
STRESZCZENIE 

Parametry gospodarki lipidowej i adipokiny u dzieci i młodzieży z nadmiernym stanem 

odżywienia 

Wprowadzenie 

Związki lipidowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu 

człowieka. Z drugiej jednak strony, zaburzenia gospodarki lipidowej, według aktualnego 

stanu wiedzy, są głównym czynnikiem inicjującym i podtrzymującym proces miażdżycowy. 

Aterogeneza może rozpoczynać się w dzieciństwie, co wskazuje na potrzebę możliwie 

wczesnej oceny jej zaawansowania. Nieinwazyjne badania oceniające nasilenie zmian 

miażdżycowych wymagają specjalistycznego sprzętu i doświadczenia, co ogranicza ich 

dostępność w codziennej praktyce klinicznej, a zwłaszcza badaniach przesiewowych. Ocena 

parametrów gospodarki lipidowej, jako najważniejszych biochemicznych czynników ryzyka 

miażdżycy, pozostaje więc badaniem niezastąpionym i niosącym ze sobą istotne implikacje 

kliniczne. 

W populacji wieku rozwojowego obserwujemy coraz większe rozpowszechnienie 

otyłości, która istotnie zwiększa częstość występowania dyslipidemii. Tkanka tłuszczowa jest 

miejscem produkcji wielu substancji biologicznie czynnych zwanych adipokinami, którym, 

według najnowszych badań, przypisuje się bezpośredni wpływ na aterogenezę. Mogą one 

zatem stanowić ogniwo łączące otyłość z procesem miażdżycowym. Badania nad 

aktywnością endokrynną tkanki tłuszczowej u dzieci w kontekście powiązania z czynnikami 

ryzyka sercowo-naczyniowego są mniej liczne, a szczególnie cenne w porównaniu 

z badaniami prowadzonymi u dorosłych. Obserwacje w populacji dziecięcej są zwykle 

pozbawione czynników zakłócających w postaci chorób współistniejących czy 

przyjmowanych leków i umożliwiają ocenę wczesnych nieprawidłowości.  

Cel pracy 

Celem głównym pracy była ocena gospodarki lipidowej i wybranych adipokin u dzieci 

i młodzieży z nadmiernym stanem odżywienia. 

Cele szczegółowe badania obejmowały: 

1) ocenę profilu lipidowego, stężeń wybranych adipokin (leptyny, adiponektyny, wisfatyny, 

rezystyny i chemeryny) oraz wykładnika stanu zapalnego (hs-CRP) u pacjentów 

z nadwagą i otyłością oraz w grupie dzieci z prawidłowym stanem odżywienia; 



2) ustalenie związku pomiędzy ocenianymi parametrami gospodarki lipidowej a stężeniem 

adipokin oraz hs-CRP w badanych grupach; 

3) ocenę zależności pomiędzy ocenianymi parametrami biochemicznymi a wybranymi 

parametrami antropometrycznymi (masą i wysokością ciała, BMI, obwodami talii 

i bioder, WHR, WHtR) w badanych grupach; 

4) analizę związku pomiędzy parametrami gospodarki lipidowej, adipokinami i hs-CRP 

a obwodem szyi, wskaźnikami otłuszczenia i składem ciała ocenionym metodą 

bioimpedancji u dzieci z nadmiernym stanem odżywienia; 

5) ocenę częstości występowania zaburzeń gospodarki lipidowej i zespołu metabolicznego 

wśród dzieci z nadwagą i otyłością; 

6) analizę przydatności diagnostycznej wskaźników lipoproteinowych i wybranych 

parametrów antropometrycznych dla rozpoznania zespołu metabolicznego. 

Materiał i metody 

Do grupy badanej zakwalifikowano 135 dzieci z nadmiernym stanem odżywienia 

hospitalizowanych w Klinice Pediatrii i Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W grupie tej znalazło się 80 (59,3%) dziewcząt i 55 

(40,7%) chłopców, a ich średnia wieku wyniosła 13,41±2,57 lat. Grupa kontrolna objęła 40 

dzieci z prawidłowym stanem odżywienia, w tym 19 (47,5%) dziewcząt i 21 (52,5%) 

chłopców. Średnia wieku dzieci w tej grupie wyniosła 11,62±2,81 lat.  

U wszystkich badanych dokonano pomiarów: masy i wysokości ciała, obwodu talii 

i bioder, wyliczono BMI, WHR i WHtR oraz zmierzono ciśnienie tętnicze krwi. U dzieci 

z nadmiernym stanem odżywienia dodatkowo oceniono obwód szyi oraz grubość fałdów 

skórno-tłuszczowych oraz dokonano analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. 

Część wyników dodatkowo przedstawiono w postaci z-score. W grupie badanej i kontrolnej 

oceniono: profil lipidowy, stężenie glukozy, leptyny, adiponektyny, wisfatyny, rezystyny, 

chemeryny i hs-CRP. Obliczono wskaźniki lipoproteinowe. Uzyskane wyniki poddano 

analizie statystycznej.  

Wyniki 

U dzieci z nadwagą i otyłością, w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono istotnie 

wyższe stężenie cholesterolu LDL, TG i wyższe wartości wskaźników lipoproteinowych oraz 

niższe stężenie cholesterolu HDL. Parametry gospodarki lipidowej w grupie badanej nie 

różniły się w zależności od płci i wieku dzieci, natomiast wykazywały związek ze 

wskaźnikami stanu odżywienia, który był silniejszy u chłopców niż u dziewcząt. 



Dyslipidemię stwierdzono u 62,2% pacjentów z nadwagą i otyłością, a najczęściej 

rozpoznawanym zaburzeniem było niskie stężenie cholesterolu HDL (19,3%). U 89,6% co 

najmniej jeden parametr przyjmował graniczne lub nieprawidłowe wartości, a u 37,8% dzieci 

wykazano podwyższony wskaźnik LDL/HDL. W grupie kontrolnej częstość występowania 

dyslipidemii wyniosła 15,0%, w tym u 10,0% dzieci rozpoznano hipertriglicerydemię. 

Graniczne lub nieprawidłowe stężenia parametrów gospodarki lipidowej wykazano u 60,0% 

dzieci, natomiast nie stwierdzono podwyższonych wskaźników lipoproteinowych. 

Dzieci z nadwagą i otyłością, w porównaniu z grupą kontrolną, charakteryzowało 

istotnie statystycznie wyższe stężenie leptyny, wisfatyny i hs-CRP oraz niższe stężenie 

adiponektyny. Nie wykazano różnicy w stężeniu rezystyny i chemeryny pomiędzy 

analizowanymi grupami. U dziewcząt z nadmiernym stanem odżywienia stwierdzono istotne 

statystycznie wyższe stężenia leptyny i rezystyny w porównaniu z chłopcami. Stężenia 

ocenianych adipokin, a zwłaszcza leptyny, rzadziej chemeryny, a także hs-CRP, wykazywały 

związek ze wskaźnikami stanu odżywienia.  

U dzieci z nadwagą i otyłością stężenie adiponektyny ujemnie, a chemeryny dodatnio 

korelowało ze stężeniem TG i wskaźnikami lipoproteinowymi. Stężenie hs-CRP korelowało 

ze stężeniem leptyny, wisfatyny i chemeryny. 

Zespół metaboliczny (zgodnie z definicją IDF) rozpoznano u 31,9% dzieci z grupy 

badanej, z porównywalną częstością wśród dziewcząt i chłopców. Dzieci z zespołem 

metabolicznym były starsze od dzieci z nadmiernym stanem odżywienia bez takiego 

rozpoznania. Najczęściej spełnionym kryterium biochemicznym zespołu metabolicznego 

w badanej grupie było niskie stężenie cholesterolu HDL, które stwierdzono u 53,4% dzieci. 

Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi zdiagnozowano u 37,1%, 

hipertriglicerydemię u 17,2%, a podwyższone stężenie glukozy na czczo u 1,7% dzieci. 

Większość ocenianych wskaźników antropometrycznych przyjmowała istotnie 

statystycznie wyższe wartości u dzieci z zespołem metabolicznym w porównaniu z grupą 

dzieci z nadmiernym stanem odżywienia nieobciążonych tym zaburzeniem. Grupy te różniły 

się masą, ale nie odsetkiem tkanki tłuszczowej ocenionymi metodą bioimpedancji. U dzieci 

z zespołem metabolicznym wykazano istotnie wyższe stężenie TG, leptyny i wyższe wartości 

wskaźników lipoproteinowych oraz niższe stężenie cholesterolu HDL niż u pozostałych 

dzieci z nadwagą i otyłością.  

Wskaźniki lipoproteinowe charakteryzowały się dość dobrą mocą diagnostyczną 

(AUROC 0,804 i 0,764) i dokładnością diagnostyczną (ACC 78% i 74%) dla wyznaczonych 

punktów odcięcia w różnicowaniu pacjentów z rozpoznaniem i bez zespołu metabolicznego 



w grupie badanej. Mniejszą przydatnością diagnostyczną dla rozpoznania zespołu 

metabolicznego cechował się wskaźnik WHtR (AUROC 0,680), a jego wartość graniczna 

wyniosła 0,65.  

Wnioski 

1. Zaburzenia gospodarki lipidowej stwierdza się u większości dzieci z nadwagą i otyłością. 

Profil lipidowy w tej grupie pacjentów nie zależy od płci i wieku, ale od stanu 

odżywienia. Istnieje zatem potrzeba oceny parametrów gospodarki lipidowej u wszystkich 

dzieci z nadwagą i otyłością. 

2. Wskaźniki lipoproteinowe, których podwyższone wartości stwierdzono u pacjentów 

z nadwagą i otyłością, mogą być pomocne w rozpoznawaniu zespołu metabolicznego 

u dzieci z nadmiernym stanem odżywienia.  

3. U chłopców z nadmiernym stanem odżywienia, stopień otłuszczenia i centralne 

rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, ma silniejszy, niż u dziewcząt, związek 

z występowaniem zaburzeń gospodarki lipidowej i nasileniem stanu zapalnego. 

4. WHtR, stanowiący nowy wskaźnik otyłości centralnej, charakteryzuje się umiarkowaną 

przydatnością diagnostyczną w rozpoznawaniu zespołu metabolicznego. 

5. Stężenie leptyny, adiponektyny i wisfatyny u dzieci z nadmiernym stanem odżywienia 

różni się od dzieci zdrowych, co przemawia za wczesnym wpływem tych związków na 

przemiany metaboliczne w otyłości wieku rozwojowego. 

6. Stężenie leptyny, wykazujące liczne korelacje z parametrami stanu odżywienia, może być 

wskaźnikiem ilości tkanki tłuszczowej u dzieci z nadwagą i otyłością. Wyższe stężenie 

leptyny u dzieci z zespołem metabolicznym sugeruje jej udział w powstawaniu powikłań 

otyłości. 

7. Dodatni związek chemeryny i ujemny adiponektyny z proaterogennym profilem 

lipidowym u dzieci z nadmiernym stanem odżywienia może wskazywać na wpływ 

hormonów tkanki tłuszczowej na rozwój zmian miażdżycowych. 

8. Wykazanie granicznych lub nieprawidłowych stężeń parametrów gospodarki lipidowej 

u większości dzieci z prawidłowym stanem odżywienia wskazuje na celowość 

przeprowadzania badań przesiewowych lipidogramu w całej populacji wieku 

rozwojowego. 

 


