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Streszczenie 
Wprowadzenie: Proces starzenia się ma charakter indywidualny, jednak u każdego człowieka przebiega ze zmianami 
masy ciała. Podeszły wiek wiąże się z licznymi zmianami metabolicznymi, które uwidaczniają się zarówno  
w pomiarach antropometrycznych, jak i biochemicznych. Regularna kontrola parametrów biochemicznych  
i antropometrycznych służy m.in. do wczesnej oceny ryzyka zaburzeń lipidowych.  
Cel: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami antropometrycznymi i biochemicznymi  
u hospitalizowanych kobiet powyżej 60. roku życia  
Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 88 kobiet powyżej 60. roku życia, hospitalizowanych na Oddziale 
Endokrynologii Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Pomiarów antropometrycznych dokonywano w godzinach 
porannych (masa i wysokość ciała, obwód talii, bioder). Uzyskane wyniki wykorzystano do obliczenia wskaźników 
antropometrycznych, takich jak: wskaźnik masy ciała – BMI (Body Mass Index), wskaźnik otłuszczenia ciała BAI (Body 
Adiposity Index), procentową zawartości tkanki tłuszczowej metodą YMCA, wskaźnik talia-biodra WHR (Waist to Hip 
Ratio) oraz wskaźnik talia-wzrost WHtR (Waist to Height Ratio). Dane dotyczące wybranych parametrów 
biochemicznych (m.in. stężenie cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydy, białko C-reaktywne) uzyskano 
podczas badań rutynowo przeprowadzanych u pacjentów podczas hospitalizacji. Wyniki odczytano z dokumentacji 
medycznej pacjenta. Zebrane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 12 (α ≤ 0,05). 
Wyniki: Wśród badanych kobiet, średnia wieku wyniosła 69,6 ± 5,7 lat. Średnia wartość wskaźnika BMI wyniosła 29,5 
± 5,7 kg/m2, wskaźnika BAI 35,5 ± 6,1%, wskaźnika YMCA 39,0 ± 8,5%, wskaźnika WHR 0,9 ± 0,1; wskaźnika WHtR 
59,3 ± 8,8. U 33% badanych kobiet zauważono podwyższone stężenie CRP w surowicy krwi. Wykazano dodatnią 
korelację (p < 0,05) pomiędzy wybranymi wartościami wskaźników antropometrycznych: wskaźnik BMI (r=0,35), BAI 
(r=0,29), WHtR (r=0,36), YMCA (r=0,22) a stężeniem białka C-reaktywnego.  
Wnioski: Wskaźniki BMI, BAI, WHtR są dobrymi indykatorami potencjalnego stanu zapalnego u kobiet w podeszłym 
wieku. Podwyższone wartości wskaźnika BMI oraz YMCA mogą wskazywać na zaburzenia gospodarki lipidowej.  
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, białko C-reaktywne, wskaźniki antropometryczne, wskaźniki biochemiczne 
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Abstract 
Background. The aging process is individual, but associated with changes in body weight. Old age is associated with 
numerous metabolic changes, which are reflected in both anthropometric measurements and biochemical. Regular 
parameters monitoring of both of them is used for early assessment of the risk of lipid disorders.  
Aim. The aim of this study was to evaluate the dependence between selected indicators of anthropometric and 
biochemical in hospitalized women over 60. years old.  
Material and methods. 88 women over 60. years old, hospitalized in Endocrinology City Hospital in Piekary Slaskie, 
were included into the study. Anthropometric measurements were performed in the morning hours (body weight, 
body height, waist, hips). The results were used to calculate the anthropometric indicators, such as: BMI (Body Mass 
Index), BAI (Body Adiposity Index), percentage of body fat by the YMCA method, WHR (Waist to Hip Ratio) and WHtR 
(Waist to Height Ratio). Data regarding biochemical parameters (including total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides,  
C – reactive protein) were obtained during routinely performed tests in hospitalized patients. The results were taken 
from the patient’s medical record. The collected data were statistically analyzed using the Statistica 12 (α ≤ 0,05). 
Results. Amongst examined women, the average age was 69.6 ± 5.7 years. The average BMI was 29.5 ± 5.7 kg / m2, 
BAI 35.5 ± 6.1%, YMCA 39.0 ± 8.5%, WHR 0.9 ± 0.1, WHtR 59.3 ± 8.8. In 33% of examined women high CRP level  
in the blood serum was noticed. A positive correlation (p < 0.05) between the selected values of anthropometric 
indicators: BMI (r=0.35), BAI (r=0.29), WHtR (r=0.36), YMCA (r=0, 22) and C-reactive protein level, was proved. 
Conclusion. BMI, BAI and WHtR are good indicators of potential inflammation in elderly women. High BMI and YMCA 
values may indicate a lipid disorders. 
 
Key words: elderly, C-Reactive Protein, anthropometric indices, biochemical parameters 

 
 
Wstęp 

W ostatnich latach, pojęcie starości stało się 
obiektem zainteresowania naukowców. Ze względu na 
wydłużenie się życia populacji ludzkiej, liczba osób po 60. 
roku życia wzrasta z roku na rok [1]. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w latach: 1989-
2014, liczba osób w podeszłym wieku w Polsce wzrosła  
o ponad 2,9 mln, a pod koniec 2014 roku, osoby starsze 
stanowiły ponad 22% ludności Polski. Zgodnie z założe-
niami prognozy demograficznej GUS-u, w 2050 roku 
udział osób starszych w populacji polskiej zwiększy się do 
ponad 40%.  

Światowa Organizacja Zdrowia WHO (World Health 
Organization), za początek starości uznaje 60. rok życia. 
Okres starości został podzielony wg WHO na 3 etapy:  
lata 60-74 – wiek podeszły (wczesna starość), 75-89 lat – 
wiek starczy (późna starość), ≥ 90 lat – wiek sędziwy 
(długowieczność) [2]. Proces starzenia się ma charakter 
indywidualny, jednak u każdego człowieka wiąże się ze 
zmianami składu ciała. U osób w podeszłym wieku 
dochodzi do stopniowej redukcji beztłuszczowej masy 
ciała, co skutkuje zmniejszeniem zawartości wody  
w organizmie. Dodatkowo z procesem starzenia wiąże 
się stopniowe obniżanie wysokości ciała, co wynika m.in. 
ze zmian krzywizn kręgosłupa, zmniejszania grubości 
chrząstek międzykręgowych i stawowych, jak również 
zmian zachodzących w wyniku osteoporozy, która często 
występuje u osób starszych [3,4]. W procesie starzenia 
dochodzi również do wzrostu zawartości tkanki tłuszczo-
wej w organizmie. Wymienione powyżej zmiany mogą 
prowadzić do wzrostu wskaźnika masy ciała (BMI) [5]. 

 
 
 
Badania antropometryczne opierają się na pomia-

rach porównawczych poszczególnych części ciała ludz-
kiego. Do oceny stanu odżywienia u osób starszych 
zastosowanie znajduje wiele kwestionariuszy (np. MNA, 
Mini Nutritional Assessment, NRS, Nutritional Risk Scre-
ening, SGA, Subjective Global Assessment) wykorzystu-
jących m.in. parametry i wskaźniki antropometryczne. 
Jednym z podstawowych wskaźników wykorzystywanych 
podczas oceny stanu odżywienia u osób w podeszłym 
wieku jest wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) 
[6]. Należy jednak podkreślić, że do tej pory nie 
opracowano jednolitych wartości BMI skierowanych do 
populacji osób powyżej 60. roku życia.  

Queensland Government rekomenduje następującą 
klasyfikację wskaźnika BMI dla osób w wieku co najmniej 
65 lat: BMI < 24 kg/m2 – niedowaga, 24-30 kg/m2 – 
prawidłowa masa ciała, > 30 kg/m2 – nadwaga [5].  

Wśród pośrednich metod wykorzystywanych do 
oceny zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie 
człowieka należą parametry i wskaźniki antropometry-
czne (np. pomiar obwodu talii, wskaźnik BMI, WHR, 
WHtR). Do oceny procentowej zawartości tkanki 
tłuszczowej służy także nowy wskaźnik BAI – wskaźnik 
otłuszczenia ciała (Body Adiposity Index), który od 2011 
roku stanowi alternatywę w stosunku do wskaźnika BMI. 
Wskaźnik BAI wykorzystuje parametr obwodu bioder 
oraz wysokości ciała. Jego zastosowanie umożliwia 
oszacowanie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej 
w organizmie, a tym samym może być wykorzystywany 
do oceny ryzyka otyłości. Inną metodą wykorzystywaną 
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podczas oceny procentowej zawartości tkanki tłuszczo-
wej w organizmie, wykorzystującą dwie zmienne – masę 
ciała i obwód talii – jest metoda YMCA [7]. 

Wśród badań laboratoryjnych wykonywanych  
u osób w podeszłym wieku, należy wymienić m.in.: 
ocenę stężenia białka C-reaktywnego (CRP), ocenę 
profilu lipidowego czy gospodarki węglowodanowej. 
Białko CRP jest obecnie uznawane za czuły wskaźnik, 
sugerujący obecność procesu zapalnego w organizmie 
oraz jego nasilenie. Wzrost stężenia białka C-reaktywne-
go jest dowodem obecności procesu uszkadzającego,  
a monitorowanie stężenia tego parametru wydaje się 
dobrym testem diagnostycznym procesu chorobowego 
zachodzącego w ustroju [8]. 

Wśród najczęstszych problemów klinicznych u osób 
starszych należy wymienić nieprawidłowy stan odżywie-
nia (zarówno niedożywienia jak i otyłość), jak również 
zaburzenia metaboliczne. Prowadzenie regularnych 
badań stanu odżywienia u osób starszych, za pomocą 
dostępnych kwestionariuszy wykorzystujących m.in. 
parametry i wskaźniki antropometryczne, jak również 
prowadzenie właściwych badań w celu oceny ryzyka 
powikłań metabolicznych, ma na celu wczesne posta-
wienie diagnozy oraz wdrożenie odpowiedniego lecze-
nia [9]. 
 
Cel pracy 

Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wybra-
nymi wskaźnikami antropometrycznymi i biochemi-
cznymi u kobiet powyżej 60. roku życia, hospitalizo-
wanych na Oddziale Endokrynologii. 
 
Materiał i metody 

Badanie prowadzono w okresie od 2 stycznia 2012 
r. do 21 grudnia 2012 r. wśród pacjentów hospitalizo-
wanych na Oddziale Endokrynologii Piekarskiego 
Centrum Medycznego w Piekarach Śląskich. Spośród 
zbadanej w tym okresie grupy 299 pacjentów, ostate-
cznie do badania zakwalifikowano 88 kobiet, spełnia-
jących kryterium włączenia do badania. Takie kryterium 
stanowiły: zgoda pacjenta na udział w badaniu, płeć 
żeńska, wiek powyżej 60 lat, stan zdrowia umożliwiający 
przeprowadzenie badania (pacjent chodzący, właściwie 
zachowane funkcje poznawcze). 

Pomiarów antropometrycznych dokonywano zgod-
nie z ogólnie obowiązującą metodologią, tj. w godzinach 
porannych, na czczo, w lekkim ubraniu. Dokonywano 
pomiaru masy ciała [kg], wysokości ciała [cm], pomiaru 
obwodów talii i bioder [cm]. Na podstawie uzyskanych 
wyników obliczono wskaźniki antropometryczne, takie 
jak wskaźnik BMI [kg/m2], BAI [%], WHR, WHtR,  
YMCA [%]. 

Badania biochemiczne pacjentów były wykonywane 
w ramach badań rutynowych podczas hospitalizacji. 

Wyniki uzyskano z analizy dokumentacji medycznej 
pacjentów z zachowaniem poufności danych. Do dal-
szych analiz wykorzystano następujące parametry bio-
chemiczne: białko C-reaktywne [mg/l], cholesterol całko-
wity [mg/dl], HDL cholesterol [mg/dl], LDL cholesterol 
[mg/dl], trójglicerydy [mg/dl]. Uzyskane wyniki odniesie-
no do ogólnie przyjętych wartości referencyjnych. 

Badaną populację podzielono na następujące grupy: 
10 osób z niedożywieniem (BMI ≤ 22 kg/m2) , 4 osoby  
z niedowagą (BMI < 24 kg/m2), 33 osoby z prawidłową 
masą ciała (BMI: 24-30 kg/m2), 41 osób z nadwagą  
(BMI > 30 kg/m2).  

Analiza danych pacjentów miała charakter retro-
spektywny i nieinterwencyjny, w związku z powyższym 
zgoda Komisji Etycznej na przeprowadzenie badania nie 
była wymagana. Wszystkie badane osoby zostały 
poinformowane o przeprowadzonych badaniach. Każda 
osoba wyraziła zgodę na przeprowadzenie pomiaru 
parametrów antropometrycznych.  

Do analizy statystycznej otrzymanych wyników 
posłużono się programem Statistica 12.0 firmy StatSoft. 
Do oceny normalności rozkładu analizowanych zmien-
nych zastosowano test Shapiro-Wilka. Ocenę występo-
wania zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi 
dokonano przy użyciu korelacji Spearmana. Przyjęto 
poziom istotności α ≤ 0,5. 
 
Wyniki 

Średnia wieku badanych wynosiła 69,6±5,7 lat. 
Średnia wartość wskaźnika BMI wyniosła: 29,5±5,7 
kg/m2, wskaźnika BAI 35,5±6,1%, wskaźnika YMCA  
39,0± 8,5%, wskaźnika WHR 0,9±0,1; wskaźnika WHtR 
59,3± 8,8. Charakterystykę analizowanych parametrów  
i wskaźników antropometrycznych przedstawiono  
w Tabeli I.  

Zgodnie z klasyfikacją BMI, opracowaną przez 
Queensland Government, zbyt niską masę ciała 
stwierdzono u 15,9% badanych. Prawidłową masę ciała 
zaobserwowano u 37,5% kobiet. Zbyt wysoką masą ciała 
charakteryzowało się 46,7% grupy. Wśród pacjentów 
dominowała otyłość androidalna (79,5%). 

Wartość wskaźnika BAI poniżej normy (wartość 
poniżej 25%) wykazano u 4,54% kobiet. Prawidłową 
wartość wskaźnika BAI (wartość od 25-38%) miało 
72,72% badanych kobiet. U 22,72% badanych wartość 
wskaźnika BAI była powyżej normy (wartość powyżej 
38%). 

Podwyższone stężenie białka C-reaktywnego  
w surowicy krwi stwierdzono u 33% badanych. Stężenie 
cholesterolu całkowitego powyżej normy stwierdzono  
u 80,68% badanych, cholesterolu LDL u 56,82% grupy, 
a trójglicerydów u 34,09% kobiet. Wartość stężenia 
cholesterolu HDL poniżej normy wykazano u 17,05% 
badanych. 
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Wykazano istotną dodatnią korelację pomiędzy 

białkiem C-reaktywnym a: wskaźnikiem BMI (r=0,35), 
wskaźnikiem BAI (r=0,29), wskaźnikiem WHtR (r=0,36), 
YMCA (r=0,22). Wyższym wartościom obwodu talii 
odpowiadały wyższe stężenia trójglicerydów (p<0,05;  
r=0,33). Taką samą zależność wykazano pomiędzy YMCA 
a stężeniem trójglicerydów w surowicy (r=0,37) oraz 
pomiędzy YMCA a stężeniem cholesterolu LDL (r=0,15). 
Należy jednak podkreślić, że siła tych zależności była 
słaba. 

Przeprowadzona analiza wykazała ponadto, że wyż-
szym wartościom pomiaru obwodu talii odpowiadało 
niższe stężenie cholesterolu HDL, zależność ta była 
istotna (r=-0,50). Podobny wynik uzyskano pomiędzy 
YMCA a stężeniem cholesterolu HDL. Wyższej procento-
wej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie odpo-
wiadało niższe stężenie cholesterolu HDL (r=-0,37). 
Analizę korelacji pomiędzy analizowanymi zmiennymi 
przedstawiono w Tabeli II. 
 
Dyskusja 

Zaburzenia metaboliczne, niedobory pokarmowe, 
niedowaga, nadwaga i otyłość, stają się coraz częściej 
przyczyną niezakaźnych chorób dietozależnych. Blisko 
połowa analizowanej przez nas grupy (46,7%) charakte-
ryzowała się otyłością, rozpoznaną według kryterium dla 
wskaźnika BMI proponowanego dla populacji osób 
starszych [5].  

W Europie ponad 50% mieszkańców ma nadwagę,  
a u 30% rozpoznano otyłość [10]. W badaniu z roku 
2001, przeprowadzonym wśród mieszkańców Warszawy, 
stwierdzono występowanie nadwagi u 44% mężczyzn  
i u 34% kobiet, natomiast otyłość stwierdzono u 31% 
mężczyzn i u 27% kobiet [11]. Problem otyłości wystę-
puje w każdej grupie wiekowej, niezależnie od płci i rasy 
[12]. Przybyłowicz i wsp. [13], w badaniu obejmującym 
33 kobiety z województwa warmińsko-mazurskiego, 
wykazali znaczny odsetek kobiet z nadwagą i otyłością, 
szczególnie typu trzewnego, u których obserwowano 
niekorzystny profil parametrów gospodarki lipidowej.  
W doniesieniu Dudkowiaka i wsp. [14], analizującym 
stan odżywienia pacjentów oddziału geriatrycznego po 
65. roku życia, wykazano, że ponad połowę badanych 
(54,5%) stanowiły osoby z nadwagą i otyłością, w tym 
57,2% kobiet i 49,5% mężczyzn. Średnia wartość BMI 
wynosiła 26,1 kg/m2 u kobiet i 25,2 kg/m2 u mężczyzn. 
Obwód talii zmierzono u 122 seniorów i u 77% 
wskazywał on na otyłość brzuszną [14]. 

Wartość wskaźnika WHR wykorzystywana jest do 
oceny typu otyłości: brzusznej i pośladkowo-udowej. 
Zlokalizowanie tkanki tłuszczowej w okolicy talii (definio-
wanej przez wskaźnik WHR bądź przez obwód tali)  
w znaczny sposób podwyższa ryzyko zachorowań na 
choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę typu  

2, dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze, jest także jednym 
z uznanych czynników ryzyka zespołu metabolicznego. 
Wskaźnik ten dobrze odzwierciedla zawartość tkanki 
tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej [15]. W badaniu 
własnym, zdecydowana większość kobiet charaktery-
zowała się otyłością brzuszną, ocenioną za pomocą 
wskaźnika WHR (79,5%).  

Tak duża częstość występowania otyłości typu 
brzusznego (na podstawie WHR) jest niepokojąca – 
zwiększa bowiem ryzyko wystąpienia schorzeń układu 
sercowo-naczyniowego, głównie nadciśnienia tętnicze-
go. Kolejnym następstwem tego rodzaju otyłości jest 
insulinooporność, a w jej następstwie hiperinsulinemia  
i zaburzenia gospodarki lipidowej [16]. 

W badaniu Przybyłowicz i wsp. [13], otyłość 
brzuszna występowała u 91% badanych kobiet w wieku 
od 39-59 lat . W innym badaniu, obejmującym 34 
kobiety w wieku od 60-90 lat, wykazano, że u wszystkich 
występowała otyłość brzuszna. Wskaźnik WHR wynosił 
od 0,82±0,05 w grupie kobiet z prawidłowym BMI, 
poprzez 0,92±0,06 w grupie kobiet z nadwagą i 1,00± 
0,15 u kobiet z otyłością [17]. 

W ogólnopolskim badaniu epidemiologicznym 
WOBASZ (Wieloośrodkowe Badanie Stanu Zdrowia 
Ludności), przeprowadzonym w latach 2003-2005, 
uczestniczyło 6392 mężczyzn i 7153 kobiet w wieku od 
20. do 74. lat. Nieprawidłowe stężenie cholesterolu 
stwierdzono u 64% kobiet, a nieprawidłowe stężenie 
trójglicerydów u 20% ankietowanych. Niskie stężenie 
HDL-cholesterolu stwierdzono u 17% kobiet [18]. Wyniki 
naszego badania nie odbiegają znacząco od tych uzyska-
nych w badaniu WOBASZ. W badanej grupie pacjentek, 
stężenie cholesterolu całkowitego powyżej normy 
zaobserwowano u 80,68% badanych, LDL cholesterol  
u 56,82% kobiet, a trójglicerydów u 34,09% grupy.  
Zbyt niskie stężenie HDL cholesterolu zaobserwowano  
u 17,05% pacjentek. 

Tkanka tłuszczowa, szczególnie brzuszna, jest 
bogatym źródłem wielu adipocytokin, czynników 
wzrostu oraz hormonów. Szczególnie dużo uwagi 
poświęca się czynnikom prozapalnym, uwalnianym  
z tkanki tłuszczowej. Wykazano, że adipocyty syntetyzują 
IL-6, oraz TNFα [19]. Obie te cytokiny stymulują syntezę 
białek ostrej fazy w wątrobie (CRP), hamują odpowiedź 
na insulinę oraz aktywują śródbłonek [20]. Oznaczenie 
białka CRP we krwi jest stosunkowo łatwym i dostępnym 
badaniem, którego wynik niesie ze sobą informację na 
temat aktywności zapalnej [21]. 

W badaniu własnym wykazano, że wyższe wartości 
wskaźnika BMI, BAI, WHtR oraz WHR wiązały się  
z wyższymi stężeniami białka CRP. Wyniki te znajdują 
odzwierciedlenie w piśmiennictwie. W dostępnych bada-
niach wykazano istotne dodatnie zależności pomiędzy 
BMI, obwodem talii a wartościami CRP [22,23,24]. 
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Zależności te były szczególnie widoczne w grupie kobiet 
po menopauzie. Wartości CRP powyżej 3 ng/ml były 
obserwowane 3-krotnie, częściej u otyłych kobiet po 
menopauzie z otyłością brzuszną, określoną za pomocą 
WHR. Ponadto w cytowanych badaniach stężenie  
CRP było bezpośrednio związane z wartościami BMI 
[22,23,24]. 
 
Wnioski 

Wskaźniki BMI, BAI i WHtR są dobrymi predykto-
rami potencjonalnego stanu zapalnego w badanej grupie 
pacjentów. Podwyższone wartości wskaźnika BMI oraz 
YMCA mogą wskazywać na zaburzenia gospodarki 
lipidowej u osób w podeszłym wieku. Wartość obwodu 

talii powyżej normy może wskazywać na występowanie 
podwyższonych stężeń trójglicerydów w surowicy krwi 
badanych pacjentów. Biorąc pod uwagę niekorzystne 
zmiany biochemiczne, obserwowane u osób w wieku 
podeszłym z nadmierną masą ciała (w tym z otyłością 
androidalną), należy rozważyć wprowadzenie działań 
mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej 
badanej grupy wiekowej oraz działań promujących 
prawidłowe zachowania żywieniowe i odpowiednią do 
stanu zdrowia i wieku aktywność fizyczną. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na potrzebę sprecy-
zowania właściwych punktów odcięcia dla wskaźników 
antropometrycznych u osób w wieku podeszłym, które 
uwzględniały wiek pacjenta. 
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Tabela I: Charakterystyka parametrów i wskaźników antropometrycznych 
 

Zmienna Średnia Minimum Maksimum Odchylenie standardowe 

Wzrost [cm] 1,59 1,44 1,77 0,06 

Masa ciała [kg] 74,78 38,80 118,10 15,30 

Obwód talii [cm] 95,02 60,00 122,00 13,72 

Obwód bioder [cm] 107,25 82,00 137,00 10,87 

Wskaźnik BMI [kg/m
2
] 29,50 18,00 45,40 5,65 

Wskaźnik BAI [%] 35,52 18,95 50,77 6,07 

Wskaźnik YMCA [%] 38,99 10,00 54,00 8,49 

Wskaźnik WHR 0,88 0,66 1,10 0,09 

Wskaźnik WHtR 59,28 36,00 78,00 8,80 

 
Tabela II: Ocena zależności pomiędzy analizowanymi parametrami i wskaźnikami antropometrycznymi a białkiem C – 
reaktywnym 
 

Zmienne Wartość p r Spearmana 

Wskaźnik BAI & stężenie CRP 0,0054 0,29 

Wskaźnik BMI & stężenie CRP 0,0008 0,35 

Wskaźnik WHtR & stężenie CRP 0,0005 0,36 

Stężenie CRP & stężenie trójglicerydów 0,4193 0,09 

Stężenie CRP & stężenie HDL cholesterolu 0,1233 -0,17 

Wskaźnik WHtR & stężenie HDL cholesterolu p<0,0001 -0,48 

Wskaźnik WHtR & stężenie trójglicerydów 0,0011 0,34 

Obwód talii & stężenie cholesterolu całkowitego 0,4767 -0,08 

Obwód talii & stężenie HDL cholesterolu p<0,0001 -0,50 

Obwód talii & stężenie trójglicerydów 0,0016 0,33 

Wskaźnik YMCA & stężenie CRP 0,0393 0,22 

Wskaźnik YMCA & stężenie LDL cholesterolu 0,1716 0,15 

Wskaźnik YMCA & stężenie HDL cholesterolu 0,0004 -0,37 

Wskaźnik YMCA & stężenie trójglicerydów 0,0004 0,37 

Wskaźnik YMCA & stężenie cholesterolu całkowitego 0,5002 0,07 

Wskaźnik YMCA & stężenie LDL cholesterolu 0,1716 0,15 
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