
Streszczenie 

 

Wstęp 

Osoby chorujące psychicznie żyją statystycznie krócej w stosunku do osób  

z populacji ogólnej. Przyczynę przedwczesnych zgonów stanowią liczne choroby 

współistniejące, do których należą m. in: otyłość, zespół metaboliczny (ZM), cukrzyca typu 2, 

choroby układu krążenia. Choroby te związane są z zaburzeniami przemiany metabolicznej. 

Na taki stan rzeczy składa się: niehigieniczny styl życia, niższy status socjoekonomiczny oraz 

przyjmowane leki psychotropowe. 

Cel badań 

Badania własne miały na celu analizę najczęściej występujących zaburzeń przemiany 

metabolicznej w grupie osób chorujących psychicznie, korzystających  

z dziennych form środowiskowego wsparcia. Kolejnym nadrzędnym celem badań własnych 

była analiza korelatów psychospołecznych, m. in. takich jak: funkcje poznawcze, nasilenie 

objawów depresyjnych, liczba hospitalizacji psychiatrycznych, nikotynizm, aktywność 

fizyczna, zatrudnienie, wykształcenie, w odniesieniu  

do wskaźników przemiany metabolicznej osób chorujących psychicznie,  

z uwzględnieniem rodzajów przyjmowanych leków psychotropowych. 

Materiał i Metody 

Przebadano 91 osób chorujących psychicznie, będących w remisji. Byli  

to uczestnicy ŚDS z Lublina i Łęcznej, WTZ z Lublina oraz ZAZ z Łęcznej. Kryterium 

wykluczającym z badań były: diagnoza niepełnosprawności intelektualnej, podejrzenie 

występowania choroby dementywnej, nasilenie objawów choroby psychicznej. Materiał do 

badań zbierano między 2013 a 2014 rokiem a badania uzyskały zgodę Komisji Bioetycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o numerze KE-0254/101/2013. 

W sumie przebadano 51 kobiet i 40 mężczyzn (średni wiek 46 lat, SD +/ – 13,3 roku) 

chorujących psychicznie ((F-20), (F-25), (F22), (F31), (F32), (F40-F48), (F60-F69)). Ze 

względu na fakt, że osoby te przyjmowały leki psychotropowe z różnych grup, badanych 

podzielono na podgrupy takie jak: A (os. przyjmujące leki atypowe, 31 os., 34%),  T+A (os. 

przyjmujące zarówno leki atypowe i typowe, 27 os., 30%), T (os. przyjmujące leki typowe, 14 

os., 15%),  P (os. przyjmujące pozostałe leki tj. przeciwdepresyjne, uspokajające i nasenne, 

normotymiki/ przeciwpadaczkowe, 19 os., 21%).  

Badanie zostało podzielone na etapy. (1) Badanie fizykalne, celem otrzymania 

podstawowych parametrów takich jak: masa ciała, BMI, obwód talii, współczynnik WHR. (2) 



Pobranie krwi żylnej na czczo – TG, TC, LDL, HDL, GLUC. (3) Badanie psychologiczne – 

użyto następujących testów i kwestionariuszy: KTSP (test posłużył do oceny ogólnych funkcji 

poznawczych i myślenia abstrakcyjnego), TFS (fluencja słowna: kategorialna i literowa), 

RAVLT (pamięć bezpośrednia i odroczona), BDI (nasilenie objawów depresyjnych), ankieta 

personalna (zebranie informacji socjodemograficznych).  

Wyniki 

Pośród 91 osób, u 5 %  rozpoznano otyłość II st., u 28% otyłość I st., nadwagę 

 u 35%, BMI prawidłowe u 30%, natomiast u 1% niedowagę. Otyłość brzuszna mierzona wg 

wytycznych IDF wystąpiła u 70%, natomiast wg współczynnika  WHR u 67% osób. 

Wskaźnik BMI nie różnicował badanych osób pod względem ogólnych funkcji poznawczych, 

fluencji słownej i pamięci. Natomiast otyłość brzuszna różnicowała badane osoby pod 

względem pamięci odroczonej (p<0,04). Odnotowano ujemne korelacje między wiekiem a 

myśleniem abstrakcyjnym (rs=-0,22, p<0,03), pamięcią bezpośrednią (rs=-0,23, p<0,02), 

pamięcią odroczoną (rs=-0,28, p<0,005), masą ciała a pamięcią odroczoną (rs=-0,27, 

p<0,009), BMI a pamięcią odroczoną (rs=-0,22, p<0,03), obwodem talii a myśleniem 

abstrakcyjnym (rs=-0,29, p<0,005), obwodem talii a pamięcią odroczoną (rs=-0,35, 

p<0,0004), WHR a myśleniem abstrakcyjnym (rs=-0,32, p<0,001), WHR a pamięcią 

bezpośrednią (rs=-0,34, p<0,0008), WHR a pamięcią odroczoną (rs=-0,29, p<0,005).  

Nieprawidłowe stężenie HDL cholesterolu zdiagnozowano u 7,7% ogółu badanych. 

60,4% badanych cechowało podwyższone stężenie TC. U 55% zaobserwowano 

nieprawidłowe stężenie LDL cholesterolu a u 40,7% nieprawidłowe stężenie TG. 

Hipercholesterolemia wystąpiła u 60,4% badanych, w tym u 4,4% hipercholesterolemia 

ciężka. Również u 4,4% zaobserwowano dyslipidemię aterogenną. Podwyższoną glikemię na 

czczo stwierdzono u 28,6% ogółu badanych. Zarówno stężenia cholesteroli HDL, LDL, TG, 

TC jak i stężenie glukozy nie wykazały żadnych zależności z funkcjami poznawczymi 

(p>0,05). Również ZM stwierdzony u 31% badanych nie wykazywał żadnych zależności z 

funkcjami poznawczymi (p>0,05). 

Rodzaj przyjmowanych leków (A, T+A, T, P) różnicował osoby badane  

pod względem obwodu talii (p<0,01). Osoby przyjmujące leki P cechowała najniższa 

mediana obwodu talii (83cm), w stosunku do osób z grupy A (M=102cm, p<0,04) 

 oraz T+A (M=101cm, p<0,02). Nie stwierdzono natomiast żadnych różnic w zakresie 

pozostałych wskaźników przemiany metabolicznej takich jak: BMI, WHR, masa ciała, HDL, 

LDL, TG, TC jak i stężenia glukozy pod względem przyjmowanych leków (A, T+A, T, P), 

(p>0,05). Różnic tych nie wykryto również w odniesieniu do funkcji poznawczych (p>0,05). 



Nikotynizm stwierdzono u 49% badanych. Osoby palące wypadły gorzej  

w teście KTSP (p<0,01) oraz teście mierzącym fluencję literową (p<0,04). Osoby aktywne 

fizycznie cechował niższy WHR (p<0,03), mniejsze nasilenie objawów depresyjnych 

(p<0,002) oraz mniejsza liczba hospitalizacji psychiatrycznych (p<0,001). Dodatkowo osoby 

aktywne fizycznie wypadły lepiej w teście pamięci bezpośredniej (p<0,02). 

Osoby aktualnie zatrudnione w warunkach pracy chronionej cechował mniejszy 

współczynnik WHR  (p<0,01) oraz większa liczbę punktów uzyskanych w teście KTSP 

(p<0,02). Osoby z otyłością brzuszną cechowało większe nasilenie objawów depresyjnych w 

stosunku do osób bez otyłości brzusznej (p<0,01). Liczba hospitalizacji psychiatrycznych 

zwiększała się wraz ze wzrostem WHR (rs=0,24, p<0,01) i obwodem talii (rs=0,24, p<0,02).  

Podsumowanie 

Zarówno leki atypowe jak i kombinacja leków typowych i atypowych związane były z 

otyłością brzuszną badanych osób. Otyłość brzuszna wykazywała ujemne zależności z 

funkcjami poznawczymi takimi jak: myślenie abstrakcyjne, pamięć bezpośrednia i odroczona. 

Wbrew oczekiwaniom rodzaj przyjmowanych leków psychotropowych nie różnicował 

badanej grupy pod względem masy ciała i BMI, wskaźników przemiany lipidowej i 

węglowodanowej, czy pod względem liczby punktów uzyskanych w testach poznawczych. 

Ogólny stan psychofizyczny badanych osób chorujących psychicznie związany był z 

zachowaniami pro i antyzdrowotnymi. Nikotynizm wiązał się z obniżonymi ogólnymi 

funkcjami poznawczymi oraz fluencją literową. Brak aktywności fizycznej wiązał się z 

otyłością brzuszną. Osoby aktywne fizycznie cechowały się mniejszym nasileniem objawów 

depresyjnych i mniejszą liczbą hospitalizacji psychiatrycznych, jak również lepszymi 

rezultatami w zakresie pamięci krótkotrwałej.  

Wnioski 

Otyłość brzuszna wykazuje negatywne zależności z pamięcią krótkotrwałą  

i myśleniem abstrakcyjnym. Dodatkowo wiąże się to z nasileniem objawów depresyjnych. 

Aktywność fizyczna może korzystnie oddziaływać na parametry otyłości brzusznej, nasilenie 

objawów depresyjnych, liczbę hospitalizacji psychiatrycznych  

i pamięć krótkotrwałą. Zasadnym wydaje się włączenie aktywności w proces leczenia  

i rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Istnieje dalsza potrzeba badań odnoszących  

się do psychospołecznych aspektów zaburzeń przemiany metabolicznej u osób chorujących 

psychicznie.  
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