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Streszczenie 

Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości wśród osób dorosłych a także wśród dzieci i młodzieży w różnych społecznościach osiąga obecnie 
rozmiary ogólnoświatowej epidemii. Otyłość staje się dominującą przyczyną wielu przewlekłych chorób prowadząc do utraty zdrowia  
a nawet zgonu. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podają, że w 2000 r. już ponad 300 mln dorosłych zaklasyfikowanych 
zostało jako osoby otyłe, z czego 132 mln w krajach rozwiniętych i 170 mln w innych regionach świata. Można powiedzieć, że obecnie 
epidemia otyłości objęła swoim zasięgiem nie tylko bogate państwa zachodu, ale także kraje rozwijające się, przekraczając nie tylko granice 
państw i kontynentów, ale także systemów ekonomicznych i społeczno-politycznych. Autorzy licznych publikacji szczególną uwagę zwracają na 
narastający problem otyłości wśród młodzieży oraz wśród dzieci młodszych niezależnie od miejsca zamieszkania i szerokości geograficznej. 
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Summary 

Prevalence of overweight and obesity among adults and especially among children and youth in different communities now reaches a 
worldwide epidemic size. Obesity is becoming the dominant cause of many chronic diseases, leading to loss of health and even death. 
Experts from the World Health Organization (WHO) report that in 2000 over 300 million adults were classified as obese, of which 132 
million in developed countries and 170 million in other regions of the world. You could say that the obesity epidemic now spread over not 
only the rich countries of the West, but also developing countries, exceeding not only the borders and continents, but also economic and 
socio-political systems. www.who.int.: Obesity and overweight: World Health Organization, 2003. The authors of numerous publications pay 
special attention to the rising problem of obesity among adolescents and among younger children wherever and at which latitude they live. 
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Wstęp 
 
W czasach współczesnych otyłość jest jednym z naj-

bardziej powszechnych stanów chorobowych w rozwinię-
tych społeczeństwach. W ostatnich kilkudziesięciu latach 
obserwuje się stały wzrost liczby otyłych osób [1]. W Euro-
pie na nadwagę cierpi ponad 50% dorosłych (400 milio-
nów), a 130 milionów jest otyłych. Częstość występowania 
otyłości w Europie określa się na 10–25% u mężczyzn  
i 10–30% u kobiet [2, 3]. W badaniu (WOBASZ) koordy-
nowanym przez Instytut Kardiologii w Warszawie, prze-
prowadzonym w 6 wybranych ośrodkach akademickich, 
które objęło reprezentatywną grupę Polaków w wieku od 
20–74 lat wykazano, że około 40% dorosłej populacji spo-
łeczeństwa polskiego posiada właściwą masę ciała. Wynika 
z tego, że większa część Polaków ma nadwagę lub otyłość. 
W przeprowadzonym badaniu stwierdzono otyłość i nad-
wagę u połowy – 50% polskich kobiet i 61% mężczyzn,  
w tym otyłość u 22% kobiet i 21% mężczyzn. Inaczej sytu-
acja wygląda w poszczególnych województwach. Najwyż-
szy odsetek otyłych mężczyzn zarejestrowano w woje-
wództwie wielkopolskim (28,2%), dolnośląskim (24%)  
i mazowieckim (23,6%). Najwyższy odsetek otyłości wśród 
kobiet (24%) odnotowano w woj. opolskim. Województwa, 
w których odsetek otyłych kobiet jest wyższy niż średnia 

krajowa, to: mazowieckie (23,1%), lubelskie (22,8%), za-
chodniopomorskie (22,2%) oraz małopolskie (21,6%) [4].  

W medycznym pojęciu otyłość definiuje się jako ogól-
noustrojową przewlekłą chorobę metaboliczną wynikającą 
z zaburzenia równowagi między poborem i wydatkowa-
niem energii (zaburzenie homeostazy energetycznej orga-
nizmu), o wysokiej zapadalności, która ze względu na 
swoje rozpowszechnienie stanowi bardzo poważny pro-
blem zdrowotny. Otyłość charakteryzuje się patologicznym 
zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej w organizmie.  
W miarę nasilania się tego procesu oraz w miarę upływu 
czasu pojawiają się patologie i dysfunkcje, dotyczące 
wszystkich układów organizmu człowieka, ostatecznie 
odpowiedzialne za zwiększone ryzyko zgonu [5–7].  

 
 

Antropometryczne metody oceny otyłości u dzieci  
i młodzieży 

 
Metodami pozwalającymi z dużą dokładnością osza-

cować wielkość tkanki tłuszczowej są m.in. podwójna 
absorpcjometria DXA, tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny i bioimpedancja elektryczna, które pozwalają 
ocenić w przybliżeniu skład masy ciała z rozróżnieniem 
zawartości tkanki tłuszczowej, mięśni i wody. 
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W praktyce klinicznej lekarz korzysta ze znacznie 
prostszych metod antropometrycznych oznaczając wskaź-
nik talia-biodro WHR (waist/hip ratio), czy mierząc obwód 
talii WC (waist circumference). Najczęściej stosowanym 
wskaźnikiem opartym na interpretacji proporcji masy  
i wysokości ciała określającym nadwagę i otyłość jest BMI 
(body mass index) [8]. 

 
   masa ciała (kg) 

 

wskaźnik BMI =  
 

[wysokość ciała (m)]2 
 
Wartości BMI wyraża się w kg/m2. Norma wg WHO 

wynosi 19–25 kg/m2. Oznaczanie BMI rekomendują na 
świecie WHO i IOTF, a w Polsce Narodowy Program 
Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym 
Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia  
i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, który realizuje 
Instytut Żywności i Żywienia.  

Silna korelacja wskaźnika BMI z ilością tkanki tłusz-
czowej w ustroju, natomiast w mniejszym stopniu z wyso-
kością ciała – w porównaniu z innymi wskaźnikami, uznana 
została przez Światową Organizację Zdrowia za podstawo-
wy element oceny stanu odżywienia białkowo-energetycz- 
nego organizmu. Wskaźnik BMI pozwala określić ilość 
tkanki tłuszczowej w organizmie. Na jego podstawie można 
ocenić stopień odżywienia danej osoby: czy jest niedoży-
wiona (gdy tkanki tłuszczowej jest za mało), ma nadwagę 
lub otyłość (gdy jest jej w nadmiarze). 

W celu ujednolicenia sposobów oceny nadwagi i oty-
łości u osób dorosłych, Światowa Organizacja Zdrowia 
wprowadziła jednolite, wspólne kryteria powszechnie 
stosowane już dzisiaj na całym świecie [9]. Interpretację 
wartości BMI przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Interpretacja wskaźnika BMI wg WHO 
Table 1. Interpretation of BMI according to WHO 
 

Zakres BMI 
Ryzyko rozwoju chorób,  

stanu niedożywienia  
i przedwczesnych zgonów 

< 16 III stopień szczupłości  
(poważne niedożywienie) 

16,00–16,99 II stopień szczupłości  
(zwiększone niedożywienie) 

17,00–18,49 I stopień szczupłości  
(umiarkowane niedożywienie) 

18,50–24,99 Wartości prawidłowe,  
najmniejsze ryzyko 

25,00–29,9 Nadwaga (stan przedotyłościowy) 
30,00–34,99 I stopień otyłości (umiarkowane ryzyko) 
35,00–39,99 II stopień otyłości (zwiększone ryzyko) 

≥ 40,0 III stopień otyłości (poważne ryzyko) 
 
W okresie wzrastania u dzieci i młodzieży do 18. roku 

życia w celu oceny stanu odżywienia stosuje się tablice  

i siatki centylowe odpowiednie dla wieku i płci badanych, 
uwzględniające normy dla określonej populacji, regionu 
czy obszaru geograficznego. Dla populacji Ameryki Pół-
nocnej obowiązują normy opublikowane w 2000 r., przez 
National Center for Health Statistics [10]. Badacze europej-
scy są zdania, że BMI w przedziale 85–95 percentyla upo-
ważnia do rozpoznania nadwagi, a powyżej 95 percentyla – 
otyłości [11]. Podział nadwagi i otyłości wg rozkładu centy-
lowego BMI przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Klasyfikacja nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży 
na podstawie rozkładu centylowego BMI 
Table 2. Classification of overweight and obesity in children 
and adolescents based on BMI percentile distribution 
 

Podział Przedział centylowy BMI 

Niedobór masy ciała < 5 centyl 
Nadwaga 85–95 centyl 
Otyłość ≥ 95 centyl 

 
W Polsce najczęściej stosowane są siatki centylowe 

opracowane w Instytucie Matki i Dziecka przez Palczewską 
i Niedźwiedzką wg których nadwagę stwierdza się przy 
BMI w zakresie 90–97 centyla, a otyłość przy BMI powy-
żej 97 centyla, w odniesieniu do wieku i płci [12]. 

Ocenę BMI odnosi się również do wartości średniej 
BMI i wielokrotności odchylenia standardowego wła-
ściwego dla danej populacji SDS (Standard Deviation 
Score). Wartością definiującą otyłość jest wartość wskaźni-
ka BMI powyżej dwóch odchyleń standardowych dla wie-
ku i płci dzieci i młodzieży do 18. roku życia [13]. 

W badaniach klinicznych i epidemiologicznych zasto-
sowanie również znajduje wskaźnik Cole’a (CI), umożli-
wiający procentową ocenę nadwagi w stosunku do BMI 
standardowego równego 50 centylowi. Określany również 
jako RBMI (Relative Body Mass Index.) Obliczany według 
wzoru:  

 
                       BMI pacjenta 
     RBMI   =    x 100 
                 BMI dla 50c standard 

 
Wartości wskaźnika Cole’a wyrażone w procentach 

służą do określania stanu odżywienia dzieci i młodzieży 
[14]. Zakresy przedziałów (CI) przedstawiono w tabeli 3. 

 
Tabela 3. Klasyfikacja nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży 
wg wskaźnika Cole’a (CI) 
Table 3. Classification of overweight and obesity in children 
and adolescents according to Cole's index (CI) 
 

CI Przedział Stan odżywienia 

 < 75% wyniszczenie 
 75–89% niedożywienie 
 90–109% norma 
 110–119% nadwaga 
  120% otyłość 
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Epidemiologia otyłości na świecie i w Polsce 
 
W krajach rozwiniętych i rozwijających się gwałtow-

nie wzrasta występowanie otyłości, osiągając już skalę 
epidemii. Krajem o szczególnie wysokim odsetku ludzi 
otyłych są Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie w latach 
2005–2006 wg NHANES (National Health and Nutrition 
Examination Survey) u 32,7% dorosłych Amerykanów 
stwierdzono nadwagę (BMI 25–30 kg/m2), u 34,3% roz-
poznano otyłość (BMI 31–40 kg/m2) i u 5,9% otyłość 
olbrzymią (BMI > 40 kg/m2), zatem 72,9% dorosłych 
obywateli USA miało zbyt wysoką masę ciała [15].  
W Stanach Zjednoczonych od lat 80-tych XX wieku czę-
stość występowania otyłości podwoiła się wśród doro-
słych i potroiła wśród dzieci [16, 17]. Potwierdzają to 
także obserwacje z ostatnich lat. Według NHANES  
w latach 2007–2008 częstość występowania otyłości w 
populacji amerykańskich dzieci i młodzieży w wieku od 
2–19 lat wynosiła 16,9%. W okresie pomiędzy 1976–1980 
a 1999–2000 zaobserwowano wyraźny wzrost częstości 
występowania otyłości. W latach 1976–1980 wśród ame-
rykańskich dzieci młodszych w wieku od 2–5 lat częstość 
występowania otyłości wzrosła z 5,0% do 10,4%, a w 
latach 2007–2008 wyraźny wzrost występowania otyłości 
z 6,5% do 19,5% zaobserwowano wśród dzieci w wieku 
6–11 lat. W tym samym okresie czasu wśród amerykań-
skich nastolatków w wieku 12–19 lat ilość otyłych wzro-
sła z 5,0% do 18,1% [18]. 

W innych częściach świata problem otyłości dotyczy 
jeszcze większego odsetka społeczeństwa, np. aż 2–3-
krotnie częściej rozpoznaje się nadwagę i/lub otyłość 
wśród dzieci i młodzieży pochodzących ze Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich w porównaniu z innymi da-
nymi statystycznymi u całej populacji [19]. W badaniu 
kanadyjskim porównując dane z 1981 r. i 1996 r. stwier-
dzono, że częstość występowania nadwagi i otyłości 
zwiększyła się odpowiednio z 11% do 33% u chłopców  
i z 13% do 27% u dziewcząt w przedziale wiekowym  
7–13 lat, natomiast samej otyłości z 2% do 10% u chłop-
ców i z 2% do 9% u dziewcząt [20]. W Europie nato-
miast stwierdza się mniejszy lub podobny odsetek nad-
wagi i otyłości u dzieci i młodzieży. W hiszpańskim 
badaniu The Cuenca Study, w którym wzięło udział 307 
dzieci w wieku 9–12 lat, nadwagę miało 26,6% dzieci,  
w tym kryterium otyłości spełniało 3,9% badanych dzie-
ci [21]. Według raportu opracowanego przez międzyna-
rodowy zespół ekspertów (Obesity Consensus Working 
Group) w Finlandii otyłość obecnie rozpoznaje się u 4,9% 
15-letnich chłopców i u 5,1% dziewcząt w tym wieku. 
Autorzy raportu dokonali ponadto zestawienia częstości 
nadwagi i otyłości w innych krajach Europy. Okazało 
się, że w krajach Europy Zachodniej odsetek otyłych 
chłopców i dziewcząt w wieku 15 lat wynosi odpowied-
nio: 5,1% i 4,4% w Austrii, 5,2% i 5,8% w Belgii, 3,2% 
i 6,5% w Danii, 2,7% i 4% we Francji, 5,4% i 5,1%  
w Niemczech. W krajach Europy Południowej odsetki te 
są wyższe, na przykład w Grecji wynoszą 10,8% i 5,5%, 
a w Portugalii – 5,2% i 6,7%. Częstość nadwagi w popu-

lacji 15-latków w wymienionych krajach jest zdecydo-
wanie wyższa niż występowania otyłości. Największa 
nadwaga u dzieci występuje w Grecji, u 8,9% chłopców 
i u 16,4% dziewcząt [22]. 

Na tle świata problem nadwagi i otyłości w Polsce na-
rasta systematycznie, plasujemy się w czołówce państw 
dotkniętych epidemią otyłości. W ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat, podobnie jak i na świecie, tak i w Polsce, dokonała 
się zmiana sposobu żywienia oraz trybu życia nastolat-
ków. Duża rozmaitość, zwiększona dostępność potraw 
wysokokalorycznych, zmiana nawyków żywieniowych, 
spożywanie wysoko przetworzonych gotowych dań, brak 
dyscypliny żywieniowej oraz brak ruchu przyczyniają się 
do powiększania liczby dzieci i młodzieży z nadwagą  
i otyłością w Polsce [23]. W badaniach populacyjnych 
nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 6–17 lat przeprowa-
dzonych w Polsce w roku szkolnym 1994–1995, nadwagę 
stwierdzono u 8,7% dzieci i młodzieży, a otyłość u 3,4%. 
Nadmiar masy ciała występował znamiennie częściej  
u dziewcząt niż u chłopców oraz u dzieci mieszkających 
w mieście niż na wsi. Pod tym względem przeważały 
województwa zachodniej i centralnej Polski [24]. W póź-
niejszych doniesieniach inni autorzy w ramach przepro-
wadzonych badań antropometrycznych według najnow-
szych kryteriów zalecanych przez Instytut Matki i Dziecka 
oraz wytycznych IOTF, ocenili częstość występowania 
nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 
na terenie Podkarpacia. W badaniu na podstawie siatek 
centylowych dla 90 i 97 centyla nadwagę wykazano u 8% 
chłopców i 10,5% dziewczynek, a otyłość u około 7% 
chłopców i 11% dziewczynek [25]. Najnowsze badania 
przekrojowe w Polsce wykonane przez A. Krzyżaniak  
w roku szkolnym 2008/2009 wykazały niepokojące zjawi-
sko zwiększania się masy ciała uczniów. We wszystkich 
kategoriach wieku i płci zaobserwowano aktualnie wyższą 
masę ciała w porównaniu do badań wykonanych 10 lat 
temu. W badanej populacji częstość występowania nad-
wagi i otyłości wynosiła 10,5% u chłopców i 10,4%  
u dziewcząt. Odsetek ten jest zbliżony do danych ogólno-
polskich zawartych w pracy Oblacińskiej z 2007 r. W ba- 
daniu Krzyżaniak, wg kryteriów Cole’a, dotyczących oceny 
występowania nadwagi i otyłości w oparciu o wskaźnik 
proporcji wagowo-wzrostowej BMI, odsetek uczniów  
z nadwagą wzrastał do 21 u chłopców i 15 u dziewcząt. 
Otyłość według tych kryteriów rozpoznano u 5,1% chłop-
ców i 3,7% dziewcząt [26]. 

Porównania między cytowanymi badaniami są bar-
dzo trudne, gdyż różna jest liczebność badanych popula-
cji dzieci i młodzieży a cytowane dane epidemiologiczne 
odnoszą się do różnych grup dzieci w różnych przedzia-
łach wiekowych i w różnych latach. Mimo to jednak 
wyraźnie zarysowuje się tendencja do zwiększania się 
odsetka dzieci z nadmierną masą ciała w krajach wysoko 
rozwiniętych i szybko rozwijających się, w tym w Pol-
sce. Dotyczy to głównie dzieci w okresie pokwitania 
oraz w młodszych grupach wiekowych. Otyłość i nad-
wagę stwierdza się przede wszystkim u dzieci mieszka-
jących w dużych skupiskach miejskich. 
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Czynniki sprzyjające rozwojowi otyłości 
 
W najprostszym rozumieniu otyłość jest spowodowana 

przez przewlekły brak równowagi (dodatni bilans) między 
energią dostarczaną z pożywieniem, a energią wydatkową. 
Otyłość prosta u dzieci i młodzieży jest jednym z zaburzeń 
w stanie zdrowia, w których kluczową rolę odgrywa współ-
istnienie czynników genetycznych, środowiskowych i be-
hawioralnych wpływających na utrzymanie równowagi 
energetycznej organizmu. Obecnie uważa się, że czynniki 
genetyczne odpowiedzialne są w 30–40%, za powstanie 
otyłości a pozostałe inne czynniki w 60–70% [5, 27]. Do-
tychczas znanych jest ponad 400 genów związanych  
z rodzinnym występowaniem otyłości. Dobrze poznano gen 
leptyny regulujący jej wytwarzanie i wydzielanie. Leptyna 
jest białkiem wytwarzanym przez komórki tłuszczowe, 
które w podwzgórzu odpowiadają za kontrolę układu łak-
nienia. Zwiększenie masy tłuszczowej powoduje wzrost 
stężenia leptyny w osoczu, prowadząc do zmniejszenia 
apetytu i pojawienia się uczucia sytości. System ten warun-
kuje osobniczy poziom wrażliwości na powstawanie dodat-
niego bilansu energetycznego, przez skłonność do nadmier-
nego magazynowania tkanki tłuszczowej i obniżonego 
tempa przemiany materii [28–30]. 

Tkanka tłuszczowa, uznana jako ważny element układu 
dokrewnego, jest źródłem wielu hormonów, takich jak: 
leptyna, adiponektyna i rezystyna. Adipocyty wykazują 
ekspresję wielu receptorów będących miejscem docelowym 
działania różnych hormonów, między innymi insuliny, które 
umożliwiają interakcję tkanki tłuszczowej z układem do-
krewnym i nerwowym. Tkanka tłuszczowa poprzez wy-
dzielane adipocytokiny może modyfikować insulinowraż-
liwość samych adipocytów (działanie auto- i parakrynne), a 
także innych tkanek (działanie endokrynne) [31]. Adipocyty 
są też źródłem innych, biologicznie aktywnych substancji, 
m.in. cytokin prozapalnych, takich jak TNF−α i IL−6, które 
są charakterystyczne dla przewlekłego stanu zapalnego oraz 
odgrywają istotną rolę w procesach metabolicznych [32]. 
Szczególnie niebezpieczna dla zdrowia jest otyłość typu 
brzusznego. Patognomicznym zaburzeniem występującym 
w otyłości brzusznej jest insulinooporność, która wpływa 
na aktywację miażdżycorodnych procesów prozapalnych  
i prozakrzepowych oraz rozwój cukrzycy typu 2. Kompen-
sacyjna hiperinsulinemia może indukować wzrost ciśnienia 
tętniczego, prowadząc ostatecznie do nadciśnienia [33]. Na 
podstawie glikemii i insuliny na czczo wylicza się pośredni 
wskaźnik insulinooporności: HOMA-IR wg wzoru:  

 
     glukoza na czczo (mmol/l) × insulina na czczo (μIU/ml) 

HOMA–IR =  
   22,5 
 
Insulinooporność rozpoznaje się wtedy, gdy wartość 

HOMA-IR przekroczy > 2,5. 
Z czynników środowiskowych i behawioralnych naj- 

ważniejsze wydają się być: nieprawidłowe odżywianie, 
niska aktywność fizyczna, siedzący tryb życia czy nie-
dobór snu. Ustalono między innymi, że skrócenie czasu 

snu wpływa na zwiększenie stężenia ghreliny i obniżenie 
stężenia leptyny, prowadząc w ten sposób do zwiększenia 
łaknienia i w konsekwencji przyrostu masy ciała [34]. 

 
 

Następstwa otyłości  
 

Tabela 4. Następstwa otyłości, powikłania zdrowotne otyłości 
Table 4. The consequences of obesity, health complications  
of obesity 
 

Rodzaj powikłań Objawy 

Neurologiczne Guz rzekomy mózgu 
 

Endokrynologiczne 
 

Insulinooporność 
Cukrzyca typu 2 
Przedwczesne dojrzewanie 
Zespół policystycznych jajników 
Hipogonadyzm 
 

 

Sercowo-naczyniowe 
 

Zaburzenia lipidowe 
Nadciśnienie tętnicze 
Koagulopatia 
Przewlekłe zapalenie 
Dysfunkcja śródbłonka 
 

 

Płucne 
 

Zespół nocnego bezdechu 
Astma 
Nietolerancja ćwiczeń fizycznych 
 

 

Żołądkowo-jelitowe 
 

Choroba refluksowa przełyku 
Choroba stłuszczeniowa wątroby 
Kamica żółciowa 
Zaparcia stolca 

 

Nerkowe 
 

Stwardnienie kłębuszków ner-
kowych  
(glomerulosclerosis) 
 

 

Mięśniowo-
szkieletowe 

 

Bóle pleców 
Złuszczenie nasady głowy kości 
udowej 
Złamanie przedramienia 
Płaskostopie 
 

 

Psychosocjalne 
 

Zła samoocena 
Lęk 
Depresja 
Zaburzenia jedzenia 
Izolacja socjalna 
Gorsze wyniki w nauce 
 

Badania wskazują, że 70–80% młodzieży z otyłością 
stwierdzoną w okresie dojrzewania stanie się otyłymi doro-
słymi, z dużym ryzykiem wystąpienia wielu powikłań: 
choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, 
cukrzycy typu 2, czy zespołu metabolicznego manifestują-
cego się hiperinsulinemią, hiperglikemią, hiperlipidemią  
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i dyslipidemią, a także niektórych postaci nowotworów: 
raka piersi, jelita grubego, prostaty, nerki, pęcherzyka żół-
ciowego [35, 36]. Udowodniono również, że przyrost masy 
ciała ciężarnych GWG wiąże się z występowaniem otyłości 
wśród dzieci, powodując wzrost BMI potomstwa w każ-
dym wieku [37]. Autorzy publikacji poświęconych proble-
matyce osób młodych z nadwagą lub otyłością wskazują na 
wzrost śmiertelności ogólnej oraz z przyczyn sercowo-
naczyniowych w tej grupie [38–40]. Niekorzystnym zjawi-
skiem jest fakt, że otyłość zwiększa zapadalność na cukrzy-
cę typu 2 i dyslipidemię. Według kryteriów Międzynaro-
dowej Federacji Diabetologicznej IDF obie te patologie, 
wraz z otyłością i nadciśnieniem tętniczym, stanowią skła-
dowe zespołu metabolicznego, który nie leczony, znacznie 
zwiększa umieralność [41–43]. 

W omówieniu konsekwencji otyłości nie można pomi-
nąć następstw psychicznych, do których należą depresja, 
brak akceptacji swojego wyglądu i niższa ocena społeczna, 
przy czym paradoksalnie poprzez uruchomienie psycholo-
gicznych mechanizmów wynagradzania jedzeniem u wielu 
otyłych ludzi dochodzi do wzmożenia łaknienia i postępu 
otyłości. Ważniejsze powikłania otyłości oraz możliwe 
skutki zdrowotne wymienione są w tabeli 4 [44]. 

 
 

Podsumowanie 
 
Nadwaga i otyłość stanowią coraz większy problem  

w populacji wieku rozwojowego. Polska dołączyła do gru-
py państw, w których narastający problem otyłości wśród 
dzieci wymaga natychmiastowego działania. W światowym 
piśmiennictwie udowodniono, że otyłość w okresie dzieciń-
stwa prowadzi do otyłości w wieku dorosłym i niesie za 
sobą ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. 
Opiekunowie i rodzice nie są świadomi problemu jakim jest 
nadwaga i otyłość u dzieci. Konieczne jest wprowadzenie 
skutecznych programów edukacyjnych oraz profilaktyka od 
najmłodszych lat. W Polsce zagadnienie to realizuje Naro-
dowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz 
Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę 
Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, w opar-
ciu o Instytut Żywności i Żywienia. 
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