyłości wśród 
osób w wieku 60 lat i więcej systematycznie wzrasta  
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z 23,6% w 1990 roku, do 32,0% w 2000 roku i 37,4%  
w 2010 roku. Należy również podkreślić, że częstość 
występowania otyłości w młodszej grupie wiekowej  
(65-74 lat) jest znacząco wyższa niż w starszej (75-84 lat)  
i najstarszej (powyżej 85 lat) – odpowiednio 20,3% vs 
16,6% vs 9,9% [12]. W Europie około 17,8% osób 
powyżej 65 roku życia jest otyłych, przy czym widoczne 
jest dość znaczne zróżnicowanie występowania otyłości 
w różnych krajach jak i w grupach wiekowych osób 
starszych. Przykładowo we Francji 17,9% osób w wieku 
65 lat i więcej jest otyłych (podobny odsetek w grupie 
kobiet i mężczyzn). Otyłość III stopnia rozpoznano u 1,1% 
omawianej grupy. Jednocześnie częstość występowania 
otyłości zmniejsza się wraz z wiekiem, tj. z 19,5%  
w grupie wiekowej 65-69 lat do 13,2% wśród osób 
powyżej 80 roku życia. W Hiszpanii otyłość rozpoznano 
wśród 35% osób w wieku 65 i więcej (30,6% mężczyzn, 
38,3% kobiet). Otyłość III stopnia rozpoznano u 1,2% 
osób [12,13,14]. 

  
Fenotypy otyłości 

Tkanka tłuszczowa rozmieszczona jest w całym 
organizmie, a obszary jej największej dystrybucji  
to brzuszno-trzewny, brzuszno-podskórny i pośladkowo-
udowy. W poszczególnych lokalizacjach tkanka tłuszczo-
wa różni się strukturą, funkcją, aktywnością metabo-
liczną i endokrynną, ekspresją genów oraz odmiennym 
wpływem na funkcjonowanie poszczególnych narządów 
[15]. Nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej  
w organizmie prowadzi do rozwoju otyłości, natomiast 
jej zlokalizowanie w okolicy brzusznej może stać się 
przyczyną insulinooporności, upośledzonej tolerancji 
glukozy, a to z kolei może prowadzić do rozwoju cukrzycy 
typu 2, dyslipidemii, podwyższonych wartości ciśnienia 
tętniczego, aktywacji procesów prozakrzepowych oraz 
prozapalnych będących czynnikami ryzyka rozwoju 
miażdżycy [16]. 

Powszechnie znane są dwa fenotypy otyłości: 
otyłość z prawidłowym profilem metabolicznym i otyłość 
z wysokim czynnikiem ryzyka zaburzeń metabolicznych. 
Charakteryzują się wysokim wskaźnikiem BMI oraz 
wysoką zawartością procentowej tkanki tłuszczowej. 
Ostatnio mówi się o występowaniu trzeciego fenotypu 
otyłości trudnego do rozpoznania, charakteryzującego 
się niskim wskaźnikiem BMI oraz metabolicznym 
czynnikiem ryzyka. Ten fenotyp otyłości dotyczy młodych 
osób w przedziale wiekowym 20-40 lat [17].  
Miejsce na Tabelę I. 
 
Fenotypy otyłości u osób w podeszłym wieku a ryzyko 
zdrowotne 

Występowanie otyłości u młodych osób jest 
uznanym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczynio- 
 

wych. U osób starszych podkreśla się, że obok otyłości, 
inne ważne czynniki mogą zwiększać ryzyko rozwoju tej 
grupy schorzeń. Obecnie wiadomo, że występowanie 
zespołu metabolicznego różni się wśród osób  
z podobnymi wartościami wskaźnika BMI, dlatego  
też ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych 
jest różne w różnych przedziałach wskaźnika masy ciała. 
W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się grupie osób 
otyłych, określanych "metabolicznie zdrowi otyli" (MHO 
– matabolically healthy obese). U tych osób pomimo 
podwyższonej wskaźnika BMI obserwuje się prawidłowy 
profil metaboliczny oraz brak występowania zespołu 
metabolicznego. Jednak wpływ tego fenotypu otyłości  
na ryzyko zdrowotne pozostaje kontrowersyjne. Wyniki 
badań prowadzonych w tym zakresie są sprzeczne.  
W grupie osób w wieku 35-55 lat (17 letnie badanie 
obserwacyjne), występowanie fenotypu MHO, wiązało 
się ze wzrostem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 
[18]. Wśród kobiet powyżej 45 roku życia w 10 letnim 
badaniu obserwacyjnym, występowanie otyłości bez 
zespołu metabolicznego nie wiązało się ze wzrostem 
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych [18]. Wyniki 
uzyskane z przytaczanych badań dotyczą populacji osób 
dorosłych, dlatego też formułowane w nich wnioski 
mogą nie mieć przełożenia na populację osób starszych, 
co może wiązać się ze zmianami zależności pomiędzy 
masą ciała, składem ciała, zachowaniami zdrowotnymi  
w populacji osób starszych. Występowanie fenotypu 
MHO u osób starszych może mieć odmienny efekt 
zdrowotny niż w młodszych populacjach [18].  

W przytaczanej powyżej pracy, Dhana i wsp. [18]  
et al. podjął się próby sprawdzenia zależności pomiędzy 
fenotypem MHO a występowaniem ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych u osób starszych. Grupę badaną 
stanowiło 5314 osób o średniej wieku 68 lat. Włączoną 
do badania populację podzielono na 6 podgrup: 
występowanie zespołu metabolicznego (n=2276)  
w grupie osób z prawidłową masą ciała, nadwagą  
i otyłością oraz brak występowania zespołu metaboli-
cznego (n=3038) w analogicznych podgrupach. Spośród 
wszystkich uczestników 57,2% nie miało zespołu 
metabolicznego, a 19,7% osób było otyłych. Fenotyp 
MHO rozpoznano u 4,9% ogółu badanych (n=260) oraz 
24,8% spośród osób otyłych. Częstość występowania 
tego fenotypu otyłości była wyższa w grupie kobiet.  
Na podstawie przeprowadzonych analiz, autorzy badania 
wysunęli trzy główne wnioski: 

1) Ryzyko wystąpienia chorób sercowo-
naczyniowych w grupie osób otyłych bez zespołu 
metabolicznego (fenotyp metabolicznie zdrowi 
otyli) w porównaniu do grupy osób z prawidłową 
masą ciała bez zespołu metabolicznego nie było 
znacząco wyższe.  
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2) Ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczy-
niowych było zwiększone u osób z rozpoznanym 
zespołem metabolicznym bez względu na masę 
ciała (norma, nadwaga, otyłość). 

3) 71,3% zależności pomiędzy wskaźnikiem BMI  
a chorobami sercowo-naczyniowymi tłumaczone 
było występowaniem zespołu metabolicznego.  

Podsumowując, występowanie otyłości bez zespołu 
metabolicznego nie zwiększa ryzyka wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych w grupie osób starszych. 
Jednakże występowanie zespołu metabolicznego zwię-
ksza ryzyko tych chorób układu krążenia bez względu  
na wartość wskaźnika BMI.  

Roberson i wsp. [19] w populacji 208 osób w wieku 
80 lat i więcej (średnia wieku 84±4 lat) ocenili wpływ 
występowania fenotypu MHO na ryzyko wystąpienia 
subklinicznych chorób sercowo-naczyniowych oraz stanu 
zapalnego. Fenotyp MHO rozpoznano w grupie 13,5% 
badanych – 9,0% mężczyzn oraz 14,6% kobiet. Populację 
badaną podzielono na 4 grupy: grupa osób zdrowych 
metabolicznie z prawidłowa masą ciała (n=21), grupa 
osób zdrowych metabolicznie z nadwagą lub otyłością 
(n=28), grupa osób niezdrowych metabolicznie z prawi-
dłową masą ciała (n=43), grupa osób niezdrowych 
metabolicznie z nadwagą lub otyłością (n=116). Nie 
wykazano istotnych różnic pomiędzy analizowanymi 
grupami w zakresie mierników chorób sercowo-
naczyniowych oraz stanu zapalnego. Autorzy 
podkreślają, że fenotyp "metabolicznie zdrowi otyli" 
występuje wśród osób w zaawansowanym wieku (80 lat  
i więcej) jednak ocena ryzyka metabolicznego na tej 
podstawie może nie być dokładna w omawianej grupie 
wiekowej. Powyższe wynika z faktu, że osoby starsze 
należą do grupy populacyjnej szczególnego ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych. Większość osób w wieku 
80 lat i więcej ma conajmniej jeden czynnik ryzyka 
metabolicznego, co może znacznie utrudniać proces 
kwalifikacji poszczególnych jednostek do różnych grup 
kategorii ryzyka. 

W kolejnym badaniu koreański zespół badawczy 
[20] ocenił związek pomiędzy fenotypami otyłości  
a częstością występowania nadciśnienia tętniczego  
w grupie 2352 osób w wieku 40-69 lat. W momencie 
włączania do badania wszyscy uczestnicy mieli 
prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi. Populację 
badaną podzielono na 6 grup: osoby zdrowe 
metabolicznie z prawidłową masą ciała (n=535), osoby 
zdrowe metabolicznie z nadwagą (n=283), osoby zdrowe 
metabolicznie z otyłością (n=135), osoby niezdrowe 
metabolicznie z prawidłową masą ciała (n=382), osoby 
niezdrowe metabolicznie z nadwagą (n=407) oraz osoby 
niezdrowe metabolicznie z otyłością (n=610). Wystą-
pienie nadciśnienia tętniczego badano podczas dwu-
letnich badań zdrowotnych przez okres 8 lat. Fenotyp 

MHO rozpoznano u 5,7% ogółu badanych oraz w grupie 
18,1% osób otyłych. Częstość występowania nadciśnienia 
tętniczego w okresie 8 lat była wyższa w grupie osób 
otyłych bez względu na występowanie komponentów 
zespołu metabolicznego. Ryzyko wystąpienia nadciśnie-
nia tętniczego było najwyższe w grupie otyłych 
niezdrowych metabolicznie a następnie w grupie osób  
z fenotypem MHO. Po uwzględnieniu wieku, płci, 
aktywności fizycznej, palenia tytoniu, spożywania 
alkoholu oraz wywiadu rodzinnego w kierunku wystę-
powania nadciśnienia, zwiększone ryzyko wystąpienia 
nadciśnienia tętniczego występowało w grupie osób 
zdrowych metabolicznie otyłych (HR – współczynnik 
ryzyka: 2,20), osób niezdrowych metabolicznie  
z nadwagą (HR: 1,47), osób niezdrowych metabolicznie 
otyłych (HR: 2,45) w porównaniu do grupy osób 
zdrowych metabolicznie z prawidłowa masą ciała. 
Autorzy badania wnioskują, że chociaż w literaturze 
pojawiają się prace wskazujące na występowanie 
fenotypu otyłości z korzystnym profilem metabolicznym 
to w przypadku ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego 
nie można mówić o zdrowym fenotypie otyłości.  
Osoby otyłe, zdrowe metabolicznie są narażone  
na zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia 
tętniczego w porównywalnym stopniu do osób zdrowych 
metabolicznie z prawidłowa masą ciała. W związku  
z powyższym rozpoznanie fenotypu MHO nie może 
warunkować łagodniejszego podejścia terapeutycznego 
do tej grupy osób w codziennej praktyce klinicznej.  

Kolejny zespół badawczy [21] dokonał oceny 
wpływu wskaźnika BMI i obecności zespołu 
metabolicznego na ryzyko występowania chorób 
sercowo-naczyniowych oraz zgonu w populacji osób 
starszych w Teheranie. W badaniu uczestniczyło 1199 
osób w wieku 65 lat i więcej (średnia wieku 70,03±4,6 
lat). Analogicznie jak w poprzednio cytowanych 
badaniach, grupę badaną podzielono na 6 podgrup: 
grupa osób z zespołem metabolicznym (prawidłowa 
masa ciała, nadwaga, otyłość) oraz grupa osób bez 
zespołu metabolicznego (prawidłowa masa ciała, 
nadwaga, otyłość). Zespół metaboliczny występował  
u 32,68% osób z prawidłową masą ciała, 66,23% osób  
z nadwagą oraz 86,16% osób z otyłością. W trakcie 
trwania badania zaobserwowano 271 zdarzeń sercowo-
naczyniowych oraz 239 przypadków zgonu (106  
z powodu chorób sercowo-naczyniowych). Wieloczynni-
kowy, skorygowany współczynnik ryzyka dla zdarzeń 
sercowo-naczyniowych dla grupy osób bez zespołu 
metabolicznego z prawidłową masą ciała oraz otyłością 
wynosił odpowiednio 1,21 (95% CI 0,77-1,91) i 1,46 (95% 
CI 0,64-3,34) a dla grupy z zespołem metabolicznym  
z prawidłową masą ciała, nadwagą i otyłością 
odpowiednio 2,07 (95% CI 1,23-3,28), 1,72 (95% CI 1,13-
2,62), 1,53 (95% CI 0,95-2,45). Autorzy sugerują,  
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że wśród populacji osób starszych, ocena występowania 
zespołu metabolicznego jest niezbędna do analizy  
ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertel-
ności z tego powodu. Autorzy podkreślają, że tylko grupa 
osób z prawidłową masą ciała i rozpoznanym zespołem 
metabolicznym charakteryzowała się znaczącym ryzy-
kiem śmiertelności z wszystkich przyczyn [21].  
 
Podsumowanie 

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się 
zagadnienie fenotypów otyłości oraz ich wpływu na 
ryzyko występowania określonych schorzeń. W populacji 
osób starszych zagadnienie to jest również poruszane, 
ale przeprowadzone dotychczas badania dostarczają 
niejednoznacznych wyników. Sugeruje się, że wnioski 
formułowane na podstawie badań w młodszych 
populacjach wiekowych nie będą należycie odwiercie-
dlać sytuacji osób starszych, ze względu na różne zmiany 

zachodzące podczas procesu starzenia się. Nie mniej 
jednak, niepodważalny jest fakt, że występowanie 
otyłości we wszystkich grupach wiekowych, w tym 
również w grupie osób w podeszłym wieku wiąże się  
ze znacznym ryzykiem rozwoju niezakaźnych schorzeń 
przewlekłych w tym chorób sercowo-naczyniowych. 
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Tabela I. Charakterystyka fenotypów otyłości. Opracowanie własne na podstawie [8]. 
 

Charakterystyka fenotypów otyłości 

Otyłość z prawidłowym profilem 
metabolicznym 

Otyłość zagrożona ryzykiem zaburzeń 
metabolicznych 

Metaboliczna otyłość u osób z prawidłową 
masą ciała 

 niski depozyt tłuszczu brzusznego, tj. 
poniżej 100 cm

2
 w badaniu 

tomokomputerowym, 

 obwód talii: 
- poniżej 102 cm u mężczyzn, 
- poniżej 88 cm u kobiet,  

 depozyt tłuszczu brzusznego powyżej 100,0 
cm2 w badaniu tomokomputerowym, 

 obwód talii: 
- powyżej 102 cm u mężczyzn, 
- powyżej 88 cm u kobiet, 

 depozyt tłuszczu brzusznego: 
- powyżej 130,0 cm

2
 w badaniu 

tomokomputerowym jamy brzusznej, 
- 44,0±16,0 cm2 w badaniu DEXA L4-L5, 

 wskaźnik BMI powyżej 30 kg/m
2
,  wskaźnik BMI powyżej 30 kg/m

2
,  wskaźnik BMI poniżej 25 kg/m

2
, 

 zawartość tkanki tłuszczowej: 
- poniżej 25% u mężczyzn 
- poniżej 35% u kobiet 

 zawartość tkanki tłuszczowej: 
- powyżej 25% u mężczyzn, 
- powyżej 35% u kobiet, 

 zawartość tkanki tłuszczowej powyżej 35 
kg/m

2
,  

 niska beztłuszczowa masa ciała, 

 stężenie cholesterolu HDL: 
- powyżej 40 mg/dl u mężczyzn 
- powyżej 50,0 mg/dl u kobiet 

 stężenie cholesterolu HDL: 
- poniżej 40 mg/dl u mężczyzn, 
- poniżej 50,0 mg/dl u kobiet, 

 

 stężenie triglicerydów:  
- poniżej 150 mg/dl 

 stężenie triglicerydów:  
- powyżej 150 mg/dl, 

 stężenie triglicerydów:  
- powyżej 150 mg/dl, 

 wysoka lub prawidłowa wrażliwość na 
insulinę:  
- stężenie glukozy na czczo poniżej 100,0 
mg/dl, 
- wskaźnik HOMA w normie,  
- hiperinsulinowa/euglikemiczna klamra 
powyżej 8,0 mg/min x kg beztłuszczowej 
masy ciała; 

 insulinooporność zdiagnozowana na 
podstawie jednego z poniższych 
parametrów :  
- stężenie glukozy na czczo powyżej 100,0 
mg/dl, 
- wskaźnik HOMA powyżej 1,69, 
- klamra poniżej 8,0 mg/min x kg 
beztłuszczowej masy ciała; 
 

 insulinooporność: 
- wskaźnik HOMA >1,30 

   nieznacznie podwyższone wartości ciśnienia 
tętniczego, 
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