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Od insulinooporności do cukrzycy 
Dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen 

Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Cukrzyca jest pierwszą niezakaźną pandemią. Szacuje się, że na świecie choruje na nią ponad 350 
mln osób, a prognozy mówią o 50% wzroście w ciągu następnych 20 lat. Aktualnie w Polsce, we-
dług statystyk NFZ, liczba chorych sięga 2,2 mln osób, a u około 500 tys choroba pozostaje nie-
rozpoznana. Stan przedcukrzycowy dotyczy ponad 2 mln Polaków. Zaliczamy do niego: nieprawi-
dłową glikemię na czczo (IFG) oraz nieprawidłową tolerancję glukozy (IGT). Corocznie u 10% osób 
ze stanem przedcukrzycowym rozwija się jawna cukrzyca. 

Insulinooporność (IO) jest stanem oporności tkanek na działanie insuliny, skutkującym hiper-
insulinizmem oraz nieprawidłową glikemią (od hiperglikemii na czczo, do nietolerancji glukozy czy 
hipoglikemii reaktywnej). IO może mieć postać wątrobową lub obwodową (mięśnie szkieletowe), 
jest ściśle związana z otyłością i cukrzycą typu 2. W diagnostyce IO w praktyce wykorzystujemy 
metody pośrednie określając np. wskaźnik insulinooporności (HOMA, QUICKI) lub oznaczenie in-
suliny w trakcie doustnego testu obciążenia 75 g glukozy (OGTT 75g).

Do objawów IO zaliczamy senność (często nasilającą się po posiłkach), zaburzenia koncentra-
cji uwagi, zmęczenie, napadowy głód, wzmożony apetyt na słodycze, przyrost masy ciała. Wśród 
powikłań/chorób współtowarzyszących IO wyróżnia się: PCOS (nadmierna proliferacja komórek 
tekalnych pęcherzyków jajnikowych), NAFLD (odkładanie się triglicerydów w hepatocytach, nasi-
lenie glukoneogenezy wątrobowej), otyłość brzuszną, hiperlipidemię z wyraźną hipertrigliceryde-
mią, zaburzenia funkcji poznawczych (ch. Alzheimera). Produkowane w tkance tłuszczowej cyto-
kiny prozapalne (gł TNF alfa) nasilają IO oraz zwiększają ryzyko groźnych powikłań otyłości, ta-
kich jak rozwój miażdżycy.

Nieleczona IO nasila szereg wymienionych objawów, a w konsekwencji doprowadza do stanów 
przedcukrzycowych i cukrzycy typu 2. Leczenie IO polegające na podawaniu leków uwrażliwiają-
cych tkanki na działanie insuliny (głównie preparaty metforminy) wraz ze stosowaniem diety z ni-
skim indeksem glikemicznym oraz regularnej aktywności fi zycznej przynosi dobre efekty w zakre-
sie obniżenia stężeń insuliny. W przypadku redukcji masy ciała (min 10%)  zmniejsza się ryzyko 
wystąpienia cukrzycy w przyszłości.

 Gardner D, Shoback D.  Endokrynologia ogólna i kliniczna Greenspana, Czelej, 2011
 Strojek K, Raport. Polska w stanie przedcukrzycowym, Warszawa, 2018
 Hayashi T, Boyko E, Sato K i in. Patterns of insulin concentration during the OGTT predict the risk of type 2 diabetes in 

Japanese Americans, Diabetes Care 2013, 36: 1219-35.
 Einhorn D, Reaven G, Cobin R I in. American College of Endocrinology position statement on the insulin resistance syndro-

me. Endocr Prac, 2003, 9: 237-52.

SESJA I
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Insulinooporność u chorych z cukrzycą typu 1 
Dr n. med. Lidia Groele

Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Narastająca epidemia otyłości zwiększa występowanie tzw. cukrzycy mieszanej (double diabetes), 
czyli cukrzycy wywołanej procesem autoimmunizacyjnym i współwystępującą insulinoopornością 
(IR). Według hipotezy akceleracji – otyłość stymuluje do hiperprodukcji insuliny, wyniszczenia ko-
mórek beta i autoagresji. Natomiast wg innej teorii, u osób z cukrzycą typu 1 wskutek nadmier-
nej masy ciała i hiperinsulinizmu rozwija się insulinooporność. 

Rekomendowana intensywna insulinoterapia u pacjentów z cukrzycą typu 1 w celu optyma-
lizacji kontroli metabolicznej i zmniejszenia ryzyka powikłań mikronaczyniowych również wiąże 
się z nadmiernym przyrostem masy ciała. Około 50% pacjentów ma nadwagę lub otyłość, które 
zmniejszają korzyści dobrego wyrównania metabolicznego (1). 25% pacjentów z cukrzycą typu 1 
prezentuje jednocześnie objawy zespołu metabolicznego, co niezależnie od stopnia wyrównania 
glikemii, zwiększa ryzyko powikłań makronaczyniowych i mikronaczyniowych (2).

Na rozwój insulinooporności u pacjentów z cukrzycą typu 1 wpływają:
• interakcje pomiędzy predyspozycją genetyczną, a stylem życia i zmianami epigenetyczny-

mi wywołanymi min. stresem oksydacyjnym związanym z hiperglikemią (zjawisko glukotok-
syczności)

• przeinsulinowanie, związane z nieprawidłową kontrolą glikemii,  obwodowa hiperinsulinemia, 
• wysoki BMI, hipertrójglicerydemia, niższe stężenie frakcji HDL cholesterolu. 
• wiek, płeć, okres dojrzewania, czas trwania cukrzycy, 
• obecność autoprzeciwciał przeciw insulinie endogennej, egzogennej oraz przeciwciał skiero-

wanych przeciwko receptorowi insuliny (rzadko).

Zjawisko IR u pacjentów z cukrzycą typu 1 jest trudne w diagnostyce i leczeniu, dlatego prio-
rytetowe znaczenie w zapobieganiu przypisuje się metodom niefarmakologicznym, które mogą 
zahamować rozwój otyłości. Spośród działań farmakologicznych wykazano, że metformina wpły-
wa na zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę,  redukcję stężenia cholesterolu, oraz zahamo-
wanie progresji procesu miażdżycowego (3).

 ChillarónJJ, FloresLe-Roux JA, Benaiges D, Pedro-Botet J. Type 1 diabetes, metabolic syndrome and cardiovascular risk.
Metabolism 2014;63:181–7.

 Merger SR, Kerner W, Stadler M, Zeyfang A, Jehle P, Müller Korbsch M, et al. Prevalence and comorbidities of double diabe-
tes. Diabetes Res Clin Pract. 2016;119:48–56.

 Livingstone R, Boyle JG, Petrie JR, on behalf of The REMOVAL Study Team. A new perspective on metformin therapy in type 
1 diabetes. Diabetologia 2017, 60:1594–1600.
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Geny, żywienie a insulinooporność
Prof. dr hab. Grażyna Nowicka

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

W rozwoju insulinooporności (IR)obok nieprawidłowego sposobu żywienia i stylu życia istotą rolę 
odgrywają czynniki genetyczne i epigenetyczne. Badania na poziomie genomu zidentyfi kowa-
ły wiele genów związanych z IR i cukrzycą typu 2. Niekorzystny efekt wielu alleli ryzyka ujaw-
nia się w określonych warunkach środowiskowych. Rozwojowi IR u nosicieli warianty rs2943641 
genu IRS1 kodującego białko o kluczowym znaczeniu dla działania insuliny sprzyja dieta o wyso-
kiej zawartości węglowodanów i niskiej zawartości tłuszczu. Natomiast u homozygot w stosunku 
do rzadkich alleli genów kodujących adiponektynę i jej receptory dieta o niskiej zawartości nasy-
conych kwasów tłuszczowych obniża ryzyko IR. Homozygotyczność CC genu S100A9 uważana jest 
za czynnik ryzyka cukrzycy typu 2. U nosicieli tego genotypu do istotnego wzrostu HOMA-IR do-
chodzi w przypadku wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych  w diecie, zaś obniże-
nie ich dowozu skutkuje obniżeniem HOMA-IR. Obecność receptora dla witaminy D w komórkach 
beta oraz tzw. „vitamin D response element” w promotorze genu insuliny sugerują, iż zaopatrze-
nie organizmu w witaminę D może być związane z rozwojem insulinooporności. Zaobserwowano, 
iż u kobiet, homozygot w stosunku do rzadkiego allela T genu IRS1, prawidłowy status witaminy 
D opisywany stężeniami 25(OH)>40nmol/L związane jest z niskim ryzykiem IR.

Dowóz folianów z dietą istotnie determinuje dostępność grup metylowych. Badania wskazu-
ją, że spożycie  folianów < 300μg/dzień wiąże się z obniżeniem metylacji genu CAMKK2 i wzro-
stem HOMA-IR. 

Obecnie szczególną uwagę zwraca się na zrozumienie interakcji między żywieniem a genami 
i wykorzystanie tej wiedzy w ocenie ryzyka, profi laktyce i terapii insulinooporności.

 Ortega A, Berna G, Rojas A, Martin F, Soria B. Gene-Diet Interactions in Type 2 Diabetes: The Chicken and Egg Debate. Int 
J Mol Sci 2017, 18:1188.

 Ramos_Loprez O, Sambles M, Milagri FI, Zulet MA, Martinez JA. Association of low folate intake with lower CAMKK2 gene me-
thylation, adiposity, and insulin resistance in obese subjects. Nutr Res 2018, 50:53.

 Hong KW, Kim SH, Zhang X, Park S. Interactions among the variants of insulin-related genes and nutrients increase the risk 
of type 2 diabetes. Nutr Res 2018, 51:82.
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Postępowanie dietetyczne w insulinooporności
Dr n. o zdr. Joanna Ostrowska, Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak – Węgierek  

Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

U pacjentów z insulinoopornością zazwyczaj stosowane są diety o obniżonej podaży węglowoda-
nów (CHO) na rzecz energii pochodzącej z białka oraz tłuszczu. Jednak, jak wykazano w bada-
niach prospektywnych, długotrwałe stosowanie diety o bardzo niskiej zawartości CHO może nasi-
lić ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i zgonu. Dotyczy to zwłaszcza diet opartych na produk-
tach pochodzenia zwierzęcego. 

Długotrwałe stosowanie diet wysokobiałkowych, ze względu na insulinogenne działanie białka, 
może prowadzić do wystąpienia hiperinsulinemii i insulinooporności. Natomiast czasowe stosowa-
nie diety wysokobiałkowej, ze względu m. in. na wpływ białka na uczucie sytości, czy zwiększenie 
termogenezy poposiłkowej, może być pomocne przy redukcji masy ciała u pacjentów z nadwagą 
i otyłością, co wtórnie przyczynia się do poprawy insulinowrażliwości. W związku z tym ilość biał-
ka w diecie powinna być ustalona indywidualnie z uwzględnieniem aktualnego celu terapeutycz-
nego, czasu stosowania diety oraz rodzaju zalecanego białka. 

Insulinogenne działanie produktów mlecznych jest bardzo zróżnicowane, a efekty te zależą 
zarówno od ich rodzaju, jak i zawartości makroskładników oraz składników bioaktywnych. Na pod-
stawie wyników szeregu badań stwierdzono, że długoterminowe, codziennie spożycie niektórych 
produktów mlecznych (szczególnie jogurtu) może potencjalnie korzystnie wpływać na wiele szla-
ków związanych z insulinowrażliwością tkanek, a działanie to można wzmocnić spożywając pro-
dukty mleczne wzbogacane w witaminę D. 

Istotne znaczenie w obniżaniu insulinooporności ma także spożycie błonnika pokarmowego, 
głównie pochodzącego z produktów zbożowych, co jednoznacznie wykazano w wielu badaniach 
prospektywnych. Do żywieniowych czynników zwiększających insulinooporność należy spożywa-
nie izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz nasyconych kwasów tłuszczowych, 
a także czerwonego i przetworzonego mięsa. Spożycie kwasów tłuszczowych n-3 wykazuje dzia-
łanie protekcyjne.

Dieta śródziemnomorska ma udowodnione miejsce w leczeniu cukrzycy typu 2, stanów przed-
cukrzycowych oraz insulinooporności. Do kluczowych jej składników należą:  błonnik pokarmo-
wy, białka roślinne, kwasy tłuszczowe n-3 i polifenole. Ważną jej cechą jest też mały udział mię-
sa czerwonego.

 Belwal T., Nabavi S.F., Nabavi S. M. et al. Dietary Anthocyanins and Insulin Resistance: When Food Becomes a Medicine. 
Nutrients 2017, 9, 1111. 

 Comerford K., Pasin G. Emerging Evidence for the Importance of Dietary Protein Source on Glucoregulatory Markers and Type 
2 Diabetes: Different Effects of Dairy, Meat, Fish, Egg, and Plant Protein Foods. Nutrients 2016, 8, 446. 

 Leung, P.S. The Potential Protective Action of Vitamin D in Hepatic Insulin Resistance and Pancreatic Islet Dysfunction in Type 
2 Diabetes Mellitus. Nutrients 2016, 8, 147. 

 Guasch-Ferré M., Merino J, Sun Q., et al. Dietary Polyphenols, Mediterranean Diet, Prediabetes, and Type 2 Diabetes: 
A Narrative Review of the Evidence. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2017, 1-16.
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Najnowsze trendy w dietoterapii niealkoholowego 
stłuszczenia wątroby – NAFLD

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska 
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Niealkoholowe  stłuszczenie  wątroby (NAFLD) jest najczęstszym powikłaniem nadwagi i otyłości. 
Częstość występowania NAFLD jest zależna od płci - mężczyźni częściej chorują na tę chorobę.  
W polskim badaniu osób otyłych (BMI >30) NAFLD zostało stwierdzone u aż 78% osób. Modyfi -
kacja stylu życia polegająca na wprowadzeniu prawidłowego modelu żywienia oraz aktywności fi -
zycznej ma fundamentalne znaczenie dla terapii osób z NAFLD. Okazuje się, że zmiana stylu życia 
pacjenta polegająca na redukcji masy ciała oraz zmianie jakościowej diety jest skutecznym spo-
sobem redukcji stłuszczenia. Nie istnieje „idealna” dieta dla pacjentów z NAFLD [1]. Wyniki  badań 
przekrojowych wskazują na pozytywną rolę diety śródziemnomorskiej (MD) w profi laktyce NAFLD 
i w zmniejszaniu prawdopodobieństwa rozwoju stłuszczenia i zapalenia wątroby (NASH) [2]. Po 
pół roku od wprowadzenia MD znacznie poprawia się wydzielanie transaminanzy alaninowej (ALT) 
niezależnie od dystrybucji tłuszczu trzewnego czy redukcji masy ciała. Co ciekawe, MD działa ko-
rzystnie na parametry gospodarki lipidowej i węglowodanowej. W grupie otyłych pacjentów z cu-
krzycą typu 2, stosowanie MD doprowadziło do znacznej redukcji stłuszczenia wątroby ( o 25%). 
MD to także kontrowersyjny składnik jakim jest alkohol etylowy spożywany w diecie razem z wi-
nem. Akceptowana ilość alkoholu etylowego w MD -  głównie wina wypijanego w trakcie posiłków 
to  2-3 porcje (30 g) dziennie dla mężczyzn i 1-2 porcje (20 g) dla kobiet.

Ryzyko NAFLD zwiększa duże spożycie cukrów dodanych (fruktozy i glukozy). Jednak wyni-
ki metaanaliz, wskazują że ograniczenie spożycia cukrów prostych bez modyfi kacji stylu życia nie 
przynosi spodziewanych efektów. 

Niejednoznaczną rolę w progresji NAFLD odgrywają tłuszcze. Na podstawie uzyskanych do 
2018 r wyników nie można nadal przypisać tłuszczom dominującej roli w progresji NAFLD [1]. 
Dotychczasowe obserwacje wskazują, że diety o wyższej wartości tłuszczu niż rekomendowana 
(55-56% TDEE vs 30-35% TDEE) lub wyższa podaż tłuszczów nasyconych w posiłkach (16% TDE-
EE vs 10%TDEE) przyczyniały się do kumulacji tłuszczu wątrobowego. W przeciwieństwie do tego 
tłuszcze wielonienasycone (PUFA), szczególnie omega-3 FA, wykazują korzystne efekty metabo-
liczne i pozytywnie wpływają na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i NAFLD [3-6]. 

Jak pokazują badania, większość pacjentów z NAFLD nie uprawia żadnej aktywności fi zycz-
nej [7]. Tymczasem znaleziono mocne dowody naukowe na to, że osoby z NAFLD aktywne fi zycz-
ne mają mniejszy poziom stłuszczenia wątroby oraz uzyskują poprawę markerów uszkodzenia ko-
mórek wątrobowych [7]. 

Zmiany mikrobiomu jelitowego mogą mieć kluczowe znaczenie w patogenezie i progresji NA-
FLD – wydaje się, że kontrolowany wpływ na skład mikrobiomu może być jedną z opcji terapeu-
tycznych u osób z NAFLD [8].

 Sharp KPH, Schultz M, Coppell KJ.Is non-alcoholic fatty liver disease a refl ection of what we eat or simply how much we eat? 
JGH Open. 2018 Mar 2;2(2):59-74. doi: 10.1002/jgh3.12040. eCollection 2018 Apr.

 Misciagna G, Del Pilar Díaz M, Caramia DV, et al. Effect of a Low Glycemic Index Mediterranean Diet on Non-Alcoholic Fatty 
Liver Disease. A Randomized Controlled Clinici Trial. J Nutr Health Aging. 21(4), 404-412 (2017)
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 Van Herpen NA, Schrauwen-Hinderling VB, Schaart G, Mensink RP, Schrauwen P. Three weeks on a high-fat diet increases intrahepatic
lipid accumulation and decreases metabolic fl exibility in healthy overweight men. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011; 96: E691–5.

 Zuliani G, Galvani M, Leitersdorf E, Volpato S, Cavalieri M, Fellin R. The role of polyunsaturated fatty acids (PUFA) in the tre-
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 6.Kistler KD, Brunt EM, Clark JM, Diehl AM, Sallis JF, Schwimmer JB, et al. Physical activity recommendations, exercise inten-
sity, and histological severity of nonalcoholic fatty liver disease. Am J Gastroenterol 2011;106:460-468.

 Zou TT, Zhang C, Zhou YF, Han YJ, Xiong JJ, Wu XX, Chen YP, Zheng MH.Lifestyle interventions for patients with nonal-
coholic fatty liver disease: a network meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018 Jul;30(7):747-755. doi: 10.1097/
MEG.0000000000001135.
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Insulinooporność a zaburzenia płodności u kobiet i możliwości 
postępowania dietetycznego

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek
Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Insulinooporność sprzyja zaburzeniuom cyklu miesiączkowego, upośledzonej owulacji i zaburze-
niom płodności. Czynniki żywieniowe wpływające na insulinooporność wydają się też wpływać na 
płodność.  Otyłość jest jednym ważniejszych czynników ryzyka zaburzeń owulacji, w tym także 
zespołu policystycznych jajników (PCOS). Otyłe kobiety mają o 68% mniejsze szanse na urodze-
nie żywego potomstwa po pierwszym cyklu w procedurze ART w porównaniu z kobietami nieoty-
łymi. Systematyczny przegląd piśmiennictwa wykazał, że redukcja masy ciała przekłada się na 
zwiększoną liczbę ciąż i/lub urodzeń żywych (1). 

W badaniach prospektywnych wykazano, że całkowite spożycie węglowodanów i ładunek gli-
kemiczny diety nasila ryzyko niepłodności spowodowanej zaburzeniami owulacji (2). Ograniczenie 
spożycia węglowodanów u otyłych kobiet z PCOS skutkuje obniżeniem stężenia insuliny, popra-
wą zaburzeń hormonalnych i owulacji (3). Korzystny wpływ na płodność wydaje się mieć wybór 
zbożowych produktów pełnoziarnistych. Dieta wysokotłuszczowa zaburza hormonalny cykl mie-
siączkowy i owulację upośledzając płodność. Duże znaczenie ma rodzaj spożywanych tłuszczów. 
Szczególnie niekorzystne są izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych, natomiast po-
zytywny wpływ wywierają jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz kwasy wielonienasycone n-3 
(4). Niekorzystny wpływ na owulację wydaje się wywierać wysokie spożycie białka zwierzęcego, 
w tym białka czerwonego mięsa i mleka (5,6). Do mikroskładników wspierających płodność  na-
leżą: witamina D, kwas foliowy i żelazo niehemowe. 

Model żywienia odpowiadający zasadom diety śródziemnomorskiej, która korzystnie wpływa 
na insulinowrażliwość, może odgrywać istotną rolę w zapobieganiu niepłodności spowodowanej 
zaburzeniami owulacji. Wykazano to w kilku badaniach przeprowadzonych u kobiet, które pod-
dały się procedurze zapłodnienia in vitro. W jednym z nich w analizie wieloczynnikowej ryzyko 
względne dla pojawienia się ciąży, przy porównaniu najniższego z najwyższym tercylem punkta-
cji MedDietScore, wyniósł  0,35 (0,16–0,78; p dla trendu= 0,01), a dla żywego urodzenia 0,32 
(0,14–0,71; p dla trendu = 0,01) (7).

 Sim KA, Partridge SR, Sainsbury A. Does weight loss in overweight or obese women improve fertility treatment outcomes? 
A systematic review. Obes Rev. 2014 Oct;15(10):839-50.

 Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA, Willett WC. A prospective study of dietary carbohydrate quantity and quality in re-
lation to risk of ovulatory infertility. Eur J Clin Nutr. 2009 Jan;63(1):78-86.

 McGrice M, Porter J. The Effect of Low Carbohydrate Diets on Fertility Hormones and Outcomes in Overweight and Obese 
Women: A Systematic Review. Nutrients. 2017 Feb 27;9(3).

 Hohos NM, Skaznik-Wikiel ME. High-Fat Diet and Female Fertility. Endocrinology. 2017 Aug 1;158(8):2407-2419.
 Gaskins AJ, Chavarro JE. Diet and fertility: a review. Am J Obstet Gynecol. 2018 Apr;218(4):379-389.
 Souter I, Chiu YH, Batsis M, Afeiche MC, Williams PL, Hauser R, Chavarro JE; EARTH Study Team. The association of protein 

intake (amount and type) with ovarian antral follicle counts among infertile women: results from the EARTH prospective stu-
dy cohort. BJOG. 2017 Sep;124(10):1547-1555.

 Karayiannis D, Kontogianni MD, Mendorou C, Mastrominas M, Yiannakouris N. Adherence to the Mediterranean diet and IVF 
success rate among non-obese women attempting fertility. Hum Reprod. 2018 Mar 1;33(3):494-502.
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Wpływ aktywności fi zycznej na insulinooporność 
Prof. dr hab. n. med.  Artur Mamcarz

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zmniejszona wrażliwość tkanek na działanie insuliny (INSULINOOPORNOŚĆ) ma wiele uwarunko-
wań, traktowana jest też od wielu lat za kluczowy mechanizm patogenetyczny zespołu metabo-
licznego i cukrzycy typu 2. Chociaż rola czynników genetycznych i fenotypowych jest ważna, to 
uważa się jednak, że zasadniczym powodem jej wystąpienia jest niewłaściwy styl życia czyli nie-
prawidłowa wysokokaloryczna, niezbilansowa dieta i niewystarczająca aktywność fi zyczna.

Brak aktywności fi zycznej sprzyja nie tylko dodatniemu bilansowi energetycznemu i otyłości, 
ale w związku ze zwiększoną produkcją wolnych kwasów tłuszczowych ulega zaburzeniu funk-
cjonowanie transporterów glukozy w tkance mięśniowej (GLUT-4), prowadząc do zaburzeń w jej 
utylizacji. Bezruch przyspiesza także biologiczne procesy starzenia się  mięśni, powoduje nasilo-
ną sarkopenię, generując tym samym procesy przypominające nasiloną reakcję zapalną. Wzrasta 
produkcja ΤΝF-α, interleukiny 1−β, a tak|e mobilizacja leukocytów, aktywowana jest tak|e oksy-
daza NADPH, co prowadzi do nadprodukcji wolnych rodników. Powoduje to zaburzenia w produk-
cji leptyny, adiponektyny i innych substancji biorących udział w homeostazie tkanki tłuszczowej.

Przyjmuje się zatem, że kluczowe w zapobieganiu i leczeniu insulinooporności jest zwiększe-
nie aktywności fi zycznej, co może odwrócić te niekorzystne procesy.

W wykładzie zostaną zaprezentowane kluczowe kwestie dotyczące tego ważnego problemu.

 Zespół Metaboliczny. Red. A. Mamcarz. Medical Education, Warszawa, 2008
 Walicka M., Chomiuk T., Filipiak KJF et al.: Type 2 diabetes prevention. Experts Group position paper endorsed by the Polish 

Cardiac Society Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. Kardiol Pol 2015;73(10):949-957.
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Wpływ operacji bariatrycznych na insulinooporność  
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Chirurgia metaboliczna (bariatryczna) jest uznaną metodą leczenia otyłości patologicznej (u cho-
rych z BMI ≥ 40 kg/m2). Po taki zabiegach większość operowanych chorych traci powyżej 25% 
nadmiaru masy ciała, w porównaniu z 10% uzyskanymi po leczeniu otyłości metodami zacho-
wawczymi.

Operacje bariatryczne i związana z nimi redukcja masy ciała prowadzą do poprawy funkcjono-
wania komórek beta trzustki i zwiększenia insulinowrażliwości. Redukcję stężenia insuliny i gluko-
zy na czczo obserwuje się już kilka dni po zabiegu operacyjnym. Z obserwacji naszej i innych au-
torów wynika, że znaczna część operowanych pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2, jeszcze 
przed wypisem ze szpitala, nie wymaga już leczenia przeciwcukrzycowego. 

Z uwagi potwierdzony korzystny efekt metaboliczny zabiegów bariatrycznych, zaczyna się 
rozważać tego rodzaju leczenie u pacjentów mających już pierwszy stopień otyłości (BMI >30 kg/
m2) i cukrzycę typu 2, czyli takich, którzy nie spełniają klasycznych kryteriów kwalifi kacji do chi-
rurgicznego leczenia otyłości. 

Mechanizmy związane z korzystnym efektem ubytku masy ciała, uzyskanego dzięki zabiegowi 
operacyjnemu, na gospodarkę węglowodanową nie są dokładnie poznane. Jest kilka teorii próbu-
jących wyjaśnić to zjawisko. Uważa się, że na skutek spadku masy ciała po operacji bariatrycznej 
dochodzi do zwiększenia insulinowrażliwości, w wyniku czego komórki beta nie są stymulowane 
do wytwarzania nadmiernych ilości insuliny. Przeczy jednak temu mechanizmowi fakt, że redukcja 
stężenia insuliny i glukozy na czczo występuje już kilka dni po operacji, zanim dojdzie do reduk-
cji masy ciała. Z drugiej strony zmniejszona oporność na insulinę po operacji bariatrycznej może 
być spowodowana zmniejszeniem tkankowej toksyczności lipidów, poprzez obniżenie ich stężenia, 
a przez to i stężenia produktów ich metabolizmu. Mechanizm ten, wzmocniony dodatkowo zmia-
nami stężeń adipokin wywołanych ubytkiem masy ciała, może mieć wpływ na remisję cukrzycy 
typu 2. Nie bez znaczenia jest również wpływ zabiegów bariatrycznych na stężenia hormonów żo-
łądkowo-jelitowych, wydzielanych w odpowiedzi na przyjmowanie pokarmu. 

Podsumowanie:
Chirurgia metaboliczna jest wspólną metodą leczenia zarówno otyłości jak i cukrzycy typu 2, 

pozwalającą na szybki ubytek masy ciała i całkowitą remisję cukrzycy. Operacje bariatryczne po-
winny być rozważane jako terapia przyszłości nie tylko osób otyłych, ale także diabetyków.

 Catoi AF, Parvu A, Muresan A, Busetto L. Metabolic Mechanisms in Obesity and Type 2 Diabetes: Insights from Bariatric/
Metabolic Surgery. Obes Facts 2015; 8(6): 350-63.

 Fisher DP, Johnson E, Haneuse S, et al. Association Between Bariatric Surgery and Macrovascular Disease Outcomes in 
Patients With Type 2 Diabetes and Severe Obesity. JAMA 2018; 320(15): 1570-82.

 Harris DA, Tavakkoli A. Is Early Bariatric Surgery the Answer for Diabetes in Obesity? JAMA Surg 2016; 151(9): 806.
 Makinen J, Hannukainen JC, Karmi A, et al. Obesity-associated intestinal insulin resistance is ameliorated after bariatric sur-

gery. Diabetologia 2015; 58(5): 1055-62.
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Dieta pacjenta z insulinoopornością a dieta pacjenta bariatrycznego 
(sprzeczności i cechy wspólne)

Dr n. med. Iwona Boniecka
Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Otyłość, zwłaszcza olbrzymia, może prowadzić do wielu chorób współistniejących, w tym cukrzy-
cy typu 2. Wykazano, że ponad 80% osób z cukrzycą typu 2 ma nadwagę lub otyłość. Za kluczo-
wy czynnik w patogenezie cukrzycy typu 2 uważa się insulinooporność. W jej leczeniu istotną rolę 
odrywa redukcja masy ciała i związana z nią dieta. Najskuteczniejszą metodą leczenia otyłości ol-
brzymiej i jej powikłań jest leczenie chirurgiczne. Wyniki odległe pokazują, że charakteryzuje się 
ono 80% skutecznością długofalową, podczas gdy leczenie zachowawcze jedynie 5%. Jednakże 
bez odpowiedniej diety osiągnięcie długotrwałych efektów jest niemożliwe. 

W postępowaniu dietetycznym po operacji bariatrycznej kluczową rolę odgrywają m.in. regu-
larność posiłków, ich właściwa liczba (minimum 4), odpowiednie spożycie białka, witamin i skład-
ników mineralnych (w tym o właściwościach antyoksydacyjnych) i bezkalorycznych napojów (min. 
1,5 litra), unikanie produktów bogatych w węglowodany łatwo przyswajalne, tłuszcze zwierzęce, 
sól. W początkowym okresie istotne znaczenie ma również zmiana konsystencji diety na półpłyn-
ną, a następnie papkowatą, co wynika ze zmian anatomicznych w przewodzie pokarmowych i ma 
zapobiegać dolegliwościom. Większość z tych zaleceń spełnia kryteria diety o niskim indeksie gli-
kemicznym wskazanej dla pacjentów z insulinoopornością, ale także dla osób po operacjach baria-
trycznych. Stwierdzono bowiem, że im większa jest zawartość węglowodanów w diecie i im wyż-
szy jej ładunek glikemiczny, tym jest mniejszy pooperacyjny spadek masy ciała.

W ostatnim czasie pojawiły się jednak doniesienia o korzystnym wpływie na stężenie gluko-
zy i insulinooporność mniejszej liczby posiłków o większej objętości niż kilku mniszych, co pozo-
staje w sprzeczności z zalecaniami pooperacyjnymi. Ponadto, spożywanie produktów gotowanych 
i o konsystencji półpłynnej czy papkowatej, wskazanych we wczesnym okresie po chirurgicznym 
leczeniu otyłości, zwiększa ich indeks glikemiczny. Kontrolę glikemii utrudniać może również czę-
ste spożywanie produktów mlecznych, rekomendowanych ze względu na ich konsystencję, szcze-
gólnie w pierwszych tygodniach po zabiegu. Problematyczne może być również spożywanie pro-
duktów bogatobłonnikowych, które po operacjach bariatrycznych mogą powodować u części pa-
cjentów bóle brzucha, wzdęcia, a w skrajnych sytuacjach przyczyniać się do niedrożności. Wiado-
mo jednak, że po niektórych zabiegach  bariatrycznych dochodzi do ustępowania insulinooporno-
ści nawet w ciągu kilku dni od zabiegu, niezależnie od redukcji masy ciała, co może mieć związek 
m.in. z wydzielaniem hormonów inkretynowych.

Wydaje się jednak, że sprzeczności w zaleceniach żywieniowych po chirurgicznym leczeniu 
otyłości i w insulinooporności nie mają zasadniczego znaczenia w postępowaniu dietetycznym 
i należy w pierwszej kolejności stosować się do zaleceń pooperacyjnych. 

 Bhupathiraju SN, Hu FB. Epidemiology of Obesity and Diabetes and Their Cardiovascular Complications. Circ Res. 
2016;118(11):1723-35.

 Busetto L, Dicker D, Azran C et al. Obesity Management Task Force of the European Association for the Study of Obesity 
Released “Practical Recommendations for the Post-Bariatric Surgery Medical Managemen. Obes Surg. 2018;28(7):2117-2121.

 Courcoulas AP, Yanovski SZ, Bonds D et al. Long-term outcomes of bariatric surgery: a National Institutes of Health sympo-
sium. JAMA Surg. 2014;149(12):1323-9.

 Faria SL, Faria OP, Lopes TC et al. Relation between carbohydrate intake and weight loss after bariatric surgery. Obes. Surg. 
2009;19(6):708-716. 

 Foo J, Krebs , Hayes MT et al. , Studies in insulin resistance following very low calorie diet and/or gastric bypass surgery. 
Obes Surg. 2011;21(12):1914-20.
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 Kinlen D, Cody D,   O’Shea D. Complications of obesity. An International Journal of Medicine. 2018;111 (7): 437–443.
 Mechanick JI, Youdim A, Jones DB at al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutritional, metabolic, and nonsurgical 

support of the bariatric surgery patient-2013 update: cosponsored by American Association of Clinical Endocrinologists, The 
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 Paśnik K, Najdecki M, Koziarski T. et al. Nowe trendy w chirurgii baraiatrycznej. Pol Merk Lek., 2009;26(155): 539-541.
 Sinclair P, Docherty N, le Roux CW. Metabolic effect od baraiatric surgery. Clinical Chemistry. 2018; 64(1): 72-81.
 Tucker LA, Erickson A, eCheminant JD et al.  Dairy Consumption and Insulin Resistance: The Role of Body Fat, Physical 

Activity, and Energy Intake J Diabetes Res. 2015; 2015: 206959.
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SESJA III

Mikrobiom a insulinooporność  
Prof. dr hab. n. med.  Lucyna Ostrowska

Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Przyczyny insulinooporności nie są do końca poznane. Coraz częściej jako przyczynę tego sta-
nu u osób z otyłością wisceralną podaje się toczący w ustroju proces zapalny. Związek tego pro-
cesu z mikrobiotą upatrywany jest w skutkach dysbiozy jelitowej i upośledzeniu funkcji bariery 
jelitowej. Wówczas bakterie gram-ujemne zawierające lipopolisacharydy (LPS) oraz peptydogli-
kany o właściwościach prozapalnych pokonując barierę jelitową docierają do tkanki tłuszczowej, 
nasilając toczący się w adipocytach proces zapalny. Powoduje to dodatkowe wydzielanie cytokin 
zapalnych (w tym przypadku chodzi głównie o TNF-α, rezystynę i IL-6), a obniżenie wytwarza-
nia ochronnie działającej adiponektyny. W licznych badaniach zarówno w świecie zwierzęcym jak 
i ludzkim obserwowano dodatnie korelacje między LPS a prozapalnymi  zmianami w tkance tłusz-
czowej, insulinoopornością, czy cukrzycą typu drugiego. Zmiana mikrobiomu jelitowego u myszy 
ob./ob. przez podanie dwóch antybiotyków (norfl oksacyny i ampicyliny) spowodowało poprawę 
glikemii na czczo, insulinowrażliwości oraz tolerancji glukozy. Również w modelu mysim, dożylne 
podanie lipopolisacharydów stało się standardowym postępowaniem w wywoływaniu u nich insu-
linooporności i otyłości. W jednym z badań, u osób z wczesnym etapem rozwoju insulinooporno-
ści stwierdzano w krwi bakterie należące do Proteobacteria, a w innym – obserwowano obniżenie 
liczby producentów kwasu masłowego (Faecalibacterium prausnitzii oraz Akkermansia muciniphi-
la) oraz bakterii Verrucomicrobiae, co korelowało ze spadkiem wrażliwości na insulinę. Również 
w badaniu z transplantacją kału od dawców szczupłych i zdrowych do biorców z otyłością i cukrzy-
cą typu 2, obserwowano po skolonizowaniu przewodu pokarmowego biorców, wzrost bakterii pro-
dukujących maślan, a to korelowało z wzrostem wrażliwości tkanek na insulinę. Tak więc wyda-
je się, że udział mikrobioty w patogenezie insulinooporności  związany jest z rozwojem endotok-
semii oraz obniżeniem ilości bakterii produkujących kwas mlekowy w jelitach. Wymaga to jednak 
dalszych badań na większej populacji. 

 Tremaroli V., Bäckhed F.: Functional interactions between the gut microbiota and host metabolism. Nauure 2012; 489: 242-249
 Cani P., Amar J., Iglesias M. i wsp. Metabolic endotoxemia initiates Obesity and insulin resistance. Diabetees 2007; 56: 

1761-1772
 Marlicz W., Ostrowska L., Łoniewski I.: Flora bakteryjna jelit i jej potencjalny związek z otyłością. Endokrynol. Otył. Zab. 

Przem. Mat. 2013; 9(1): 20-28
 Vrize A., Van Nood E., Holleman E. i wsp. Transfer of intestinal microbiota from lean donors increases insulin sensitivity in in-

dividuals with metabolic syndrome. Gastroenterology 2012; 143: 913-916.e7
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Insulinooporność u pacjenta po udarze mózgu: 
jak ułożyć dietę w zaburzeniach połykania

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska
Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Insulinooporność jest jednym z czynników ryzyka  udaru mózgu warunkującym rozległość obsza-
ru niedokrwienia oraz ponowne wystąpienie zdarzenia [1]. Jednym z powikłań udaru mózgu mogą 
być zaburzenia połykania, których występowanie ocenia się na ponad 50%. Mimo spontaniczne-
go powrotu funkcji połykania u większości chorych w okresie 7 dni, to 11-13%  wymaga żywie-
nia dojelitowego lub dopasowania konsystencji diety zapewniającej bezpieczne i efektywne poły-
kanie [2]. Niestety przygotowanie różnych konsystencji posiłków wymaga wyłączenia z diety pro-
duktów podwyższających ryzyko aspiracji lub penetracji (m. in. produkty liściaste, pełnoziarni-
ste, z włóknami, z orzechami), jak również włączenia preparatu zagęszczającego płyny na bazie 
gumy ksantanowej. Dodatkowo przygotowanie posiłków wymaga blendowania produktów wcze-
śniej poddanych obróbce termicznej, co wpływa na zwiększenie indeksu glikemicznego potrawy 
[3]. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2018 wskazują na konieczność włą-
czenia diety wysokobłonnikowej lub suplementacji diety preparatami frakcji błonnika rozpuszczal-
nego w przypadku cukrzycy typu 2 [4]. Preparaty stosowane w adaptacji płynów do bezpiecznej 
konsystencji zawierają głównie gumę ksantanową (frakcja rozpuszczalna błonnika). Badanie Fuwy 
i  wsp. wskazało, iż dodatek gumy ksantanowej do ugotowanego ryżu znacząco wpływał na obni-
żenie stężenia glukozy w surowicy [5], co może wydawać się obiecującym rozwiązaniem podczas 
planowania postępowania dietetycznego u chorego z insulinoopornością i dysfagią. Jednak wyma-
gane są dalsze badania w tym zakresie. 

 Patel TP, Rawal K, Bagchi AK, et al. Insulin resistance: an additional risk factor in the pathogenesis of cardiovascular disease 
in type 2 diabetes. Heart Fail Rev 2016;21:11-23

 Martino R, Foley N, Bhogal S, Diamant N, Speechley M, Teasell R. Dysphagia after stroke: Incidence, diagnosis, and pulmo-
nary complications. Stroke. 2005;36(12):2756–2763

 Foster-Powell K., Holt SH., Brand-MillerJC. International table of glycemic index and glycemic load values, Am J Clin Nutr; 
2002; 76: 5- 56

 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 
Diabetologia Praktyczna, 2018; 4(1)

 Fuwa M., Nakanishi Y., Moritaka H. Effect of Xanthan Gum on Blood Sugar Level after Cooked Rice Consumption. Food Science 
and Technology Research, 2016; 22 (1): 117 - 126
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P1
Siedzący tryb życia jako czynnik ryzyka wystąpienia insulinooporności 

u zdrowych osób dorosłych 

mgr Dominika Skolmowska, dr hab. Dominika Głąbska
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Insulinooporność odgrywa kluczową rolę w rozwoju cukrzycy typu 2 i postrzegana jest jako 
ważny czynnik kliniczny i biochemiczny. Przyczynia się ona również do powstawania chorób, takich 
jak otyłość, zespół metaboliczny oraz zaburzenia sercowo-naczyniowe. Dlatego też, dużą uwagę 
przykłada się do identyfi kowania czynników ryzyka wystąpienia insulinooporności.

Obecnie coraz częściej postuluje się, że niska aktywność fi zyczna oraz siedzący tryb życia 
mogą stanowić czynnik ryzyka wystąpienia insulinooporności u zdrowych osób dorosłych, bez 
zdiagnozowanej cukrzycy typu 2. Jak dotąd zostało opublikowanych  zaledwie kilka badań prze-
prowadzonych zarówno w populacji europejskiej, jak i azjatyckiej. Jednakże, nie została dokonana 
żadna metaanaliza, która podsumowałaby wyniki opublikowanych dotychczas badań. 

Z badań wynika, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy czasem spędzanym w pozycji siedzą-
cej a poziomem markerów insulinooporności. Stwierdzono, że długość czasu spędzanego w po-
zycji siedzącej, jeśli wynosi powyżej 10 godzin dziennie, jest dodatnio skorelowana z wartością 
wskaźnika HOMA-IR. Równocześnie, wartość wskaźnika HOMA-IR jest wyższa u osób niezatrud-
nionych, w porównaniu do osób aktywnych zawodowo i bezpośrednio związana jest z ilością cza-
su spędzanego w pozycji siedzącej. Ponadto, badania wskazują, że zastąpienie 30 minut czasu 
spędzanego w pozycji siedzącej ćwiczeniami fi zycznymi o umiarkowanej lub wysokiej intensywno-
ści skutkuje obniżeniem wskaźnika HOMA-IR oraz poziomem insuliny na czczo. Jednocześnie, ta-
kiej zależności nie odnotowano w przypadku ćwiczeń fi zycznych o niskiej intensywności. Znaczą-
cy jest także fakt, że nawet krótkotrwały brak jakiejkolwiek aktywności fi zycznej (wymuszony na 
czas trwania badania leżący tryb życia) skutkuje większą odpowiedzią insulinową w teście doust-
nego obciążenia glukozą. 

Biorąc pod uwagę wyniki badań, można stwierdzić, że siedzący tryb życia stanowić może 
czynnik ryzyka rozwoju insulinooporności u zdrowych osób dorosłych. Dlatego też, dla poprawy 
zdrowia publicznego – w celu poprawy parametrów gospodarki węglowodanowej, jak również dla 
uzyskania dodatkowych korzyści zdrowotnych, istnieje konieczność rekomendowania zmniejsze-
nia ilości czasu spędzanego w pozycji siedzącej. 

SESJA PLAKATOWA
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P2
Znaczenie białka roślinnego w dietoterapii insulinooporności 

Małgorzata Słoma1, Nicola Szeja2, Katarzyna Pastusiak3, Magdalena Maciejewska-Cebulak4, Marcin Szwajonch5

1 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, 
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych

2 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Oddział Kliniczny Hematologii 
i Profi laktyki Chorób Nowotworowych

3 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I,  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, 
Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

4 Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Onkologii i Radioterapii
5 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Adres e-mail: malgorzata.sloma@med.sum.edu.pl

Insulinooporność to stan obniżonej wrażliwości tkanek na działanie insuliny pomimo prawidłowe-
go lub podwyższonego stężenia tego hormonu w surowicy krwi. Może mieć charakter pierwotny 
(uwarunkowany genetycznie) lub wtórny (nabyty), przebiegać w sposób utajony lub manifesto-
wać się poprzez różne zaburzenia, takie jak: upośledzona tolerancja glukozy, hipercholesterole-
mia, hipertriglicerydemia, otyłość typu androidalnego, nadciśnienie tętnicze oraz hiperurykemia. 
W badaniach epidemiologicznych wykazano zależność między ilością tkanki tłuszczowej w orga-
nizmie a insulinowrażliwością i zaburzeniami metabolizmu glukozy. W badaniach tych stwierdzo-
no, że tkanka tłuszczowa trzewna (u kobiet ok. 7%, u mężczyzn 10%) jest niezależnym czynni-
kiem ryzyka oporności tkanek na insulinę oraz rozwoju innych chorób zespołu metabolicznego. 
Brzusznej tkance tłuszczowej przypisuje się także istotną rolę w powstawaniu insulinooporności. 
Obecne metody leczenia obejmują szeroko rozumianą zmianę stylu życia oraz w niektórych przy-
padkach leczenie farmakologiczne. Nowe badania kliniczne pokazują, że rośliny strączkowe, ta-
kie jak nasiona soi i rośliny strączkowe (fasola, groch, ciecierzyca, soczewica) wspierają poprawę 
insulinowrażliwości oraz powiązane z tym parametry cukrzycy typu 2. Opierając się na opubliko-
wanych badaniach wykorzystujących modele in vivo i in vitro reprezentujące stan insulinooporno-
ści, proponowane mechanizmy działania uwrażliwiającego na insulinę soi, ciecierzycy i ich bioak-
tywnych związków obejmują: zwiększenie poziomu transportera glukozy-4 (GLUT-4), hamowanie 
adipogenezy, zmniejszenie otyłości, pozytywny wpływ na adipokiny, poprawę mikrobiomu jelito-
wej produkującego krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFAs). Obserwacje z badań in vivo i in 
vitro potwierdzają również badania kliniczne. 16 tygodniowa interwencja dietetyczna polegająca 
na stosowaniu niskotłuszczowej diety wegańskiej istotnie poprawiła insulinowrażliwość badanych, 
podobnego efektu nie zauważono w grupie kontrolnej stosującej tradycyjny model żywieniowy. 

P3
Rola rezystyny w rozwoju insulinooporności i cukrzycy typu 2

Katarzyna Pastusiak1, Małgorzata Słoma2, Danuta Pupek-Musialik1, Paweł Bogdański3
1Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego, Wydział Lekarski I, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej, Wydział Lekarski I, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wzrastająca liczba dowodów naukowych wskazuje na znaczący wpływ insulinooporności na rozwój 
powikłań otyłości. Stan zmniejszonej wrażliwości komórek na działanie insuliny i/lub podwyższone-
go jej stężenia w surowicy stanowi kluczowy element zespołu X, zaproponowanego przez Reaven’a, 
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który rozpoczął badania nad zespołem metabolicznym. Szczególną rolę w rozwoju insulinooporności 
może odgrywać rezystyna - jedna z niedawno zidentyfi kowanych adipokin wydzielanych przez tkankę 
tłuszczową. Jest to białko bogate w cysteinę, o masie cząsteczkowej 12,5 kDa i strukturze zbliżonej 
do cytokin.  Gen dla rezystyny (RSTN) zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 19, lo-
cus 13.2 i zawiera 4 eksony. Natomiast ekspresję mRNA obserwuję się jedynie w tkance tłuszczowej, 
przy czym w tkance tłuszczowej brzusznej jest ona o 418% wyższa do tkanki tłuszczowej okolic uda.  

Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych potwierdzają związek pomiędzy stężeniem 
rezystyny a stopniem insulinooporności i otyłości.  U gryzoni hiperezystynemia może hamować 
transdukcję sygnału insulinowego, nasilać glukoneogenezę oraz glikogenolizę, a także obniżać 
wychwyt glukozy. Ponadto rezystyna może modyfi kować aktywność enzymów związanych z syn-
tezą glukozy w wątrobie tj. kinazy aktywowanej AMP (AMPK), glukozo-6-fosfatazy oraz karboksy-
kinazy fosfoenolopirogronianowej (PEPCK). Adipokina ta wykazuje także działanie antagonistycz-
nie do insuliny: hamuje fosforylację receptora insulinowego, substratu dla receptora insulinowego 
(IRS-1) oraz aktywuje kinazę 3-fosfatydyloinozytolu (PI3K) oraz kinazę białkową C. Hamowanie 
aktywności insuliny przez rezystynę odbywa się również przez indukcję ekspresji supresora sy-
gnalizacji cytokin 3 (SOCS-3), który jest ważnym inhibitorem szlaku sygnałowego insuliny. Hiper-
rezystynemia może wpływać także na zawartość glikogenu w mięśniach szkieletowych poprzez: 
hamowanie  wychwyt glukozy, obniżenie glikogenezy oraz oksydację glukozy.

W przeciwieństwie do badań na modelach zwierzętach brakuje jednoznacznych wyników 
wskazujących na udział rezystyny w rozwoju insulinooporności u ludzi. Dotychczasowe bada-
nia wykazują na  istotną korelację między jej stężeniem a otyłością. Jedynie nieliczne z nich po-
twierdzają związek pomiędzy hiperrezystynemią a insulinoopronością. Mechanizm nie jest jednak 
w pełni poznany. Liczne eksperymenty sugerują, że rezystyna może odgrywać rolę w patogene-
zie procesu zapalnego. W badaniach na liniach komórkowych wykazano, że indukuje ona ekspre-
sję IL-1, IL-6, IL-12, TNF-α. Najprawdopodobniej jest to wynikiem aktywacji ścieżki sygnalizacyj-
nej czynnika jądrowego κB (NF-κB), co wymaga jednak dalszych badań. 

Identyfi kacja molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za potencjalny udział rezystyny 
w rozwoju otyłości oraz insulinooporności stanowić może punkt wyjścia do opracowania skutecz-
nych strategii postępowania terapeutycznego. 

P4
Efekty modyfi kacji stylu życia pacjentów z nielkoholowym stłuszczeniem wątroby 

Marcin Szwajonch1, Małgorzata Słoma2, Katarzyna Pastusiak3, Nicola Szeja4, Magdalena Maciejewska-Cebulak5

1 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach 
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4 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Oddział Kliniczny Hematologii 

i Profi laktyki Chorób Nowotworowych
5 Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Onkologii i Radioterapii

Pojęcie niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD) obejmuje proste stłuszczenie wątroby, bez ob-
jawów uszkodzenia hepatocytów, jak również złożone stłuszczenie z toczącym się stanem zapalnym 
i postępującym zwłóknieniem. Defi nicja NAFLD jest związana przede wszystkim z nadmierną kumula-
cją lipidów w hepatocytach. Choroba objawia się również wieloma nieprawidłowościami biochemiczny-
mi związanymi z: podwyższeniem poziomu aminotransferaz, dyslipidemią, hiperglikemią oraz hiper-
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insulinemią. Wśród czynników patofi zjologicznych oraz czynników ryzyka wystąpienia choroby moż-
na wymienić: insulinooporność, zwiększony stres oksydacyjny, dyslipidemię, nadwagę, czy otyłość. 
W związku z tym, że patomechanizm tego schorzenia jest wieloczynnikowy, ogólnie obowiązującym. 
nowym spojrzeniem na rozwój tej choroby jest „teoria wielu trafi eń” (multiple hits hypothesis). Pod-
stawą teorii jest rozwój insulinooporności, będący jedną z głównych przyczyn powstania stłuszczenia. 
Insulinooporność powoduje ciągłą stymulację glukoneogenezy i hiperglikemię, towarzysząca temu hi-
perinsulinemia stymuluje wątrobową syntezę kwasów tłuszczowych de novo i doprowadza do stłusz-
czenia. Zmiana stylu życia stanowi podstawę leczenia NAFLD. Jednym z elementów terapii jest ak-
tywność fi zyczna. Najważniejszym celem prowadzonych badań jest określenie intensywności, objęto-
ści oraz czasu trwania ćwiczeń optymalnych do wykorzystania w terapii NAFLD. Aktualnie nie zauważa 
się istotnej różnicy w skuteczności pomiędzy treningiem interwałowym wysokiej intensywności, a tre-
ningiem ciągłym umiarkowanej intensywności. Przeprowadzone do tej pory badania naukowe suge-
rują, że zastosowanie interwencji żywieniowej u pacjentów z NAFLD poprawia wyniki AST i ALT, na-
tomiast trening aerobowy skutkuje poprawą insulinowrażliwości (spadek HOMA-IR) i redukcją BMI. 

P5
Zmiana masy ciała i jej wpływ na wskaźniki biochemiczne u pacjentów z NAFLD

Olga Kijora-Jaroszewska, Paweł Szewczyk
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Zakład Dietetyki

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest schorzeniem metabolicznym wyni-
kającym z nadmiernego spichrzania trójglicerydów w obrębie hepatocytów (>5% ich objętości). 
Jej wykrycie stanowi jedno z kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznego. Towarzyszącymi jed-
nostkami chorobowymi są najczęściej otyłość, zaburzenia lipidowe, insulinooporność lub cukrzy-
ca typu II i nadciśnienie tętnicze. Obecnie główną metodą leczenia NAFLD jest zmiana stylu życia 
obejmująca modyfi kację sposobu żywienia, redukcję masy ciała i zwiększenie aktywności fi zycznej.

Cel: Celem badania była analiza zmian parametrów biochemicznych wraz ze zmianą masy cia-
ła u pacjentów z NAFLD.

Materiał i metody: Analizie poddano 34 pacjentów z NAFLD rozpoznanym w oparciu o biop-
sję gruboigłową wątroby pozostających pod obserwacją Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii UM 
we Wrocławiu przez okres 34 miesięcy. W ramach wizyt oceniano aktywność enzymów wątrobo-
wych, glikemię, lipidogram, parametry antropometryczne oraz stopień modyfi kacji diet względem 
wydanych zaleceń - dieta zróżnicowana, bogata w nieprzetworzone produkty zbożowe, warzywa 
i owoce, z ograniczeniem tłuszczów pochodzenia zwierzęcego oraz węglowodanów prostych. Po-
równywane wyniki pochodzą z wizyty wyjściowej oraz wizyty kontrolnej, podczas której zanoto-
wano najniższą masę ciała u pacjenta w trakcie całej obserwacji.

Wyniki: Zaobserwowano, że stosowanie zaleceń żywieniowych koreluje z obniżeniem stęże-
nia glukozy we krwi na czczo oraz aktywności AspAT i GGTP. Nie potwierdzono takiej zależności 
analizując ww. wskaźniki w odniesieniu do procentowej zmiany masy ciała. Im wyższy był wiek 
pacjentów, tym wyższe było stężenie glukozy na czczo i tym większy problem sprawiało badanym 
utrzymanie obniżonej masy ciała. Zmiana masy ciała u pacjentów z nadwagą zbliżającą ich do na-
leżnej wagi wpływała na spadek stężenia cholesterolu całkowitego oraz jego frakcji LDL.

Wniosek: W perspektywie przeprowadzonego badania kluczową rolę w poprawie parametrów 
biochemicznych wydaje się mieć modyfi kacja sposobu żywienia. 
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P6
Zespół napięcia przedmiesiączkowego a insulinooporność

mgr Dominika Granda, mgr inż. Maria Szmidt, dr hab. Joanna Kałuża, prof. SGGW
Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wstęp: Na uciążliwe objawy przed oraz w trakcie menstruacji skarży się do 97% kobiet, na-
tomiast zespół napięcia przedmiesiączkowego (ang. premenstrual syndrome, PMS) diagnozowany 
jest u 30-40% z nich. Objawy PMS występują wyłącznie w fazie lutealnej cyklu menstruacyjnego, 
najczęściej na kilka dni przed menstruacją. Patogeneza PMS nie jest jeszcze poznana, wskazuje 
się na możliwą rolę predyspozycji genetycznych oraz zaburzeń w funkcjonowaniu układu seroto-
ninergicznego. Ponadto, zarówno wśród kobiet zdrowych, jak i chorujących na cukrzycę, obser-
wuje się wahania glikemii związane z cyklem menstruacyjnym, co sugeruje wpływ zachodzących 
przed menstruacją zmian hormonalnych na gospodarkę węglowodanową.

Cel: Celem pracy był przegląd dostępnych publikacji naukowych na temat zależności pomię-
dzy insulinoopornością a występowaniem objawów PMS.

Materiał i metody: W ramach pracy przeszukano bazy Sciencedirect, PubMed oraz Google 
Scholar używając słów kluczowych “premenstrual syndrome”, “insulin resistance”, “insulin sensiti-
vity”. Spośród wyszukanych pozycji literaturowych wybrano te dotyczące związku pomiędzy insu-
linoopornością a występowaniem objawów PMS.

Wyniki: Wyniki nielicznych opublikowanych do tej pory badań wskazują, że u kobiet z cu-
krzycą, w stosunku do kobiet zdrowych, mogą częściej występować zaburzenia menstruacji oraz 
że kobiety te mogą być bardziej narażone na wystąpienie PMS. Mechanizm tego zjawiska nie jest 
jeszcze poznany, jednakże potencjalnie wskazuje się rolę układu serotoninergicznego. U kobiet 
z PMS stwierdzono obniżone wartości stężeń serotoniny we krwi i mniejszy wychwyt tego neuro-
przekaźnika w fazie lutealnej przez płytki krwi. Poziom serotoniny w mózgu jest natomiast regu-
lowany przez insulinę; wzrasta w odpowiedzi na zwiększone uwalnianie insuliny po spożyciu wę-
glowodanów, ponieważ insulina wpływa na transport tryptofanu (prekursora serotoniny) przez ba-
rierę krew-mózg. W związku z tym przypuszcza się, że zmniejszona wrażliwość na insulinę może 
stanowić czynnik ryzyka wystąpienia objawów PMS. Autorzy badań wskazują także na podwyższo-
ny poziom apeliny (adipokina produkowana m.in. przez tkankę tłuszczową) u kobiet z PMS, której  
podwyższone stężenie może wskazywać na insulinooporność. Ponadto u kobiet z cukrzycą typu 
I w okresie okołomiesiączkowym zaobserwowano podwyższony poziom glukozy we krwi, a u ko-
biet zdrowych obniżenie insulinowrażliwości w fazie lutealnej w stosunku do fazy folikularnej. 

Wnioski: Wyniki badań wskazują na istnienie związku pomiędzy insulinoopornością a objawa-
mi PMS, jednak ich liczba jest niewystarczająca do sformułowania jednoznacznych wniosków. Zależ-
ność ta wydaje się skomplikowana i trudno wskazać, czy insulinooporność może być jedną z przy-
czyn PMS czy też jego konsekwencją. Wskazane jest prowadzenie dalszych badań w tym zakresie.
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P7
Wpływ zaburzeń rytmu dobowego na poziom markerów stanu zapalnego 

i wrażliwość insulinową tkanek
Paweł Szewczyk, Olga Kijora-Jaroszewska

1 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Zakład Dietetyki

Średnio co piąta aktywna zawodowo osoba pracuje w systemie zmianowym, narażając się na  eks-
pozycje na światło w godzinach nocnych. Do 40% z nich dotykają zaburzenia rytmów dobowych 
związane ze zmianowością pracy. Zaburzenia owe klasyfi kowane są przez Światową Organizację 
Zdrowia jako możliwy czynnik predysponujący do rozwoju chorób, w tym nowotworów. Narażenie 
na światło w porze nocnej prowadzi do deregulacji wydzielania melatoniny – podstawowego hor-
monu szyszynki, wykazującego plejotropowe działanie – dotychczasowe doniesienia udokumen-
towały jej wpływ nasenny, antyoksydacyjny, antyglikemiczny, antylipidowy. Przeciwbólowy i prze-
ciwnowotworowy. W literaturze dokumentuje się wpływ zmian poziomu melatoniny oraz wykony-
wania pracy zmianowej na funkcje organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń masy 
ciała oraz wrażliwości insulinowej tkanek. Próby wyjaśnienia tej zależności obejmują, prócz spad-
ku poziomu melatoniny, wzrost poziomu markerów stanu zapalnego oraz podstawowego hormo-
nu kory nadnerczy – kortyzolu. Niniejsza praca stanowi przegląd aktualnej literatury dotyczącej 
pracy zmianowej, wynikających z niej zaburzeń rytmów okołodobowym oraz konsekwencji meta-
bolicznych dla organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń wrażliwości tka-
nek na insulinę.

P8
Rola insulinooporności w patogenezie chorób nowotworowych

Magdalena Maciejewska-Cebulak1, Małgorzata Słoma2, Nicola Szeja3, 
Katarzyna Pastusiak4, Marcin Szwajnoch5

1 Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Onkologii i Radioterapii
2 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, 

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych
3 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Oddział Kliniczny Hematologii 

i Profi laktyki Chorób Nowotworowych
4 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I,  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, 

Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
5 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Adres e-mail: mmaciejewska@gumed.edu.pl 

Choroby nowotworowe są ogromnym wyzwaniem współczesnej medycyny. Stanowią drugą przy-
czynę zgonów w Polsce, a liczba zachorowań stale rośnie. Ich powstawanie jest wypadkową wielu 
czynników, niezależnych i zależnych od stylu życia. Poza dążeniem do odkrywania nowych metod 
diagnostycznych i terapeutycznych, niezwykle istotna jest profi laktyka pierwotna oraz zmniejsza-
nie ryzyka występowania chorób nowotworowych, których patogeneza i powstawanie jest ściśle 
związana z nadmierną masą ciała oraz zwiększonym stężeniem insuliny w surowicy krwi.

Insulinooporność jest stanem zmniejszonej wrażliwości komórek na działanie insuliny, co 
przyczynia się do zwiększonego stężenia tego hormonu we krwi. Długotrwałe utrzymanie wyso-
kich poziomów insuliny  uruchamia kaskadę patomechanizmów przyczyniających się do wzrostu 
i namnażania komórek nowotworowych. Jednym z głównych czynników jest zmniejszenie sekre-
cji białek wiążących insulinopodobne czynniki wzrostu (IGFBP-1; IGFBP-2), co zwiększa sekre-
cję insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1). Insulinooporność jest przeważnie indukowa-
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na nadmierną akumulacją tkanki tłuszczowej w organizmie oraz współistniejącą otyłością, stwa-
rzając komórkom nowotworowym doskonałe środowisko do rozwoju. Tkanka tłuszczowa jest na-
rządem wydzielania wewnętrznego, prowadząc tym samym do zaburzenia proporcji adipocytokin, 
czyli zwiększania stężenia m.in. IL-1, IL-6 oraz leptyny oraz zmniejszania stężenia adiponektyny. 
Ta ostatnia substancja uwrażliwia komórki na działanie insuliny, a więc jej obniżone stężenie jesz-
cze bardziej nasila występującą insulinooporność.

Omawiane wyżej patomechanizmy potwierdzono również w badaniach naukowych. Insulino-
oporność oraz współwystępująca nadmierna masa ciała zwiększają ryzyko wystąpienia m.in. raka 
piersi i jelita grubego. Stanowią również niekorzystny czynnik rokowniczy i zwiększają śmiertel-
ność w nowotworach piersi, jelita grubego i prostaty.  

P9
Czy insulinooporność stanowi czynnik ryzyka rozwoju nowotworu piersi? 

Nicola Szeja1, Małgorzata Słoma2, Magdalena Maciejewska-Cebulak3, Katarzyna Pastusiak4, Marcin Szwajnoch5

1 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Oddział Kliniczny Hematologii 
i Profi laktyki Chorób Nowotworowych

2 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, 
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych

3 Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii 
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Patomechanizmy wiążące insulinooporność ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu 
piersi są złożone. Otyłość, ściśle związana z opornością tkanek na insulinę, charakteryzuje się 
nadmiarem tkanki tłuszczowej, która prowadzi do zaburzeń wydzielania hormonów (m.in. estro-
genów) i cytokin. Dla przykładu obniża się stężenie adiponektyny, która zmniejsza insulinoopor-
ność, wzrasta zaś stężenie wolnych kwasów tłuszczowych (FFA), leptyny, czynnika martwicy no-
wotworów (TNF-α), interleukiny-6 (IL-6) i białka C-reaktywnego (CRP), co z kolei powoduje prze-
wlekły stan zapalny oraz odgrywa zasadniczą rolę w transformacji i progresji nowotworu. 

Insulina hamuje wątrobową ekspresję białek wiążących isulinopodobne czynniki wzrostu (IG-
FBP-1 i IGFBP-2), w wyniku czego zwiększa również aktywność biologiczną insulinopodobnego 
czynnika wzrostu (IGF), który jest ważnym regulatorem procesów proliferacji i apoptozy. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku raka piersi, którego komórki posiadają na swojej powierzchni 
zwiększoną liczbę receptorów dla insuliny i IGF-1. Dodatkowo insulina, poprzez obniżenie pozio-
mu globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), wywiera pozytywny wpływ na biodostępność es-
trogenu, zwiększając tym samym ryzyko raka piersi, szczególnie pomenopauzalnego. 

Co istotne, insulinooporność jest także niekorzystnym czynnikiem rokowniczym dla raka pier-
si, zwiększając zarówno ryzyko zgonu, jak i przerzutów odległych. 

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że ryzyko wystąpienia raka piersi jest wyższe 
u pacjentów z insulinoopornością. Dla przykładu długofalowy eksperyment medyczny prowadzo-
ny wśród 3300 kobiet wykazał, że wysokie stężenie insuliny na czczo wiązało się z dwukrotnym 
wzrostem ryzyka zachorowania na raka piersi zarówno dla kobiet z nadwagą, jak i prawidłową 
masą ciała. Z kolei prawdopodobieństwo rozwoju tego nowotworu u badanych z współistniejącą 
nadmierną masą ciała i insulinoopornością było o 84% wyższe w porównaniu do kobiet z nadwa-
gą, których oporność na insulinę nie dotyczyła.
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P10
Wpływ wysokiego stężenia folianów we krwi matki w okresie ciąży 

na ryzyko wystąpienia insulinooporności u jej potomstwa

mgr Aleksandra Karczemna, dr hab. Ewa Lange, mgr inż. Hubert Dobrowolski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki

  

Wstęp: Stosowanie suplementacji kwasu foliowego (FA) przez kobiety w okresie prokreacyj-
nym oraz w ciąży jest powszechnie rekomendowane przez środowisko medyczne w celu zapewnie-
nia prawidłowego rozwoju płodu oraz prewencji wystąpienia wad rozwojowych. Biorąc pod uwa-
gę korzystny wpływ folianów na organizm matki oraz płodu, często nie przywiązuje się uwagi do 
możliwych negatywnych skutków nadmiernego stężenia we krwi tego związku. Kwestia ta dopie-
ro od niedawna wzbudza zainteresowanie wśród środowiska naukowego, wskazując na możliwość 
zwiększenia ryzyka wystąpienia insulinooporności (IR) u potomstwa matek o nadmiernym stęże-
niu folianów we krwi w okresie ciąży.  

Cel pracy: Celem pracy był przegląd literatury naukowej dotyczącej wpływu nadmiernej su-
plementacji kwasu foliowego przez kobiety w okresie ciąży na występowanie insulinooporności 
u ich potomstwa. 

Treść: Foliany biorą udział w wielu biochemicznych reakcjach organizmu, szczególnie tych in-
tensywnie przebiegających w czasie ciąży jak: replikacja DNA, biosynteza zasad purynowych i pi-
rymidynowych czy wytwarzanie erytrocytów. Znane są skutki ich niedoboru dla matki oraz płodu. 
Natomiast niewiele uwagi przywiązuje się do potencjalnych negatywnych skutków ich nadmiaru. 
W badaniu Krishnaveni et al. (2014 rok) zaobserwowano pozytywną korelację między stężeniem 
folianów we krwi matki w czasie ciąży a stężeniem glukozy i insuliny na czczo oraz wskaźnikiem 
HOMA-IR u dzieci w wieku 9,5 oraz 13,5 lat. Podobne wyniki uzyskali Yajnik et al. (2008 r.), jed-
nak defi cyt witaminy B12 był dodatkowym czynnikiem sprzyjającym tym zaburzeniom. Do podob-
nych wniosków skłaniają wyniki badań Huana et al. (2014 r.) oraz Keating  et al. (2015 r.) na mo-
delu zwierzęcym. Natomiast badanie Stewarda et al. (2011 r.) nie wykazało jednak korelacji mię-
dzy matczynym stężeniem folianów a IR u dziecka. 

Podsumowanie: Wstępne wyniki badań dotyczących wpływu nadmiernego stężenia folianów 
we krwi matki w czasie ciąży na ich potomstwo są niejednoznaczne i wymagają przeprowadzenia 
większej liczby randomizowanych badań. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia ze względu 
na powszechne stosowanie wielu preparatów witaminowo-mineralnych w okresie ciąży oraz spoży-
wanie żywności wzbogacanej w FA i możliwości przekroczenia zalecanego spożycia tego związku.

P11
Jakość diety i zwyczaje żywieniowe pacjentów z cukrzycą typu 1 – wybrane wyniki

Karolina Dłużniak-Gołaska1, Mariusz Panczyk2, Dorota Szostak-Węgierek1, Agnieszka Szypowska3, Beata Sińska4

1Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Warszawski Uniwersytet Medyczny

3Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie Realizowanie zasad prawidłowego żywienia stanowi kluczowy element terapii 
osób chorych na cukrzycę typu 1 gdyż umożliwia wyrównanie glikemii oraz utrzymanie prawidło-
wej masy ciała, stężenia lipidów i wartości ciśnienia tętniczego. 
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Cel Analiza sposobu żywienia grupy dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1, a także zweryfi kowa-
nie zależności pomiędzy jakością ich diety a dawkowaniem insuliny i wybranymi cechami klinicznymi.

Materiał i metodyka Grupę badaną stanowiło 194 pacjentów w wieku 8-18 lat, chorujących 
na cukrzycę typu 1 (powyżej 1 roku) i leczonych za pomocą pompy insulinowej. Dane zbierano 
w trakcie hospitalizacji pacjentów w publicznym szpitalu pediatrycznym. W badaniu wykorzystano 
zmodyfi kowany kwestionariusz KomPAN służący do oceny zwyczajów żywieniowych oraz częstotli-
wości spożycia wybranych produktów. Na bazie kwestionariusza stworzono dwa wskaźniki skupia-
jące produkty zalecane (indeks zdrowej diety) i niezalecane (indeks niezdrowej diety) w cukrzy-
cy. Następnie wyróżniono dwie grupy pacjentów: G1 (gorsza jakość diety) oraz G2 (lepsza jakość 
diety). Dodatkowo na podstawie historii choroby uzupełniono dane kliniczne pacjentów. 

Wyniki W całej grupie badanej odnotowano bardzo niską punktację w zakresie indeksu zdro-
wej diety (27,6±11,1, 3,8-61,0). Po podziale na grupy zaobserwowano, że w G1 przeważali chłop-
cy (63,8%), natomiast w G2 dziewczynki (66,9%). Pacjenci z G2 rzadziej wybierali słodkie i sło-
ne przekąski oraz potrawy smażone, natomiast częściej spożywali potrawy gotowane oraz unika-
li dosładzania cukrem lub miodem. Co więcej, pacjenci z G1 charakteryzowali się dłuższym cza-
sem trwania choroby (6,5 vs 5,2 lat), stosowaniem wyższych dawek insuliny (0,86 vs 0,76 j./kg 
m.c./d) oraz około dwukrotnie częstszym występowaniem nadwagi (31,0% vs 17,6%) i niedowa-
gi (19,0% vs 8,8%). Jednakże nie odnotowano różnic pomiędzy grupami w zakresie stężenia he-
moglobiny glikowanej i lipidów w surowicy oraz wartości ciśnienia tętniczego.

Wnioski Uzyskane wyniki świadczą o niezadowalającym sposobie żywienia badanej grupy 
dzieci i młodzieży oraz wskazują na konieczność przeanalizowania dodatkowych czynników o po-
tencjalnym wpływie na jakość diety pacjentów z cukrzycą typu 1. 

P12
Zastosowanie różnych kryteriów oceny stanu odżywienia wśród hospitalizowanych 

pacjentów powyżej 65. roku życia

Joanna Ostrowska, Dorota Szostak-Węgierek, Anna Jeznach-Steinhagen 
Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Wstęp: Występowanie niedożywienia wśród hospitalizowanych pacjentów jest zjawiskiem powszech-
nym. Rozpoznanie tego stanu w odpowiednim czasie umożliwia przeciwdziałanie rozwojowi negatywnych 
skutków związanych z utratą masy ciała oraz z ogólnoustrojowymi następstwami niedożywienia. 

Cel: Określenie częstości występowania nieprawidłowego stanu odżywienia pacjentów powy-
żej 65. roku życia  przy zastosowaniu różnych kryteriów jego rozpoznawania, jak również analiza 
zależności pomiędzy zastosowanymi kryteriami. 

Materiały i metody: Badaniem objęto 102 pacjentów powyżej 65. roku życia. Dokonano pod-
stawowych pomiarów antropometrycznych i analizy składu ciała. Nieprawidłowy stan odżywienia 
rozpoznano na podstawie wyników testu MNA-SF, badań laboratoryjnych oraz kryteriów oceny stanu 
odżywienia Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) z 2015 roku. 

Wyniki: Nieprawidłowy stan odżywienia stwierdzono u 75% uczestników. Najczęściej rozpo-
znawano go na podstawie punktacji MNA-SF (66%) oraz wyników badań laboratoryjnych (53%), 
najrzadziej na podstawie wartości BMI < 18,5 kg/m2 (5%). Odnotowano brak istotnej statystycz-
nie zależności pomiędzy wartością BMI < 18,5 kg/m2 a punktacją MNA-SF oraz wynikami badań 
laboratoryjnych. Wyniki testu MNA-SF najsilniej pokrywały się z wynikami uzyskanymi przy wyko-
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rzystaniu kryteriów ESPEN uwzględniającymi obniżenie indeksu beztłuszczowej masy ciała (FFMI) 
w połączeniu ze stwierdzeniem niezamierzonej utraty masy ciała. 

Wnioski: Spośród analizowanych kryteriów oceny stanu odżywienia najwyższą czułością cha-
rakteryzują się: przesiewowa ocena stanu odżywienia MNA-SF oraz wyniki badań laboratoryjnych. 
Najbardziej przydatne w tej grupie wiekowej okazały się kryteria ESPEN uwzględniające FFMI, na-
tomiast najmniej kryterium opierające się wyłącznie na wartości BMI < 18,5 kg/m2 . 

P13
Analiza zawartości fi toestrogenów w dietach kobiet z zespołem policystycznych 

jajników w odniesieniu do zaburzeń gospodarki węglowodanowej

Karolina Dziubel, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna
Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwesytet Medyczny

Wstęp: Zespół policystycznych jajników (PCOS) to złożone zaburzenie endokrynologiczne po-
wszechnie występujące wśród kobiet w wieku rozrodczym. Charakteryzuje się dużą heterogen-
nością, a jego podłoże nie zostało jeszcze dokładnie poznane. W PCOS szeroko rozpowszechnio-
ne jest występowanie nieprawidłowości w gospodarce węglowodanowej, w których opcję terapeu-
tyczną mogą stanowić fi toestrogeny. Uwzględnienie produktów będących ich bogatym źródłem 
w planowaniu żywienia pacjentek z PCOS może być istotnym punktem terapii.

Cel pracy: Analiza zawartości fi toestrogenów w dietach kobiet z zespołem policystycznych 
jajników w odniesieniu do zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

Materiał i metodyka: Do badania włączono 153 kobiety w wieku od 27 do 46 roku życia 
z rozpoznanym zespołem policystycznych jajników. U każdej pacjentki wykonano pomiar masy 
i wysokości ciała. Pacjentki dysponowały oznaczeniami stężenia insuliny na czczo oraz w teście 
obciążenia glukozą (OGTT). Wyniki glukozy na czczo posiadało 59 pacjentek. Wyliczono BMI i HO-
MA-IR. Przeprowadzono wywiad ogólny oraz o spożyciu z ostatnich 24-godzin. Policzono wartość 
energetyczną diety oraz zawartość makroskładników, fi toestrogenów i izofl awonów. Uzyskane 
dane przeanalizowano w odniesieniu do zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

Wyniki: Średnia wieku badanych wynosiła 36,4 ± 4,1 lat. Nadmiar masy ciała stwierdzono u  27% 
badanych. Nieprawidłowe wartości stężenia insuliny na czczo (>10 μU/ml) stwierdzono u 26% pacjen-
tek, natomiast 73% badanych (z n=59) cechowało się nieprawidłowym wskaźnikiem HOMA-IR (>1,0). 
Średnia wartość energetyczna diet pacjentek wynosiła 1833,0±517,3 kcal/dobę. Procentowy udział ma-
kroskładników w wartości energetycznej diety kształtował się następująco: białko – 18,0±4,6%, tłuszcz 
– 33±9,4%, węglowodany – 48,2±10,1%. Mediana dziennej zawartości fi toestrogenów w dietach ko-
biet wynosiła 244,9 μg , izofl awonów: 18,2 μg. GBównym zródBem pokarmowym fi toestrogenów były 
warzywa i owoce (32,9%). Zaobserwowano dodatnią, istotną statystycznie (R=0,321; p=0,000) kore-
lację pomiędzy BMI a stężeniem insuliny na czczo oraz wykazującą tendencję do istotności statystycznej 
(R=0,194; p=0,139) zależność między BMI a HOMA-IR. Mimo bardzo niskiego spożycia fi toestrogenów, 
zaobserwowano korelacją pomiędzy ich wyższą zawartością w dietach a niższymi wartościami wskaźni-
ka HOMA-IR (R=-0,217; p=0,097) oraz insuliny mierzonej na czczo (R=-0,164; p=0,044), w pierwszej 
(R=-0,210, p=0,009) i drugiej (R=-0,157; p=0,055) godzinie badania OGTT.
Wnioski: Zwiększenie udziału fi toestrogenów w dietach kobiet z PCOS może przyczynić się do po-
prawy zaburzeń gospodarki węglowodanowej. 
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P14
Poziom cynku i miedzi w surowicy krwi osób zdrowych i z chorobą Hashimoto 

w wieku przedstarczym

Joanna Tomczewska¹, Katarzyna Domaszewska²
Katedra Dietetyki i Kosmetologii, Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, www.pwsz.konin.edu.pl
Adres e-mail: tomczewskaj@gmail.com

2 Zakład Fizjologii, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, www.awf.poznan.pl

Adres e-mail: domaszewska@awf.poznan.pl

Wstęp: Na całym świecie obserwuje się zjawisko starzenia się społeczeństw. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia szacuje, że do 2050 roku potroi się liczba osób po 60 roku życia i starszych. Liczne 
choroby dotykające osoby starsze są związane z niedoborami składników mineralnych. Cynk od-
grywa istotną rolę w wielu procesach biologicznych, w tym niedobór tego pierwiastka sprzyja za-
burzeniom w funkcjonowaniu układu immunologicznego i wiąże się z nasilonym stanem zapalnym 
podczas starzenia się. A niedobór miedzi może skutkować anemią, problemami neurologicznymi, 
nieprawidłowym metabolizm glukozy i cholesterolu oraz podatnością na infekcje. 

Cel badań: Celem badania była ocena poziomu cynku i miedzi u osób zdrowych oraz z choro-
bą Hashimoto, będących w  wieku poprzedzającym występowanie wczesnej starości. 

Materiał i metody: Badana grupa obejmowała 20 osób, w tym 10 kobiet zdrowych i 10 ko-
biet z chorobą Hashimoto. Średni wiek kobiet zdrowych wynosił 56,5 lat, a kobiet z chorobą Ha-
shimoto 55,2 lata. Stężenie cynku (Cu) i miedzi (Zn) w surowicy krwi oznaczono metodą atomo-
wej spektrometrii absorpcyjnej (ang. Atomic Absorption Spectrometry, AAS).

Wyniki: W grupie kobiet z chorobą Hashimoto poziom cynku i miedzi wynosił odpowiednio 
13,97 μmol/l i 1210 ug/l, a u zdrowych kobiet 14,14 μmol/l i 1264,1 ug/l.

Wnioski: W grupie osób z Hashimoto odnotowano niższe poziomy cynku i miedzi w surowicy 
krwi, jednak różnice te nie były istotne statystycznie (p>0,05).

P15
Modele żywieniowe w insulinooporności

Dr Katarzyna Kowalcze
Instytut Nauk o Zdrowiu, Zakład Dietetyki i Oceny Żywności, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

e-mail: kkowalcze@dietoterapia.waw.pl

Wprowadzenie: Insulinooporność, defi niowana jako zaburzenie homeostazy glukozy 
i zmniejszenie wrażliwości tkanek docelowych na insulinę, w sytuacji jej prawidłowego bądź pod-
wyższonego stężenia w surowicy krwi, jest coraz częściej spotykanym zaburzeniem w praktyce 
dietetyka. Z uwagi na złożoność etiopatogenezy tego zaburzenia, a także ze względu na różnora-
kie implikacje metaboliczne, postępowanie dietoterapeutyczne powinno opierać się o dalece zin-
dywidualizowaną strategię żywieniową.

Cel: Celem pracy było porównanie dwóch metod terapeutycznych stosowanych w postępowa-
niu prowadzącym do poprawy wyrównania metabolicznego u osób z insulinoopornością skojarzo-
ną z otyłością i nadciśnieniem tętniczym oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie czy róż-
ne metody terapeutyczne mogą mieć wpływ na zachowania żywieniowe i stosowanie się do zale-
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ceń dietetycznych, a tym samym, czy mogą mieć wpływ na masę ciała i wyrównanie metabolicz-
ne pacjentów.

Materiał: Badaniami trwającymi 12 tygodni, objęto grupę 60 kobiet w wieku  20-35 lat (śred-
nio 28 lat), zgłaszających się na konsultacje dietetyczne.

Metody: Ocenie poddano zwyczajowy sposób żywienia oraz parametry antropometryczne 
(masę ciała pacjentek, wskaźniki BMI, WHR, WHtR), wykonano analizę składu ciała oraz  ocenio-
no parametry wyrównania metabolicznego. Pacjentki na zlecenie lekarza wykonywały dwukrotnie 
(na początku i końcu obserwacji) test OGTT z oceną stężenia insuliny. W trakcie konsultacji doko-
nywano także pomiaru  ciśnienia tętniczego krwi. Wymienione parametry antropometryczne pod-
legały także ocenie w trakcie wizyt kontrolnych (pierwsza po 2 tygodniach, kolejne po 3-4 tygo-
dniach). Pacjentki zostały losowo przydzielone do dwóch grup (po 30 osób), z których pierwsza 
stosowała model żywieniowy oparty o niski indeks i ładunek glikemiczny (Grupa IG), druga nato-
miast stosowała dietę DASH (Grupa DASH). Oba te modele dietoterapeutyczne są rekomendowa-
ne w postępowaniu żywieniowym w insulinooporności, a pacjentki zostały dokładnie poinstruowa-
ne o zasadach stosowanych diet. W obu grupach obserwacyjnych indywidualnie dobierano poziom 
energetyczności diety, zgodnie ze sztuką planowania dietoterapii, a kształtował się on na pozio-
mie 1500-1800 kcal/dobę. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie za pomocą pakietu Stat-
graphics (wersja 5.1) oraz Microsoft Excel 2003. Istotność wpływu czynników, po sprawdzeniu ro-
dzaju rozkładu danych, określono za pomocą analizy wariancji ANOVA lub Kruskala-Wallisa. Istot-
ność różnic miedzy grupami określano testem post hoc Tukey’a. Dla wszystkich zmiennych obli-
czono wartości średnie, zakresy i odchylenia standardowe (±SD). Za poziom istotności statystycz-
nej przyjęto dla wszystkich analiz wartość p ≤ 0,05. 

Wyniki: Na skutek zastosowanych interwencji żywieniowych uzyskano wśród badanych zna-
mienne statystycznie obniżenie masy ciała, a redukcja ta przyczyniła się do poprawy wyrównania 
metabolicznego, wyrażonego redukcją stężenia glukozy i insuliny, choć w różnym stopniu i zakre-
sie w poszczególnych grupach terapeutycznych. O ile w grupie IG zaobserwowano jedynie istot-
ną statystycznie redukcję stężenia w odpowiedzi insulinowej poposiłkowej, o tyle w grupie DASH, 
istotność statystyczna dotyczyła także wartości na czczo, tak w odniesieniu do stężenia glukozy, 
jak i insuliny. Pacjentki też w badaniu ankietowym rożnie oceniały łatwość stosowania obu modeli 
żywieniowych. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków dietoterapeutycznych. 

Wnioski: 1. Dieta z niskim indeksem i ładunkiem glikemicznym oraz dieta DASH mogą być 
skuteczną strategią żywieniową w celu redukcji masy ciała i poprawy wyrównania metaboliczne-
go. 2. Stopień przestrzegania zaleceń żywieniowych i współpraca pacjentek z dietetykiem , a tak-
że stopień realizacji zaleceń znacząco wyższy był w  grupie DASH. 3. Z uwagi na niewielką liczeb-
ność grupy i relatywnie krótki czas obserwacji, istnieje potrzeba kontynuowania badań w tym za-
kresie.
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