
 Streszczenie  Wstęp. Otyłość jest przewlekłą chorobą upośledzającą liczne funkcje metaboliczne i mechaniczne 
organizmu człowieka, prowadząc do pogorszenia jakości życia i zwiększenia ryzyka przedwczesnego zgonu.
Cel pracy. Ocena wpływu zmiany stylu życia u otyłych kobiet na wskaźnik BMI, masę ciała i obwód talii. 
Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 40 kobiet w wieku od 25 do 68 lat z rozpoznaną otyłością na podstawie 
wskaźnika masy ciała BMI (≥ 30 kg/m2) i/lub obwodu talii (> 80 cm). Otyłe pacjentki stosowały dietę o obniżonej 
kaloryczności opartą na modelu diety śródziemnomorskiej oraz poddane były co najmniej 3 razy w tygodniu wysiłko-
wi fizycznemu (Nordic Walking, pływanie, spacer, jazda na rowerze, aerobik). Czas obserwacji wynosił 12 tygodni.
Wyniki. Po 3-miesięcznej zmianie stylu życia uzyskano istotne statystycznie zmniejszenie parametrów antropome-
trycznych. Średnia redukcja masy ciała wynosiła 7,2 kg, obwód talii zmniejszył się średnio o 6,1 cm, a wskaźnik BMI 
o 2,7 kg/m2. 
Wnioski. 1. Po 12-tygodniowej zmianie stylu życia u otyłych kobiet uzyskano istotne zmniejszenie masy ciała, obwo-
du talii i wskaźnika masy ciała BMI. 2. Odpowiednia dieta i regularny wysiłek fizyczny stanowią podstawę leczenia 
otyłości. 3. Prawidłowy styl życia jest istotnym czynnikiem w zapobieganiu i leczeniu otyłości u kobiet. 4. Konieczna 
wydaje się odpowiednia edukacja i zmiana stylu życia.
Słowa kluczowe: styl życia, otyłość, kobieta.

 Summary  Background. Obesity is a chronic disease which disables numerous metabolic and motor human func-
tions leading to deterioration of standard of life and an increase in the risk of premature death.
Objectives. The goal of the presented work is to evaluate the influence of life style changes on BMI, body weight 
and waist size of obese women. 
Material and methods. The examined group consisted of 40 patients aged 25–68 with BMI > 30 kg/m2, waist size  
> 80 cm. The obese patients were on a diet with lowered caloric value based on the model of Mediterranean diet 
and were engaged at least three times a week in a physical effort (Nordic Walking, swimming, walks, cycling, aero-
bics). 
Results. After a 12-week treatment with physical exercise and diet the statistically relevant decrease in anthropome-
tric parameters was achieved. The average loss of body weight amounted to 7.2 kg, waist size decreased by average 
of 6.1 cm and the BMI factor dropped by 2.7 kg/m2.
Conclusions. 1. After three months of non-pharmacological treatment with exercise and diet the decrease in body 
weight, waist size and BMI was pointed out. 2. Diet and exercise are significant factors in obesity treatment. 3. Cor-
rect life style is one of the fundamental factors to prevent and treat obesity in women.
Key words: life style, obesity, woman.
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Wstęp

Otyłość jest przewlekłą chorobą stanowiącą 
coraz poważniejszy problem dla współczesnej 
medycyny. W ostatnich latach obserwuje się gwał-
towny wzrost liczby otyłych osób na świecie, co 
powoduje, że stała się ona chorobą cywilizacyjną 
i zyskała miano epidemii XXI wieku [1−3].

Przewlekłe powikłania otyłości, takie jak zabu-
rzenia w gospodarce węglowodanowej pod posta-
cią nieprawidłowej glikemii na czczo, nietolerancji 
glukozy czy cukrzycy typu 2, zaburzenia w gospo-
darce lipidowej, nadciśnienie tętnicze, choroba 
niedokrwienna serca i inne, są przyczyną istotnego 
pogorszenia jakości życia, inwalidztwa oraz zwięk-
szenia śmiertelności i umieralności [4−8].

Cel pracy

Celem pracy była ocena wpływu zmiany stylu 
życia otyłych kobiet na masę ciała, obwód talii 
oraz wskaźnik masy ciała − BMI.

Materiał i metody

Grupę badaną stanowiło 40 kobiet w wieku od 
25 do 68 lat z rozpoznaną otyłością na podstawie 
wskaźnika masy ciała BMI (≥ 30 kg/m2), tj. od 30 
kg/m2 do 39,2 kg/m2 i/lub obwodu talii (> 80 cm), 
tj. od 81 do 136 cm. Czas obserwacji i leczenia 
chorych wynosił 12 tygodni.

Otyli pacjenci poddani byli leczeniu niefarma-
kologicznemu przez zaleconą modyfikację stylu 
życia, zmianę nawyków żywieniowych oraz zwięk-
szenie aktywności fizycznej. Zalecono stosowanie 
diety opartej na modelu diety śródziemnomorskiej 
zawierającej około 1200−1400 kcal/dobę.

Co najmniej 3 razy w tygodniu pacjentki wyko-
nywały 30–45-minutowy umiarkowany wysiłek fi-
zyczny (jazda na rowerze – 13%, pływanie – 10%, 
Nordic Walking – 44%, szybszy spacer – 24%, 
aerobik – 9%).

Grupa kontrolna\

− edukacja
− dieta 1200−1400 kcal/d

(śródziemnomorska)
− aktywność fizyczna

(3 x/tydzień)

− masa ciała
− obwód talii
− BMI

− masa ciała
− obwód talii
− BMI

Rycina 1. Model badawczy projektu w prezentowanym badaniu

Do obliczeń statystycznych użyto pakietu STA-
TISTICA 5.5 PL. Wykorzystano następujące pro-
cedury obliczeniowe: statystyki opisowe (średnia, 
rozkład liczebności, odchylenie standardowe, roz-
rzut), test t-Studenta dla prób zależnych. W testach 
statystycznych przyjęto poziom istotności staty-
stycznej dla p < 0,05.

Wyniki
Masa ciała

Masę ciała otyłych kobiet przed i po leczeniu 
przedstawiono w tabeli 1.

Po zastosowanym leczeniu u osób otyłych 
nastąpiło istotne statystycznie zmniejszenie masy 
ciała (p < 0,0000001). Średnia redukcja masy 
ciała wynosiła 7,2 kg ± 3,1 kg (minimalna – 3 kg, 
a maksymalna – 16 kg).

Obwód talii 

Obwód talii u osób otyłych przedstawiono 
w tabeli 2. 

Tabela 1. Masa ciała (kg) otyłych kobiet przed  
i po leczeniu

Masa ciała (kg) Min. Maks. ± SD

Przed leczeniem 68,8 108 85,4 ± 10,3

Po leczeniu 53 105 77,9 ± 11,5

Różnica 3 16 7,2 ± 3,1

Tabela 2. Obwód talii (cm) otyłych kobiet przed  
i po leczeniu

Obwód talii (cm) Min. Maks. ± SD

Przed leczeniem 80,1 136 103,4 ± 12,9

Po leczeniu 80 126 97,9 ± 12

Różnica + 5 23 6,1 ± 5
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Zmniejszenie obwodu talii było istotne staty-
stycznie po leczeniu w porównaniu z okresem sprzed 
leczenia (p < 0,0000001). Średnie zmniejszenie ob-
wodu talii w badanej grupie wynosiło 6,1 cm. 

Wskaźnik BMI 

Wartości wskaźnika BMI u otyłych kobiet przed-
stawiono w tabeli 3. 

Wskaźnik BMI zmniejszył się istotnie statystycz-
nie w grupie badanej po zastosowanym leczeniu 
w porównaniu z okresem sprzed leczenia (p < 
0,0000001).

Wskaźnik BMI zmniejszył się średnio 2,7 kg/m2 (mi-
nimalnie – o 1 kg/m2, maksymalnie – o 6,6 kg/m2).

Dyskusja

W przeprowadzonym badaniu wśród otyłych 
osób zastosowano głównie leczenie niefarmako-
logiczne − dieta o obniżonej kaloryczności oparta 
na modelu diety śródziemnomorskiej oraz wysiłek 
fizyczny. Podstawową zasadą leczenia dietetyczne-
go jest ujemny bilans energetyczny uzyskany przez 
zmniejszenie gęstości energetycznej diety (kalorie 
w produkcie dzielone przez jego masę) i ogranicze-
nie wielkości spożywanych potraw [9, 10]. 

W celu redukcji masy ciała zaleca się spożywa-
nie o 500−1000 kcal na dobę mniej w stosunku do 
zapotrzebowania organizmu, co umożliwia zmniej-
szenie masy ciała o 0,5−1 kg w ciągu tygodnia. 
Najczęściej u kobiet stosuje się diety zawierające 
od 1000−1200 do 1400 kcal/dobę, z uwzględ-
nieniem wszystkich niezbędnych dla organizmu 
składników.

Dieta śródziemnomorska zawiera dużo błonnika 
roślinnego, cechuje się mniejszą gęstością energe-
tyczną i mniejszym ładunkiem glikemicznym, co 
w połączeniu ze zwiększona ilością spożywanej wo-
dy prowadzi do szybszego uczucia sytości. Zawarte 
w diecie tłuszcze nienasycone nasilają poposiłko-
wą oksydację tłuszczów, termogenezę indukowaną 
pożywieniem i całkowity wydatek energetyczny 
w porównaniu z innymi tłuszczami. Dieta śród-
ziemnomorska nie jest monotonna, jest smaczna 
i lubiana, co przyczynia się do wysokiego stopnia jej 
przestrzegania przez pacjentów. Dieta śródziemno-

morska przewiduje codzienne spożywanie warzyw 
i owoców, pieczywo wieloziarniste, ryż brązowy, ka-
sze, 3 razy w tygodniu ryby morskie, mięso czerwone 
tylko kilka razy w miesiącu, regularne spożywanie 
produktów mlecznych o obniżonej zawartości tłusz-
czu, oliwy z oliwek, orzechów, migdałów i suszonych 
owoców oraz dużej ilości wody mineralnej [11, 12].

Korzystny wpływ na zdrowie człowieka wynika-
jący z zastosowania tej diety został potwierdzony 
w wielu badaniach naukowych.

Badania LYON (The Lyon Diet Heart Study) 
przeprowadzone u 605 pacjentów po zawale 
mięśnia sercowego potwierdziły, że dieta śród-
ziemnomorska (bogata w wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe, głównie kwas alfa-linolenowy) w spo-
sób istotny zmniejsza ryzyko zgonu i kolejnego za-
wału mięśnia sercowego. Względne zmniejszenie 
ryzyka sercowo-naczyniowego stwierdzono u 72% 
chorych (1,24% vs 4,07% incydeny; p < 0,001), 
uzyskano istotne statystycznie zmniejszenie ryzyka 
zgonów z przyczyn sercowych o 65% (p < 0,01) 
oraz wszystkich zgonów o 56% (p < 0,03) [13].

Badania ATTICA wykazały, że dieta śródziem-
nomorska zmniejsza ryzyko występowania zespołu 
metabolicznego o 20% [14].

Esposito i wsp. wykazali, że stosowanie diety śród-
ziemnomorskiej przez 2 lata u pacjentów z zespołem 
metabolicznym zredukowało występowanie zespołu 
metabolicznego u ponad 50% pacjentów [15].

Aktywność fizyczna jest obok diety podstawą 
składową leczenia otyłości [9, 10]. Według zaleceń 
ćwiczenia fizyczne powinny być wykonywane mi-
nimum 3 razy w tygodniu – najlepiej codziennie po 
30−60 minut. Szczególnie zalecane są ćwiczenia 
dynamiczne, aerobowe (marsz, bieg, rower, basen, 
Nordic Walking). Każda sesja ćwiczeń powinna być 
poprzedzona rozgrzewką – ćwiczenia rozciągające 
(10–15 min.), a zakończona ćwiczeniami wycisza-
jącymi (10−15 min.). Wydatek energetyczny danej 
sesji ćwiczeń powinien wynosić około 200−300 
kcal/trening [1, 5, 9, 16−19].

Otrzymane wyniki świadczą o skuteczności zmiany 
stylu życia, na który składa się odpowiednio dobrana, 
zbilansowana dieta i systematyczny wysiłek fizyczny, 
wpływający na parametry antropometryczne człowie-
ka: masę ciała, wskaźnik BMI oraz obwodu talii.

Wnioski

Po 12-tygodniowej zmianie stylu życia u otyłych 1. 
kobiet uzyskano istotne zmniejszenie masy cia-
ła, obwodu talii i wskaźnika masy ciała BMI. 
Odpowiednia dieta i regularny wysiłek fizyczny 2. 
stanowią podstawę leczenia otyłości. 
Prawidłowy styl życia jest istotnym czynnikiem 3. 
w zapobieganiu i leczeniu otyłości u kobiet.
Konieczna wydaje się odpowiednia edukacja 4. 
i zmiana stylu życia.

Tabela 3. Wskaźnik masy ciała BMI (kg/m2) 
otyłych kobiet przed i po leczeniu

BMI (kg/m2) Min. Maks. ± SD

Przed leczeniem 30,0 39,2 33,0 ± 2,8

Po leczeniu 26,04 36,8 30,2 ± 3,1

Różnica 1,0 6,6 2,7 ± 1,2
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