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1. Zespół metaboliczny (ZM) to stan kliniczny charakteryzujący się współwy‑
stępowaniem czynników ryzyka rozwoju i progresji chorób sercowo‑naczyniowych 
i cukrzycy, takich jak: otyłość centralna (brzuszna), podwyższone ciśnienie tętnicze 
oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej.

2. Patomechanizm ZM – kluczową rolę odgrywają insulinooporność i otyłość 
(szczególnie brzuszna) oraz nasilony ogólnoustrojowy stan zapalny. Ich współwystę‑
powanie jest skutkiem interakcji czynników demograficznych, stylu życia (niedosta‑
teczna aktywność fizyczna oraz nieprawidłowa dieta), predyspozycji genetycznych 
oraz programowania płodowego.

3. Kryteria rozpoznania ZM u osób ≥16. rż. zalecane w praktyce klinicznej:
a. zwiększony obwód pasa ≥80 cm u kobiet i ≥94 cm u mężczyzn
b. zwiększone stężenie triglicerydów ≥150 mg/dl (1,7 mmol/l) lub stosowanie 

leków zmniejszających ich stężenie (fibraty, kwas nikotynowy, duże dawki kwasów 
tłuszczowych omega‑3)

c. zmniejszone stężenie cholesterolu HDL <50 mg/dl (1,3 mmol/l) u kobiet i <40 mg/dl 
(<1,0 mmol/l) u mężczyzn lub stosowanie leków zwiększających jego stężenie (fibraty 
i kwas nikotynowy)

d. podwyższone ciśnienie tętnicze skurczowe ≥130 mm Hg i/lub rozkurczowe 
≥85 mm Hg lub stosowanie leków hipotensyjnych u pacjenta z dodatnim wywiadem 
w kierunku nadciśnienia tętniczego

e. zwiększone stężenie glukozy na czczo ≥100 mg/dl (5,6 mmol/l) lub stosowanie 
leków hipoglikemizujących.

Do rozpoznania ZM konieczne jest spełnienie ≥3 wyżej wymienionych kryteriów.
U dzieci ZM może być zdiagnozowany ≥10. roku życia na podstawie występowania 3 

lub więcej z następujących czynników ryzyka: otyłość centralna (obwód pasa ≥90 pc.), 
stężenie triglicerydów ≥150 mg/dl (1,7 mmol/l), stężenie cholesterolu HDL <40 mg/dl 
(1,0 mmol/l), ciśnienie tętnicze ≥130/85 mg/dl i stężenie glukozy na czczo ≥100 mg/dl 
(5,6 mmol/l) lub rozpoznana cukrzyca typu 2.

4. Rozpowszechnienie ZM wg zmodyfikowanych kryteriów NCEP‑ATP III 
(National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III) w populacji 
ogólnej dorosłych Polaków w wieku 20–74 lat wynosi 23% u mężczyzn i 20% u kobiet, 
przy czym w starszych grupach wiekowych sięga blisko 50%. Najczęściej występującą 
składową ZM jest podwyższone ciśnienie tętnicze (u 69% mężczyzn z ZM i u 50% 
kobiet z ZM), a w dalszej kolejności: u kobiet otyłość brzuszna (u 41% kobiet z ZM), 
a u mężczyzn zwiększone stężenie triglicerydów (u 34% mężczyzn z ZM).

5. ZM zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy (3–6‑krotnie) oraz zdarzeń sercowo‑
‑naczyniowych i zgonu bez względu na przyczynę (około 2‑krotnie). Ryzyko sercowo‑
‑naczyniowe u osób z ZM w porównaniu z osobami bez ZM jest zwiększone w populacji 
ogólnej, jak również wśród chorych na cukrzycę i pacjentów z rozpoznaną chorobą 
sercowo‑naczyniową. Współwystępowanie innych czynników ryzyka, jak np. palenie 
papierosów, dodatkowo zwiększa ryzyko. ZM predysponuje do wczesnych uszkodzeń 
narządów, takich jak: przerost lewej komory serca, mikroalbuminuria, zwiększenie 
sztywności tętnic, pogrubienie kompleksu intima‑media tętnic szyjnych i upośledzenie 
funkcji śródbłonka, a także nasila stan prozakrzepowy, co zwiększa ryzyko wystąpienia 
zakrzepicy żylnej i/lub zatorowości płucnej.

6. Diagnostyka ZM – po stwierdzeniu występowania jednej ze składowych ZM na‑
leży poszukiwać obecności pozostałych, a także oszacować ryzyko sercowo‑naczyniowe 
za pomocą klasycznych skal ryzyka np. SCORE (patrz Wytyczne PFP dotyczące oceny 

ryzyka sercowo‑naczyniowego. Kardiol. Pol., 2007; 65: 100–104). U pacjentów z ZM 
bez rozpoznanej cukrzycy należy wykonać doustny test tolerancji glukozy. Ze względu 
na możliwość niedoszacowania ryzyka ocenianego za pomocą tablic SCORE u osób 
z ZM wskazane jest aktywne poszukiwanie wczesnych uszkodzeń narządowych, któ‑
rych rozpowszechnienie u osób z ZM jest zwiększone (patrz Wytyczne PFP dotyczące 
nadciśnienia tętniczego. Kardiol. Pol., 2007; 65: 1137–1141). Ich identyfikacja może 
skutkować zmianą kategorii ryzyka na wyższą.

7. Leczenie ZM ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy, 
nadciśnienia tętniczego, uszkodzeń narządowych oraz ryzyka sercowo‑naczyniowego 
i powinno być ukierunkowane na wszystkie jego składowe.

Leczeniem pierwszego wyboru jest redukcja masy ciała przez zmniejszenie podaży 
kalorii (o 500–1000/dobę) oraz zwiększenie aktywności fizycznej (co najmniej 30 
minut dziennie umiarkowanej aktywności fizycznej). Należy dążyć do zmniejszenia 
masy ciała o 7–10% w ciągu 6–12 miesięcy (patrz Wytyczne PFP dotyczące nadwagi 
i otyłości. Kardiol. Pol., 2008; 66: 594–596). Wskazana jest także modyfikacja diety 
(patrz Wytyczne PFP dotyczące żywienia. Kardiol. Pol., 2008; 66: 812–814) oraz za‑
przestanie palenia tytoniu (patrz Wytyczne PFP dotyczące palenia tytoniu. Kardiol. 
Pol., 2008; 66: 125–126).

8. Nadciśnienie tętnicze u osób z ZM – w jego rozwoju odgrywają rolę: zwiększona 
aktywność układu współczulnego, stymulacja układu renina–angiotensyna–aldo‑
steron, zwiększony wychwyt sodu w kanalikach nerkowych i dysfunkcja śródbłonka, 
które związane są głównie z otyłością i insulinoopornością.

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego jest wskazana przy wartościach ciśnienia 
tętniczego ≥140/90 mm Hg. Zaleca się zmniejszanie ciśnienia tętniczego do wartości 
około 130/80 mm Hg.

Lekami pierwszego wyboru są inhibitory konwertazy angiotensyny oraz antagoniści 
receptora angiotensyny II (sartany). Lekami drugiego wyboru są: antagoniści kanałów 
wapniowych oraz beta‑adrenolityki o właściwościach wazodilatacyjnych (karwedilol 
i nebiwolol). Diuretyki tiazydowe powinny być stosowane tylko w małych dawkach 
i w połączeniu z innymi lekami hipotensyjnymi. Należy unikać stosowania innych 
beta‑adrenolityków, o ile nie ma istotnych wskazań do ich stosowania oraz połączenia 
beta‑adrenolityka i diuretyku.

9. Aterogenna dyslipidemia jest charakterystycznym zespołem zaburzeń lipido‑
wych w przebiegu ZM obejmującym: hipertriglicerydemię, małe stężenie cholesterolu 
HDL (HDL‑C) w surowicy oraz obecność małych gęstych LDL. Szczegółowe zalecenia 
dotyczące leczenia aterogennej dyslipidemii w przebiegu ZM nie różnią się od zaleceń 
leczenia pacjentów bez ZM (patrz Wytyczne PFP dotyczące dyslipidemii. Kardiol. 
Pol., 2008; 66: 1239–1242).

10. Cukrzyca u osób z ZM – leczenie otyłych pacjentów z ZM jest oparte na postę‑
powaniu behawioralnym i farmakologicznym. Preferowanym lekiem jest metformina 
stosowana w monoterapii lub w terapii skojarzonej. W leczeniu skojarzonym może 
mieć także zastosowanie akarboza. Do mniej sprawdzonych terapii o potencjalnym 
korzystnym działaniu należą glitazony i leki oddziałujące na oś inkretynową (agoniści 
receptora GLP‑1 [glucagon‑like peptide‑1] i inhibitory DPP‑IV [dipeptydylpeptydaza 
IV]). Należy rozważyć zastosowanie metforminy u pacjentów z ZM i stanem przed‑
cukrzycowym, jeśli interwencja niefarmakologiczna nie jest skuteczna (Wytyczne 
PFP dotyczące cukrzycy. Kardiol. Pol., 2008; 66: 1020–1023).
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Rys historyczny

Początek badań nad schorzeniami 
wchodzącymi obecnie w skład zespołu 
metabolicznego wiąże się z nazwiskami 
dwóch żyjących w XVII I XVIII wieku 
wybitnych anatomów i lekarzy – Holen‑
dra Nicolaesa Tulpa i Włocha Joannesa 
Babtisty Morgagniego. W XX wieku 
szczególne zasługi w badania komplek‑
su czynników zwiększających ryzyko 
chorób serca i naczyń wnieśli badacze: 
włoscy – Avogadro i Crepaldi, niemiec‑
cy – Hanefeld i Leonhardt oraz amery‑
kańscy – Reaven i Kaplan. Na początku 
XXI wieku sformułowano kilka definicji 
zespołu metabolicznego przydatnych 
w praktyce klinicznej i badaniach na‑
ukowych (patrz Definicja).

Holenderski uczony Nicolaes Tulp 
urodził się 11 października 1593 roku 
w Amsterdamie jako Claes  Pieterszoon. 
Nazwisko Tulp (po holendersku „tu‑
lipan”) Claes Pieterszoon przybrał 
w dorosłym wieku. Nazwisko to przy‑
jął od podobizny kwiatu na szczycie 
kamiennej fasady swego domu. Studia 
medyczne Tulp odbył na Uniwersytecie 
w Lejdzie w latach 1611–1614. Po ukoń‑
czeniu studiów powrócił do Amsterda‑
mu i rozpoczął praktykę jako chirurg 
oraz lekarz ogólny. W latach 1628–1654 
był wykładowcą anatomii cechu chirur‑
gów w Amsterdamie. Jedną z przepro‑
wadzonych w 1632 roku przez Tulpa 
sekcji Rembrandt van Rijn uwiecznił 
na znanym obrazie „Lekcja anatomii 
doktora Tulpa”. W 1641 roku ukaza‑
ło się pierwsze wydanie dzieła Tulpa 

pt. „Observationum medicarum libri 
tres”. Przez następnych 100 lat wzna‑
wiano je jeszcze 6‑krotnie pod nieco 

zmienionym tytułem „Observationes 
medicae”. W „Obserwacjach medycz‑
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OD REDAKCJI
Zespół metaboliczny (ZM), czyli współwy‑

stępowanie ze sobą różnych czynników ryzy‑
ka chorób sercowo‑naczyniowych i cukrzycy 
z częstotliwością większą niż wynikałoby to 
z czystego przypadku, od lat jest przedmiotem 
wielu kontrowersji. Pytania o to, jak powinien 
być definiowany i czy w ogóle istnieje pojawiają 
się regularnie na łamach prasy medycznej.

Od czasu ogłoszenia przez Światową Or‑
ganizację Zdrowia pierwszej formalnej 
definicji ZM minęło 11 lat. W kolejnych 
latach uczyliśmy się kryteriów za‑
proponowanych przez różne orga‑
nizacje, co szczegółowo przedsta‑
wili w artykule wprowadzającym 
do niniejszego wydania Forum 
prof. Grzeszczak i wsp.

Pewną nowością są opub‑
likowane w październiku 
tego roku w Circulation 
wspólne wytyczne sześ‑
ciu towarzystw nauko‑
wych. Zaproponowane 
w nich zmiany przy‑
jęła Grupa Robocza 
PFP ds. Wytycz‑
nych, uwzględniając 
je w przedstawionym 
poniżej Konsensusie. 
Nowa definicja jest pewnego rodzaju kompromi‑
sem między dotychczasowymi, opublikowanymi 
w 2005 roku niezależnie przez International 
Diabetes Federation (IDF) oraz American 
 Heart Association i National Heart, Lung and 
Blood Institute (AHA/NHLBI). Różniły się 
one wówczas głównie obecnością obowiązko‑
wego kryterium, jakim jest otyłość brzuszna, 
oraz sposobem jej definiowania. Obecnie oty‑
łość brzuszna nie jest kryterium niezbędnym 
do zdiagnozowania ZM, niemniej jednak to 
właśnie zwiększony obwód talii nadal skłania 
nas do dalszego poszukiwania cech ZM, a jego 

pomiar pozostaje istotnym badaniem przesie‑
wowym w diagnostyce ZM. Nie ma obecnie 
pełnej zgody w stosunku do punktów odcięcia 
rozpoznania otyłości brzusznej. W tym momen‑
cie przyjmujemy odrębne dla różnych populacji 
wartości zaproponowane przez IDF.

Zapraszam do przeczytania aktualnego 
wydania Forum i spojrzenia na to ciekawe 
zagadnienie okiem kardiologa, pediatry, 
neurologa, diabetologa, lipidologa, hiperten‑
sjologa, a także przedstawiciela medycyny 

rodzinnej i nauk podstawowych.
W tym świąteczno‑noworocznym okresie 

chciałem bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy tworzą i wspierają 
Forum. Szczególnie dziękuję prezesom 

Towarzystw Naukowych i członkom 
Grupy Roboczej oraz Ekspertom PFP 
za ciężką pracę nad tworzeniem i re‑
cenzowanie wytycznych oraz au‑

torom artykułów publikowanych 
w Forum Profilaktyki za przed‑
stawianie trudnych tematów 

w prosty sposób.
Wydanie Forum dociera 

do Państwa po raz kolejny 
bezpłatnie dzięki spon‑
sorom (których logo 
umieszczamy na ostat‑
niej stronie pisma), 

umożliwiającym wydruk 
biuletynu oraz wydawnictwom Medycyna 
Praktyczna, Via Medica, Termedia, Lekarz 
Rodzinny i Terapia, które od kilku lat bezin‑
teresownie rozsyłają nasze pismo do Państwa. 
Za tę życzliwość i pomoc w imieniu Grupy 
Roboczej PFP jeszcze raz bardzo dziękuję.

Wszystkim naszym przyjaciołom życzę 
zdrowych i wesołych Świat oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku – zarówno w ży‑
ciu rodzinnym, jak i zawodowym.

Życzę przyjemnej lektury
prof. dr hab. med. Piotr Podolec
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nych” Nicolaes Tulp przedstawił 228 
przypadków klinicznych; między in‑
nymi jako pierwszy opisał bóle głowy, 
obecnie zwane klasterowymi, oraz 
nowotwór piersi i jako drugi (w Euro‑
pie) przypadek choroby beri‑beri.

W 1993 roku w znanym tygodniku 
medycznym „Lancet” opublikowano ar‑
tykuł pt. „Tulp syndrome”. Grupa auto‑
rów holenderskich w przekonujący sposób 
udowodniła, że w „Obserwacjach medycz‑
nych” doktor Tulp przedstawił przypadek 
hipertriglicerydemii (mleczne osocze), jej 
przyczyny (nadmierne spożycie mleka, 
otyłość) i następstwa (zaburzenia krzep‑
nięcia, nagła śmierć sercowa). Z dużym 
prawdopodobieństwem można przypusz‑
czać, że mężczyzna opisany przez Tulpa 
spełniał również inne kryteria zespołu 
metabolicznego. 

Z badaniami zespołu metabolicznego 
jest również związany Joannes Bab‑
tista Morgagni (1682–1771). W wieku 
16 lat rozpoczął studia medyczne u Val‑
salvy. Po ukończeniu studiów w 1701 roku 
oraz uzyskaniu stopnia doktora medycy‑
ny i filozofii Morgagni został asystentem. 
Następnie przez rok prowadził badania 
naukowe na uniwersytetach w Padwie 
i Pizie. W 1711 roku otrzymał stano‑
wisko profesora medycyny praktycznej 
na uniwersytecie w Padwie, zaś 4 lata 
później, na tym samym uniwersytecie, 
objął stanowisko profesora anatomii, 
które zajmował do końca życia.

Wielką sławę Morgagniemu przynio‑
sło, składające się z 5 ksiąg, dzieło pt. 
„De sedibus et causis morborum per 
anatomen indagatis” („O siedzibie i przy‑
czynach chorób badanych przez anato‑
ma”), wydane w 1761 roku. W książce 
Morgagni przedstawił m.in. wygląd ze‑
wnętrzny i losy pacjenta ze szlachetnego 
rodu, prowadzącego siedzący tryb życia 
i spożywającego obfite posiłki. Był to czło‑
wiek bardzo otyły, czerwony na twarzy 
z krótką i szeroką szyją. W wieku 40 lat 
miał objawy kamicy pęcherza moczowe‑
go. W 61. roku życia chory zaczął skarżyć 
się na bóle głowy i senność. Po kolejnych 2 
latach pojawiły się obrzęki stóp, a następ‑
nie objawy prawostronnego porażenia 
połowiczego z afazją. Kilka dni później 
pacjent ten zmarł. Autopsja wykazała ka‑
mienie moczowe w pęcherzu, przekrwie‑
nie płuc, powiększenie serca i zmiany 
w tętnicach szyjnych i kręgowych, które 
obecnie można określić jako miażdżyco‑
we. Morgagni już przed prawie 250 laty 
zaobserwował związek między otyłością 
trzewną a objawami i powikłaniami nad‑

ciśnienia tętniczego (bóle głowy, powięk‑
szenie i niewydolność serca, obrzęk płuc 
i udar mózgu). Zapewne z otyłością tą 
wiązały się również: dyslipidemia (zmia‑
ny w tętnicach szyjnych i kręgowych), 
dna (kamica) i zespół bezdechu sennego 
(czerwona twarz, krótka, szeroka szyja, 
senność).

Koncepcja zespołu metabolicznego 
istnieje już od 80 lat. Omawiając histo‑
rię badań nad tą jednostką, nie można 
pominąć autora interesującego artykułu 
Eskila Kylina. W pracy opublikowanej 
w 1923 roku, w niemieckim tygodniku 
medycznym „Zentralblatt für Innere 
Medizin” Kylin zasugerował, że nadciś‑
nienie tętnicze, hiperglikemia i hiperu‑
rikemia tworzą zespół chorobowy.

W 1947 roku wybitny diabetolog 
francuski Jean Vague odkrył wpływ 
płci na typy otyłości. W 9 lat później 
Vague wykazał, że męski typ otyło‑
ści predysponuje do rozwoju cukrzycy, 
miażdżycy i dny moczanowej oraz ka‑
micy nerkowej.

Na przypomnienie zasługuje również 
sylwetka profesora Jakuba Węgierki 
i jego niezwykle interesujące i trafne 
spostrzeżenia na temat skojarzenia 
cukrzycy z innymi chorobami. Jakub 
Ryszard Węgierko urodził się 26 lutego 
1889 roku w Warszawie. Po ukończeniu 
szkoły średniej w Warszawie w 1908 
roku rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu w Zurychu. 
Kontynuował naukę w Bernie, gdzie 
w 1914 roku uzyskał dyplom lekarza 
oraz stopień doktora medycyny za pracę 
„O budowie mikroskopowej mięśnia ser‑
cowego”. W roku 1934 na Wydziale Le‑
karskim Uniwersytetu Warszawskiego 
obronił rozprawę habilitacyjną „Bada‑
nia nad wydzielaniem żółci wątrobowej”. 
W 1947 roku uzyskał tytuł naukowy 
profesora zwyczajnego. W następnym 
roku prof. Węgierko został powołany 
na stanowisko pierwszego rektora 
nowo powstającej Akademii Lekarskiej 
w Szczecinie. W 1950 roku przeniósł się 
do Warszawy, gdzie objął kierownictwo 
III Kliniki Chorób Wewnętrznych i peł‑
nił je do 1959 roku. Zmarł w Warszawie 
2 czerwca 1960 roku. Profesor Jakub 
Węgierko ogłosił drukiem ponad 150 
prac naukowych, przeważnie z dziedzi‑
ny diabetologii i endokrynologii. Był 
autorem kilku podręczników. Ponad 
50 lat temu prof. Węgierko w mono‑
grafii „Cukrzyca. Diabetes mellitus” 
wydanej przez PZWL w 1954 roku oraz 
w pracy „Znaczenie praktyczne podziału 

cukrzycy na poszczególne jej postacie” 
opublikowanej w 1955 roku w „Polskim 
Archiwum Medycyny Wewnętrznej” 
przedstawił oryginalny podział cuk‑
rzycy na 2 rodzaje:
n	cukrzycę pierwotną (wyniszczają‑

cą):
– wieku dojrzałego
– wieku dziecięcego

n	cukrzycę skojarzoną z innymi cho‑
robami.

Przy czym wyraźnie podkreślił, 
że chorób współistniejących „nie można 
uznawać za bezpośrednią przyczynę tego 
rodzaju cukrzycy”. Omawiając drugi ro‑
dzaj cukrzycy, profesor zauważył, że cuk‑
rzyca skojarzona z miażdżycą tętnic, nad‑
ciśnieniem tętniczym, otyłością, kamicą 
wątrobową i dną występuje przeważnie 
u osób w wieku dojrzałym lub starszym, 
z nadwagą lub prawidłową masą ciała. 
W dalszej części artykułu przedstawił 
cukrzycę skojarzoną jako zespół, którego 
równorzędnymi objawami są hiperglike‑
mia, cukromocz, nadciśnienie tętnicze, 
otyłość i kamica wątrobowa. Podsumo‑
wując, sformułowane przed pół wiekiem 
przez prof. Węgierkę pojęcie cukrzycy 
skojarzonej jest bardzo podobne do obec‑
nych definicji zespołu metabolicznego.

Przed 40 laty na pierwszym zjeździe 
European Association for the Study 
of Diabetes (EASD) w 1965 roku dwaj 
włoscy badacze, Piero Avogaro i Ga‑
etano Crepaldi, przedstawili inte‑
resujące doniesienie o współistnieniu 
hiperlipidemii, otyłości i cukrzycy. Avo‑
garo i Crepaldi zasugerowali również, 
że te trzy zależne od siebie zaburzenia 
metaboliczne mogą tworzyć odrębny ze‑
spół. Badacze zasugerowali, że leczenie 
dietą niskokaloryczną powoduje popra‑
wę wymienionych zaburzeń metabolicz‑
nych. Pełny tekst tej pracy zatytułowanej 
„Association of hyperlipemia and mild 
obesity” ukazał się drukiem w „Acta Dia‑
betologica Latina” w 1967 roku.

W 1977 roku Haller opisał zespół 
określany nazwą zespołu metaboliczne‑
go, w skład którego wchodziła otyłość, 
cukrzyca, zaburzenia lipidowe i hiperu‑
rykemia oraz stłuszczenie wątroby. Jak 
sugerował autor, współistnienie tych 
zaburzeń przyspieszało rozwój zmian 
miażdżycowych. W tym samym roku 
również Singer opisał współistnienie 
otyłości, dny, cukrzycy, nadciśnienia 
i zaburzeń lipidowych.

Na szczególną uwagę i dokładniej‑
sze omówienie zasługuje opublikowa‑
ny w 1981 roku artykuł niemieckich 
badaczy Hanefelda i Leonhardta 
pt. „Das metabolische Syndrome”. Au‑
torzy ci jako jedni z pierwszych uży‑
li pojęcia „zespół metaboliczny” oraz 
trafnie zidentyfikowali jego elementy 
składowe, przyczyny i następstwa. Ha‑
nefeld i Leonhardt uważali, że zespół 
metaboliczny tworzą: otyłość, hiperli‑
pidemia, cukrzyca, dna i nadciśnienie 
tętnicze, zaś jego rozwojowi sprzyjają: 
nadmierne spożycie pokarmów, brak 
ruchu i predyspozycja genetyczna. 
Zdaniem badaczy niemieckich zespół 
metaboliczny zwiększa częstość choro‑
by niedokrwiennej serca, stłuszczenia 
wątroby i kamicy żółciowej.

Na przypomnienie zasługuje również 
doniesienie Modana i wsp. z połowy lat 
80. ubiegłego wieku. Autorzy ci wska‑
zali na hiperinsulinemię jako czynnik 
łączący nadciśnienie tętnicze, otyłość 
i nietolerancję glukozy.

W 1988 roku w czasopiśmie „Diabe‑
tes” ukazał się artykuł znanego amery‑
kańskiego endokrynologa i diabetologa 
uhonorowanego medalem Bantenga, 
profesora Geralda Reavena. Opub‑
likował pracę pt.: „Role of insulin 
resistance in human disease”. Praca 
ta jest jedną z najczęściej cytowanych 
pozycji w piśmiennictwie poświęconym 
zespołowi metabolicznemu. Reaven za‑
proponował w niej nazwanie kompleksu 
czynników ryzyka sercowo‑naczynio‑
wego „zespołem X”. Sugerował także, 

że w patogenezie tego zespołu istotną 
rolę odgrywa oporność na insulinę.

Otyłość centralna jest jedną ze skła‑
dowych tak zwanego „śmiertelnego 
kwartetu”. Termin ten sformułował 
w 1989 roku wybitny uczony amery‑
kański profesor Norman Kaplan.

W następnych latach pojawiło się 
wiele innych określeń. Do najczęściej 
stosowanych należało pojęcie „zespół 
oporności na insulinę” autorstwa 
De Fronzo i Ferranniniego. Zde‑
cydowanie mniej popularne były ta‑
kie terminy, jak „diabesity” i „chaos 
syndrome”.

Warto przypomnieć określenie „hy‑
pertriglicerydemic waist” (hipertrigli‑
cerydemiczna talia). Zaproponowali je 
Lemieux i wsp. po zbadaniu grupy 185 
zdrowych mężczyzn. Analiza uzyska‑
nych wyników wykazała, że obwód talii 
≥90 cm i stężenie triglicerydów ≥2 mmol/l 
(≥176 mg/dl) umożliwia identyfikację 
mężczyzn z aterogenną triadą metabo‑
licznych czynników ryzyka. Składają się 
na nią hiperinsulinemia oraz podwyższo‑
ne stężenia apolipoproteiny B i małych, 
gęstych cząsteczek LDL.

Po przeprowadzeniu dalszych badań 
wykazano, że podstawowym elemen‑
tom składowym zespołu metabolicznego, 
tj. insulinooporności z hiperinsulinemią, 
otyłości, nadciśnieniu tętniczemu, atero‑
gennej dyslipidemii oraz hiperglikemii 
i cukrzycy, często towarzyszą również 
inne zaburzenia. Należą do nich hiperu‑
rykemia, mikroalbuminuria, dysfunkcja 
śródbłonka, stan prozakrzepowy i stan 
pozapalny. Jest oczywiste, że w bada‑
niach populacyjnych ocena wszystkich 
składowych zespołu metabolicznego nie 
jest ani możliwa, ani konieczna. Pod‑
stawą rozpoznania tego zespołu muszą 
być jednoznaczne, wiarygodne i proste 
zasady. Diagnostyka ta powinna być 
powszechnie dostępna, łatwa i tania.

W ciągu ostatnich 6 latach opubliko‑
wano kilka definicji zespołu metabolicz‑
nego, które w mniejszym lub większym 
stopniu spełniają te kryteria i dzięki 
temu znalazły zastosowanie w praktyce 
klinicznej i badaniach naukowych.

Definicja

Zespół metaboliczny to zbiór wzajemnie po‑
wiązanych czynników zwiększających istot‑
nie ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy 
typu 2 oraz ich powikłań naczyniowych.

W 1999 roku Światowa Organiza‑
cja Zdrowia ogłosiła definicję zespo‑
łu metabolicznego. W definicji tej dla 
rozpoznania zespołu metabolicznego 
niezbędne było stwierdzenie:

1. zaburzeń gospodarki węglowoda‑
nowej, takich jak:

 a. cukrzyca lub obecność:
 i. zaburzeń tolerancji glukozy 

lub
 ii. nieprawidłowej glikemii na czczo 

lub
 iii. insulinooporności

2. i co najmniej dwóch innych kryte‑
riów spośród następujących:

 a. nadciśnienie tętnicze ≥140/90 mm Hg 
i/lub stosowanie leków hipo tensyjnych

 b. otyłość
 i. BMI ≥30 kg/m2

 ii. WHR (wskaźnik talia–biodra):
  >0,85 u kobiet
  >0,90 u mężczyzn

 c. mikroalbuminuria
 i. wydalanie albumin z moczem 

>20 µg/min lub stosunek al‑
buminuria/kreatyninuria 
≥30 mg/g

 d. stężenie triglicerydów >150 mg/dl
 e. stężenie cholesterolu HDL:

  <35 mg/dl u mężczyzn
  <40 mg/dl u kobiet.

Rozpoznanie zespołu metaboliczne‑
go, biorąc pod uwagę powyższą definicję 
jest dość trudne. Dlaczego? Otóż, okre‑
ślenie stopnia insulinooporności przy 

użyciu metody klamry metabolicznej 
nie jest powszechne oraz dość skompli‑
kowane. Ponadto w celu rozpoznania 
zespołu metabolicznego niezbędne jest 
w tej sytuacji określenie wydalania al‑
bumin z moczem, co również nie jest 
postępowaniem rutynowym w praktyce 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
W związku z powyższym rozpoznawa‑
nie zespołu metabolicznego na podsta‑
wie wyżej przytoczonej definicji jest 
rzadkie.

Definicja zespołu metabolicznego 
określona przez WHO była jednakże 
ogromnym krokiem w kierunku two‑
rzenia kolejnych, bardziej precyzyjnych 
definicji.

Aktualnie za obowiązujące i równo‑
legle funkcjonujące w piśmiennictwie 
uważa się wyszczególnione poniżej kry‑
teria IDF (International Diabetes Fe‑
deration) oraz zmodyfikowane kryteria 
NCEP‑ATPIII (National Cholesterol 
Education Program, Adult Treatment 
Panel III). Definicja WHO ma obecnie 
znaczenie raczej historyczne.

W 2001 roku NCEP‑ATP III zapro‑
ponował nową definicję zespołu me‑
tabolicznego, zmodyfikowaną w roku 
2005 roku przez zmniejszenie progu 
rozpoznania nieprawidłowej glikemii 
na czczo z 6,1 na 5,6 mmol/l. Do roz‑
poznania zespołu metabolicznego wg 
zmodyfikowanych kryteriów konieczne 
jest stwierdzenie co najmniej trzech 
z przedstawionych poniżej nieprawid‑
łowości:

1. otyłość brzuszna określana jako 
obwód talii

 a. ≥88 cm u kobiet
 b. ≥102 cm u mężczyzn
2. glikemia na czczo ≥100 mg/dl lub 

stosowane leczenie hipoglikemizujące
3. ciśnienie tętnicze:
 a. ≥130 mmHg skurczowe
 b. ≥85 mmHg rozkurczowe
 c. lub stosowane leczenie hipotensyj‑

ne u chorych na nadciśnienie tętnicze
4. stężenie triglicerydów ≥150 mg/dl 

(≥1,7 mmol/l) lub stosowane leczenie 
hipolipemizujące

5. stężenie cholesterolu HDL:
 a. <40 mg/dl (<1,0 mmol/l) u mężczyzn
 b. <50 mg/dl (<1,3 mmol/l) u kobiet
 c. lub stosowana odpowiednia te‑

rapia.

Definicja zespołu metabolicznego 
zgodna z NCEP‑ATP III jest „łatwiej‑
sza” dla lekarzy do przeprowadzenia 
pełnego rozpoznania. Wystarczy bo‑
wiem zmierzyć obwód talii, określić 
ciśnienie tętnicze i wyniki badania gli‑
kemii na czczo oraz ustalić parametry 
gospodarki lipidowej.

Kolejna definicja została ogłoszona 
w 2005 roku przez Międzynarodowe 
Towarzystwo Diabetologiczne (IDF).

Jej wprowadzenie argumentowano 
wcześniejszym zamieszaniem wyni‑
kającym z faktu, iż współistniały dwie 
definicje, co uniemożliwiało porówna‑
nie wyników przeprowadzonych badań. 
W obowiązujących dotychczas defini‑
cjach podkreślano brak zróżnicowania 
etnicznego, które ma istotne znaczenie, 
np. w określaniu ryzyka rozwoju cukrzy‑
cy typu 2, które wśród Azjatów w porów‑
naniu z Europejczykami jest większe już 
przy mniejszej masie tłuszczowej. Za pod‑
stawową składową zespołu metabolicz‑
nego uznano otyłość brzuszną, ocenianą 
na podstawie pomiaru obwodu pasa. Wy‑
bór ten poparto spostrzeżeniem, iż oty‑
łość brzuszna jest pierwszym krokiem 
w kaskadzie prowadzącej do wystąpienia 
wszystkich elementów zespołu metabo‑
licznego. Zgodnie z przyjętym założeniem 
wprowadzono zróżnicowanie etniczne 
punktu odcięcia dla rozpoznania otyło‑
ści brzusznej, dobierając go adekwatnie 
do danych pochodzących z badań prze‑
prowadzonych w różnych populacjach. 
Dla osób pochodzenia europejskiego 
przyjęto wartość zaproponowaną przez 
EGIR (European Group for Study of In‑
sulin Resistance). Jest to wartość istot‑

Tabela 1.� Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego 
wg różnych towarzystw naukowych

Światowa Organizacja Zdrowia – WHO (1999)
Cukrzyca t. 2, IFG*, IGT** lub insulinooporność oceniana metodą klamry metabo-
licznej i co najmniej dwa z wymienionych kryteriów:
WHR >0,9 (M); >0,85 (K) lub BMI ≥30 kg/m2

Stężenie triglicerydów ≥1,7 mmol/l
Stężenie cholesterolu HDL <0,9 mmol/l (M); 1,0 mmol/l (K)
Ciśnienie tętnicze ≥140/90 mm Hg lub stosowanie leków hipotensyjnych
Wskaźnik wydalania albumin >20 µg/min

lub wskaźnik albuminuria/kreatynina ≥30 mg/g
*IFG (impaired fasting glucose) – nieprawidłowa glikemia na czczo

**IGT (impaired glucose tolerance) – nieprawidłowa tolerancja glukozy

M – mężczyzna, K – kobieta, WHR – wskaźnik talia–biodra

Adult Treatment Panel III (2001)
Trzy lub więcej z wymienionych kryteriów:
Obwód pasa >102 cm (M); >88 cm (K)
Stężenie triglicerydów ≥1,7 mmol/l
Ciśnienie tętnicze ≥130/85 mm Hg
Stężenie cholesterolu HDL <1,0 mmol/l (M); <1,3 mmol/l (K)
Stężenie glukozy na czczo ≥ 6,1 mmol/l

International Diabetes Federation (2005)
Otyłość brzuszna – obwód pasa zróżnicowany etnicznie:
Europejczycy M ≥94 cm; K ≥80 cm

Południowi Azjaci M ≥90 cm; K ≥80 cm
Chińczycy M ≥90 cm; K ≥80 cm
Japończycy M ≥85 cm; K ≥90 cm
Etniczni mieszkańcy Ameryki Połu-
dniowej i Centralnej

jak Azjaci, do momentu ustalenia specyficznych 
kryteriów

Afrykanie na południe od Sahary jak Europejczycy, do momentu ustalenia specy-
ficznych kryteriów

Populacje wschodnio‑śródziem-
nomorskie i środkowy wschód 
(Arabowie)

jak Europejczycy, do momentu ustalenia specy-
ficznych kryteriów

Oraz dowolne dwa z niżej wymienionych kryteriów:
Stężenie triglicerydów ≥1,7 mmol/l; ukierunkowane leczenie
Ciśnienie tętnicze ≥130/85 mm Hg; ukierunkowane leczenie
Stężenie cholesterolu HDL <1,03 mmol/l (M); <1,29 mmol/l (K); ukierunkowane leczenie
Stężenie glukozy na czczo ≥5,6 mmol/l lub wcześniej rozpoznana cukrzyca

Tabela 2.� Rozpowszechnienie zespołu metabolicznego w różnych grupach wiekowych u kobiet 
i mężczyzn

Wiek Kobiety z zespołem metabolicznym (%) Mężczyźni z zespołem metabolicznym (%)

30–39 10,3 13,2

40–49 20,2 29,7

50–59 35,6 40,1

60–69 45,9 42,7

70–74 54,2 44,5

75–79 58,4 39,4
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nie niższa w stosunku do obowiązującej 
w wytycznych ATP III. Dla pozostałych 
składowych zespołu metabolicznego 
przyjęto wartości zaproponowane przez 
ATP III w 2001 roku, za wyjątkiem glike‑
mii na czczo. Za punkt odcięcia glikemii 
uznano bowiem wartość zaproponowaną 
przez ADA (American Diabetes Associa‑
tion), jako wartość definiującą nieprawid‑
łową glikemię na czczo (impaired fasting 
glucose – IFG), czyli 5,6 mmol/l. Autorzy 
dążyli do maksymalnego uproszczenia 
metod stosowanych w diagnostyce ze‑
społu, ale jednocześnie wykazali otwar‑
tość na zastosowanie nowych markerów 
zespołu metabolicznego, które mogłyby 
lepiej przewidywać choroby sercowo‑na‑
czyniowe. Grupa tworząca konsensus wy‑
mienia m.in. tomograficzną ocenę ilości 
tkanki tłuszczowej trzewnej, stłuszczenie 
wątroby, poziomy adipokin (w tym adi‑
ponektyny) oraz poziom apoliproteiny 
B, markery stanu zapalnego, dysfunkcji 
śródbłonka czy insulinooporności.

Zaleceniem twórców nowych kryte‑
riów było wykorzystanie zapropono‑
wanej definicji zarówno w badaniach 
naukowych, jak i w praktyce klinicznej. 
Osoby z rozpoznanym zespołem meta‑
bolicznym miałyby być objęte dalszymi 
badaniami i działaniami prewencyj‑
nymi, które polegałyby na modyfikacji 
stylu życia, w tym redukcji masy ciała, 
zwiększeniu aktywności fizycznej. We‑
dług Finnish Diabetes Prevention Study 
osoby z rozpoznanym zespołem metabo‑
licznym charakteryzują się mniejszym 
ryzykiem rozwoju cukrzycy po zmody‑
fikowaniu stylu życia. Jednakże wiele 
osób z rozpoznanym zespołem metabo‑
licznym dodatkowo wymaga interwencji 
farmakologicznej. Twórcy nowej definicji 
nie zalecają konkretnego, ukierunkowa‑
nego na zespół metaboliczny leczenia 
farmakologicznego. Sugerują jego dobór 
indywidualnie, w zależności od domi‑
nujących zaburzeń. Wykazują również 
otwartość wobec trwających badań nad 
zastosowaniem poszczególnych grup le‑
ków w terapii zespołu metabolicznego.

Wyzwaniem wciąż aktualnym jest 
stworzenie definicji zespołu metabo‑
licznego, która:
– cechowałaby się większą czułością 

i specyficznością w predykcji cukrzy‑
cy i schorzeń sercowo‑naczyniowych 
w porównaniu z obowiązującymi 
definicjami czy innymi dostępnymi 
algorytmami oceny ryzyka;

– zawierałaby elementy, których 
współwystępowanie niesie ze sobą 
większe ryzyko niż ich suma;

– prowadziłaby do terapii, która bez 
postawienia jej rozpoznania nie zo‑
stałaby podjęta.

Mimo niedoskonałości dotych‑
czasowych definicji nie warto 
rezygnować z rozpoznawania 
zespołu metabolicznego, choćby 
ze względu na rolę, jaką odgry‑
wa w podkreślaniu konieczności 
zmiany stylu życia.

Ostatnio 6 dużych towarzystw, 
takich jak IDF Task Force on Epi‑
demiology and Prevention; Natio‑
nal Heart, Lung and Blood Insti‑
tute; American Heart Association; 
World Heart Federation; Interna‑
tional Athero sclerosis Society oraz 
International Association for the 
Study of Obesity zaproponowało 
nową definicję zespołu metabolicz‑
nego przyjętą przez Grupę Roboczą 
PFP i przedstawioną w obecnym 
konsensusie (patrz str. 1). Jest ona 
pewnym kompromisem między 
poprzednimi definicjami. Z jednej 
strony zrezygnowano z wymogu 
obecności otyłości brzusznej dla 
rozpoznania zespołu metaboliczne‑
go, z drugiej zaś strony stwierdzono 
konieczność zindywidualizowania 
wartości granicznych obwodu pasa 
dla różnych populacji.

Epidemiologia

W USA z powodu zespołu metaboliczne‑
go cierpi 24% kobiet i 24% mężczyzn.

Częstość występowania zespołu 
metabolicznego szybko rośnie wraz 
z wiekiem i wynosi wśród osób w wieku 
>20 lat – 7% zaś w grupie osób >60 lat 
aż 40%. Zespół ten występuje u 10% 
kobiet i 15% mężczyzn bez zaburzeń go‑
spodarki węglowodanowej, u 42% kobiet 
i 64% mężczyzn z zaburzoną tolerancją 
glukozy i u 78% kobiet i 84% mężczyzn 
chorujących na cukrzycę typu 2.

W badaniach przeprowadzonych 
w Europie wykazano, ze zespół metabo‑
liczny występuje u 38% mężczyzn i 36% 
kobiet. Częstość występowania zespo‑
łu metabolicznego u kobiet i mężczyzn 
w poszczególnych grupach wiekowych 
przedstawiono tabeli 2.

WHO podaje, że w 2005 roku problem 
nadwagi dotyczył 1,6 mld, a otyłość po‑
nad 400 mln osób dorosłych na świecie. 
Te same dane wskazują, że przynajmniej 
u 20 mln dzieci poniżej 5. rż. występuje 
nadwaga. Jeśli dotychczasowe tenden‑
cje nie ulegną zmianie, to liczba osób 

z nadwagą i otyłością może się podwoić 
w ciągu najbliższego dziesięciolecia.

W Polsce sytuacja przedstawiona się 
podobnie: wg badania NATPOL III Plus 
osoby z nadmierną masą ciała stanowią 
52% populacji. Wśród kobiet i mężczyzn 
objętych badaniem Pol‑Monica Bis zwięk‑
szoną masę ciała stwierdzono średnio 
u 50% osób, w tym 25% badanych sta‑
nowiły to osoby z otyłością. Najnowsze 
wyniki polskiego programu WOBASZ 
wskazują, że nadwaga i otyłość to prob‑
lem ponad 60% mężczyzn i blisko 50% 
kobiet w naszym kraju. Z przeprowadzo‑
nego w 2002 roku w Akademii Medycz‑
nej w Gdańsku badania NATPOL PLUS 
wynika, że kryteria rozpoznania zespołu 
metabolicznego wg International Diabe‑
tes Federation (IDF) spełniało w Polsce 
26,2% społeczeństwa, czyli prawie 8 mi‑
lionów Polaków.

Poszczególne składowe zespołu me‑
tabolicznego nie występują u poszcze‑
gólnych osób z taką samą częstotliwoś‑
cią. I tak np. w zespole metabolicznym 
nieprawidłowy obwód talii występuje 
u około 30% mężczyzn i u blisko 50% 
kobiet a hipertriglicerydemia występuje 
u około 35% mężczyzn i 25% kobiet.

Powikłania

Zespół metaboliczny (nawet bez współ‑
istniejącej cukrzycy typu 2) znacznie 
zwiększa ryzyko rozwoju choroby nie‑
dokrwiennej serca. Ryzyko to wzra‑
sta 1,5‑krotnie w stosunku do osób 
bez zespołu metabolicznego. Ryzyko 
wystąpienia zawału serca w okresie 
najbliższych 4 lat wzrasta 2,5‑krotnie 
w przypadku występowania cukrzycy 
typu 2 lub nadciśnienia. Z kolei 8‑krot‑
nie wzrasta w przypadku współistnie‑
nia obu tych czynników łącznie i aż 
19‑krotnie, jeżeli dodatkowo u chorego 
pojawiają się zaburzenia lipidowe.

Nadwaga oraz otyłość są podstawo‑
wymi czynnikami ryzyka choroby niedo‑
krwiennej serca oraz innych chorób ukła‑
du krążenia. Już wieloletnia obserwacja 
Framingham Heart Study wykazała, 
że zapadalność na chorobę niedokrwien‑
ną serca jest 2‑krotnie większa wśród 
mężczyzn i 2,5 razy większa wśród ko‑
biet z otyłością. Im wyższy wskaźnik 
BMI, tym większe ryzyko zachorowania 
na m.in. nadciśnienie tętnicze, chorobę 
niedokrwienną serca, cukrzycę typu 2, 
niektóre nowotwory złośliwe (rak jelita 
grubego, rak piersi, rak trzonu macicy). 

Otyłość pogarsza również przebieg re‑

habilitacji pozawałowej. Warto jednak 
podkreślić, iż BMI nie jest uniwer‑
salnym wskaźnikiem zagrożenia 
chorobami przewlekłymi. Nie daje 
on wiarygodnego wyniku w przy‑
padku: kobiet ciężarnych, spor‑
towców oraz osób o rozbudowanej 
muskulaturze i dzieci.

Callisy i wsp. stwierdzili, że wzrost 
ryzyka incydentów sercowych, udarów 
oraz zgonów z powodu chorób układu 
krążenia zależy nie tyle od wartości 
BMI, co od procentowej zawartości 
tłuszczu w organizmie. Zależność ta jest 
wyraźniejsza w przypadku kobiet. 
Stwierdzono też redukcję tego ryzyka 
pod wpływem aktywności fizycznej. 
Co więcej, okazuje się, że systematyczna 
rekreacyjna aktywność fizyczna stanowi 
ochronę przed zawałem mięśnia serco‑
wego w przypadku osób z prawidłową 
masą ciała oraz z nadwagą, natomiast 
wydaje się nie chronić osób otyłych.

Masa ciała i rozkład tkanki tłusz‑
czowej są istotnymi czynnikami ryzy‑
ka wystąpienia cukrzycy typu 2. Już 
od dawna wiadomo, że częstość wystę‑
powania cukrzycy typu 2 zwiększa się 
proporcjonalnie do stopnia otyłości w po‑
pulacji. Zapadalność na cukrzycę typu 
2 zwiększa się począwszy od wartości 
BMI >23 kg/m2. Stwierdzono również, 
że prawdopodobieństwo wystąpienia 
cukrzycy typu 2 jest ponad 20 razy więk‑
sze wśród osób z BMI 35 kg/m2 lub wyż‑
szym w porównaniu z osobami tej samej 
płci z BMI w zakresie 18,5–24,9 kg/m2. 
Zwłaszcza w populacji osób z otyłością 
centralną w związku z nagromadzeniem 
w jamie brzusznej tkanki tłuszczowej 
bardzo podatnej na lipolizę, stwierdza 
się 3–4‑krotnie większą chorobowość 
z powodu cukrzycy typu 2 w porównaniu 
z osobami o prawidłowej masie ciała.

W naszym kraju od początku lat 90. 
XX w. obserwuje się zmniejszenie za‑
chorowalności i umieralności z powodu 
choroby niedokrwiennej serca. Istnieje 
jednak obawa, że ta tendencja ulegnie 
zahamowaniu ze względu na narasta‑
jący odsetek osób z nadwagą i otyłością. 
Nadwadze i otyłości najczęściej towarzy‑
szą także inne czynniki ryzyka chorób 
układu krążenia, takie jak: nadciśnienie, 
zaburzenia lipidowe, cukrzyca, mała ak‑
tywność fizyczna i palenie tytoniu.

Wysokie wartości ciśnienia tętni‑
czego dużo częściej dotyczą osób z nad‑
wagą lub otyłością niż osób o prawidło‑
wej masie ciała. W czasie badań przekro‑
jowych opartych na danych Trzeciego 
Narodowego Programu Badań Stanu 
Zdrowia i Odżywiania (NHANES III) 

prowadzonych na grupie mieszkańców 
Stanów Zjednoczonych najczęściej ob‑
serwowaną jednostką chorobową zwią‑
zaną z nadwagą i otyłością było właśnie 
nadciśnienie tętnicze. Częstość jego 
występowania rosła wraz ze zwiększe‑
niem masy ciała. Zauważono również, 
że częstość występowania nadciśnienia 
zależy od postaci otyłości – jest większa 
w typie brzusznym. W polskim badaniu 
u ponad 40% osób z otyłością wisceralną 
stwierdzono nadciśnienie.

Zaburzenia lipidowe polegające 
na dużym stężeniu we krwi cholesterolu 
całkowitego i lipoprotein o małej gęsto‑
ści (LDL), które często towarzyszą oty‑
łości, przy jednocześnie małym stężeniu 
lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) – 
wykazujących właściwości przeciwmiaż‑
dżycowe, znacznie zwiększają ryzyko 
wystąpienia chorób układu krążenia. 
Czynnikiem ryzyka wystąpienia cho‑
roby wieńcowej jest także zwiększone 
stężenie triglicerydów. Podstawowym 
zaleceniem lekarskim podczas leczenia 
hiperlipidemii jest normalizacja masy 
ciała. Dotyczy to szczególnie otyłości 
wisceralnej, której bardzo często towa‑
rzyszy hiperlipidemia. W wyniku odchu‑
dzania, stężenie cholesterolu całkowi‑
tego, cholesterolu LDL i triglicerydów 
zmniejsza się, a stężenie cholesterolu 
HDL się zwiększa. Kolejnymi elemen‑
tami w leczeniu zaburzeń lipidowych 
są: zmiana diety (zastąpienie tłuszczów 
nasyconych przez tłuszcze wielonienasy‑
cone, zmniejszenie spożycia cholestero‑
lu pokarmowego, zwiększenie spożycia 
błonnika), zwiększenie aktywności fi‑
zycznej, zaprzestanie palenia tytoniu.

U osób z zespołem metabolicznym 
poza wymienionymi powyżej zaburze‑
niami częściej występują:

 a. zmniejszone stężenie adiponek‑
tyny A1

 b. insulinooporność (jej nasilenie 
zwiększa się wraz ze zwiększaniem się 
liczby zaburzeń metabolicznych)

 c. trombifilia
 d. stan zapalny
 e. zaburzenia czynności śródbłonka
 f. stłuszczenie wątroby
 g. zwiększone stężenie
 – adiponektyny B
 – kwasu moczowego
 – leptyny
 – fibrynogenu
 – AlAT i GGTP
 –  E‑selektywnego ICAM‑1 

i VCAM‑1
 – cholesterolu LDL.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl
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Wstęp

Jedną z kluczowych cech, która czyni 
zespół metaboliczny (ZM) istotnym kli‑
nicznie problemem, jest fakt, iż stanowi 
on ważny czynnik ryzyka schorzeń serco‑
wo‑naczyniowych będących powikłaniami 
miażdżycy. I właśnie z tego względu war‑
tość kliniczna zdefiniowanego początkowo 
przez Reavena w 1988 roku ZM została 
utrzymana pomimo pojawiających się 
w ostatnich latach sugestii, iż ZM został 
sztucznie stworzony z objawów, które już 
same w sobie niosą zwiększone ryzyko 
miażdżycy i jej powikłań. Stwierdzono bo‑
wiem, iż diagnoza ZM może być pomocna 
w odróżnieniu pacjentów wymagających 
interwencji farmakologicznej od grupy 
wymagającej jedynie modyfikacji stylu 
życia.

Pomimo licznych dowodów klinicznych 
i epidemiologicznych łączących występo‑
wanie ZM z miażdżycą, do dziś nie jest 
jasny jeden scalający mechanizm zabu‑
rzeń wchodzących w skład ZM, a więk‑
szość badań opisuje, w jaki sposób po‑
szczególne czynniki ryzyka wchodzące 
w jego skład przyczyniają się do rozwoju 
miażdżycy.

Celem tego opracowania jest, obok 
krótkiego omówienia tych indywidual‑
nych i ważnych elementów, przedsta‑
wienie hipotezy wskazującej na wspólny 
mechanizm partogenetyczny zaburzeń 
współtworzących ZM i na powiązanie tego 
mechanizmu z patogenezą najważniejszej 
konsekwencji ZM, jaką jest miażdżyca.

Zapalenie jako wspólny 
mianownik zespołu 
metabolicznego

Najnowsze badania wskazują, iż stan 
zapalny odgrywa kluczową rolę w pato‑
genezie wszystkich praktycznie składo‑
wych ZM, może więc stanowić wspólny 
mechanizm leżący u podstaw tego scho‑
rzenia. Co więcej, coraz lepiej rozumiemy 
mechanizm tego stanu zapalnego, a nie 
tylko zwracamy uwagę na jego marke‑
ry, których znaczenie kliniczno‑progno‑
styczne w ZM jest już ustalone (takie jak 
stężenia CRP, IL‑6 czy też TNF‑alfa1). 
Wartość pomiarów tych ogólnych mar‑
kerów prozapalnych jest tym większa, 
że mają one dodatkową wartość progno‑
styczną u chorych z ZM (obok wartości 
poziomów lipidów w osoczu itp.), co zo‑
stało omówione w pozostałych częściach 

niniejszego wydania Forum. Co więcej, 
coraz częściej zwiększone stężenia CRP 
są uznawane za składnik patogenetyczny 
i diagnostyczny ZM2,3.

Rola zarówno CRP, jak i aktywacji 
zarówno monocytów i limfocytów w pa‑
togenezie ZM świadczy o tym, że wszyst‑
kie te elementy prowadzą do dysfunkcji 
śródbłonkowej. Jest to stan, w którym 
upośledzona jest prawidłowa naczynioroz‑
kurczająca czynność śródbłonka, związa‑
na przede wszystkim ze śródbłonkową 
produkcją tlenku azotu (NO)4. Kluczowym 
elementem dysfunkcji śródbłonka w ZM 
jest stres oksydacyjny. Stan zapalny przy‑
czynia się do rozwoju dysfunkcji śródbłon‑
ka poprzez działanie cytokin wydzielanych 
przez zarówno monocyty jak i limfocyty 
T, takich jak TNF‑alfa, interferon‑gamma 
oraz IL‑17. Cytokiny te prowadzą do sty‑
mulacji oksydaz naczyniowych, takich 
jak oksydazy NADPH, zlokalizowanych 
w komórkach śródbłonka oraz mięśniówki 
gładkiej do produkcji wolnych rodników 
tlenowych. Ponadto dochodzi do zaburzeń 
funkcjonowania podstawowych mecha‑
nizmów regulujących funkcję komórek 
śródbłonka w tym zaburzeń czynności‑
owych śródbłonkowej syntazy NO.

Otyłość a stan zapalny – rola 
w oporności na insulinę
W otyłości dochodzi do rekrutacji szeregu 
komórek zapalnych do tkanki tłuszczo‑
wej. Dotyczy to w szczególności tkanki 
tłuszczowej trzewnej, choć stan zapalny 
w otyłości ma charakter uogólniony i wy‑
stępuje też w tkance tłuszczowej podskór‑
nej. Szczególne własności tkanki tłusz‑
czowej trzewnej wynikają po części z jej 
lokalizacji z bezpośrednim kontaktem 
poprzez krążenie wrotne z głównym orga‑
nem regulującym metabolizm – wątrobą. 
W związku z taką lokalizacją zaburzenia 
w obrębie trzewnej tkanki tłuszczowej 
mają kluczowe znaczenie dla regulacji 

oporności na insulinę2. Podobnie nasilona 
lipoliza dostarcza do wątroby znacznych 
ilości wolnych, nieestryfikowanych kwa‑
sów tłuszczowych, prowadząc do zmian 
metabolizmu. Stan zapalny w wisceralnej 
tkance tłuszczowej nie tylko przyczynia 
się do nasilenia lipolizy i dostarczania 
kwasów tłuszczowych wątrobie, ale 
do kierowania tam „zupy cytokinowej” 
prowadzącej do dysfunkcji tego narzą‑
du. Głównymi cechami stanu zapalnego 
w otyłości jest obecność w tkance tłusz‑
czowej makrofagów, uwalniających szereg 
cytokin prozapalnych. Wiele adipocyto‑
kin, których produkcja jest zwiększo‑
na w ZM i otyłości, ma silne własności 
prozapalne oraz chemotaktyczne, a więc 
„przywołujące” białe krwinki do tkanki 
tłuszczowej. Na przykład leptyna, czy 
też rezystyna prowadzą do koaktywacji 
limfocytów krwi obwodowej, a także mo‑
nocytów5. Z kolei działania przeciwzapal‑
ne opisywane są w odniesieniu do adipo‑
nektyny, będącej ochronną adipocyto‑
kiną, której uwalnianie jest zmniejszone 
w otyłości i ZM.

Okołonaczyniowa tkanka 
tłuszczowa
Szczególną uwagę w ostatnich latach 
zwraca się na rolę tkanki tłuszczowej 
okołonaczyniowej. Wykazuje ona szereg 
odmienności w stosunku do typowej tkan‑
ki tłuszczowej trzewnej, a jej główną cechą 
jest wybitnie prozapalny charakter w sta‑
nach patologicznych5. Co ciekawe, tkanka 
tłuszczowa okołonaczyniowa gromadzi 
przede wszystkim nacieki limfocytarne 
(ryc. 1) w stanach patologii, a limfocyty 
T są podstawowymi komórkami odpowie‑
dzialnymi za rozwój wczesnych etapów 
miażdżycy. Stąd tkanka tłuszczowa około‑
naczyniowa i jej naciekanie właśnie przez 
limfocyty T może stanowić patogenetycz‑
ny pomost pomiędzy ZM a miażdżycą5. 
Co więcej, najnowsze obserwacje wska‑
zują, iż okołonaczyniowe nacieki limfo‑
cytarne stanowią jeden z kluczowych me‑
chanizmów patogenetycznych kolejnych 
składowych ZM, jakimi są hiperlipidemia 
i nadciśnienie tętnicze.

W ostatnich latach zwraca się też 
uwagę na występowanie ZM u osób 

Od zespołu metabolicznego do miażdżycy 
i jej powikłań

A B

Ryc. 1.  Nacieki limfocytarne w tkance tłuszczowej okołonaczyniowej. Na podstawie Guzik 
i wsp.: J. Exp. Med., 2007
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Na przestrzeni lat pojawiło się kilka 
definicji zespołu metabolicznego (ZM). 
Aktualnie najczęściej stosowana jest 
definicja wg International Diabetes Fe‑
deration (IDF). Wprowadzono do niej 
m.in. zróżnicowanie etniczne wzglę‑
dem podstawowej składowej zespołu, 
czyli otyłości brzusznej. Ma to istot‑

ne znaczenie m.in. w określaniu ry‑
zyka rozwoju cukrzycy typu 2, które 
wśród Azjatów jest większe już przy 
mniejszej masie tłuszczowej w sto‑
sunku do np. Europejczyków.1 Dla 
pozostałych składowych ZM przyjęto 
wartości postulowane przez ATP III, 
z wyjątkiem glikemii na czczo, której 
wartość graniczną ustalono na po‑
ziomie 5,6 mmol/l. Autorzy, dążąc 
do maksymalnego uproszczenia metod 
stosowanych w diagnostyce zespołu, 
zrezygnowali m.in. z konieczności wy‑
konania doustnego testu obciążenia 
glukozą (OGTT).1

Z obserwacji klinicznych wynika, 
że już na wczesnym etapie dysglike‑
mii pojawia się charakterystyczna dla 
cukrzycy makroangiopatia (przed‑
wczesna, rozsiana, obejmująca naczy‑
nia małego kalibru postać miażdżycy). 
Warunkiem jej rozwoju jest obecność 
nawet niewielkiego stopnia hipergli‑
kemii, która może się manifestować 
zarówno jako nieprawidłowa glikemia 
na czczo (5,6–6,9 mmol/l), lub też jako 
hiperglikemia poposiłkowa w 2. godzi‑
nie OGTT (7,8–11,0 mmol/l). Obydwa 
te stany uważane są obecnie za stan 
przedcukrzycowy. Przejście ze stanu 
prawidłowej tolerancji glukozy do jaw‑
nej cukrzycy przyczynowo związane 
jest z nasileniem insulinooporności 
oraz zmniejszeniem do około 10% ilo‑
ści sprawnych komórek beta trzustki 

i trwa około 12 lat.2 Utajony przebieg 
stanu przedcukrzycowego powoduje, 
że 50% osób ze świeżo rozpoznaną cuk‑
rzycą typu 2 ma powikłania mikro‑ jak 
i makroangiopatyczne.

Dlatego opublikowane w 2007 roku 
wspólne rekomendacje europejskich to‑
warzystw naukowych: kardiologicznego 
(ECS) i diabetologicznego (EASD) zaleca‑
ją, by u osób z grupy dużego ryzyka chorób 
sercowo‑naczyniowych rozpoznanie cuk‑
rzycy ustalać na podstawie OGTT.

W Polsce na cukrzycę choruje około 
2 mln osób, a nieprawidłową glikemię 
na czczo lub upośledzoną tolerancję glu‑
kozy stwierdza się u kolejnych 4 mln. 
Większość chorych z udokumentowanym 
zaburzeniami gospodarki węglowodano‑
wej miała przed ich rozpoznaniem inne 
cechy  ZM. Z przeprowadzonego w 2002 
roku badania NATPOL PLUS wynika, 
że kryteria rozpoznania ZM wg IDF speł‑
niało w Polsce 26,2% społeczeństwa, czyli 
prawie 8 mln Polaków.3

Zaleceniem twórców definicji  ZM 
wg IDF jest, by osoby z rozpozna‑
nym  ZM objąć dalszymi badaniami 
i działaniami prewencyjnymi, które 
polegałyby na modyfikacji stylu życia, 
w tym redukcji masy ciała, zwiększeniu 
aktywności fizycznej. Pierwszą dobrze 
przeprowadzoną próbą oceny skutecz‑
ności prewencji behawioralnej w zapo‑
bieganiu cukrzycy typu 2 było chińskie 
badanie,4 w którym zastosowanie diety 
i/lub aktywności fizycznej wiązało się 
z redukcją ryzyka progresji ze stanu 
przedcukrzycowego do cukrzycy o 51%. 
Warto też wspomnieć o badaniach DPP 

(Diabetes Prevention Program) i DPS 
(Diabetes Prevention Study), które 
objęły swym zasięgiem populacje du‑
żego ryzyka i, jak wynika z ich opisu, 
cechowały się częstym występowaniem 
cech ZM.5,6

Jednakże wiele osób z rozpoznanym  
ZM dodatkowo wymaga interwencji far‑
makologicznej. Twórcy nowej definicji 
ZM nie zalecają ściśle określonego, ukie‑
runkowanego na rozpoznany zespół me‑
taboliczny leczenia farmako logicznego. 
1 Sugerują jego dobór indywidualnie, 
w zależności od dominujących zaburzeń. 
Wykazują również otwartość wobec 
trwających badań nad zastosowaniem 
poszczególnych grup leków w terapii 
zespołu metabolicznego.

Aktualne zalecenia ESC i EASD 
wskazują na celowość podejmowania 
działań farmakologicznych obok wcześ‑
niej rekomendowanej zmiany stylu ży‑
cia (dieta, wysiłek fizyczny) już na eta‑
pie stanu przedcukrzycowego. Zgodnie 
z tym punktem widzenia są też reko‑
mendacje Polskiego Towarzystwa Dia‑
betologicznego (PTD) na rok 2009.

Niestety, jak dotychczas nie ma za‑
rejestrowanego środka farmakologicz‑
nego ze wskazaniem do zastosowania 
w prewencji cukrzycy w Polsce. PTD 
zaleca, by u osób obciążonych dużym 
ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 
w razie potrzeby zastosować leczenie 
farmakologiczne. Wymienia się tu met‑
forminę i akarbozę.

Na korzyści wynikające z leczenia 
wczesnych stadiów zaburzeń gospodarki 
węglowodanowej za pomocą akarbozy 

wskazują badania m.in. STOP‑NIDDM.7 
U osób z nieprawidłową tolerancją 
glukozy akarboza zmniejszyła o około 
25% ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. 
Istnieje jednak obawa, że akarboza 
może maskować pogarszanie się funk‑
cji komórek beta poprzez zmniejszenie 
stężeń glukozy we krwi, a nie przez 
rzeczywiste hamowanie progresji ich 
uszkodzeń czynnościowych. Kolejnym, 
rekomendowanym w prewencji lekiem 
jest metformina, uznawana dziś za złoty 
standard w leczeniu cukrzycy typu 2. 
Wyniki dotychczas przeprowadzonych 
badań klinicznych sugerują, że gdy lek 
zastosuje się we wcześniejszych etapach 
rozwoju zaburzeń gospodarki węglowo‑
danowej, jego efekty prewencyjne będą 
większe.8,9

Wyzwaniem wciąż aktualnym pozo‑
staje zatem stworzenie definicji  ZM, 
która cechowałaby się większą czułoś‑
cią i specyficznością, w tym w predykcji 
cukrzycy typu 2, w porównaniu z do‑
tychczasowymi definicjami, czy innymi 
dostępnymi algorytmami.10,11 Nadzieje 
w tym zakresie wiązane są z kolejnymi 
badaniami długoterminowymi. Do usta‑
lenia pozostaje również etap rozwoju 
człowieka, kiedy działania prewencyjne 
należy podjąć. Sugeruje się, by wdrażać 
je już w okresie życia płodowego, w cza‑
sie gdy kształtuje się epigenom człowie‑
ka, a najpóźniej w okresie wczesnego 
dzieciństwa, kiedy nabiera się zwycza‑
jów żywieniowych i ogólnie związanych 
ze stylem życia.
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Wprowadzenie

Zainteresowanie zespołem metabolicz‑
nym (ZM) jest wynikiem jego związku 
z rozwojem cukrzycy i chorób sercowo‑
‑naczyniowych.

Przedmiotem badań epidemiologicz‑
nych jest wartość rokownicza ZM w po‑
równaniu do klasycznych skal ryzyka 
sercowo‑naczyniowego, wyższość rozpo‑
znania ZM nad wartością prognostycz‑
ną jego poszczególnych składowych, 
czy znaczenie odmiennych definicji ZM 
w różnych populacjach.

Dla praktykującego lekarza ZM 
to przede wszystkim grupa współist‑
niejących ze sobą czynników ryzyka 
chorób sercowo‑naczyniowych. Wykry‑
cie jednego z nich powinno skłaniać 
do aktywnego poszukiwania i leczenia 
pozostałych, aby zapobiec rozwojowi 
miażdżycy i jej powikłań.

Ocena ryzyka 
sercowo‑naczyniowego

Diagnostyka kardiologiczna osoby 
z ZM nie odbiega zasadniczo od diag‑
nostyki pozostałych pacjentów. Jest 
ona w znacznej mierze uwarunkowana 
obecnością innych czynników ryzyka 
i chorób sercowo‑naczyniowych.

Podstawowe znaczenie dla określe‑
nia sposobu postępowania u pacjenta 
z ZM ma ocena ryzyka sercowo‑naczy‑
niowego. Należy zaznaczyć, że zgodnie 
z rekomendacjami europejskimi samo 
rozpoznanie ZM nie jest wystarczające 
do zakwalifikowania pacjenta do okre‑
ślonej grupy ryzyka: zwiększonego lub 
znacznie zwiększonego. Stratyfikacja 
ryzyka podobnie jak u innych chorych 
opiera się na:
– identyfikacji czynników ryzyka cho‑

rób sercowo‑naczyniowych,
– ocenie wczesnych (subklinicznych) 

uszkodzeń narządowych,
– diagnostyce w kierunku cukrzycy,

– diagnostyce w kierunku chorób 
sercowo‑naczyniowych lub choroby 
nerek.

U chorych z ZM rekomenduje się 
bardziej szczegółową ocenę uszkodzeń 
narządowych ze względu na ich większe 
rozpowszechnienie w tej grupie chorych 
niż u osób bez ZM. Ich identyfikacja 
może skutkować zmianą kategorii 
ryzyka na wyższą u pacjentów z ZM 
i stosunkowo dobrze kontrolowanymi 
głównymi czynnikami ryzyka.

U pacjentów z licznymi czynnikami 
ryzyka o małym lub umiarkowanym 
nasileniu, bez cukrzycy, bez choroby 
sercowo‑naczyniowej, bez wykrytych 
wczesnych uszkodzeń narządowych 
(lub w przypadku braku możliwości 
ich oceny) ryzyko sercowo‑naczyniowe 
należy oszacować na podstawie pro‑
stych i łatwo dostępnych systemów oce‑
ny ryzyka ogólnego, z których zalecany 
dla populacji europejskiej jest system 
SCORE, (obecnie dostępny również 
w wersji dla populacji polskiej). Należy 
mieć na uwadze, że system ten opiera 
się na głównych czynnikach ryzyka 
chorób sercowo‑naczyniowych, dlate‑

go u pacjentów z ZM ryzyko może być 
do pewnego stopnia niedoszacowane.

Przeprowadzenie omawianych badań 
pozwala wyodrębnić wśród pacjentów 
z ZM następujące grupy:
n zwiększonego ryzyka sercowo‑na‑

czyniowego
– obecność wczesnych uszkodzeń 

narządowych,
– ryzyko ogólne zgonu z przyczyn 

sercowo‑naczyniowych w ciągu 
10 lat ≥5% (tablice SCORE)

n znacznie zwiększonego ryzyka ser‑
cowo‑naczyniowego
– rozpoznana choroba sercowo‑

‑naczyniowa,
– choroba nerek,
– cukrzyca,
– ryzyko ogólne zgonu z przyczyn 

sercowo‑naczyniowych w ciągu 
10 lat ≥10% (tablice SCORE).

Pacjenci ze znacznie nasilonym po‑
jedynczym czynnikiem ryzyka chorób 
sercowo‑naczyniowych, jak np. chole‑
sterol całkowity ≥8 mmol/l (320 mg/dl), 
cholesterol LDL ≥6 mmol/l (240 mg/dl), 
ciśnienie tętnicze ≥180/110 mm Hg, na‑
leżą do grupy zwiększonego lub znacz‑

Elementy diagnostyki kardiologicznej w zespole 
metabolicznym

bez cech otyłości. W tych właśnie sy‑
tuacjach klinicznych okołonaczyniowa 
tkanka tłuszczowa może odgrywać szcze‑
gólną rolę, gdyż patogenne zmiany w jej 
zakresie mogą się rozwijać niezależnie 
od zmian w typowej wisceralnej tkance 
tłuszczowej.

Hiperlipidemia a stan zapalny
Badania ostatnich lat wskazują, 
iż w hipercholesterolemii dochodzi 
do aktywacji limfocytów T i proces ten 
wiąże się z patogenezą dysfunkcji śród‑
błonkowej6. W mediowaniu dysfunkcji 
śródbłonka zależnej od hipercholestero‑

lemii, która jest podstawowym wyjścio‑
wym dla miażdżycy procesem, uczest‑
niczą przede wszystkim limfocyty T 
CD4+. Zwrócono uwagę na rolę w tym 
procesie limfocytarnej produkcji wol‑
nych rodników modulujących produkcję 
cytokin, takich jak IFN‑gamma6.

Nadciśnienie tętnicze 
a stan zapalny

Limfocyty T, w odpowiedzi na aktywację 
przez czynniki pronadciśnieniowe, takie 

jak angiotensyna II, migrują do naczyń 
krwionośnych, zasiedlając szczególnie 
obszary przydanki oraz okołonaczynio‑
wej tkanki tłuszczowej. Nadciśnienie 
stymuluje ekspresję molekuł adhezyj‑
nych ICAM‑1, VCAM‑1 oraz PECAM 
na powierzchni komórek śródbłonka. 
Migracja limfocytów jest stymulowana 
chemotaktycznym działaniem chemokiny 
RANTES (released upon activation nor‑
mal T cell expressed and secreted)7, której 
produkcja zwiększa się w nadciśnieniu za‑
równo w mięśniówce gładkiej naczyń, jak 
i w tkance tłuszczowej okołonaczyniowej 
i wisceralnej. Co ciekawe, angiotensyna 
II z kolei zwiększa ekspresję CCR5 (re‑
ceptora dla RANTES) na powierzchni 
limfocytów T CD4+, co preferencyjnie 
doprowadza do migracji tych limfocytów 
do przestrzeni okołonaczyniowych7.

Nie jest do końca jasne, w jaki sposób 
limfocyty znajdujące się w przestrzeni 
okołonaczyniowej, nerce lub nadnerczach 
mogą wpływać na modulację ciśnienia 
tętniczego krwi. Dochodzi do tego najpew‑
niej poprzez uwalnianie cytokin, takich 
jak TNF‑alfa lub IFN‑gamma. Jednak 
rola szczególnych cytokin w patogenezie 
nadciśnienia tętniczego wymaga dalszych 
badań (ryc. 2).

Limfocyty T naciekające przydankę 
naczyń oraz nerki w toku nadciśnienia 
tętniczego mają charakter komórek efek‑
torowych (między innymi charakteryzu‑
je je duża ekspresja CD44 oraz CCR5). 
W naczyniach krwionośnych stanowią one 
ponad 70% naciekających limfocytów. Ilość 
tych komórek zwiększa się we krwi krą‑

żącej z wiekiem pacjenta, a także wraz 
z ekspozycją na różnego rodzaju antygeny, 
co współwystępuje z rozwojem nadciśnie‑
nia tętniczego7.

Obserwacja znacznych nacieków limfo‑
cytarnych w nadciśnieniu tętniczym może 
w znacznym stopniu tłumaczyć występo‑
wanie nadciśnienia w ZM, a rola limfocy‑
tów w tym typie nadciśnienia tętniczego 
jest obecnie badana8.

Istotnych dowodów na rolę patoge‑
netyczną limfocytów w ZM i nadciś‑
nieniu tętniczym dostarczają badania 
przeciwnadciśnieniowego działania leków 
imunosupresujnych w tym najnowszych 
leków biologicznych, takich jak etanercept 
(leki anty‑TNF).

Zapobieganie miażdżycy 
i jej powikłaniom 
w zespole 
metabolicznym

W związku z kluczową rolą jednocześnie 
stanu zapalnego oraz stresu oksydacyjne‑
go w patogenezie dysfunkcji śródbłonka 
jako pierwszego etapu procesu miażdży‑
cowego w ZM, podstawą zapobiegania 
rozwojowi miażdżycy w ZM powinny być 
leki jednocześnie hamujące oba te pro‑
cesy2. Niewątpliwie istotne znaczenie 
mają tu statyny, których działania ple‑
jotropowe obejmują zarówno hamowanie 
oksydazy NADPH w naczyniach krwio‑

nośnych, jak i ograniczanie rozwoju sta‑
nu zapalnego9. Co więcej zaobserwowano 
ostatnio, iż podwyższone poziomy CRP, 
nawet przy prawidłowym lipidogramie, 
stanowią wskazanie do zastosowania sta‑
tyn, ze względu na korzystne działania 
prognostyczne. Może mieć to szczególne 
znaczenie w odniesieniu do postępowania 
w ZM, w którym pomimo pewnych obaw 
wczesne włączenie statyn może hamować 
rozwój procesów miażdżycowych.

Istotny problem kliniczny stanowi też 
leczenie nadciśnienia tętniczego w ZM. 
Niewątpliwie sartany i inhibitory konwer‑
tazy angiotensyny9 wywierają jednocześnie 
działania hamujące oksydazy naczyniowe 
oraz stan zapalny (w szczególności modyfi‑
kując aktywację limfocytów T, na których 
powierzchni zlokalizowane są receptory 
dla angiotenzyny AT1)10. Szereg nowych 
leków obecnie w trakcie badań w odnie‑
sieniu do ZM, jak inhibitory reniny, może 
okazać się również skuteczna. Cenne mogą 
okazać się też nowe preparaty z grupy tia‑
zolidinedionów, jak na przykład pioglita‑
zon, w odniesieniu do którego wykazano 
skuteczność w hamowaniu progresji miaż‑
dżycy11, jednak należy zachować w pamięci 
potencjalne ryzyko związane ze stosowa‑
niem tej grupy leków.
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Ryc. 2.  Stan zapany okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej a dysfunkcja śródbłonka i miażdżyca.
(ROS – wolne rodniki tlenowe; Mf‑makrofagi; T‑ limfocyty T)
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Zespół metaboliczny (ZM) u dzieci 
i młodzieży to dynamicznie nara‑
stający problem pediatrii i diabeto‑
logii wieku rozwojowego. W związku 
z wagą konsekwencji, jakie niesie 
on ze sobą, należy jak najwcześniej 
diagnozować dzieci obarczone ryzy‑
kiem rozwoju tej choroby.

Definicja:  ZM określa kompleks 
objawów, które występować mogą 
w różnej konfiguracji: insulinoopor‑
ność, hiperinsulinemia, upośledzenie 
tolerancji glukozy, nieprawidłowa gli‑
kemia na czczo lub jawna cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia 
i otyłość brzuszna.1‑3 Od wielu lat roz‑

poznawanie ZM u dzieci było trudne 
– w praktyce stosowano różnorodne 
modyfikacje kryteriów dla dorosłych, 
co nie pozwalało na przejrzystą oce‑
nę problemu. W 2007 roku Światowa 
Federacja Cukrzycy (International 
Diabetes Federation – IDF) zapropo‑
nowała ujednoliconą, prostą, opartą 
na objawach klinicznych definicję 
ZM u dzieci, w której wiek dziecka 
uznano za czynnik odpowiedzialny 
za różnorodny przebieg kliniczny cho‑
roby.4 Rozpoznanie ZM opiera się 
na stwierdzeniu 3 spośród 5 wymienio‑
nych w tabeli nieprawidłowości:

Częstość występowania ZM 
w populacji wieku rozwojowego zależy 
od przyjętych kryteriów klasyfikacji 
– wartość wskaźnika BMI znacząco 
wpływa na wskaźnik zapadalności, 
przykładowo w amerykańskiej popu‑
lacji ogólnej kształtuje się na pozio‑
mie 4,2% i wzrasta do 28,7% w pod‑
grupie dzieci otyłych.5 Aktualne 
badania europejskie, w tym polskie, 
oceniają występowanie ZM wśród 
dzieci otyłych na 8–16%.6‑8 Anali‑
za danych na przestrzeni ostatnich 
lat wyraźnie wskazuje na tendencję 
zwyżkową we wszystkich badanych 
populacjach.

Najbardziej stałą cechą ZM jest 
insulinooporność i towarzysząca 
jej hiperinsulinemia.1,3 Od wie‑
lu lat znany jest problem zaburze‑
nia równowagi pomiędzy sekrecją 
a wrażliwością tkanek na działanie 
insuliny w okresie pokwitania – 
tzw. „fizjologiczna insulinooporność”. 
Jednak hiperinsulinemia występują‑
ca w okresie pokwitania i hiperinsu‑
linemia stwierdzana w cukrzycy typu 
2 i ZM różnią się wyraźnie. Zwięk‑

szenie sekrecji insuliny w okresie po‑
kwitania dotyczy zarówno pierwszej, 
jak i drugiej fazy sekrecji insuliny, 
podczas gdy u osób z cukrzycą typu 2 
i ZM pierwsza faza jest upośledzona, 
a wzrost dotyczy tylko drugiej fazy.1,9 
Ocena tego problemu u młodzieży 
czasem może być trudna, natomiast 
każde zaburzenie insulinoopornosci 
u dzieci przed okresem pokwitania 
należy traktować w kategoriach pa‑
tologii.

Otyłość jest najłatwiej dostrze‑
ganą cechą, która winna skłaniać 
do przeprowadzenia diagnosty‑
ki w kierunku ZM. Występuje 
ona u dzieci z ZM bardzo często, 
chociaż nie jest warunkiem jego 
rozpoznania.2,4,8 Przez wiele lat 
otyłość u dzieci traktowano ra‑
czej w kategoriach defektu kosme‑
tycznego niż w kategoriach zdro‑
wotnych. Dziś wiemy na pewno, 
że od najwcześniejszych lat niesie 
ona ze sobą zwiększenie ryzyka 
występowania zaburzeń metabo‑
lizmu węglowodanów oraz lipidów 
ze wszystkimi konsekwencjami.1,8,10 
Wykazano ścisłą zależność pomię‑

dzy stopniem otyłości a ryzykiem 
rozwoju ZM – wzrost BMI o pół 
jednostki wiąże się ze wzrostem 
ryzyka ZM o ponad 50%.11

W ZM zaburzeniom ulega także 
metabolizm tłuszczów, manifestu‑
jąc się typową dyslipidemią: zwięk‑
szeniem stężenia cholesterolu LDL, 
cholesterolu całkowitego oraz trigli‑
cerydów i zmniejszeniem stężenia 
HDL cholesterolu.12 Inną, ważną 
komponentą ZM jest nadciśnienie. 
Chociaż dokładny związek pomiędzy 
nadciśnieniem i hiperinsulinemią, 
jako przyczyną i skutkiem, pozostaje 
sporny, obniżenie ciśnienia krwi wy‑
daje się mieć mały wpływ na hiper‑
insulinemię, natomiast zmniejsze‑
nie stężenia insuliny może wpłynąć 
na redukcję nadciśnienia.12

Leczenie i prewencja ZM 
u dzieci i młodzieży obejmuje 
przede wszystkim zmianę stylu 
życia. Skuteczność takiego postę‑
powania obserwuje się nawet przy 
niezbyt dużym zmniejszeniu masy 
ciała i wskaźnika BMI.2,10 Znaczące 
zmniejszenie insulinooporności moż‑
na osiągnąć w stosunkowo krótkim 

czasie przy zastosowaniu zdrowego 
modelu żywienia i większej aktyw‑
ności fizycznej.3 Problemem jednak 
pozostaje utrzymanie zmniejszonej 
masy ciała i kontynuacja tego trybu 
życia przez dłuższy okres.

Podsumowanie: W chwili obecnej 
wiadomo już ponad wszelką wątpli‑
wość, że występujący u dorosłych ZM 
występuje również u dzieci i młodzie‑
ży. Czynniki składowe tego zespołu są 
takie, jak u dorosłych, chociaż ich ma‑
nifestacja może być mniej wyraźna. 
Ze względu na konsekwencje choroby 
jednym z głównych celów działania 
pediatrów i lekarzy rodzinnych po‑
winno być prowadzenie szeroko ro‑
zumianej prewencji i propagowanie 
zdrowego stylu życia.
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Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży

nie zwiększonego ryzyka w zależności 
od współwystępowania dodatkowych 
czynników ryzyka.

Specyfika badania 
kardiologicznego

Odrębności diagnostyki pacjentów 
z ZM są przede wszystkim wynikiem 
znacznego rozpowszechnienia otyłości 
w tej grupie chorych.

Otyłość sprzyja nie tylko roz‑
wojowi chorób sercowo‑naczy‑
niowych na tle miażdżycy (jak 
choroba niedokrwienna serca, udar 
mózgu) ale także niewydolności ser‑
ca, zaburzeń rytmu serca, zatorowości 
płucnej czy nadciśnienia płucnego.

Niewydolność serca u otyłych rozwi‑
ja się nawet przy braku nadciśnienia 
tętniczego lub organicznej choroby ser‑
ca. W jej rozwoju rolę odgrywa m.in. 
zwiększona objętość krwi krążącej 
powodująca zwiększenie rzutu serca, 
co prowadzi do powiększenia i eks‑
centrycznego przerostu lewej komory 
serca, efektem czego jest upośledzona 
jej relaksacja. Zwiększone napięcie 
ścian serca z czasem prowadzi również 
do upośledzenia kurczliwości miokar‑
dium. Dodatkową rolę może odgry‑
wać otłuszczenie zwyradniające serca 
(adipositas cordis), będące rodzajem 
kardiomiopatii polegającej na zastę‑
powaniu kardiomiocytów roboczych, 
tkanki bodźcotwórczej i przewodzącej 
przez tkankę tłuszczową. Towarzy‑
szący często otyłości zespół bezdechu 
sennego oraz zatorowość płucna, jak 
również niewydolność lewokomoro‑
wa sprzyjają rozwojowi nadciśnienia 
płucnego, czego konsekwencją może 
być niewydolność prawokomorowa 
serca.

Badanie fizykalne

Dolegliwości związane z chorobami 
układu krążenia zgłaszane przez 
osoby otyłe są często niespecyficz‑
ne, a badanie fizykalne utrudnione. 
W niewydolności serca poszerzone żyły 
szyjne są niejednokrotnie niewidocz‑

ne, a tony serca są słabo słyszalne. 
Do oszacowania centralnego ciśnie‑
nia żylnego pomocna bywa obserwacja 
żył grzbietu dłoni. Należy obniżyć pa‑
cjentowi dłoń poniżej kąta mostka aż 
do chwili poszerzenia żył, a następnie 
obserwować ich zapadanie się w czasie 
stopniowego unoszenia ramienia cho‑
rego. Prawidłowo, gdy pacjent znajduje 
się w pozycji półsiedzącej (nachylenie 
tułowia w stosunku do płaszczyzny 
30–45 stopni); żyły opróżniają się 
na wysokości kąta mostka. W poszu‑
kiwaniu rozdwojenia drugiego tonu 
serca zwykle słyszalnego w drugiej 
lub trzeciej lewej przestrzeni między‑
żebrowej przymostkowo, u osób otyłych 
najlepiej wybrać pierwszą przestrzeń 
międzyżebrową.

Badanie EKG

Na zapis EKG wpływa szereg zmian 
morfologicznych związanych z otyłoś‑
cią. Należą do nich:
– poziome położenie serca w klatce 

piersiowej – wynika z uniesienia 
przepony przez tkankę tłuszczową 
brzucha,

– przerost lewej komory serca,
– zwiększenie odstępu pomiędzy ser‑

cem a elektrodami wywołane na‑
gromadzeniem tkanki tłuszczowej 
w tkance podskórnej ściany klatki 
piersiowej i osierdzia.

W starannie przeprowadzonym ba‑
daniu, w którym porównywano elektro‑
kardiogram u osób z otyłością olbrzy‑
mią i u osób szczupłych niechorujących 
na nadciśnienie, chorobę niedokrwien‑
ną serca, wady zastawkowe, choroby 
osierdzia lub zastoinową niewydolność 
serca, ustalono, że u otyłych częściej 
stwierdza się:
– mały woltaż zespołów QRS, definio‑

wany jako amplituda zespołu QRS 
≤5 mm we wszystkich standardo‑
wych odprowadzeniach – u 11% 
otyłych i u 1% szczupłych

– kryteria przerostu lewej komory 
serca, np. kryterium Sokołowa‑
‑Lyona (SV1 + RV5 lub RV6 >35) 
spełniało 25% otyłych i 2% szczup‑
łych. Warto zaznaczyć, że EKG 
niedoszacowuje częstości przero‑

stu mięśnia lewej komory serca, 
np. w cytowanym badaniu był 
on rozpoznawany na podstawie 
kryteriów echokardiograficznych 
aż u 2/3 otyłych

– spłaszczenie załamków T w odpro‑
wadzeniach II, III, aVF – u 58% 
otyłych i u 2% szczupłych

– spłaszczenie załamków T w odpro‑
wadzeniach V5 i V6 – u 29% otyłych 
i u 1% szczupłych

– spłaszczenie lub odwrócenie załam‑
ków T w odprowadzeniach I i aVL 
– u 18% otyłych i u 2% szczupłych

– zmiany załamka T świadczące o po‑
większeniu lewego przedsionka, 
np. kryterium wydłużenia czasu 
trwania załamka T w odprowadze‑
niu II powyżej 120 ms spełnione 
było u 17% otyłych i 1% szczup‑
łych

– odchylanie się osi elektrycznej za‑
łamków P, QRS i T w lewo, np. u oty‑
łych oś zespołu QRS wynosiła śred‑
nio 28 ±14 stopni, a u szczupłych 52 
±10 stopni; nie obserwowano jednak 
różnic w częstości występowania 
patologicznego odchylenia osi elek‑
trycznej serca w lewo (–30 do –90 
stopni)

– wydłużenie skorygowanego odstępu 
QT (QTc).

Nie stwierdzono istotnych różnic 
w częstości występowania pobudzeń 
dodatkowych, bloków zatokowo‑przed‑
sionkowych, przedsionowo‑komoro‑
wych, odnóg i wiązek pęczka Hissa, 
jak również zjawiska wędrowania 
rozrusznika.

W innym badaniu, w którym porów‑
nywano wartość diagnostyczną dwóch 
popularnych kryteriów przerostu lewej 
komory serca tzn. wskaźnik Sokołowa‑
‑Lyona (suma amplitudy załamka S 
w odprowadzeniu V1 i amplitudy za‑
łamka R w odprowadzeniu V5 lub V6) 
i wskaźnik Cornella (suma amplitudy 
załamka S w odprowadzeniu V3 i za‑
łamka R w aVL) stwierdzono istotny 
wpływ otyłości na wartość diagno‑
styczną pierwszego z nich. Wskaź‑
nik Cornella miał podobną wartość 
diagnostyczną bez względu na obecność 
otyłości, dlatego postuluje się posługi‑
wanie się jedynie tym kryterium u osób 
otyłych (>35 mm u mężczyzn i >25 mm 
u kobiet).

Badanie 
echokardiograficzne

Przezklatkowe badanie echokardiogra‑
ficzne jest ze względów technicznych 
znacznie utrudnione u osób otyłych. 
Często obecna tkanka tłuszczowa pod‑
nasierdziowa może być trudna do od‑
różnienia od płynu w worku osierdzio‑
wym.

Problemem diagnostycznym może 
być również rzadko spotykany przerost 
tłuszczowy przegrody miedzyprzed‑
sionkowej powodujący jej znaczne po‑
grubienie, zazwyczaj powyżej 20 mm. 
Zmiana ta jest zwykle bezobjawowa, 
choć może być przyczyną utrudnienia 
przepływu krwi w sercu, opornych 
na leczenie nadkomorowych zaburzeń 
rytmu serca i nagłego zgonu. Wymaga 
ponadto różnicowania z nowotworami 
serca jak lipoma, myxoma czy liposar‑
coma. Zwykle towarzyszy jej znaczne 
zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej 
podnasierdziowej. Zmiana najczęściej 
uwypukla się w kierunku światła pra‑
wego przedsionka, rzadko w przeciw‑
nym kierunku. Jej dogłowowa część 
jest szersza, a okolica otworu owalne‑
go jest zazwyczaj wolna od nacieku. 
W badaniu ECHO widoczna jest jako 
homogenna, dwupłatowa struktura. 
W różnicowaniu tej zmiany pomocne 
są takie badania dodatkowe, jak tomo‑
grafia komputerowa, rezonans mag‑
netyczny i PET, w niektórych jednak 
sytuacjach konieczne jest wykonanie 
biopsji.

Zwiększona objętość wewnątrzna‑
czyniowa u pacjentów otyłych może 
maskować zaburzenia funkcji rozkur‑
czowej lewej komory oceniane za pomo‑
cą parametrów przepływu mitralnego. 
Pomocne może być w takich sytuacjach 
zastosowanie manewru Valsalvy, któ‑
ry zmniejsza obciążenie wstępne lewej 
komory. Typowo pseudonormalny zapis 
przepływu mitralnego (E/A >1) wywo‑
łany zwiększonym ciśnieniem w lewym 
przedsionku podczas próby Valsalvy 
zmienia się na zapis charakterystyczny 
dla zwolnionej relaksacji mięśnia lewej 
komory (E/A <1). Przydatna jest także 
ocena przepływu w żyłach płucnych lub 
zastosowanie techniki doplera tkanko‑
wego do pomiaru prędkości pierścienia 

mitralnego, gdyż w przeciwieństwie 
do fali E napływu mitralnego prędkość 
ruchu pierścienia mitralnego nie zależy 
od obciążenia wstępnego komory.

Diagnostyka choroby 
niedokrwiennej serca

W nieinwazyjnej diagnostyce choroby 
niedokrwiennej serca u osób otyłych 
ważne miejsce zajmują badania obra‑
zowe. Elektrokardiograficzny test wy‑
siłkowy często jest niediagnostyczny 
ze względu na małą wydolność wysił‑
kową spowodowaną dusznością, choro‑
bami ortopedycznymi, dysfunkcją lewej 
komory, jak również z powodu często 
spotykanych zmian w spoczynkowym 
EKG, np. niespecyficznych zmian od‑
cinka ST‑T.

Alternatywą dla testu wysiłkowe‑
go może być tomografia komputerowa 
emisji pojedynczych fotonów (SPECT) 
z zastosowaniem dipirydamolu. Przy 
zastosowaniu tej metody należy jednak 
liczyć się z możliwością wystąpienia 
artefaktów wynikających z tłumienia 
promieniowania przez tkankę tłusz‑
czową. Problem ten można częściowo 
zmniejszyć przez zastosowanie technetu 
(99mTc) zamiast talu (201Tl), ze względu 
na większą energię promieniowania 
oraz zastosowanie metod korekcji ate‑
nuacji promieniowania.

W diagnostyce choroby niedokrwien‑
nej serca u osób ze znaczną otyłością 
przydatną i bezpieczną metodą jest 
również dobutaminowa echokardio‑
grafia przezprzełykowa.

W przypadku decyzji o konieczno‑
ści diagnostyki inwazyjnej u chorych 
z olbrzymią otyłością należy wziąć 
pod uwagę ograniczone rozmiary sto‑
łu zabiegowego. Preferuje się dostęp 
inny niż przez tętnicę udową (zwykle 
przez tętnicę promieniową) nie tyl‑
ko ze względu na trudności nakłucia 
i ryzyko powikłań krwotocznych, ale 
także na wyprzenia występujące często 
w okolicy pachwinowej osób otyłych. 
Jakość obrazu angiograficznego jest 
u otyłych zwykle słabsza niż u osób 
szczupłych.
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Grupy 
wiekowe

Otyłość 
(obwód pasa)

Stężenie 
triglicerydów

Stężenie 
cholesterolu 
HDL

Wartość 
ciśnienia 
tętniczego

Wartość 
glikemii

6–10 lat ≥90 pc Nie należy diagnozować zespołu metabolicznego. Przy pozytywnym wywiadzie 
rodzinnym należy kontynuować ocenę ww. parametrów

10–16 lat ≥90 pc ≥1,7 mmol/l
(≥150 mg/dl)

<1,03 mmol/l
(<40 mg/dl)

≥130/85 mm Hg ≥5,6 mmo/l 
(100 mg/dl) 
na czczo lub cuk-
rzyca typu 2

>16 lat Należy zastosować kryteria rozpoznania dla dorosłych wg IDF 2005

pc – percentyl
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Współistnienie otyłości brzusznej, nad‑
ciśnienia tętniczego, zwiększonego stę‑
żenia glukozy oraz zaburzeń gospodarki 
lipidowej, zwane zespołem metabolicz‑
nym (ZM), jest i będzie w nadchodzą‑
cych latach jednym z najważniejszych 
wyzwań dla współczesnej medycyny1. 
Istnieją różne definicje i odmienne kry‑
teria diagnostyczne  ZM. Do najczęściej 
stosowanych należą definicje: Świato‑
wej Organizacji Zdrowia (World Health 
Organization – WHO) z 1998 roku2 
i ekspertów Narodowego Programu 

Edukacji Cholesterolowej (The National 
Cholesterol Education Program Expert 
Panel on Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Cholesterol 
in Adults, Adult Treatment Panel III – 
NCEP‑ATP III) z 2001 roku3. Od 2005 
roku coraz powszechniej są używane 
definicje opracowane przez Między‑
narodową Federację Diabetologiczną 
(International Diabetes Federation – 
IDF)4 oraz przez Amerykańskie To‑
warzystwo Kardiologiczne (American 
Heart Association – AHA) i Narodo‑
wy Instytut Kardiologii, Pulmonologii 
i Hematologii (National Heart, Lung 
and Blood Institute – NHLBI)5.

W dotychczas przeprowadzonych 
badaniach wykazano związek obecno‑
ści ZM ze zwiększeniem chorobowości 
i umieralności z powodu chorób ukła‑
du sercowo‑naczyniowego6‑10. U cho‑
rych po udarze mózgu, w porównaniu 
do osób, które nie przebyły udaru, 
stwierdzono większą częstość wystę‑
powania ZM (43,5% vs 22,8%). Ponadto 
ustalono, że w przypadku obecności  
ZM następuje 2‑krotny wzrost ryzy‑
ka wystąpienia zawału mięśnia serca 
i udaru mózgu11.

Wykazano, że występowanie  ZM 
jest częstsze u pacjentów z niedo‑
krwiennym udarem mózgu oraz 
z wewnątrzczaszkowym zwęże‑
niem dużych naczyń tętniczych 
(55,2%) w porównaniu do chorych 
ze zwężeniem naczyń w odcinku 
zewnątrzczaszkowym (40,3%) oraz 
chorych bez zmian miażdżycowych 
(39,7%)12.

W przeprowadzonym w Polsce ba‑
daniu stwierdzono, że częstość wystę‑
powania  ZM wśród chorych z udarem 
niedokrwiennym różni się w zależności 
od zastosowanej definicji: najrzadziej 
– 54,3%, przy zastosowaniu definicji 
NCEP‑ATP III, istotnie częściej (60,8% 
i 63,5%) przy zastosowaniu definicji 
z 2005 roku. Jednocześnie  ZM jest 
rozpoznawany blisko 1,5 raza częściej 
wśród kobiet. W grupie badanej naj‑
częściej stwierdzanymi elementami 
składowymi  ZM były nadciśnienie 
tętnicze (93,7%) oraz zaburzenia go‑
spodarki węglowodanowej (zwłaszcza 
w przypadku zastosowania nowych 
definicji – 71,9%). Otyłość brzuszna 
występowała u blisko połowy osób 
badanych, a przy zastosowaniu kry‑
teriów wprowadzonym przez IDF na‑
wet u 70% chorych z udarem mózgu13. 
U pacjentów z udarem niedokrwiennym 

mózgu – w porównaniu do ogólnej po‑
pulacji polskiej –  ZM występuje blisko 
3‑krotnie częściej, bowiem w badaniu 
WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopol‑
skie Badanie Stanu Zdrowia Ludności) 
obejmującym reprezentatywną próbę 
osób w wieku 20–74 lat z terenu całej 
Polski wykazano, że zespół metabolicz‑
ny występuje u ok. 20% mieszkańców 
Polski14.

Ze względu na tak dużą częstość 
występowania  ZM w grupie chorych 
z udarem mózgu niezbędne są dalsze 
badania, zmierzające do ustalenia 
związku pomiędzy  ZM a przebiegiem 
klinicznym oraz rokowaniem po udarze 
mózgu. Podejmowane są próby oceny 
wpływu ZM na odpowiedź na dożyl‑
ne leczenie trombolityczne w grupie 
pacjentów z udarem niedokrwiennym 
z zakresu unaczynienia tętnicy środ‑
kowej mózgu (middle cerebral artery 
– MCA). We wstępnych badaniach 
sformułowano wniosek, że zespół 
metaboliczny ma związek ze słabą 
odpowiedzią na leczenie tromboli‑
tyczne u pacjentów z ostrą niedroż‑
nością MCA15, zwłaszcza u kobiet16. 
Istotne będzie potwierdzenie tego typu 
hipotezy w badaniach na większej gru‑
pie pacjentów. Bardzo ważne będzie 
również określenie, czy  ZM wiąże się 

z większą opornością na rozpad skrzep‑
liny pod wpływem rekombinowanego 
tkankowego aktywatora plazmino‑
genu (rt‑PA), czy też stan prozakrze‑
powy stwierdzany u pacjentów z  ZM 
i opornością na insulinę przyczynia się 
do wczesnej reokluzji.

Niezależnie od przyczyny gorszej od‑
powiedzi na dożylne leczenie tromboli‑
tyczne, podczas podawania leku należy 
zwrócić szczególną uwagę na dużą gru‑
pę pacjentów z cechami  ZM, zwłasz‑
cza że z każdym rokiem zwiększa się 
w Polsce liczba ośrodków stosujących 
leczenie ostrego udaru niedokrwienne‑
go mózgu za pomocą podawania rt‑PA 
drogą dożylną.

Wśród chorych z ostrym udarem nie‑
dokrwiennym w szczególnie wnikliwy 
sposób powinni być obserwowani pa‑
cjenci z  ZM, zwłaszcza gdy współist‑
nieją przy tym zaburzenia przepływu 
w dużych naczyniach wewnątrzczasz‑
kowych, gdyż ci pacjenci mogą wyma‑
gać bardziej intensywnego leczenia, 
np. za pomocą podania rt‑PA dotętni‑
czo, czy też za pomocą mechanicznej 
embolektomii.
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Poniżej przedstawiono kilka z ros‑
nącej liczby potwierdzonych danych 
wskazujących, że zmiany stylu życia 
są skuteczne zarówno w profilaktyce, 
jak i w leczeniu zespołu metaboliczne‑
go (ZM). W profilaktyce już karmie‑
nie piersią związane jest z późniejszą 
mniejszą częstością występowania  ZM 
w średnim wieku.1 W innym z badań 
wykazano, że częstość występowania  

ZM w grupie pacjentów poddanych in‑
terwencji mającej na celu zmianę stylu 
życia zmniejszyła się z 51 do 43%, na‑
tomiast w grupie kontrolnej wzrosła 
z 55 do 61%.2 Częstość występowania 
zespołu metabolicznego u pacjentów 
z upośledzoną tolerancją glukozy 
zmniejszają zmiany stylu życia pro‑
wadzące do zmniejszenia masy ciała 
o 7%, obejmujące niskotłuszczową dietę 
i aktywność fizyczną przez przynaj‑
mniej 150 minut tygodniowo.3 Znaczące 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia ZM 
związane jest ze spożyciem produk‑
tów nabiałowych.4 Zmiany w stylu 
życia są skuteczne względem kosztów 
we wszystkich grupach wiekowych.5

W postępowaniu z  ZM na wszyst‑
kie jego elementy korzystnie wpływa 
zmniejszenie masy ciała, które zmniej‑
sza również śmiertelność ze wszyst‑
kich przyczyn i śmiertelność związaną 
z chorobami sercowo‑naczyniowymi.6 
Wykazano też, że nawet jeśli nie nastę‑
puje utrata masy ciała, wysiłek fizyczny 
i zmiany w diecie, które mogą prowa‑
dzić do obniżenia ciśnienia tętniczego 

i poziomu lipidów, zmniejszą insulino‑
oporność.7 Rolę diety w leczeniu  ZM 
potwierdziło badanie, w którym tak 
zwana dieta śródziemnomorska (mini‑
malnie przetworzone owoce, warzywa, 
gruboziarniste pieczywo, płatki śniada‑
niowe, fasola, orzechy i nasiona, oliwa 
jako główne źródło tłuszczów w diecie, 
ograniczone spożycie produktów na‑
białowych, jajek i czerwonego mięsa) 
zmniejszała śmiertelność, odsetek 
zdarzeń sercowych oraz powodowała 
zmniejszenie masy ciała. Stwierdzono 
również, że zmniejsza ona ryzyko nowo‑
tworów, poprawia wskaźniki zapalenia 
naczyń, dysfunkcji śródbłonka i opor‑
ności na insulinę.8,9

Są także dane dotyczące wpływu 
elementów diety na składowe ZM. 
Kontrolę glikemii i profilu lipidowego 
poprawia zastąpienie czerwonego mię‑
sa białkiem z soi i orzechami sojowymi 
(soy‑nut), co stwierdzono w skrzyżowa‑
nym badaniu z doborem losowym kobiet 
po menopauzie.9 Większa zawartość 
tłuszczów w typowo niskowęglowodano‑
wych dietach może zwiększać oporność 
na insulinę.10 U pacjentów stosujących 
bogatowęglowodanową dietę DASH 
(z małą zawartością tłuszczów nasy‑
conych i dominacją owoców, warzyw, 
niskotłuszczowych produktów nabia‑
łowych, produktów pełnoziarnistych, 

drobiu, ryb i orzechów, z ograniczeniem 
tłuszczów nasyconych, czerwonego mię‑
sa, słodyczy i napojów zawierających 
cukier) nastąpiło istotne obniżenie 
ciśnienia tętniczego, chociaż nie na‑
stąpiło zmniejszenie masy ciała. 11 Wy‑
kazano też korelację pomiędzy chorobą 
sercowo‑naczyniową oraz spożyciem 
przetworzonych produktów zbożowych 
i ziemniaków, a badacze zalecili dietę 
bogatą w minimalnie przetworzone 
pokarmy roślinne, takie jak zbożowe 
produkty pełnoziarniste, owoce i wa‑
rzywa.12 Zwiększenie w diecie ilości 
błonnika pochodzącego z owoców, wa‑
rzyw i zbóż zmniejsza ryzyko rozwoju 
choroby sercowo‑naczyniowej.13 Al‑
ternatywą dla zmniejszenia spożycia 
wszystkich węglowodanów jest zastą‑
pienie pokarmów o wysokim wskaźniku 
glikemicznym przez zawierające więcej 
błonnika mniej oczyszczone pokarmy 
o niższym wskaźniku glikemicznym.14 
Jeśli nie stwierdza się stłuszczenia wą‑
troby, można pozwolić na umiarkowane 
spożycie alkoholu,15 który zmniejsza 
insulinooporność i częstość występowa‑
nia choroby sercowo‑naczyniowej16.

Istotny jest wysiłek fizyczny, który 
zmniejsza poziom lipidów i insulinoo‑
porność w mięśniach szkieletowych bez 
względu na wartość BMI.17 Znaczący 
wpływ na zdrowie może mieć nawet 

wysiłek o niewielkiej intensywności; 
trzeba jednak pamiętać, że w miarę 
zwiększania zalecanej częstotliwości 
ćwiczeń fizycznych zmniejsza się udział 
pacjentów w ich wykonywaniu.18 Le‑
karze rodzinni powinni więc pomóc 
pacjentom w ustaleniu takiego poziomu 
aktywności, który będą w stanie utrzy‑
mywać przez długi czas.19 Pacjenci do‑
tąd mało aktywni fizycznie powinni 
zaczynać od spacerowania i stopnio‑
wo wydłużać czas jego trwania oraz 
zwiększać intensywność.20 Najlepsze 
jest połączenie ćwiczeń aerobowych 
i oporowych z wykorzystaniem lekkich 
hantli, sprężyn lub nawet cięższych po‑
jemników na żywność. Znaczącą utratę 
tłuszczu trzewnego u mężczyzn, nawet 
bez ograniczeń kalorycznych, spowodu‑
je spacerowanie lub lekki trucht przez 
godzinę dziennie.21

Lekarze rodzinni stwierdzają jed‑
nak, że prowadzenie poradnictwa 
dotyczącego stylu życia jest znacznie 
utrudnione. Skuteczność działań leka‑
rzy opieki podstawowej mogą zwiększyć 
metody ukierunkowane na pacjenta, 
którym towarzyszą systemy wsparcia 
w ich poradniach.22‑24
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U osób z nadciśnieniem tętniczym i ze‑
społem metabolicznym szczególne zna‑
czenie ma leczenie niefarmakologiczne, 
w szczególności odpowiednia zmiana diety 
i zwiększenie aktywności fizycznej, co pro‑

wadzi do zmniejszenia masy ciała. Skrajne 
zmniejszenie spożywanych kalorii rzadko 
jest skuteczne w obserwacji długotermino‑
wej. Zwykle skuteczniejsze i korzystniejsze 
pod względem zdrowotnym jest umiarkowa‑
ne, lecz długotrwałe ograniczenie spożycia 
kalorii (o 500–1000 dziennie). Zaleca się 
zmniejszenie spożycia tłuszczów nasyco‑
nych, nienasyconych kwasów tłuszczowych 
konfiguracji trans, cholesterolu oraz węglo‑
wodanów prostych. W zamian należy zale‑
cać znaczące zwiększenie spożycia warzyw 
i owoców. Włączenie regularnych ćwiczeń 
fizycznych do programu odchudzania nie 
tylko zwiększa istotnie jego skuteczność, 
ale pomaga utrzymać zmniejszoną masę 
ciała przez dłuższy czas. W aktualnych 
wytycznych zaleca się codzienne co naj‑
mniej 30‑minutowe ćwiczenia fizyczne 
o umiarkowanej intensywności. Wydaje 
się, że realistycznym celem, który należy 
przed pacjentem postawić, jest zmniejszenie 
masy ciała o 5–10% w okresie 6–12 mie‑
sięcy. Zalecając zmianę diety, nie należy 
zapominać o ograniczeniu spożycia sodu, 
które prawdopodobnie jest nawet istotniej‑
sze u hipertoników z zespołem metabolicz‑
nym w porównaniu z osobami z nadciśnie‑
niem tętniczym, ale bez cech tego zespołu. 
Wynika to z upośledzenia wydalania sodu 
u osób z zespołem metabolicznym i/lub oty‑
łością. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
Polskiego Forum Profilaktyki dotyczącymi 
zasad prawidłowego odżywiania, a także 
z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nad‑
ciśnienia Tętniczego dzienne spożycie sodu 
nie powinno przekraczać 85 mmol/l (<5 g 

chlorku sodu). Nie należy zapominać o zale‑
caniu zaprzestania palenia tytoniu, co jest 
szczególnie ważne u osób z zespołem meta‑
bolicznym. Intensywna modyfikacja stylu 
życia często pozwala na znaczące obniżenie 
ciśnienia tętniczego, a z drugiej strony nie‑
odpowiedni styl życia jest częstą przyczyną 
„pseudooporności” nadciśnienia na leczenie. 
Należy przy tym podkreślić, że zmianę sty‑
lu życia należy zalecać wszystkim osobom 
z zespołem metabolicznym, również tym 
z ciśnieniem prawidłowym.

Zgodnie z opublikowanym w listopadzie 
2009 r. stanowiskiem ekspertów Europej‑
skiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętni‑
czego decyzja o włączeniu leków obniżają‑
cych ciśnienie tętnicze krwi zależy przede 
wszystkim od wartości ciśnienia tętniczego. 
Cytowani eksperci mniejszą wagę przywią‑
zują do obecności innych czynników ryzyka, 
zmian narządowych lub chorób współistnie‑
jących. Podkreśla się, że wcześniej zalecane 
włączanie leków przeciwnadciśnieniowych 
u osób z ciśnieniem wysokim prawidłowym 
(130–139/85–89 mm Hg) i dużym lub bar‑
dzo dużym ogólnym ryzykiem sercowo‑na‑
czyniowym nie ma pełnego uzasadnienia 
w wynikach dużych badań klinicznych. 
Wyjątkiem są jedynie osoby z cukrzycą 
i mikroalbuminurią lub białkomoczem. 
W opublikowanych w 2008 r. wytycznych 
eksperci Polskiego Towarzystwa Nadciś‑
nienia Tętniczego oraz Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w Polsce u osób z zespołem 
metabolicznym współistniejącym z choro‑
bą niedokrwienną serca, niewydolnością 
serca, chorobą naczyniową mózgu, chorobą 
naczyń obwodowych, niewydolnością nerek 
lub białkomoczem zalecali włączanie lecze‑
nia farmakologicznego jednocześnie z le‑
czeniem niefarmakologicznym u osób z ciś‑
nieniem przekraczającym 130/85 mm Hg. 

Natomiast u pacjentów bez współistnienia 
wymienionych chorób farmakoterapia była 
zalecana u osób z ciśnieniem utrzymującym 
się powyżej wartości 130/85 mm Hg mimo 
około 3‑miesięcznego okresu leczenia nie‑
farmakologicznego.

We wspomnianym stanowisku eksperci 
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego sugerują, iż wcześniej zale‑
cany cel leczenia przeciwnadciśnienio‑
wego u osób z zespołem metabolicznym, 
tj. ciśnienie tętnicze <130/85 mm Hg, 
przy współistnieniu cukrzycy, choroby 
niedokrwiennej serca czy choroby naczy‑
niowej mózgu <130/80 mm Hg, nie ma 
pełnego uzasadnienia w wynikach badań 
naukowych. Dlatego obecnie sugeruje się 
obniżanie ciśnienia skurczowego do war‑
tości 130–139 mm Hg, a rozkurczowego 
do wartości 80–85 mm Hg u wszystkich 
osób z nadciśnieniem tętniczym, w tym 
u pacjentów z zespołem metabolicznym. 
Należy zaznaczyć, że osoby z niewydol‑
nością serca, a także osoby po przebyciu 
zawału serca mają wskazania do sto‑
sowania leków β‑adrenolitycznych oraz 
inhibitorów enzymu konwertującego an‑
giotensynę niezależnie od obecności nad‑
ciśnienia tętniczego. Dlatego leki z tych 
grup należy stosować u osób z zespołem 
metabolicznym i niewydolnością serca lub 
zawałem serca w wywiadzie niezależnie 
od wartości ciśnienia tętniczego (pewnym 
ograniczeniem może być ciśnienie skur‑
czowe poniżej 100 mm Hg).

Obecność zespołu metabolicznego jest 
wskazaniem do stosowania leków o ko‑
rzystnym lub co najmniej neutralnym 
wpływie na metabolizm węglowodanów 
i lipidów. Dlatego w monoterapii preferu‑
je się inhibitory konwertazy angiotensy‑
ny i sartany, a w dalszej kolejności leki 

z grupy antagonistów wapnia. Można też 
stosować leki β‑adrenolityczne o dodatko‑
wym działaniu naczyniorozkurczowym, 
np. karwedilol lub nebiwolol (leki te nie 
mają niekorzystnego wpływu na meta‑
bolizm lipidów i węglowodanów). Korzystne 
działanie w tym zakresie wykazują tak‑
że leki α‑adrenolityczne, chociaż zgodnie 
ze współczesnymi poglądami nie stosuje 
się ich w pierwszej kolejności. W wielu 
badaniach wykazano mniejszą częstość 
występowania nowych przypadków cuk‑
rzycy w czasie leczenia inhibitorami 
konwertazy angiotensyny lub sartanami 
w porównaniu z leczeniem diuretykami 
i β‑adrenolitykami. Obecnie nie ma wątpli‑
wości, że u pacjentów z zespołem metabo‑
licznym bez specjalnych wskazań (np. stan 
po zawale serca lub niewydolność serca) nie 
należy stosować tych leków w monoterapii. 
Należy również unikać leczenia skojarzo‑
nego składającego się z β‑adrenolityku 
i diuretyku. Leczenie skojarzone złożone 
z dwóch leków przeciwnadciśnieniowych 
stosowanych w dawkach umiarkowanych 
jest najczęściej skuteczniejsze niż mo‑
noterapia lekiem w dawce maksymalnej 
i jednocześnie rzadziej powoduje działania 
niepożądane.

Reasumując: farmakoterapię nadciśnie‑
nia tętniczego u osób z zespołem metabo‑
licznym należy rozpoczynać od inhibitora 
konwertazy angiotensyny lub sartanu, 
dołączając w razie potrzeby diuretyk lub 
antagonistę wapnia. Dysponujemy coraz 
większą liczbą danych wskazujących na ko‑
rzyści wynikające ze stosowania prepara‑
tów złożonych. Dlatego warto o ich pamię‑
tać. Jeśli wymagana jest terapia trójlekowa, 
jednym ze stosowanych leków powinien być 
diuretyk, najlepiej w małej dawce.
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Zespół metaboliczny u chorych z udarem mózgu

Czy zalecenie zmiany stylu życia jest skuteczną 
interwencją w profilaktyce i leczeniu zespołu 
metabolicznego?

Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób 
z zespołem metabolicznym
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Aterogenna dyslipidemia, jako konse‑
kwencja hiperinsulinemii, jest zaburze‑
niem lipidowym charakterystycznym 
dla zespołu metabolicznego. Jest ona 
nazywana inaczej triadą lipido‑
wą, gdyż występują trzy niepra‑
widłowości w stężeniu lipidów, 
tj. hipertriglicerydemia (stężenie 
TG ≥150 mg/dl), mała zawartość 
cholesterolu HDL (HDL‑C) w su‑
rowicy (<40 mg/dl u mężczyzn 
i <50 mg/dl u kobiet) oraz obec‑
ność małych gęstych LDL. Stę‑
żenie LDL‑C może być mniejsze 
niż 115 mg/dl lub umiarkowanie 
zwiększone.

Od dawna wiadomo z prospektyw‑
nych badań epidemiologicznych (Fra‑
mingham Heart Study, PROCAM)1,2 
oraz obserwacji klinicznych, że małe 
stężenie HDL‑C jest czynnikiem ry‑
zyka choroby niedokrwiennej serca 

(ChNS). W amerykańskiej tabeli ry‑
zyka, opartej na wynikach badania 
Framingham, stężenie HDL‑C jest 
włączone do kalkulacji zagrożenia. 
Niedawno dokonano oceny ryzyka 
w zależności od cholesterolu HDL, 
u pacjentów ze stabilną ChNS, którzy 
w następstwie leczenia atorwastatyną 
osiągnęli stężenie cholesterolu LDL 
<70 mg/dl (badanie TNT)3. Okazało 
się, że u pacjentów ze stężeniem HDL‑C 
w najniższym kwintylu (<37 mg/dl) ry‑
zyko wystąpienia epizodów sercowo‑na‑
czyniowych było o 39% (95% CI: 3–62) 
większe, w porównaniu z pacjentami 
ze stężeniem HDL‑C w najwyższym 
kwintylu (>55 mg/dl). Istnieją także 
dowody, że zwiększone stężenie TG 
jest czynnikiem zagrożenia. Ostatnia 
metaanaliza 29 badań prospektywnych 
wykazała, że hipertriglicerydemia (stę‑
żenie TG ≥178 mg/dl vs <115 mg/dl, 
tj. najwyższy tercyl vs najniższy ter‑
cyl) zwiększa ryzyko o 72% (95% CI: 
56–90). Podobnie jak w badaniu TNT 
małe stężenie HDL‑C pozostało czynni‑
kiem ryzyka u pacjentów z małym stę‑
żeniem LDL‑C, tak w badaniu PROVE 
IT TIMI 22 hipertriglicerydemia (stę‑
żenie TG ≥200 mg/dl), w porównaniu 
ze stężeniem TG <200 mg/dl, zwięk‑
szała ryzyko o 40% (p <0,001)4.

W badaniu PROCAM dokonano ana‑
lizy, w jakim stopniu obecność atero‑
gennej dyslipidemii wpływa na ryzy‑
ko zawału serca u osób ze stosunkiem 
TG/HDL‑C >5. Osoby, u których stęże‑
nie TG wynosiło ≥200 mg/dl i HDL‑C 

<35 mg/dl prawie dwukrotnie częściej 
chorowały na zawał w ciągu 8 lat ob‑
serwacji (15% vs 8,3%), w porównaniu 
z tymi, u których stężenie TG było 
mniejsze i HDL‑C większe.1

W Polsce nie ma danych epidemio‑
logicznych na temat częstości wystę‑
powania aterogennej dyslipidemii 
w populacji generalnej lub w zespole 
metabolicznym. Wiadomo natomiast 
z badania WOBASZ, że stężenie TG 
≥150 mg/dl występuje u 32% mężczyzn 
i 20% kobiet w wieku 20–74 lat, a małe 
stężenie HDL‑C, (tj. <40 mg/dl) u 20% 
mężczyzn i 26% kobiet (<50 mg/dl).5

Chociaż stężenie LDL‑C w ze‑
spole metabolicznym może być 
tylko umiarkowanie zwiększone, 
a dominują opisane wyżej zabu‑
rzenia lipidowe, to pierwszorzę‑
dowym celem terapii jest osiąg‑
nięcie docelowej wartości LDL‑C. 
W przypadku zespołu metabolicznego 
z ChNS obecność tej choroby wyznacza 
cel terapeutyczny, tzn. stężenie chole‑
sterolu LDL <100 mg/dl lub <80 mg/dl, 
jeśli to możliwe.6 W odniesieniu do pa‑
cjentów z zespołem metabolicznym 
bez ChSN, w wyznaczeniu docelowego 
stężenia LDL‑C należy kierować się 
ryzykiem zgonu sercowo‑naczyniowego 
odczytanym z tabeli SCORE, zatem 
w grę wchodzą wartości <115 mg/dl 
lub <100 mg/dl6.

Podobnie jak nie zostało określone 
docelowe stężenie LDL‑C dla pacjentów 
z zespołem metabolicznym, nie są rów‑
nież określone docelowe wartości dla 
stężeń TG i HDL‑C. Pomimo to eksper‑
ci Międzynarodowej Federacji Diabe‑
tologicznej w konsensusie dotyczącym 
ogólnoświatowej definicji zespołu meta‑

bolicznego uznali zmniejszenie stężenia 
tego pierwszego lipidu i zwiększenie 
tego drugiego, obok redukcji stężenia 
LDL‑C, za cele terapii aterogennej dys‑
lipidemii.7

Najważniejsze dla kontroli zabu‑
rzeń lipidowych u pacjentów z ze‑
społem metabolicznym są redukcja 
masy ciała i aktywność fizyczna. 
Ponadto, aby zmniejszyć stężenie 
TG, należy ograniczyć spożycie 
węglowodanów, szczególnie ła‑
two przyswajalnych i alkoholu. 
Ze względu na limitowanie spoży‑
cia węglowodanów dopuszcza się 
zwiększenie proporcjonalnego (ale 
nie bezwzględnego) udziału tłusz‑
czów w diecie, na koszt tłuszczów 
jednonienasyconych. Oczywiste 
jest, że ze względu na kontrolę 
stężenia LDL‑C znacznemu ogra‑
niczeniu podlega spożycie nasyco‑
nych kwasów tłuszczowych.

W aterogennej dyslipidemii, z po‑
wodu potrzeby redukcji stężenia 
TG i zwiększenia stężenia HDL‑C, 
lekami z wyboru są fibraty i kwas 
nikotynowy.8,9 W Polsce ze wzglę‑
du na niedostępność wolno uwal‑
niającego się kwasu nikotynowego 
jedynymi lekami pozostają fibraty, 
a właściwie fenofibrat. Fenofibrat lub 
kwas nikotynowy można zastosować 
w monoterapii, jeśli stężenie LDL‑C 
ma wartość docelową. W przeciwnym 
wypadku do rozważenia jest farmako‑
terapia skojarzona ze statyną.10 Le‑
czenie należy rozpocząć od statyny, 
a po kontroli lipidogramu po 6 tygo‑
dniach dodaje się fibrat lub kwas ni‑
kotynowy i ponownie kontroluje się 
profil lipidowy po 8 tygodniach. Taka 

terapia skojarzona wymaga szczególnej 
staranności w przestrzeganiu zasad 
bezpieczeństwa, aby uniknąć najpo‑
ważniejszego powikłania, jakim jest 
miopatia. Jakkolwiek pomyślne są 
pod względem bezpieczeństwa próby 
ze stosowaniem silnych statyn, takich 
jak rozuwastatyna czy atorwastatyna 
w połączeniu z fenofibratem, to jednak 
do skojarzonej terapii poleca się raczej 
statynę o krótszym okresie półtrwa‑
nia, jaką jest simwastatyna. Należy 
unikać dużych dawek tego leku i za‑
chować odstęp pomiędzy przyjęciem 
statyny i fenofibratu (odpowiednio 
wieczorem i rano lub naprzemiennie 
oba leki co drugi dzień). Tego rodza‑
ju leczenia nie powinno się stosować 
u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek 
lub wątroby.

Ewentualnie większa skuteczność 
farmakoterapii skojarzonej statyną 
i fibratem lub kwasem nikotynowym, 
w porównaniu z monoterapią statyną, 
wymaga dopiero udowodnienia w du‑
żych badaniach klinicznych. Wyniki 
próby klinicznej ACCORD (statyna z fe‑
nofibratem vs simwastatyna) u chorych 
na cukrzycę (n = 5500) zostaną niedłu‑
go ogłoszone. W realizacji są badania 
pod akronimami AIM‑HIGH (dotyczące 
stosowania statyny i kwasu nikotyno‑
wego u osób z zespołem metabolicznym 
i aterogenną dyslipidemią [n = 3300]) 
i HPS2‑THRIVE (prowadzone u pacjen‑
tów po zawale serca, udarze mózgu lub 
z miażdżycą tętnic obwodowych oraz 
optymalnym stężeniem LDL‑C w trak‑
cie leczenia statyną [n = 25 000]).
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Leczenie chorych na cukrzycę typu 2 
z zespołem metabolicznym (ZM) po‑
winno być prowadzone wielokierun‑
kowo i składać się z następujących 
elementów:
1. diety
2. aktywności fizycznej
3. farmakoterapii.

Dieta

Dieta chorego na cukrzycę typu 2 z ZM 
powinna być zgodna z założeniami die‑
ty zdrowego człowieka.

Na stężenie glukozy we krwi wpływa 
zarówno ilość węglowodanów (w gra‑
mach), jak i ich rodzaj. Monitorowanie 
całkowitej zawartości węglowodanów 
w diecie ma zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia optymalnej kontroli glike‑
mii. Dodatkowe korzyści może przynieść 
obliczanie indeksu glikemicznego lub 
obciążenia glikemicznego (patrz ramka). 
W leczeniu cukrzycy nie zaleca się sto‑
sowania diet ubogowęglowodanowych 
(spożycie węglowodanów <130 g/d).

Chorym na cukrzycę typu 2 lub za‑
grożonych jej wystąpieniem, z nadwa‑
gą (BMI 25–29,9 kg/m2) lub otyłością 
(BMI >30,0 kg/m2), zaleca się zmniej‑
szenie masy ciała. Podstawową metodą 
jest zmiana stylu życia, która obejmu‑
je zmniejszenie podaży kalorii i/lub 
zwiększenie aktywności fizycznej.

Umiarkowane zmniejszenie bilansu 
kalorycznego (500–1000 kcal/d) spo‑
woduje wolną, ale postępującą utratę 
masy ciała (ok. 0,5–1,0 kg/tydzień). Nie 
należy zalecać tzw. diet odchudzają‑
cych. Dla większości otyłych pacjen‑
tów zawartość kalorii w dobowej racji 
pokarmowej nie powinna być mniejsza 
niż 1200 kcal dla kobiet i 1600 kcal dla 
mężczyzn.

Aktywność fizyczna

Program interwencji w zakresie stylu 
życia – mający na celu zmniejszenie 

masy ciała i zwiększenie aktywności 
fizycznej – powinien, z nielicznymi 
wyjątkami, być częścią składową po‑
stępowania leczniczego chorych na 
cukrzycę typu 2 z ZM. U pacjentów 
w stanie przedcukrzycowym istotnie 
zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy 
typu 2 (rycina).

Intensywność wysiłku fizycznego 
określa lekarz na podstawie pełnego 
obrazu klinicznego. Najbardziej odpo‑
wiednią formą wysiłku w grupie cho‑
rych na cukrzycę typu 2 z ZM jest nie‑
forsowny spacer, 3–5 razy w tygodniu 
(ok. 150 minut tygodniowo).

Farmakoterapia

Doustne leki 
przeciwcukrzycowe
Obniżenie hiperglikemii w programie 
całościowego leczenia cukrzycy typu 2 
(oprócz dążenia do normalizacji dys‑
lipidemii, ciśnienia tętniczego i masy 
ciała) ma podstawowe znaczenie w za‑
pobieganiu lub spowalnianiu postępu 
przewlekłych powikłań choroby (mikro‑ 
i makroangiopatii). Stosowanie doust‑
nych leków hipoglikemizujących musi 
współistnieć z kontynuacją zaleceń 
i edukacją w zakresie terapii niefarma‑
kologicznej. Włączanie poszczególnych 
leków przebiega zwykle etapami:
I. Monoterapia lekami doustnymi.

Ważnym czynnikiem decydującym 
o wyborze grupy leków lub leku z danej 
grupy przy rozpoczynaniu lub modyfi‑
kacji leczenia jest aktualna glikemia. 
Wskazane jest rozpoczęcie leczenia 
farmakologicznego przy braku wyrów‑
nania glikemii pomimo zastosowania 
diety i wysiłku fizycznego przez okres 
4 tygodni.

Wybór leku:
•	 Metformina – osoby z zespołem 

metabolicznym (zwłaszcza cha‑
rakteryzujące się otyłością brzusz‑
ną) lub z nadwagą, dyslipidemią; 
uwzględniając przeciwwskazania. 
Leczenie metforminą należy roz‑
począć równocześnie z modyfikacją 
stylu życia

•	 Pochodne sulfonylomocznika – 
rozpoczynanie leczenia u chorych na 
cukrzycę typu 2 z ZM pochodnymi 
sulfonylomocznika nie jest zalecane. 

Jako leki pierwszego rzutu należy je 
stosować jedynie u osób z niewielką 
nadwagą, z zachowaną czynnością 
wewnątrzwydzielniczą trzustki

•	 Glinidy – jak w przypadku pochod‑
nych sulfonylomocznika, szczególnie 
w sytuacji, gdy należy obniżyć war‑
tości hiperglikemii poposiłkowej

•	 Inhibitor α‑glukozydazy	–	szczególnie	
wskazane	u	osób	z	ZM,	zwłaszcza	gdy	
należy	obniżyć	wartość	hiperglikemii	
poposiłkowej

•	 Glitazony – wskazane u osób 
z ZM, szczególnie wówczas, gdy 
należy obniżyć wartość hipergli‑
kemii poposiłkowej. Wymienione 
leki korygują zaburzenia lipidowe 
występujące u chorych na cukrzycę 
typu 2. Wskazaniem do stosowania 
rozyglitazonu jest cukrzyca typu 2 
u osób z ZM, u których nie uzyskano 
wyrównania glikemii w monoterapii 
lub terapii skojarzonej przy pomocy 
maksymalnych, tolerowanych dawek 
metforminy i/lub pochodnych sul‑
fonylomocznika, po przeprowadze‑
niu oceny indywidualnego ryzyka 
sercowo‑naczyniowego. W ostatnim 
czasie pojawiły się sugestie o nieko‑
rzystnym wpływie rozyglitazonu na 
częstość powikłań sercowo‑naczy‑
niowych. Jednoznaczne rozstrzyg‑
nięcie tej kwestii będzie możliwe po 
przeprowadzeniu analizy wyników 
trwających wieloośrodkowych badań 
interwencyjnych

•	 Leki oddziałujące na układ 
inkretynowy (agoniści GLP‑1 – 
podawane w stałych dawkach pod‑
skórnych, inhibitory DPP‑IV – leki 
doustne) – ostatnio zarejestrowane 
grupy leków wzmagające wydzie‑
lanie insuliny. Powodują obniżenie 
stężenia HbA1c o 1–1,5%. Analogi 
GLP‑1 redukują masę ciała. Mogą 
być dołączone do leków doustnych 
w przypadku ich nieskuteczności.

II. Leczenie skojarzone lekami doust‑
nymi.
Włączenie	drugiego	leku	–	w	razie	braku	

dobrego	wyrównania	glikemii	za	pomocą	
metforminy	do	leczenia	chorych	z	ZM	na-
leży	włączyć	glitazon,	zaś	u	chorych	bez	
ZM	lub	przy	przeciwwskazaniach	do	sto-
sowania	glitazonów	–	pochodną	sulfonylo-
mocznika.	U	chorych	leczonych	dotychczas	
pochodną	sulfonylomocznika	lub	glinidem	
można	podawać	metforminę	lub	inhibitor	
α‑glukozydazy.	W	razie	nietolerancji	met-
forminy	do	pochodnej	sulfonylomocznika	
należy	dołączyć	glitazon.
Włączenie	 trzeciego	 leku	 doustne-

go	–	w	razie	braku	dobrego	wyrównania	
glikemii	 przy	 stosowaniu	 dwóch	 leków	

przeciwcukrzycowych	 (pochodna	sulfo-
nylomocznika	lub	glinid,	metformina	i	in-
hibitor	α‑glukozydazy)	do	terapii	można	
włączyć	trzeci	lek	doustny	z	innej	grupy	niż	
dotychczas	stosowane	leki.	Próba	leczenia	
trzema	lekami	nie	może	opóźnić	uzasad-
nionego	włączenia	insuliny.	Nie	może	być	
ona	kontynuowana,	jeśli	trzeci	lek	powoduje	
objawy	uboczne.
III. Włączenie insuliny do terapii do‑

ustnej (z wyjątkiem glitazonów).
IV. Zastąpienie leków doustnych in‑

suliną.

Insulinoterapia
W trakcie leczenia cukrzycy nasila‑
nie się zaburzeń homeostazy prowadzi 
do stopniowego pogarszania się wyrów‑
nania glikemii. Wiąże się to z koniecz‑
nością zwiększenia dawek doustnych le‑
ków hipoglikemizujących, a następnie 
rozpoczęcia insulinoterapii. Włączenie 
insuliny nie zapobiega rozwojowi póź‑
nych powikłań. Często jednak insulino‑
terapia jest jedyną metodą pozwalającą 
uzyskać normoglikemię.

Leczenie insuliną u chorych na cuk‑
rzycę typu 2 z ZM należy rozpocząć 
w następujących sytuacjach:

1. jeżeli stężenie HbA1c >7% po niesku‑
tecznej terapii lekami doustnymi

2. jeżeli glikemia wynosi około 
300 mg/dl (16,7 mmol/l) ze współ‑
istniejącymi objawami klinicznymi 
cukrzycy

3. w przypadku cukrzycy długotrwałej, 
źle wyrównanej metabolicznie

4. w sytuacji uzasadnionego życzenia 
pacjenta.

Zmiana sposobu leczenia hipoglike‑
mizującego z terapii doustnej na lecze‑
nie insuliną w przypadku stwierdzenia 
niewyrównania glikemii powinna na‑
stąpić po:
1. kilkukrotnym potwierdzeniu utrzy‑

mującego się stanu hiperglikemii
2. rozpoznaniu i próbie zlikwidowania 

potencjalnie usuwalnych przyczyn 
hiperglikemii (takich jak: błąd diete‑
tyczny, zmiana aktywności fizycznej; 
nieregularne przyjmowanie zaleco‑
nych dawek doustnych leków hipo‑
glikemizujących [brak współpracy], 
infekcje [bezobjawowe], nieadekwat‑
na dawka leków doustnych).

Poniżej przedstawiono zasady insu‑
linoterapii w leczeniu chorych na cuk‑
rzycę typu 2 z ZM.

Leczenie chorych na cukrzycę typu 2 z zespołem 
metabolicznym

Ryc. W badaniu Diabetes Prevention Program (DPP) u pacjentów ze stanem przedcukrzyco-
wym wykazano istotną korzyść z intensywnej modyfikacji stylu życia, jak również stosowania 
metforminy w zapobieganiu cukrzycy typu 2. Korzyść z modyfikacji stylu życia była większa 
niż przy zastosowaniu leczenia metforminą. Wartości wyrażono jako liczbę pacjentów, którzy 
zachorowali na cukrzycę, na 100 osobolat. 

I – Grupa interwencyjna – intensywna modyfikacja stylu życia

II – Grupa interwencyjna – metformina

III – Grupa placebo
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Indeks glikemiczny (GI) jest metodą klasyfikacji produktów żywnościowych ze względu 
na ich wpływ na poziom glukozy. Indeks glikemiczny jest definiowany jako średni, procen-
towy wzrost stężenia glukozy we krwi po spożyciu przez reprezentatywną statystycznie 
próbkę ludzi 50 gramów danego produktu. Wzrost glikemii we krwi w przypadku spoży-
cia 50 gramów glukozy przyjęto jako podstawę skali (100%). Indeks glikemiczny zależy 
od rodzaju węglowodanów, gotowania i przetwarzania, zawartości białek, tłuszczów 
i błonnika oraz kwasowości pokarmu.

Obciążenie glikemiczne stanowi iloczyn wskaźnika glikemicznego produktu i zawartości 
w nim węglowodanów przyswajalnych.
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1. W patomechanizmie zespołu me‑
tabolicznego odgrywają rolę:

a. insulinooporność
b. otyłość
c. ogólnoustrojowy stan zapalny
d. wszystkie powyższe

2. Do kryteriów rozpoznania zespołu 
metabolicznego nie należy:

a. zwiększone stężenie cholesterolu 
LDL

b. zmniejszone stężenie cholesterolu 
HDL

c. zwiększone stężenie triglicery‑
dów

d. nieprawidłowa glikemia na czczo

3. W populacji dorosłych Polek rozpo‑
wszechnienie zespołu metabolicznego 
wynosi:

a. 10%
b. 20%
c. 30%
d. 40%

4. Wybierz zdanie fałszywe dotyczące 
zespołu metabolicznego:

a. jego rozpoznanie powinno skłaniać 
do oceny ryzyka ogólnego przy pomocy 
tablic SCORE

b. zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy 
3–6‑krotnie

c. u wszystkich jest wskazaniem do 
wykonania doustnego testu tolerancji 
glukozy

d. predysponuje do rozwoju wczes‑
nych uszkodzeń narządowych

5. Leczeniem pierwszego wyboru 
u pacjentów z ZM jest:

a. metformina
b. akarboza
c. modyfikacja stylu życia
d. wszystkie powyższe

Pytania z zakresu epidemiologii i profilaktyki chorób układu 
krążenia dla lekarzy wszystkich specjalności przygotowujących 
się do egzaminów specjalizacyjnych

Rozpoczęcie insulinoterapii
Dawka początkowa insuliny powinna 
wynosić 0,2 j./kg mc. Podaje się insuli‑
nę o przedłużonym działaniu w jednym 
wstrzyknięciu:
– w wypadku hiperglikemii porannej – 

wieczorem
– w wypadku normoglikemii na czczo 

podawać raz rano (do rozważenia wie‑
lokrotne wstrzyknięcia).

Leki doustne można stosować w śred‑
niej dawce dobowej u osób leczonych in‑
suliną zgodnie z przedstawionymi poniżej 
zasadami:
–	 w	wypadku	współistnienia	nadwagi	należy	

zalecić	terapię	skojarzoną	składającą	się	

z	połączenia	insuliny	z	metforminą	lub	
z	inhibitorami	α‑glukozydaz

– w przypadku prawidłowej masy ciała 
należy skojarzyć insulinę z lekami sty‑
mulującymi wyrzut insuliny (pochodne 
sulfonylomocznika, glinidy).

Weryfikację wyrównania glikemii 
należy przeprowadzić po 10–14 dniach 
ze stopniowym zwiększeniem dawki in‑
suliny (4–8 j.) aż do uzyskania pełnego 
wyrównania.

Zapotrzebowanie na insulinę >40 j. 
na dobę.

Należy zastosować drugie wstrzyknię‑
cie insuliny, rozważyć podanie mieszanek 

insulinowych i odstawić leki stymulujące 
wydzielanie insuliny.

Zapotrzebowanie na insulinę >60 j. 
na dobę.

Należy rozważyć trzecie wstrzyknię‑
cie insuliny krótko działającej/analogu 
szybko działającego w porze obiadu, ewen‑
tualnie rozważyć wdrożenie algorytmu 
wielokrotnych wstrzyknięć (intensywnej 
insulinoterapii).

Zapotrzebowania na insulinę >100 j. 
na dobę (insulinooporność).

Należy uwzględnić przyczyny takiego 
zjawiska i wziąć pod uwagę możliwość 
wystąpienia objawów ubocznych.

Nie zaleca się stosowania gotowych 
mieszanek insuliny w okresie ustalania 
dawkowania. Mieszanki mogą jednak być 
zalecane zwykle przed śniadaniem lub 
kolacją, jeżeli wymagana proporcja dawek 
insuliny szybko działającej i insuliny o po‑
średnim czasie działania odpowiada stałej 
proporcji w gotowym preparacie.

Intensywna insulinoterapia u cho‑
rych na cukrzycę typu 2 z ZM.

Realizuje się za pomocą wielokrotnych 
(3–5) wstrzyknięć insuliny w ciągu doby. 
Stosując leczenie metodą intensywnej in‑
sulinoterapii, należy prowadzić codzienną 
samokontrolę glikemii. Ponadto chory sa‑
modzielne podejmuje decyzję o modyfikacji 

dawki insuliny i ewentualnych dawkach 
dodatkowych w zależności od wartości 
oznaczonej glikemii, zapotrzebowania 
energetycznego i aktywności fizycznej. 
Należy również precyzyjne określić do‑
celowe wartości glikemii, przeprowadzić 
odpowiednią edukację terapeutyczną i ży‑
wieniową, motywując chorego. Niezbędne 
są częste kontakty chorego z zespołem 
prowadzącym leczenie. U chorych na 
cukrzycę typu 1 i u niektórych chorych 
na cukrzycę typu 2 konieczne może być 
rozważenie 2 wstrzyknięć insuliny izofa‑
nowej lub analogów insuliny o przedłużo‑
nym działaniu. 

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Dr hab. n. med. Małgorzata 
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Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Rada Promocji Zdrowego Żywienia 
Człowieka

Rosnące zainteresowanie zespołem meta‑
bolicznym (ZM) wynika nie tylko z jego roz‑
powszechnienia i stale wzrastającej liczby 
zachorowań, ale przede wszystkim z jego 
związku z rozwojem miażdżycy, cukrzy‑
cy typu 2 i chorób sercowo‑naczyniowych 
(ChSN). Choroby występujące w jego 
przebiegu są wynikiem towarzyszącej ZM 
dysfunkcji śródbłonka, insulinooporności, 
stanu prozakrzepowego i pozapalnego.1,2

Wśród czynników prowadzących do wy‑
stąpienia ZM, które mogą wyjaśnić więk‑
szość objawów będących podstawą jego 
rozpoznania, są nieprawidłowy sposób ży‑
wienia oraz zbyt mała aktywność fizyczna. 
Konsekwencją jest otyłość brzuszna, za czym 
idzie nieprawidłowy metabolizm glukozy, 
podwyższone ciśnienie tętnicze, oporność 
na insulinę, zaburzenia lipidowe. Szacuje 
się, że genetyczną podatność na wystąpie‑
nie ZM ma 20–40% populacji. Zaburzenia 
biochemiczne, będące wykładnikami ZM, są 
wtórne do nieprawidłowego stylu życia.

Chorym z ZM zaleca się stopniową re‑
dukcję masy ciała o 5–10% w każdym roku 
leczenia, aż do osiągnięcia prawidłowej 
BMI <25 kg/m2. Zmniejszenie otyłości 
jest możliwe przez ograniczenie spożycia 
kalorii i zmianę składu diety oraz umiarko‑
wane, dostosowane do możliwości pacjenta, 
zwiększenie aktywności fizycznej. W każ‑
dej sytuacji zmniejszenie masy ciała prowa‑
dzi do istotnych korzyści klinicznych, jak 
obniżenie ciśnienia krwi, poprawa profilu 
lipidowego, kontrola glikemii oraz zmniej‑
szenie skłonności do zakrzepicy.

Zalecenia dietetyczne, które powinny 
stanowić podstawę leczenia pacjentów 
z ZM są zgodne z zasadami prawidłowego 
żywienia i sprowadzają się do:
1) urozmaicenia diety

2) zbilansowania spożywanych kalorii 
z wydatkiem energetycznym w celu 
utrzymania masy ciała lub redukcji 
nadmiaru masy ciała

3) odpowiedniego składu tłuszczów po‑
karmowych w tym spożywania małej 
ilości nasyconych kwasów tłuszczowych 
i cholesterolu (ograniczanie spożycia 
tłuszczów zwierzęcych)

4) dużego spożycia warzyw i owoców oraz 
pełnoziarnistych produktów zbożo‑
wych

5) umiarkowanego spożycia cukru, soli 
kuchennej i sodu oraz umiarkowanego 
spożycia alkoholu, (jeśli są to pacjenci 
pijący alkohol).

Jak wspomniano, podstawą postępowa‑
nia terapeutycznego w ZM jest redukcja 
masy ciała, co stanowi jedno z najtrud‑
niejszych wyzwań w praktyce lekarskiej. 
Powinna być ona realizowana przez 
zmniejszenie spożycia i zwiększenie zu‑
życia energii. Jako wstępny cel przyjmuje 
się 10% redukcję masy ciała w ciągu 12 
miesięcy. Opiera się to na założeniu, że już 
5–10% zmniejszenie masy ciała przynosi 
pacjentowi wymierne korzyści metabo‑
liczne, jak np. 30% zmniejszenie stężenia 
triglicerydów, ~15% redukcję steżenia 
frakcji cholesterolu LDL i ~8% zwiększe‑
nie stężenia cholesterolu HDL. Redukcję 
taką uzyskujemy za pomocą ograniczenia 
spożycia energii o około 300–500 kcal 
na dobę w stosunku do dotychczasowego, 
szczególnie u osób, których masa ciała wyj‑
ściowa wynosi 80–90 kg. Należy przy tym 
pamiętać, że w przypadku pacjentów z już 
rozpoznaną cukrzycą przeciwwskazane 
jest stosowanie diet restrykcyjnych, czyli 
poniżej 1000 kcal na dobę.3 W tabeli 1 po‑
dano zalecaną podaż energii w zależności 
od wyjściowej masy ciała.

Jeszcze do niedawna uważano, że tkanka 
tłuszczowa jest biernym magazynem energii 
i może zostać uwolniona w chwili zwięk‑
szonego zapotrzebowania lub głodzenia. 
Obecnie wiadomo, że tkanka tłuszczowa 
jest nie tylko magazynem energii, ale także 
narządem endokrynnym, będącym źródłem 
prozapalnych cytokin, substancji sprzyjają‑
cych rozwojowi miażdżycy oraz czynników 
modyfikujących proces krzepnięcia i fibry‑
nolizy. Odpowiednio dobrana dieta pozwala 
na kontrolę wielu procesów metabolicznych 
i zapalnych, pozwalając zmniejszyć ryzyko 
sercowo‑naczyniowe.4,5,6,7

Choć w rozpoznaniu ZM zwiększone stę‑
żenie cholesterolu LDL nie jest uwzględ‑
niane, to jednak należy pamiętać, że hiper‑
cholesterolemia środowiskowa, szczególnie 

zależna od modelu żywienia, jest niezwykle 
częstym zjawiskiem w polskiej populacji, 
dodatkowo pogarszającym ryzyko powi‑
kłań sercowo‑naczyniowych. Dobranie od‑
powiedniej diety w takiej grupie pacjentów 
musi uwzględniać odpowiednią ilość oraz 
jakość tłuszczów pokarmowych. Dieta ta 
wymaga uwzględnienia właściwych pro‑
porcji kwasów tłuszczowych: nasyconych, 
jednonienasyconych, wielonienasyconych 
oraz kwasów trans. Należy pamiętać, 
że tłuszcze są składnikiem diety najsil‑
niej wpływającym na postęp miażdżycy, 
odpowiedni ich skład ma znaczenie również 
w leczeniu otyłości.

Od dawna akceptowane jest twierdzenie, 
że najkorzystniejsza dla zdrowia jest dieta 
niskotłuszczowa. Określenie to jednak jest 
ciągle źle interpretowane. Niskotłuszczowość 
diety odnosi się przede wszystkim do ogra‑
niczenia spożycia najbardziej miażdżyco‑
rodnych kwasów tłuszczowych, czyli tłusz‑
czów nasyconych. Udowodnione jest ponad 
wszelką wątpliwość, że duże (>10% energii) 
spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych 
powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu 
całkowitego i frakcji LDL w surowicy krwi, 
wzrost produkcji frakcji VLDL, zwiększenie 
krzepliwości krwi, dysfunkcję śródbłonka 
naczyniowego, wzrost ciśnienia tętniczego 
oraz zaburzenia rytmu serca. Do jednego 
z najbogatszych źródeł tych kwasów, w zwy‑
czajowej diecie w naszym kraju należy ma‑
sło, ser żółty, pełnotłuste mleko, śmietana, 
czerwone mięso (ale nie chude jego kawałki), 
czekolada, olej kokosowy, olej palmowy.

U pacjentów z ZM tłuszcze powinny do‑
starczać 30–35% energii. W leczeniu oty‑
łości wymagana jest szczególna kontrola 
spożycia tłuszczów, ale nie ich całkowita 
eliminacja. Wskazany jest dobór odpo‑
wiednich proporcji kwasów nienasyconych 
oraz ograniczenie tłuszczów nasyconych 
i trans.3 Który rodzaj kwasów tłuszczo‑
wych powinien zatem dominować w diecie 
pacjentów z ZM?

Konieczność ograniczenia spoży‑
cia nasyconych kwasów tłuszczowych 
wynika z faktu, iż są one najsilniej‑
szym środowiskowym determinantem 
wpływającym na poziom stężenia cho‑
lesterolu całkowitego i cholesterolu 
LDL w surowicy krwi. Zmniejszając 
spożycie nasyconych kwasów tłusz‑
czowych, należy dążyć do zwiększenia 
spożycia tłuszczów roślinnych, bę‑
dących źródłem wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych, gdyż w prawid‑
łowym żywieniu stosunek P/S (wielo‑
nienasyconych kwasów tłuszczowych/
nasyconych kwasów tłuszczowych) 
powinien być bliski 1,0. Udowodniono, 
że zastosowanie tak skonstruowanej 
diety pozwala osiągnąć zmniejszenie 
steżenia cholesterolu średnio o oko‑
ło 10%.4,7 Głównym źródłem kwasów 
nienasyconych w pożywieniu są tłuszcze 

roślinne; jednonienasyconych dostarcza‑
ją: oleje (głównie olej rzepakowy bezeru‑
kowy), oliwa z oliwek, awokado, orzechy, 
nasiona. Źródłem kwasów wielonienasy‑
conch omega‑6 i omega‑3, które w diecie 
powinny dostarczyć 6–10% energii, są: 
olej słonecznikowy, sojowy, ryby morskie 
oraz margaryny beztransowe. Jednoniena‑
sycone kwasy tłuszczowe wykazują nieco 
słabszy, zmniejszający wpływ na stęże‑
nie cholesterolu całkowitego i frakcji LDL 
niż silniej oddziałujące kwasy tłuszczowe 
wielonienasycone. Ponadto jednonienasy‑
cone kwasy tłuszczowe u niektórych ludzi 
zwiększają stężenie cholesterolu frakcji 
HDL. W przypadkach łagodnych zaburzeń 
gospodarki lipidowej dieta jest nie tylko 
podstawową, ale też wystarczającą metodą 
leczenia. Warto również wykorzystywać 
żywność dostarczającą fitosteroli, które 
są naturalnymi składnikami olejów jadal‑
nych oraz niektórych nasion, np. sezamu 
czy słonecznika, jednakże ich ilość w tych 
produktach jest bardzo mała. Dopiero 
wykorzystanie margaryn wzbogacanych 
w sterole roślinne, zamiast innych tłusz‑
czów do smarowania pieczywa, przynosi 
wymierne korzyści w żywieniu pacjentów. 
Jak udowodniono w licznych badaniach, 
stosowanie steroli roślinnych zgodnie 
z obowiązującymi obecnie zaleceniami 
w ilości 2 g/dz. pozwala uzyskać zmniejsze‑
nie stężenia cholesterolu całkowitego śred‑
nio o 7% i frakcji LDL o ok. 10%. Niektórzy 
autorzy sugerują, że zmniejszenie stężenia 
LDL‑cholesterolu sięga nawet 15 lub więcej 
procent. Niezwykle korzystnym zjawi‑
skiem terapeutycznego stosowania steroli 
roślinnych w leczeniu pacjentów z hiper‑
cholesterolemią, jest niewywieranie przez 
nie niekorzystnego wpływu na stężenie 
cholesterolu HDL, które u pacjentów z ZM 
jest często zmniejszone, będąc niezależ‑
nym, istotnym czynnikiem ryzyka choroby 
niedokrwiennej serca.9,10

W profilaktyce i leczeniu dietetycznym ZM 
istotne miejsce winny znaleźć pokarmowe 
źródła kwasów tłuszczowych omega‑3 (kwasu 
dokozaheksaenowego – DHA, eikozapentaeno‑
wego – EPA, alfalinolenowego – ALA). Kwasy 

omega‑3: zmniejszają podatność na komorowe 
zaburzenia rytmu poprzez wpływ na błono‑
we kanały jonowe i stabilizację elektryczną 
środowiska miocardium, poprawiają funkcję 
komórek śródbłonka naczyniowego, zwięk‑
szając dostępność tlenku azotu (NO), co ma 
pośredni wpływ na obniżenie ciśnienia krwi, 
hamują agregację płytek krwi i zmniejszają 
lepkość osocza, redukując ryzyko zakrzepicy 
oraz zmniejszają wydzielanie cytokin proza‑
palnych przez monocyty‑makrofagi, wpływa‑
jąc na ekspresję czynników transkrypcyjnych 
PPAR α i γ.11,12,13 Ponadto, oddziałują na profil 
lipidowy – hamują syntezę triglicerydów i lipo‑
proteiny VLDL w wątrobie, w efekcie zmniej‑
szając stężenie triglicerydów. Jednakże taki 
efekt możliwy jest do osiągnięcia przy dużej 
podaży kwasów ω‑3, w dawce 3–4 g dziennie. 
Stwierdzono, że siła oddziaływania hipotensyj‑
nego obu kwasów omega‑3 nie jest jednakowa; 
bardziej hipotensyjne działanie stwierdza się 
w odniesieniu do (DHA), niż (EPA).18,19 Z wie‑
loletniego badania Physician’s Health Study, 
wynika, że spożywaniu >1 posiłku rybnego 
na tydzień, towarzyszy 52% spadek ryzyka 
nagłej śmierci sercowej, w porównaniu do osób 
jedzących ≤1 posiłek rybny na miesiąc.14,15

Zgodnie z obowiązującymi rekomenda‑
cjami w codziennej diecie powinno znajdo‑
wać się 0,5–1,8 g/dz. EPA + DHA w postaci 
tłustych ryb morskich (np. makrela, dorsz, 
śledź, sardynki, tuńczyk, łosoś), żywności 
suplementowanej tymi kwasami, np. mar‑
garyn lub suplementów diety o kontrolo‑
wanej ich ilości. Wskazane jest również 
spożywanie 1,5–3,0 g/dz. kwasu alfa‑lino‑
lenowego (ALA) pochodzącego z produktów 
roślinnych (tofu, soja, orzechy, ziarna, olej 
lniany, margaryny beztransowe).16,17

ZM to ogromne wyzwanie dla współczes‑
nej medycyny. Nie wszystko jeszcze wiemy, 
nie zawsze umiemy wcześnie interwenio‑
wać. Pewne jest jednak, że modyfikacja 
stylu życia poprzez odpowiednie odżywia‑
nie, dopasowana do możliwości regularna 
aktywność fizyczna, to nie tylko jedyna 
szansa profilaktyki, ale również nieodzow‑
ny element właściwej terapii.20
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Tabela 1.� Zalecana redukcja podaży energii zmniejszająca masę 
ciała w zależności od wielkości wyjściowej wagi

Masa ciała wyjściowa

(kg)

Sugerowana podaż energii 
(kcal/dz.)

Zakładany średni deficyt 
podaży energii (kcal/dz.)

70–90 1000 ~500

91–112 1200 ~750

113–135 1500 ~1000

136–158 1800 ~1250

≥160 2000 ≥1500


