
Wstęp

Otyłość ze względu na ogromne rozpowszech-
nienie to bardzo istotny problem współczesnego 
świata, nazywana już epidemią [1]. Dotyczy krajów 
rozwijających się, ale także krajów rozwiniętych. 
Najważniejszymi przyczynami otyłości jest niepra-
widłowy styl życia polegający na niewielkiej aktyw-
ności fizycznej oraz nieumiarkowanej konsumpcji 
produktów wysokokalorycznych. Problem otyło-
ści dotyczy każdej grupy wiekowej, niezależnie od 
płci i rasy [2]. Problem nadwagi i otyłości jest zjawi-

skiem bardzo niebezpiecznym, ponieważ przyczy-
nia się do zwiększonej chorobowości i śmiertelno-
ści. Do skutków otyłości możemy zaliczyć choroby 
układu krążenia występujące z powodu podwyż-
szonego poziomu lipidów, takie jak nadciśnienie 
tętnicze, zawał, ale także udary mózgu spowodo-
wane odkładaniem się blaszek miażdżycowych. 
kolejnym bardzo istotnym skutkiem otyłości jest 
występowanie cukrzycy typu 2, a co się z tym wią-
że wielu powikłań cukrzycowych. Do kolejnej gru-
py chorób związanych z nadwagą i otyłością nale-
żą choroby wątroby i dróg żółciowych. Nie można 
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Czy wśród studentów Uniwersytetu Medycznego 
w lublinie występuje zjawisko otyłości? 

Does obesity occur among students of Medical University in lublin?
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zapomnieć o chorobach stawów, które wynikają 
w większości z powodu nadmiernego przeciążania. 
Poważne są też problemy psychologiczne związa-
ne z otyłością lub nadwagą, takie jak: obniżona 
samoocena, depresja. Badania przeprowadzone 
w 2000 r. przez Instytut Żywności i Żywienia wy-
kazały, że nadwaga występowała u 41% mężczyzn 
i 28,7% kobiet, natomiast otyłość u 15,7% męż-
czyzn i 19,9% kobiet [3].

Cel pracy

Celem pracy była ocena stopnia otyłości stu-
dentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono w czerwcu 2010 r. 
za pomocą autorskiego kwestionariusza wśród 150 
studentów (99 kobiet i 51 mężczyzn) V roku Wy-
działu Lekarskiego. Udział w badaniach był dobro-
wolny i anonimowy, a dobór respondentów losowy. 
Wyniki otrzymanych badań opracowano statystycz-
nie. Ankieta została przeprowadzona techniką wy-
wiadu kwestionariuszowego prowadzonego przez 
jednego ze współautorów pracy drogą wywiadu 
bezpośredniego. Analizowano wskaźnik masy ciała 
(BMI) oraz wskaźnik Whr z uwzględnieniem płci.

Wyniki

Na podstawie masy ciała oraz wzrostu respon-
dentów obliczano BMI. zgodnie z wytycznymi 
WhO przyjęto następujący podział:

BMI < 18,50 kg/m − 2 – niedowaga,
BMI 18,50–24,99 kg/m − 2 – norma,
BMI 25,00–29,99 kg/m − 2 – nadwaga,
BMI > 30,00 kg/m − 2 – otyłość.
Następnie na podstawie danych dotyczących 

obwodu talii i bioder obliczano Whr. Dla wskaź-
nika Whr przyjęto następujący podział: 

Dla kobiet:  Whr > 0,8 – świadczy o otyłości  −

typu „jabłko”,
Whr < 0,8 – świadczy o otyłości typu „grusz- −

ka”,
Dla mężczyzn: Whr > 1 – świadczy o otyłości  −

typu „jabłko”, 
Whr < 1 – świadczy o otyłości typu „gruszka”. −

Wśród 150 ankietowanych studentów znalazło 
się 99 kobiet i 51 mężczyzn. Połowa ankietowanej 
grupy miała prawidłową masę ciała – 52% (w tym 
64,1% kobiet, 35,9% mężczyzn), 30% studentów 
(48,9% kobiet, 51,1% mężczyzn) miało nadwagę. 
Otyłość zaobserwowano u 11,3%, natomiast po-
zostali 6,7% mieli niedowagę. Otyłość, jak i niedo-
waga dotyczyła wyłącznie kobiet. W grupie kobiet 

z otyłością i nadwagą, tzn. wśród 39 studentek, 
wskaźnik Whr świadczący o otyłości typu „grusz-
ka” dotyczył 82%, pozostałe studentki zaliczone 
zostały do grupy z otyłością typu „jabłko”. W gru-
pie mężczyzn z nadwagą nieprawidłowy wskaźnik 
Whr świadczący o otyłości typu „jabłko” dotyczył 
91,3%, a 0,7% to studenci z nadwagą i nieprawi-
dłowym wskaźnikiem Whr świadczącym o nad-
wadze typu „gruszka”. 

Dyskusja

W przeprowadzonych badaniach stwierdzo-
no, że kobiety istotnie statystycznie różnią się od 
mężczyzn pod względem BMI oraz Whr. Wśród 
mężczyzn nadwagę ma 45,09%, a wśród kobiet – 
22,2%. Natomiast otyłość występuje u 17,7% ko-
biet. Nie zanotowano ani jednego otyłego studen-
ta. również analizując wskaźnik Whr stwierdzo-
no, że odkładanie się tkanki tłuszczowej głównie 
wewnątrz jamy brzusznej dotyczy 41,2% całej an-
kietowanej grupy męskiej. Natomiast zwiększone 
nagromadzenie tkanki tłuszczowej w dolnych par-
tiach ciała, poczynając od pośladków i bioder po 
nogi, występuje wśród 32,3% całej ankietowanej 
grupy żeńskiej. zarówno nadwaga, jak i otyłość są 
spowodowane brakiem równowagi między energią 
dostarczaną z pożywieniem a wydatkowaną przez 
organizm człowieka [4]. Otyłość została zakwali-
fikowana przez WhO jako choroba przewlekła, 
a nawet epidemia naszych czasów [1]. Skutkiem 
rozwoju otyłości i nadwagi jest występowanie wielu 
chorób, takich jak: choroby układu sercowo-naczy-
niowego, cukrzyca, nowotwory i inne. W większo-
ści przypadków choroby te prowadzą do pogorsze-
nia życia, a nawet są przyczyną zgonów, wpływają 
także na wzrost kosztów związanych z ich lecze-
niem. Występowanie nagłych zgonów w grupie 
osób otyłych lub z nadwagą wynika z częstszego 
występowania nadciśnienia tętniczego, choroby 
niedokrwiennej serca, udarów mózgu, a także ży-
laków kończyn dolnych. Bardzo ważne jest też wy-
stępowanie cukrzycy typu 2 wśród osób z nadwa-
gą i/lub otyłością, ponieważ jest to choroba, która 
powoduje powstawanie bardzo poważnych powi-
kłań [5]. Otyłość brzuszna polegająca na odkłada-
niu się tkanki tłuszczowej głównie wewnątrz jamy 
brzusznej jest bardzo groźna dla zdrowia, ponie-
waż powoduje występowanie zaburzeń metabo-
licznych, głównie cukrzycy typu 2. W odniesieniu 
do cukrzycy zagrożenie chorobą wieńcową jest 
tym większe, im bardziej rozwinięta jest trzewna 
tkanka tłuszczowa [6, 7]. redukcja masy przez wy-
siłek fizyczny, jak i zmianę nawyków żywieniowych 
powoduje poprawę wskaźników metabolicznych 
i stanu zdrowia. Modyfikacja żywienia przez zja-
danie prawidłowej liczby kalorii dostosowanej do 
potrzeb naszego organizmu oraz dostosowanie ak-
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tywności ruchowej może przyczynić się do utrwa-
lenia prawidłowego stylu życia. W przeciwnym ra-
zie studenci z nadwagą czy otyłością staną się oty-
łymi lekarzami. 

Wnioski 

1. Połowa ankietowanej grupy miała prawidłową 
masę ciała. 

2. Nadwaga lub otyłość stanowi istotny problem, 
ponieważ występuje wśród 41% ankietowanej 
grupy studenckiej. 

3. Należy podjąć szerokie działania edukacyjne 
mające na celu zmianę stylu życia przyszłych 
lekarzy.
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