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kańców Warszawy – uczestników Pikniku Prozdrowotnego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2012 i 2011 
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the medical picnic held by Medical University in 2012 and 2011
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. zespół metaboliczny dotyczy około 20% polskiej populacji. Profilaktyka i wczesna diagnostyka zmniejsza-
ją ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i zgonu. Jest to ważny problem niosący za sobą także istotne implikacje ekonomiczne. 
Cel pracy. ocena częstości występowania zespołu metabolicznego lub jego składowych wśród mieszkańców Warszawy 
– uczestników pikniku prozdrowotnego oraz porównanie uzyskanych wyników z wynikami uzyskanymi w 2011 r. 
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 57 przypadkowych uczestników prozdrowotnego Pikniku Medycznego organi-
zowanego corocznie przez Warszawski uniwersytet Medyczny. analiza danych w formie ankiety ukierunkowanej na ocenę 
trybu życia oraz pomiarów masy ciała, obwodu brzucha i ciśnienia tętniczego.
Wyniki. Większość badanych było w wieku powyżej 50 lat. zespół metaboliczny rozpoznano u 25% badanych, jest to mniej-
szy odsetek w porównaniu z rokiem poprzednim (31%). nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i cukrzyca występowały odpo-
wiednio u 39, 49 i 9% badanych. Ponad 61% ankietowanych zadeklarowało, że nie otrzymują informacji na temat zdrowe-
go trybu życia.
Wnioski. Profilaktyka zespołu metabolicznego jest istotna i ma wiele klinicznych i ekonomicznych korzyści. Piknik medyczny 
może być skuteczną formą promocji zdrowego trybu życia. niezwykle ważną rolę w propagowaniu zachowań prozdrowot-
nych oraz korzyści z nich płynących mają do spełnienia lekarze rodzinni.
Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, czynniki ryzyka, prewencja pierwotna.

Background. Metabolic syndrome affects about 20% people in Poland. Prevention, early diagnosis can reduce risk 
of cardiovascular diseases and death. 
Objectives. the aim of the study was to evaluate the prevalence of metabolic syndrome components and the metabolic syn-
drome among inhabitants of Warsaw during a medical picnic held by Medical university of Warsaw.
Material and methods. data were collected from 57 people during picnic held by Medical university of Warsaw. analysis 
included interview and simple clinical examination (weight, BP, central obesity).
Results. the majority of people surveyed at the picnic were above 50. the estimated prevalence of metabolic syndrome was 
25%, which was less than year before (31%). Hypertension, hyperlipidaemia and diabetes were found respectively in 39, 49 
and 9% of people. all of the participants visited a gP in the last year. over 61% of respondents declared that they did not obtain 
information about healthy behaviours.
Conclusions. Prevention of metabolic syndrome is important and has many clinical and economic benefits. Medical picnic is 
a great opportunity to promote healthy lifestyle.
Key words: metabolic syndrome X, risk factors, primary prevention.

Streszczenie

Summary

Wstęp 

Pod pojęciem zespołu metabolicznego rozumiane jest 
współwystępowanie czynników ryzyka predysponujących 
do chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2 [7]. 
Kryteria rozpoznania tego zespołu objawów są nadal nie-
jasne i niekompletne. Jednymi z najpowszechniej używa-
nych są kryteria rozpoznania international diabetes Fede-
ration (z 2005 r.), według których powinny być spełnione 3 
z 5 następujących kryteriów [1, 2, 6]:
1. obwód talii (w populacji europejskiej ≥ 80 cm u kobiet 

i  ≥ 94 cm u mężczyzn).
2. stężenie triglicerydów > 150 mg/dl (> 1,7 mmol/l) lub 

leczenie hipertriglicerydemii.
3. stężenie Hdl-c < 40 mg/dl (< 1,0 mmol/l) u mężczyzn 

i < 50 mg/dl (< 1,3 mmol/l) u kobiet lub leczenie tego 
zaburzenia lipidowego.

4. ciśnienie tętnicze skurczowe > lub równe 30 mm Hg 
lub rozkurczowe > lub równe 85 mm Hg, bądź lecze-
nie rozpoznanego wcześniej nadciśnienia tętniczego.

5. stężenie glukozy w osoczu na czczo > lub równe 100 
mg/dl (> = 5,6 mmol/l) lub farmakologiczne leczenie 
cukrzycy typu 2.

zespół metaboliczny jest stanem predysponującym do 
takich komplikacji, jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca 
typu 2, upośledzona tolerancja glukozy, otyłość, hipercho-
lesterolemia. szacuje się, że obecność zespołu metabolicz-
nego 2-krotnie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i aż 
5-krotnie ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 [2]. leczenie nie-
farmakologiczne jest podstawowym i najskuteczniejszym po-
stępowaniem [3].
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W związku z docierającymi do Polski niepokojący-
mi danymi z  usa na temat ciągłego wzrostu odsetka osób 
z tak postawionym rozpoznaniem, korzystając z danych ze-
branych przez naszą jednostkę naukową, postanowiliśmy 
sprawdzić, jak ta tendencja odnosi się do społeczeństwa 
warszawskiego. 

Cel pracy
celem pracy była ocena częstości występowania skła-

dowych zespołu metabolicznego wśród mieszkańców War-
szawy oraz porównanie uzyskanych wyników z analizą 
uzyskaną podczas Pikniku w 2011 r.

Materiał i metody
dane analizowane w pracy zebrano podczas pikniku 

prozdrowotnego „Warszawski uniwersytet Medyczny społe-
czeństwu Warszawy”, który odbył się 20 maja 2012 r. w War-
szawie. u 57 przypadkowych uczestników pikniku dokona-
no pomiaru glukozy w krwi i ciśnienia tętniczego oraz prze-
prowadzono ankietę ukierunkowaną na określenie aktyw-
ności fizycznej, diety i stylu życia. W ankiecie uwzględnio-
no informacje podstawowe, takie jak: wiek i płeć, masa cia-
ła, wzrost, wyliczając na tej podstawie BMi (stosunek masy 
ciała do kwadratu wzrostu wg definicji WHo), obwód talii, 
oceniono występowanie dyslipidemii, cukrzycy, nadciśnie-
nia tętniczego, choroby niedokrwiennej, palenia papierosów 
oraz opinii na temat informacji dotyczących zdrowego trybu 
życia uzyskanych od lekarza rodzinnego.

Wyniki
spośród 57 przebadanych uczestników prozdrowotnego 

pikniku Warszawskiego uniwersytetu Medycznego kobiety 
stanowiły 73,68% (42 osoby), mężczyźni 26,31% (15 osób). 
największą liczbę ankietowanych stanowiły osoby w wieku 
od 61 do 70 lat. 

Rycina 1. rozpoznanie zespołu metabolicznego w poszczegól-
nych grupach wiekowych

rozpoznanie zespołu metabolicznego po pikniku War-
szawskiego uniwersytetu Medycznego w 2012 r. postawio-
no u 25% ankietowanych, natomiast w 2011 r. u 31%.

Rycina  2. rozpoznanie zespołu metabolicznego wśród uczest-
ników Pikniku Prozdrowotnego w roku 2011 i 2012

nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i cukrzyca wystę-
powały odpowiednio: u 39, 49 i 9% badanych. dla porów-
nania rok wcześniej było to odpowiednio: 31, 31 i 9%. naj-
większą grupę stanowiły osoby z dyslipidemią (17,5%) oraz 
z nadciśnieniem i dyslipidemią (15,8%).

Rycina 3. składowe zespołu metabolicznego wśród uczestni-
ków Pikniku Prozdrowotnego w roku 2011 i 2012

63,1% ankietowanych miało BMi większe bądź rów-
ne 25. natomiast tylko 21,1% ankietowanych deklarowa-
ło, że uprawia aktywność fizyczną 4 bądź więcej razy w ty-
godniu. (aktywność fizyczna rozumiana jako wysiłek po-
wyżej 30 min dziennie). BMi badanych wyraźnie korelo-
wało z aktywnością fizyczną. 43,6% przebadanych dekla-
rowało, że uprawia aktywność fizyczną codziennie. osoby, 
które nie były aktywnie fizycznie miały wyższy wskaźnik 
BMi od pozostałych. Kiedy porównamy wiek i BMi, zoba-
czymy, że najwyższe BMi mają pacjenci w przedziale wie-
kowym 61–70 lat, a najniższe poniżej 30 lat. osoby z wyż-
szym BMi mają większe prawdopodobieństwo na zachoro-
wanie na trzy lub więcej z poniższych schorzeń: nadciśnie-
nie tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca typu 2, choroba niedo-
krwienna serca.

Ponad 61% ankietowanych zadeklarowało, że nie otrzy-
mują informacji na temat zdrowego trybu życia od swojego 
lekarza rodzinnego. 61% ankietowanych uważało, że pro-
wadzi zdrowy tryb życia. Pacjenci, którzy otrzymywali in-
formacje o zagrażających chorobach i sposobie prowadze-
nia zdrowego trybu życia, byli bardziej skłonni do podjęcia 
pewnej formy aktywności fizycznej.

Dyskusja
zespół metaboliczny oraz jego konsekwencje stanowią 

coraz większe obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej 
w krajach rozwiniętych i rozwijających się. sprzyja temu 
styl życia charakteryzujący się małą aktywnością fizyczną 
i nieodpowiednią dietą ze zwiększoną podażą tłuszczów 
zwierzęcych, cukrów prostych i soli. tego typu zachowania 
prowadzą do rozwoju poszczególnych składowych zespo-
łu metabolicznego, jak i samego zespołu [1, 2]. stwierdzo-
no wyraźny wpływ zespołu metabolicznego na występowa-
nie epizodów niedokrwiennych (udar, Mi), niektórych no-
wotworów, zaburzeń psychicznych, a wreszcie na śmiertel-
ność pacjentów [3]. W ostatnich latach rośnie częstość wy-
stępowania zespołu metabolicznego w populacji polskiej. 
dotyczy 20% kobiet i 23% mężczyzn w wieku od 20 do 
74 lat [4]. najlepsze efekty przynosi profilaktyka pierwot-
na, a więc propagowanie zdrowego trybu życia. szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na modyfikację diety i redukcję 
masy ciała [1, 3, 5]. znaczenie wysiłku fizycznego wiąże się 
z jego wpływem na zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, 
w szczególności trzewnej, której obecność koreluje z insu-
linoopornością [3]. udowodniono pozytywny wpływ die-
ty śródziemnomorskiej [5]. niezwykle istotną rolę w propa-
gowaniu zachowań prozdrowotnych zapobiegających roz-
wojowi chorób cywilizacyjnych spełniają lekarze rodzinni.
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Wnioski

1. Pomimo stałego wzrostu świadomości społecznej doty-
czącej zdrowego trybu życia zachowania profilaktyczne 
nie są w pełni rozpowszechnione wśród społeczeństwa.

2. akcje propagujące zdrowy tryb życia wpływają na re-
dukcję ryzyka występowania chorób sercowo-naczy-

niowych, co ma swoje uzasadnienie ekonomiczne dla 
systemu opieki zdrowotnej.

3. Pikniki organizowane przez uniwersytety Medyczne 
mogą być skuteczną formą  propagowania zdrowego 
stylu życia.

4. niezwykle ważną rolę w propagowaniu zachowań 
prozdrowotnych oraz korzyści z nich płynących mają 
do spełnienia lekarze rodzinni.
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