
Wstęp

Otyłość i cukrzyca to choroby, które rozpo-
wszechniają się na świecie w postępie pandemicz-
nym − częstość występowania otyłości podwoiła 
się w ciągu ostatnich 30 lat. Dotyczy obecnie 
około 600 mln ludzi (tab. 1) i stanowi już drugą, 
po paleniu papierosów, najczęstszą, modyfikowal-
ną przyczynę zgonów [1]. Ocenia się, że w Polsce 

około 61% mężczyzn i ponad 50% kobiet cierpi na 
nadwagę lub otyłość.

 Na świecie utrzymuje się też równie wysokie 
tempo wzrostu zachorowalności na cukrzycę ty-
pu 2 (T2DM) z nieprawidłową tolerancją glukozy 
(IGT). Według ostatnich danych International Dia-
betes Federation [2], w 2011 r. na T2DM (łącznie 
z nierozpoznaną chorobą) chorowało ponad 500 
mln ludzi, a częstość jej występowania znacznie 
przewyższała tempo przyrostu ludności świata (tab. 

 Streszczenie  Pandemia otyłości i cukrzycy typu 2 (T2DM) na świecie wiąże się ze znacznymi zagrożeniami zdro-
wotnymi oraz wysokimi kosztami leczenia. Uważa się, że otyłość jest jedną z głównych przyczyn wzrostu częstości 
występowania T2DM, jednak nie wszyscy otyli chorują na T2DM. Nie tylko nadmiar tłuszczu całkowitego zwiększa 
ryzyko T2DM, ale przede wszystkim masa trzewnego depozytu tłuszczowego. Tłuszcz trzewny prowadzi do rozwoju 
insulinooporności za pośrednictwem adipokin, prozapalnych cytokin i lipidów. Sprzyja też nadmiernemu odkładaniu 
się kwasów tłuszczowych w mięśniach, sercu, wątrobie i naczyniach krwionośnych. Do T2DM predysponuje siedzą-
cy tryb życia, niekorzystne nawyki żywieniowe oraz niska urodzeniowa masa ciała i przekarmianie we wczesnym 
okresie życia. Sugeruje się, że rozwój otyłości i T2DM może mieć związek z powolnym, przewlekłym, autoimmu-
nologicznym procesem zapalnym indukowanym glukotoksycznością i lipotoksycznością. Ryzyko wystąpienia T2DM 
wzrasta nie tylko u otyłych, ale również u osób z prawidłową masą ciała, które mają nadmiar tłuszczu całkowitego 
lub nadmierną masę tłuszczu trzewnego. 
Wnioski. 1. Prawie wszyscy chorzy z T2DM mają nadwagę lub otyłość. 2. Prawie wszyscy chorzy z T2DM mają otyłość 
trzewną. 3. Wśród osób z prawidłową masą ciała można zidentyfikować podgrupy z nadmiarem tłuszczu i/lub jego 
nieprawidłową dystrybucją, które są zagrożone T2DM w stopniu podobnym do osób otyłych. 4. Regularna aktywność 
fizyczna jest najlepszym sposobem niefarmakologicznego zapobiegania i leczenia otyłości i T2DM.
Słowa kluczowe: otyłość, cukrzyca, metabolizm, tłuszcz trzewny, powolne przewlekłe zapalenie.

 Summary  The worldwide obesity and type 2 diabetes pandemic is associated with significant co-morbidities and 
enormous costs of treatment. Obesity is considered as a main reason of the increasing incidence of T2DM, however, 
not all obese have T2DM. The risk for T2DM increases not only an excess of total fat but mainly the mass of visceral 
fat depot. Visceral fat leads to the development of insulin resistance by adipokines, proinflammatory cytokines, and 
lipids. It also predisposes to increased fatty acid storage in muscles, heart, liver, and blood vessels. Factors predispos-
ing to T2DM involve sedentary life-style, unfavorable eating habits as well as low birth weight and overfeeding in early 
life. It has been suggested that the development of obesity and T2DM might be associated with a low-grade, chronic, 
autoimmune inflammation induced by glucotoxicity and lipotoxicity. The risk for T2DM is increased not only in obese 
but also in normal weight individuals who have excess of total fat or increased visceral fat mass.
Conclusions. 1. Almost all patients with T2DM are overweight or obese. 2. Almost all patients with T2DM have 
visceral obesity. 3. Among normal weight subjects, there are subgroups with excess fat and/or its unfavorable distri-
bution that are prone to T2DM in the same degree as obese individuals. 4. Regular physical activity is the best way 
for prevention and treatment of obesity and T2DM.
Key words: obesity, diabetes, metabolism, visceral fat, low-grade chronic inflammation.
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2). Około 8,5% populacji europejskiej, czyli 55 mln 
osób, w wieku od 20. do 79. roku życia choruje 
na T2DM. W Polsce według raportu „Cukrzyca – 
ukryta pandemia” z 2011 r. na T2DM cierpi 2,5 
mln osób (w tym u ponad 750 tys. to choroba 
nierozpoznana) i jest ona przyczyną około 29 tys. 
zgonów rocznie.

Powszechnie uważa się, że nadwaga i otyłość 
bardzo silnie sprzyjają wystąpieniu T2DM. Prze-
mawiają za tym liczne badania epidemiologiczne, 
które wykazują prawie liniową zależność między 
BMI a ryzykiem T2DM. W badaniu NHANES 
w populacji amerykańskiej, w grupie osób z nad-
wagą (BMI 25−29,9 kg/m2) częstość występowa-
nia T2DM wynosiła 2% i rosła u otyłych z BMI 
w przedziale 30−34,9 kg/m2 (do 8%) i w grupach 
z BMI ponad 35 kg/m2 (aż do 13%) [3]. Potwier-
dzają to badania prospektywne wskazujące, że 
u osób z nadwagą dalszy wzrost masy ciała o 1 kg/
rok w ciągu 10 lat zwiększa ryzyko T2DM o pra-
wie 50% [4].

Okazuje się jednak, że nie wszyscy chorzy 
z T2DM cierpią na nadwagę lub otyłość, a u oko-
ło 10−25% otyłych nigdy nie rozwija się zespół 
metaboliczny (w tym T2DM). Co więcej, około 
6% otyłych, poza zwiększonym obwodem talii, 
nie ma żadnych innych składowych tego zespołu. 
Te obserwacje podważają bezpośrednią, prostą 
zależność przyczynowo-skutkową między otyłością 
i T2DM i sugerują, że istnieją co najmniej dwa 
różne fenotypy otyłości: z prawidłowym i niepra-
widłowym profilem metabolicznym [5, 6].

Fenotypy otyłości

Osobnicy ze „zdrową metabolicznie” otyłością 
mają prawidłowe ciśnienie tętnicze, prawidłowy 
profil lipidów krwi, zachowaną wrażliwość na insu-
linę oraz stosunkowo mniejszą masę tłuszczowego 
depozytu trzewnego mimo dużej masy tłuszczu 
całkowitego. Z kolei znacznie częstsza otyłość 
„niezdrowa metaboliczna”, w której oprócz nad-
miaru tłuszczu całkowitego występuje także otyłość 
trzewna, charakteryzuje się szybkim rozwojem 
wszystkich składowych zespołu metabolicznego 
i wysokim ryzykiem incydentów sercowo-naczy-
niowych [6]. W tej grupie chorych interwencje 
terapeutyczne mające na celu redukcję masy ciała 
skutkują wyraźnym zmniejszeniem się ryzyka powi-
kłań związanych z układem sercowo-naczyniowym 
[7]. Warto jednak zauważyć, że otyłość, niezależ-
nie od profilu metabolicznego, wiąże się również 
z innymi zagrożeniami zdrowotnymi niż miażdżyca 
czy T2DM (ryc. 1). Z tego powodu u osób z otyło-
ścią o prawidłowym profilu metabolicznym ryzyko 
zgonu jest i tak wyższe niż u szczupłych.

Nie u wszystkich osób prawidłowa masa ciała 
w pełni zabezpiecza przed wystąpieniem T2DM, 
bowiem okazuje się, że w populacji z BMI między 
18,5 i 24,9 kg/m2 można wyodrębnić podgrupy 
osób, które mają nadmiar tłuszczu całkowitego lub 

Tabela 1. Rozpowszechnienie nadwagi/otyłości na 
świecie w latach 2002−2015 [1]

2002 r. 2008 r. 2015 r.

Otyłość  
(BMI > 30 kg/m2)

356 mln 523 mln 704 mln

Nadwaga  
(BMI > 25 kg/m2)

1,4 mld 1,5 mld 2,3 mld

Tabela 2. Prognoza dynamiki częstości 
występowania cukrzycy na świecie [2]

 2011 r. 2030 r.

Ludność na świecie (mld) 7,0 8,3

T2DM (%) 8,3 9,9

Liczba chorych z T2DM (mln) 366 552

Liczba chorych z nierozpozna-
ną T2DM (mln)

183

Liczba chorych z IGT (mln) 280 398

T2DM – cukrzyca typu 2; IGT – nieprawidłowa tolerancja 
glukozy.

Rycina 1. Choroby przebiegające 
z otyłością
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nadmierne nagromadzenie tłuszczu trzewnego. 
Stwierdzono, że u około 12−18% osób w wieku 
20–40 lat i BMI < 25 kg/m2 występuje tzw. zespół 
metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała 
(metabolically obese but normal weight – MONW) 
[8]. Zespół ten, poza prawidłową masą ciała, cha-
rakteryzuje się najczęściej prawidłowym obwodem 
talii i bioder, ale często występuje w nim aterogen-
ny profil lipidowy oraz hiperinsulinemia i insulino-
oporność, które predysponują do rozwoju T2DM, 
nadciśnienia tętniczego i chorób sercowo-naczy-
niowych [9]. Przyczyn tych zaburzeń metabolicz-
nych upatruje się przede wszystkim w nadmiernej 
akumulacji tłuszczu w obszarze trzewnym, często 
obserwowanej w MONW [10]. Identyfikacja osob-
ników z MONW jest jednak znacznie utrudniona, 
głównie z powodu braku jednolitych kryteriów 
diagnostycznych zespołu [11].

U osobników z prawidłowym BMI do rozwoju 
T2DM może predysponować nie tylko niekorzyst-
na (trzewna) dystrybucja tłuszczu, ale również 
nadmierna zawartość tłuszczu całkowitego. Na 
tej podstawie wyodrębniono z populacji ludzi 
zdrowych podgrupę z otyłością i prawidłową masą 
ciała (normal weight obesity – NWO). Podobnie 
jak w przypadku MONW, dokładne zdefiniowanie 
NWO jest utrudnione, ponieważ w piśmiennictwie 
używa się różnych kryteriów rozpoznawczych [12], 
a także różnych metod pomiaru procentowej za-
wartości tłuszczu (tomografia komputerowa, den-
sytometria z wykorzystaniem podwójnej wiązki 
promieniowania rentgenowskiego czy impedancja 
bioelektryczna). NWO może dotyczyć od 1,4 do 
33% populacji, w zależności od wieku, płci i rasy 
[13, 14]. Ocenia się, że w NWO częstość występo-
wania zespołu metabolicznego, w tym zaburzeń to-
lerancji glukozy, zwiększa się 4-krotnie u mężczyzn 
i aż 7-krotnie u kobiet [14]. W NWO zwiększa się 
głównie masa tłuszczu podskórnego, i mniejszym 
stopniu – tłuszczu trzewnego, który z kolei silniej 
niż tłuszcz podskórny koreluje z ryzykiem T2DM 
i innych zaburzeń metabolicznych [15]. 

Do prostych metod pośredniej oceny masy 
tłuszczu trzewnego, bez konieczności użycia kosz-
townej aparatury, zalicza się pomiar obwodu talii 
lub obliczenie wskaźnika talia–biodro, które według 
współczesnych rekomendacji dość dobrze określa-
ją ryzyko chorób metabolicznych [16]. Z kolei do 
oceny procentowej zawartości tłuszczu całkowite-
go ostatnio proponuje się wskaźnik otłuszczenia 
BAI (body adiposity index) obliczany z pomiarów 
wzrostu i obwodu bioder według wzoru: BAI (%) 
= obwód bioder (cm)/wzrost (m)1,5 [17].

Urodzeniowa masa ciała  
a ryzyko cukrzycy

Szereg danych wskazuje, że urodzeniowa masa 
ciała jest niezależnym predyktorem ryzyka T2DM 

w życiu dorosłym. Noworodki urodzone o czasie, 
ale z niską masą urodzeniową w stosunku do wieku 
ciążowego, są w grupie ryzyka T2DM. Dzieci te są 
często przekarmiane we wczesnym okresie życia, 
co prowadzi nie tylko do szybkiego zwiększania 
się masy ciała, ale również do zaburzeń neuro-
endokrynnych w podwzgórzu, które modyfiku-
ją ośrodkową kontrolę łaknienia i wydatkowania 
energii [18, 19]. U tych noworodków dochodzi też 
do funkcjonalnej adaptacji metabolicznej w od-
powiedzi na przekarmianie, która polega m. in. 
na przeroście i zmniejszeniu się liczby komórek 
β trzustki, pogorszeniu się wrażliwości na insulinę 
w mięśniach (głównie z powodu molekularnego 
defektu receptora insulinowego) czy oporności na 
insulinę w komórkach tłuszczowych [19, 20].

Patofizjologia

Tłuszcz trzewny a insulinooporność
Zasadnicze znaczenie w rozwoju T2DM u oty-

łych odgrywa zmniejszenie się wrażliwości na in-
sulinę w mięśniach, wątrobie i tkance tłuszczowej. 
Insulinooporność manifestuje się upośledzeniem 
zależnego od insuliny transportu glukozy do mię-
śni i adipocytów oraz upośledzeniem, również 
zależnej od insuliny, supresji procesu glukone-
ogenezy w hepatocytach. W otyłości początkowo 
dochodzi do akumulowania się triglicerydów (TG) 
w tkance tłuszczowej podskórnej. Prowadzi to do 
zwiększenia się liczby i wielkości adipocytów. Gdy 
możliwości deponowania TG w tkance podskórnej 
się wyczerpują, są odkładane w tłuszczu trzewnym 
i ektopowych magazynach tłuszczu. Tłuszcz trzew-
ny rozwija się wewnątrz jamy brzusznej, naciekając 
wątrobę, trzustkę, otrzewną i inne struktury. W ten 
sposób dochodzi do narastania insulinooporno-
ści, wzrostu produkcji pozapalnych cytokin przez 
trzewne adipocyty, zaburzeń lipidowych i stresu 
oksydacyjnego (ryc. 2). 

Poza tym przerosłe adipocyty trzewne są mało 
stabilne i łatwo ulegają rozerwaniu pod wpływem 
urazów mechanicznych uwalniając do krwi zde-
ponowane TG, a także diacyloglicerole i wolne 
kwasy tłuszczowe (FFA). Te ostatnie z jednej stro-
ny w znacznym stopniu odpowiadają za rozwój 
oporności na insulinę w tkankach obwodowych, 
jednocześnie mogą kumulować się w depozy-
tach ektopowych w wątrobie, mięśniu sercowym, 
osierdziu, mięśniach szkieletowych, ścianie naczyń 
krwionośnych i innych miejscach [21]. Wzrost stę-
żenia FFA wywołuje szereg niekorzystnych efektów 
metabolicznych indukujących insulinooporność za 
pośrednictwem hamowania następujących proce-
sów kontrolowanych przez insulinę: 

– wychwytu glukozy na poziomie transportu 
dokomórkowego i jej wewnątrzkomórkowej 
fosforylacji, 
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– syntezy glikogenu w wątrobie,
– oksydacji glukozy w komórkach, 
– supresyjnego wpływu insuliny na glukone-

ogenezę [20, 22]. 
Otyłość trzewna występuje praktycznie u wszyst-

kich chorych z T2DM [20].

Adipokiny

Tkankę tłuszczową traktuje się obecnie ja-
ko gruczoł wydzielania wewnętrznego, bowiem 
wydziela ona do krwiobiegu szereg substancji 
bioaktywnych, nazywanych adipokinami. Należą 
do nich hormony (estrogeny, leptyna, adiponekty-
na, wisfatyna, omentyna czy rezystyna), czynniki 
wzrostowe (insulinopodobny 1, stymulujący ko-
lonie makrofagów czy stymulujący wzrost fibro-
blastów), a także cytokiny prozapalne (TNF-α, 
interleukina 6 i białko chemotaktyczne dla mo-
nocytów). Leptyna produkowana w 80% przez 
tłuszcz podskórny hamuje apetyt, zwiększa ogól-
ny metabolizm, hamuje wydzielanie glukagonu 
i insuliny oraz transport glukozy do adipocytów, 
natomiast nasila lipolizę. Poprawia wrażliwość na 
insulinę za pośrednictwem kinazy białkowej akty-
wowanej AMP (AMPK). W otyłości szybko rozwija 
się oporność na leptynę. W ten sposób zanika 
korzystne działanie leptyny na insulinowrażliwość, 
co zwiększa ryzyko T2DM.

Podobny efekt wywiera adiponektyna, która 
również przeciwdziała oporności na insulinę za 
pośrednictwem AMPK. Zwiększa ona w mięśniach 
transport FFA i stymuluje ich spalanie, a także wy-
chwyt glukozy i produkcję mleczanów. W otyłości 
oraz w T2DM obserwuje się obniżone stężenie adi-

ponektyny, co może wynikać z nadmiernej syntezy 
innych adipokin lub przerostu adipocytów [23]. Ni-
skie stężenie hormonu powszechnie uważa się jako 
marker otyłości, insulinooporności i miażdżycy, 
choć do końca nie wiadomo, czy jest to zjawisko 
pierwotne czy wtórne [23].

U otyłych, poza zaburzeniami w produkcji 
adipokin o działaniu endokrynnym, na ryzyko 
rozwoju T2DM może też wpływać nadmierna pro-
dukcja prozapalnie działających cytokin. Na tym 
spostrzeżeniu opiera się inna, atrakcyjna koncepcja 
odwołująca się do wspólnego, zapalnego mechani-
zmu wiążącego otyłość i T2DM.

Diabetes, obesity, diabesity

Termin diabesity odnosi się do zespołu zabu-
rzeń metabolicznych często występujących razem, 
na które składają się: otyłość brzuszna, dyslipide-
mia, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia tolerancji 
glukozy oraz zwiększona aktywność prozakrzepo-
wa. Wspólnym elementem patogenetycznym tych 
zaburzeń może być powolny, przewlekły stan za-
palny o charakterze autoimmunologicznym [21]. 
Czynniki indukujące proces zapalny nie są jeszcze 
poznane. Przypuszcza się, że za rozwój przewle-
kłego zapalenia może odpowiadać hiperglikemia, 
która nasila stres oksydacyjny. Ważniejszy jednak 
wydaje się wpływ nadmiernego rozwoju tkan-
ki tłuszczowej i jej nieprawidłowa dystrybucja. 
U osób otyłych tłuszcz trzewny, a także depozyty 
tłuszczowe odkładane w innych miejscach niż 
tkanka podskórna, cechują się znacznym nacie-
czeniem przez makrofagi [24]. Produkują one 
prozapalne i prozakrzepowe cytokiny, takie jak: 

Rycina 2. Następstwa metaboliczne wywoływane przez otyłość trzewną
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TNF-α, interleukina 6, białko pobudzające acy-
lację (ASP), inhibitor aktywatora plazminogenu 1 
oraz angiotensynogen, które promują aterogenezę 
i oporność na insulinę [21]. 

Proces ten potęgują lipidy uwalniane z tłuszczu 
trzewnego: wspomniane wyżej FFA i diacylogli-
cerole, a także ceramidy. Wzrost stężenia cytokin 
osłabia funkcję i żywotność komórek β trzustki. 
W ten sposób, działając synergistycznie, lipotok-
syczność wywołana otyłością (przede wszystkim 
otyłością trzewną) i glukotoksyczność wywołana 
przewlekłą hiperglikemią w T2DM skutkują postę-
pującym niszczeniem komórek β. Na te zależności 
nakładać się mogą zmiany w wydzielaniu innych 
adipokin. I tak, obserwowana w otyłości hiperlep-
tynemia i leptynooporność przyspiesza odkładanie 
się TG i FFA w tkankach pozatłuszczowych, co 
jeszcze nasila przewlekłą reakcję zapalną i insuli-
nooporność. Podobne znaczenie może mieć wy-
stępujące w otyłości i T2DM obniżanie się stężeń 
adipokin o potencjalnym działaniu zwiększającym 
wrażliwość na insulinę: adiponektyny, wisfatyny 
i omentyny [21, 25]. Działają one na poziomie 
wewnątrzmórkowym modyfikując szlaki sygnałowe 
NF-κB i kinaz JNK, a więc szlaków aktywowanych 
przez stres i stan zapalny.

Znaczenie wysiłku fizycznego  
w zapobieganiu i leczeniu diabesity

W aspekcie przedstawionych powyżej mechani-
zmów patogenetycznych aktywność fizyczna odgry-
wa podstawową funkcję w zapobieganiu i leczeniu 
otyłości oraz T2DM. Regularne ćwiczenia fizyczne 
zwiększają nie tylko wydatkowanie energii, ale tak-
że nasilają termogenezę i zwiększają masę mięśni. 
Wzrost masy mięśniowej zwiększa ekspresję trans-

portera glukozy GLUT4, co przyspiesza wewnątrz-
komórkowe spalanie glukozy. Poza tym wzrost 
objętości mięśni wiąże się z poprawą oksydacji 
tłuszczów i większą ekspresją genów dla receptora 
insulinowego [21], co łącznie poprawia wrażliwość 
na insulinę. Ćwiczenia fizyczne poprawiają też 
niekorzystny profil lipidowy, gdyż stymulują aktyw-
ność lipolityczną i zwiększają stężenie cholesterolu 
HDL. Pod wpływem ćwiczeń obniża się też stężenie 
FFA, które są szybciej utylizowane przez pracujące 
mięśnie. Wiadomo bowiem, że ćwiczenia promują 
aktywność AMPK – enzymu, który w wątrobie, mię-
śniach i adipocytach nasila oksydację FFA, a hamuje 
syntezę cholesterolu, litogenezę i lipolizę, a nawet 
moduluje wydzielanie insuliny przez trzustkę. Po-
nadto regularna aktywność fizyczna zmniejsza stres 
oksydacyjny i zwiększa potencjał antyoksydacyjny 
organizmu. Wśród wielu innych korzyści płynących 
z ćwiczeń fizycznych warto też podkreślić ich wpływ 
na zmniejszenie się stężeń prozapalnych cytokin 
[21], co wydaje się szczególnie ważne w aspekcie 
profilaktyki i leczenia diabesity.

Wnioski

1. Prawie wszyscy chorzy z T2DM mają nadwagę 
lub otyłość. 

2.  Prawie wszyscy chorzy z T2DM mają otyłość 
trzewną. 

3.  Wśród osób z prawidłową masą ciała można 
wyodrębnić podgrupy z nadmiarem tłuszczu i/
lub jego nieprawidłową dystrybucją, które są 
zagrożone T2DM w stopniu podobnym do osób 
otyłych. 

4.  Regularna aktywność fizyczna jest najlepszym 
sposobem niefarmakologicznego zapobiegania 
i leczenia otyłości i T2DM.
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