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Wskaźniki insulinooporności wśród studentów 
wrocławskich uczelni – doniesienie wstępne

Indices of insulin resistance in Wroclaw university students – preliminary report
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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. insulinooporność tkanek obwodowych jest udowodnionym czynnikiem ryzyka wystąpienia incydentów 
sercowo-naczyniowych oraz stanem poprzedzającym rozwój zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Markerami pozwalają-
cymi na rozpoznanie tego stanu w codziennej praktyce są: wskaźnik HoMa-iR oraz Matsuda index. nieprawidłowe wartości 
wskaźników insulinooporności są obserwowane również u osób z prawidłowymi wartościami glikemii.
Materiały i metody. Dokonano pomiarów antropometrycznych oraz wykonano oznaczenia glikemii i insulinemii w 0 i 120 minu-
cie doustnego testu obciążenia 75 g glukozy. Do badania zostało włączonych 42 ochotników (10 mężczyzn i 32 kobiety) w wie-
ku 19–34 lata, którzy deklarowali dobry ogólny stan zdrowia. obliczono dla nich wskaźniki insulinooporności HoMa-iR oraz 
Matsuda index. 
Wyniki. nieprawidłową glikemię na czczo lub nieprawidłową tolerancję glukozy stwierdzono u 7% (3/42) osób, u jednej 
osoby obie te cechy występowały jednocześnie. insulinooporność na podstawie HoMa-iR wykazano u 45% osób, a obniże-
nie insulinowrażliwości na podstawie wskaźnika Matsuda index u 57% osób. obydwa wskaźniki charakteryzowały się po-
dobną zdolnością do identyfikacji zaburzeń utylizacji insuliny (p = 0,2718). wykazano niezależną od płci i wieku dodatnią 
korelację wskaźnika HoMa-iR ze wskaźnikiem bMi (ß = 0,5301, p = 0,0064). natomiast nie znaleziono takiej korelacji dla 
Matsuda index.
Wnioski. wśród studentów stwierdzono niepokojąco wysoki odsetek osób wykazujących jawne zaburzenia gospodarki wę-
glowodanowej lub insulinooporność. Podjęcie badań przesiewowych polegających na wyłonieniu z populacji ludzi młodych, 
osób z wysokim ryzykiem rozwoju zaburzeń węglowodanowych pozwoli na podjęcie działań prewencyjnych, dotyczących 
głównie stylu życia. w przypadku skuteczności tych zabiegów, możliwe jest zmniejszenie skutków społecznych i ekonomicz-
nych leczenia chorób metabolicznych.
Słowa kluczowe: insulinooporność, cukrzyca, bMi.

Background. insulin resistance is a proven risk factor for cardiovascular events and development of prediabetic state. 
Markers allowing for insulin resistance recognition in everyday medical practice are: HoMa-iR and Matsuda index. incorrect 
values of insulin resistance markers are also observed in subjects with normal glucose levels.
Material and methods. the study enrolled 42 volunteers (10 men and 32 women) aged 19–34 years, who declared good gen-
eral health. anthropometric measurements, glucose and insulin value were performed at 0 and 120 minutes during oral test 
of 75 g glucose load. index of insulin resistance HoMa-iR, Matsuda index and the relationship between indicators of insulin 
resistance and bMi for age and sex of subjects were calculated. 
Results. impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance was observed in 7% (3/42) patients, one subject experienced 
both features at the same time. insulin resistance based on HoMa-iR was observed in 45%, and based on Mastuda index at 
57% of participants. both indicators were characterized by the same ability to identify insulin resistance (p = 0.2718). an in-
dependent of gender and age positive correlation of HoMa-iR with bMi (ß = 0.5301, p = 0.0064) was shown. However, the 
same correlation was not found for Matsuda index.
Conclusions. among the participants there was high percentage of people demonstrating apparent impaired glucose regula-
tion or insulin resistance. accurate identification of subjects with high risk of developing carbohydrate disorders among young 
people will allow for preventive actions mainly on lifestyle. if lifestyle modification is effective it is possible to reduce the social 
and economic effects of the treatment of metabolic diseases.
Key words: insulin resistance, diabetes, bMi.

Streszczenie

Summary

Wstęp
insulinooporność tkanek obwodowych jest udowod-

nionym czynnikiem ryzyka wystąpienia incydentów serco-
wo-naczyniowych oraz stanem poprzedzającym rozwój za-
burzeń gospodarki węglowodanowej. wystąpienie stanu 
oporności na insulinę na wiele lat poprzedza pojawienie się 
jawnych wykładników stanów przedcukrzycowych: niepra-
widłowej glikemii na czczo lub nieprawidłowej tolerancji 

glukozy [1]. złotym standardem określania insulinoporno-
ścii jest, niewykorzystywana w codziennej praktyce, meto-
da klamry metabolicznej. zastępczymi markerami pozwala-
jącymi na rozpoznanie tego stanu w praktyce są: wskaźnik 
HoMa oraz Matsuda index [2]. nieprawidłowe wartości 
wskaźników insulinooporności są obserwowane również 
u osób z wartościami glikemii na czczo i po obciążeniu po-
zostających w przedziale wartości referencyjnych. wykaza-
no, że ich wartość wzrasta wraz ze wzrostem stężenia glu-
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kozy na czczo oraz wskaźnikami opisującymi ilość i dystry-
bucję tkanki tłuszczowej w organizmie [3]. najskuteczniej-
szym sposobem ograniczenia kosztów społecznych i eko-
nomicznych chorób metabolicznych jest wczesna identyfi-
kacja osób z podwyższonym ryzykiem zachorowania. Daje 
to szansę na wczesne wprowadzenie działań interwencyj-
nych i zapobieżenie lub opóźnienie wystąpienia cukrzycy 
oraz jej powikłań, co ma ogromne znaczenie w przypad-
ku ludzi młodych.

Materiały i metody
wśród studentów wrocławskich uczelni przeprowa-

dzono pilotażowe badanie oceniające prewalencję insuli-
nooporności. w tym celu dokonano pomiarów antropome-
trycznych oraz wykonano oznaczenia glikemii i insulinemii 
w 0 i 120 minucie doustnego testu obciążenia 75 g glukozy. 
Do badania zostało włączonych 42 ochotników (10 męż-
czyzn i 32 kobiety) w wieku 19–34 lata, którzy deklarowali 
dobry ogólny stan zdrowia. na postawie uzyskanych wyni-
ków obliczono wskaźnik insulinooporności HoMa-iR oraz 
Matsuda index. Do oceny różnic w częstości wykrywania 
osób z podwyższonym ryzykiem na podstawie badanych 
wskaźników wykorzystywano test χ2 przyjmując jako warto-
ści odcięcia dla HoMa-iR > 2,5, a dla wskaźnika Matsudy 
< 7,3. Metodą regresji wielorakiej zbadano zależność mię-
dzy wskaźnikami insulinooporności oraz bMi (Body Mass 
Index), uwzględniając wiek i płeć ochotników.

Wyniki
na podstawie wartości podanych w zaleceniach PtD 

zarówno nieprawidłową glikemię na czczo, jak i nieprawi-
dłową tolerancje glukozy stwierdzono u 7% (3/42) osób, 
u jednej osoby obie te cechy występowały jednocześnie. in-
sulinooporność na podstawie HoMa-iR wykazano u 45% 
osób, a obniżenie insulinowrażliwości na podstawie wskaź-
nika Matsuda – u 57% osób. obydwa wskaźniki charak-
teryzowały się podobną zdolnością do identyfikacji zabu-
rzeń utylizacji insuliny (p = 0,2718). wykazano niezależną 
od płci i wieku dodatnią korelację wskaźnika HoMa-iR ze 
wskaźnikiem bMi (ß = 0,5301, p = 0,0064). natomiast nie 
znaleziono takiej korelacji dla Matsuda index.

Dyskusja
Uzyskany w przeprowadzonym badaniu odsetek osób 

z nieprawidłowymi wartościami wskaźników HoMa-iR 

i Matsuda jest zbieżny z nielicznymi danymi uzyskanymi 
w populacji Polskiej. Szurkowska i wsp. w badaniach osób 
w wieku 35–75 lat, bMi < 25 kg/m2 oraz prawidłowym te-
stem tolerancji glukozy wykazała występowanie wskaźni-
ka HoMa > 2,1 u 38%, natomiast Matsuda index < 7,3  
– u 42% badanych [2]. Uzyskane wyniki wskazują, że pra-
wie połowa populacji młodych zdrowych osób wykazu-
je podwyższone wartości wskaźników insulinooporności 
i jest zagrożona ryzykiem rozwoju zaburzeń węglowodano-
wych [4]. występowanie tego stanu w młodym wieku jest 
związane w znacznym stopniu ze stylem życia i jest po-
wodem zwiększającej się liczby zachorowań na cukrzycę 
typu 2 wśród coraz młodszych osób [5]. HoMa-iR określa 
głównie wrażliwość wątroby na insulinę, natomiast Matsu-
da index obrazuje insulinooporność zarówno wątroby, jak 
i mięśni szkieletowych, ponieważ jest wyliczany na podsta-
wie wartości uzyskanych w trakcie oGtt. Może to tłuma-
czyć większą liczbę przypadków insulinooporności wykry-
tych na podstawie tego wskaźnika [6]. zwiększenie zawar-
tości tkanki tłuszczowej, szczególnie w obszarze trzewnym, 
jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń meta-
bolicznych [5]. wykazana w niniejszej pracy korelacja po-
twierdza związek insulinooporności z zawartością tkanki 
tłuszczowej również u osób z prawidłową masą ciała. ana-
liza regresji związku HoMa-iR z bMi uwzględniająca wiek 
i płeć uczestników badania wyjaśnia 53% obserwowanej 
zależności; dla wskaźnika Matsudy ten sam związek z bMi 
jest wyjaśniany tylko w 37% i nie jest statystycznie istotny. 
Może to świadczyć o większym wpływie zawartości tkan-
ki tłuszczowej na glikemię i insulinemię na czczo, niż na te 
same parametry w trakcie testu obciążenia glukozą.

Wnioski
wśród studentów zaobserwowano niepokojąco wyso-

ki odsetek osób wykazujących jawne zaburzenia gospodar-
ki węglowodanowej lub insulinooporność, stwierdzaną na 
podstawie wskaźników HoMa-iR lub Matsudy. Podjęcie 
badań przesiewowych polegających na wyłonieniu z po-
pulacji ludzi młodych z wysokim ryzykiem rozwoju zabu-
rzeń węglowodanowych pozwoli na podjęcie działań pre-
wencyjnych dotyczących głównie stylu życia. w przypad-
ku skuteczności tych zabiegów możliwe jest zmniejszenie 
skutków społecznych i ekonomicznych leczenia chorób 
metabolicznych.

Piśmiennictwo
1. abdul-Ghani Ma, Matsuda M, Jani R, et al. the relationship fasting hyperglycemia and insulin secretion in subject with normal 

or impaired glucose tolerance. Am J Physiol Endocrinil Metab 2008; 295: 401–406.
2. Szurkowska M, Szafraniec k, Gilis-Januszewska a, i wsp. wskaźniki insulinooporności w badaniu populacyjnym i ich wartość 

predykcyjna w określaniu zespołu metabolicznego. Przegl Epidemiol 2005; 59: 743–751.
3. abdul-Ghani Ma, DeFronxo Ra. Plasma glucose concentration and prediction of future risk of type 2 diabetes. Diab Care 

2009; 32(2): S194–S198.
4. witek J, witek P, Pańkowska e. insulinooporność u dzieci. Pediatric Endocrinol Diab Metabol 2011; 17(4): 206–213.
5. wójtowicz-chomicz k, borzęcki a. czy wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w lublinie wystepuje zjawisko otyłości? 

Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(2): 251–253.
6. oka R, yagi k, Sakurai, et al. insulin scretion and insulin sensivity on the oral glucose tolerance (oGtt) in middle-aged Japa-

nese. Endocrine J 2012; 59(1): 55–64.

adres do korespondencji:
Mgr Sylwia Płaczkowska 
zakład Praktycznej nauki zawodu analityka 
wydział Farmaceutyczny z oddziałem analityki Medycznej UM 
ul. Grunwaldzka 2
55-350 wrocław
tel.: 71 784-01-67
e-mail: sylwia.placzkowska@umed.wroc.pl

Praca wpłynęła do Redakcji: 28.02.2013 r.
Po recenzji: 25.03.2013 r.
zaakceptowano do druku: 10.04.2013 r. 


