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I. Streszczenie 

 

Wstęp: 

Insulinooporność jest stanem zmniejszonej zdolności utylizacji glukozy przez tkanki i komórki, 

wynikającym najczęściej z zakłócenia powinowactwa insuliny do swoistego receptora lub zaburzeń 

wewnątrzkomórkowego przekaźnictwa sygnałów. Leży ona u podłoża rozwoju chorób 

cywilizacyjnych, których wzrost częstości występowania jest związany w znacznej mierze z mało 

aktywnym stylem życia oraz zmianą nawyków żywieniowych w społeczeństwach wysoko 

rozwiniętych cywilizacyjnie.  

Cel pracy: 

Celem niniejszej pracy była ocena powiązania rutynowo oznaczanych parametrów klinicznych i 

laboratoryjnych z występowaniem insulinooporności u osób młodych. Założony cel osiągnięto 

poprzez analizę częstości występowania klasycznych zaburzeń ciśnienia krwi, gospodarki 

węglowodanowej i lipidowej oraz masy ciała, a także współwystępowania zaburzeń metabolicznych 

na podstawie kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznego oraz zespołu otyłości metabolicznej z 

prawidłową masą ciała. Oceniono powiązanie parametrów antropometrycznych, klinicznych i 

biochemicznych ze stopniem nasilenia insulinooporności i zdolności komórek β trzustki do 

wydzielania insuliny w stanie podstawowym oraz po obciążeniu glukozą. Oceniono profil zmian 

stężenia glukononopodobnego peptydu 1 (GLP-1) w czasie doustnego testu tolerancji glukozy. 

Określono wartości odcięcia dla wskaźników insulinooporności, insulinowrażliwości i wydolności 

komórek β trzustki służących oszacowaniu częstości występowania nieprawidłowości na tym tle oraz 

wskazania czynników będących najsilniejszymi predyktorami ich wystąpienia.  

Uczestnicy badania: 

Badania przeprowadzono u 76 kobiet i 27 mężczyzn w wieku 19-28 lat, nieobciążonych w 

wywiadzie chorobami przewlekłymi i deklarujących dobry ogólny stan zdrowia. W badaniu wzięły 

udział tylko te osoby, u których wykluczono ostry stan zapalny na podstawie wyników oznaczeń liczby 

leukocytów poniżej 10 G/l i stężenia białka CRP oznaczonego metodą ultraczułą poniżej 10 mg/l.  

Zastosowane metody badawcze: 

Badanie zostało zrealizowane w trzech etapach: ankietowego badania podmiotowego 

(obejmującego zebranie danych epidemiologicznych, wywiad chorobowy, ocenę stylu życia) oraz 

badań przedmiotowych w zakresie pomiarów antropometrycznych (waga, wzrost, obwód pasa i 

bioder), pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, a także laboratoryjnych oznaczeń biochemicznych 

wykonanych na czczo (morfologia krwi obwodowej, glukoza, profil lipidowy, białko C-reaktywne, 

insulina, C-peptyd, GLP-1 w wyselekcjonowanej grupie uczestników) oraz w 60 i 120 minucie 

doustnego testu obciążenia 75 g glukozy (DTTG) (glukoza, insulina, GLP-1 w wyselekcjonowanej 



grupie uczestników). Uzyskane wyniki badań antropometrycznych i laboratoryjnych pozwoliły na 

obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) oraz wskaźników oceniających insulinooporność (HOMA1-IR, 

HOMA2-IR), insulinowrażliwość (HOMA S%) i wydolność komórek β trzustki (HOMA B%) w stanie 

podstawowym (na czczo) oraz insulinowrażliwości (Matsuda Index) i wydolności komórek β trzustki 

(Disposition Index) w stanie czynnościowym po obciążeniu glukozą. Analizę danych przeprowadzono 

metodami statystycznymi porównując wartości wszystkich oznaczonych parametrów 

antropometrycznych, klinicznych i laboratoryjnych oraz częstość występowania nieprawidłowych 

wartości parametrów profilu metabolicznego między kobietami i mężczyznami. Oceniono, które z 

cech, będących kryteriami rozpoznania zespołu metabolicznego, są spotykane najczęściej i w głównej 

mierze determinują jego rozpoznanie. Sprawdzono związek wartości paramentów 

antropometrycznych, klinicznych oraz laboratoryjnych z liczbą cech zespołu metabolicznego oraz 

czasem osiągnięcia stężenia glukozy w trakcie DTTG odpowiadającego wartościom obserwowanym 

na czczo. Na podstawie wartości wskaźników HOMA1-IR HOMA2-IR, HOMA B%, HOMA S%, Matsuda 

Index i Disposition Index w grupie uczestników badania z BMI < 25 kg/m2, niewykazujących zaburzeń 

gospodarki węglowodanowej i zespołu metabolicznego, wyznaczono wartości odcięcia dla 

rozpoznania insulinooporności lub nieprawidłowego wydzielania insuliny. Jako kryterium odcinające 

przyjęto wartości powyżej trzeciego kwartyla dla wskaźnika HOMA1-IR, HOMA2-IR, a poniżej 

pierwszego kwartyla dla wskaźników HOMA S%, HOMA B%, Matsuda Index oraz Dispositon Index. W 

ostatnim etapie analizy danych przeprowadzono ocenę wartości predykcyjnej parametrów takich jak: 

wiek, płeć, liczba cech zespołu metabolicznego oraz czas powrotu glikemii w czasie DTTG do wartości 

obserwowanych na czczo w oszacowaniu szansy wystąpienia insulinooporności lub zaburzeń 

wydzielania insuliny w zależności od obecności wyżej wymienionych cech.  

Wyniki i wnioski: 

Uzyskane wyniki wskazują na duże rozpowszechnienie klasycznych zaburzeń metabolicznych w 

przebadanej przeze mnie grupie młodych osób. Najczęściej identyfikowane były nieprawidłowe 

wartości w zakresie parametrów gospodarki lipidowej u 41 %, nadwaga i otyłość u 20 %, glikemii u 18 

% i nadciśnienie tętnicze u 11 % uczestników badania. Częstość tych zaburzeń wśród kobiet była 

mniejsza w porównaniu z danymi oszacowanymi dla polskiej populacji ogólnej, natomiast wśród 

mężczyzn odsetek ten był zbliżony do populacji ogólnej, a nawet grup zdecydowanie starszych. W 

oparciu o uzyskane wyniki badań można wnioskować o znacznym rozpowszechnieniu występowania 

zaburzeń metabolicznych uznawanych za czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych 

i cukrzycy typu 2, szczególnie wśród mężczyzn, co tłumaczy znacznie większą zapadalność na te 

choroby wśród mężczyzn w średnim wieku. Niepokojący jest również fakt, że osoby te zgłaszały się do 

badania bez świadomości występowania jakichkolwiek zaburzeń metabolicznych. 



W przebadanej przeze mnie grupie młodych osób stwierdziłam również znaczne 

rozpowszechnienie zespołu metabolicznego oraz zespołu otyłości metabolicznej z prawidłową masa 

ciała (MONW). Zespół metaboliczny występował u 16%, a MONW u 23% uczestników badania. Zespół 

metaboliczny występował znacznie częściej wśród mężczyzn (41% mężczyzni vs. 7% kobiety), 

natomiast zespół otyłości metabolicznej z prawidłową masą ciała dominowała wśród kobiet (7% 

mężczyzni vs. 29% kobiety). Wskazuje to na odmienny charakter występujących zaburzeń w 

zależności od płci i konieczność odmiennego ukierunkowania działań diagnostycznych i 

profilaktycznych, a także dalszej ewaluacji kryteriów rozpoznawania i oceny użyteczności klinicznej 

rozpoznawania zespołu otyłości metabolicznej z prawidłową masą ciała u osób młodych.  

Zarówno wzrost liczby cech zespołu metabolicznego identyfikowanych u tej samej osoby, jaki i 

przedłużanie się czasu powrotu glikemii do wartości na czczo w czasie DTTG były związane z zmianą 

wartości wskaźników insulinooporności i wydolności komórek β trzustki. Wskazuje to na narastanie 

insulinooporności wątrobowej i obwodowej oraz pogarszania się zdolności komórek β do 

kompensacyjnego wydzielania insuliny u osób z zespołem metabolicznym oraz stężeniami glukozy w 

czasie DTTG wyższymi niż obserwowane w stanie podstawowym. 

U osób młodych, z prawidłową gospodarką weglowodanową, nie wystąpują zmiany stężenia GLP-

1 w trakcie DTTG w porównaniu z wartościami obserwowanymi na czczo. Prawdopodobnie jest to 

związane z niewielkimi wahaniami stężenia glukozy w czasie tego testu w przypadku prawidłowej 

homeostazy glukozowej. 

Częstość wystąpienia insulinooporności ocenianej na podstawie wskaźnika HOMA1-IR w badanej 

przez mnie grupie osób wynosiła 36%, natomiast dla wskaźnika Matsuda – 33%. Największe 

prawdopodobieństwo wystąpienia insulinooporności u uczestników badnia było związane z BMI ≥ 25, 

a także stwierdzeniem zespołu metabolicznego oraz brakiem powrotu glikemii w trakcie DTTG do 

wartości obserwowanych na czczo. Najsilniejszym predykorem wystąpienia insulinooporności dla 

wskaźników obliczanych w stanie podstawowym było występowanie zespołu metabolicznego. 

Zarówno obecność zespołu metabolicznego, jak i brak powrotu glikemii do wartości na czczo, okazały 

się niezależnymi czynnikami zwiekszającymi szansę wystąpienia insulinooporności stwierdzanej na 

podstawie wskaźników obliczanych w stanie czynnościowym.  

Rozszerzenie zakresu oznaczeń oraz pobranie dodatkowej próbki krwi w czasie wykonywania 

doustnego testu tolerancji glukozy wnosi istotne informacje dotyczące stopnia nasilenia i rodzaju 

występującej insulinooporności oraz wydolności komórek β trzustki. Uzyskanie wiedzy na temat 

zburzeń utylizacji glukozy przez tkanki, jest możliwe jeszcze przed pojawieniem się widocznych 

objawów insulinooporności pod postacią hiperglikemii na czczo lub po obciążeniu glukozą, a także 

pozwala na stratyfikację ryzyka wystąpienia cukrzycy w przyszłości na podstawie analizy stężenia 

glukozy w 60 minucie DTTG. Ocena profilu insulinooporności i wczesne zdiagnozowanie 



występowania nieprawidłowości w tym obszarze u młodych ludzi, umożliwia odpowiednio wczesne 

wprowadzenie działań prewencyjnych w zakresie perspektywicznego zmniejszenia ryzyka rozwoju 

chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2. Największe szanse powodzenia mają działania 

zapobiegające rozwojowi chorob cywilizacyjnych u przyszłych pokoleń, a wśród nich przede 

wszystkim zmiana stylu życia na wczesnym etapie rozwoju insulinooporności. Niewątpliwie w tym 

celu niezbędne jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie stanu insulinooporności oraz zmniejszenia 

zdolności wydzielniczych komórek β trzustki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Summary 

 

Introduction: 

Insulin resistance is characterized by a diminished glucose metabolism that stems from a distorted 

insulin affinity to its specific receptor, and aberrations in cell signal transduction. The insulin 

resistance is on a rise primarily in the developed world and it is attributed to a sedentary life-style 

and poor dietary habits. 

Thesis Objectives: 

The main objective of this work was to assess the relationship between routinely determined clinical 

and analytical parameters with incidence of insulin resistance in young adults. In order to achieve this 

objective the occurrence of the classical blood pressure abnormalities, distortions in the 

carbohydrate and lipid metabolism, changes in the body weight and coexistence of these parameters 

with metabolic disorders were determined while using a set of criteria for the metabolic syndrome 

and for the syndrome of the metabolic obesity with normal body weight. The link between 

anthropometric, clinical and biochemical parameters was assessed and compared with degree of the 

insulin resistance and ability of the pancreatic β-cells to secrete insulin before and after glucose 

challenge. The glucagon-like peptide-1 (GLP-1) profiles obtained during the oral glucose tolerance 

test (OGTT) were evaluated. The cut-off values were established for the insulin resistance indicators, 

insulin sensitivity and pancreatic β-cells efficiency to determine frequency at which abnormalities 

occur and to identify strongest predictors. 

Study participants: 

A group of 76 women and 27 men, aged 19 to 28 participated in this study. All participants were 

interviewed and declared good health and absence of the chronic diseases. Only subjects who were 

showing no sign of the ongoing inflammatory processes, as determined by the leukocyte count lower 

than 10 G/L and C-reactive protein (CRP) concentration not exceeding 10 mg/L, were accepted for 

the study. 

Methods used in the study: 

This study was executed in three stages, i) interview (collection of the epidemiological data, disease 

history, evaluation of the life-style), ii) anthropometric data collection such as weight, height, waist 

and hips circumference and arterial blood pressure measurement, iii) biochemical tests (performed 

while fasting) such as blood morphology, lipid profile, CRP, insulin, C-peptide, and in a selected group 

of participants, GLP-1. The concentration of glucose, insulin and GLP-1 was also measured after 60 

and 120 min. following the ingestion of 75 g of glucose in oral glucose tolerance test (OGTT). The 

anthropometric data and the results of the laboratory analyses allowed to calculate body mass index 

(BMI), as well as indices for insulin resistance (HOMA1-IR and HOMA2-IR), insulin sensitivity (HOMA 



S%), efficacy of the pancreatic β-cells (HOMA B%) at its basal fasting level,  insulin sensitivity 

(Matsuda Index) and efficacy of the pancreatic β-cells (Disposition Index) upon the glucose challenge. 

Statistical methods were used to compare anthropometric, clinical, analytical data in all participants 

and the incidence of the aberrant metabolic profile values in men and women. 

Statistical data analysis was used to evaluate which of the criteria used to determine metabolic 

syndrome are most frequent and most important for the diagnosis. The link between 

anthropometric, clinical and analytical parameters and criteria used to define the metabolic 

syndrome, as well as the time required for the glucose in OGTT to reach its basal fasting value, was 

investigated. To detect cases with insulin resistance and distorted insulin secretion in the group of 

participants with BMI<25kg/m2, with normal carbohydrate metabolism and no sign of metabolic 

syndrome, several indices, such as HOMA1-IR HOMA2-IR, HOMA B%, HOMA S%, Matsuda Index and 

Disposition Index, and their statistical cut-off values, were determined. Values above the third 

quartile (Q3) for HOMA1-IR, HOMA2-IR, and below Q1 for HOMA S%, HOMA B%, Matsuda Index and 

the Disposition Index, were considered as aberrant. At the last stage of the data analysis, predictive 

value of such parameters as age, gender, number of the parameters defining metabolic syndrome 

and time required for the glucose to return to its basal value in OGTT were evaluated for the 

occurrence of the insulin resistance, or distorted insulin secretion.  

Results and Conclusions: 

Results of this study point to a high incidence of the classical metabolic abnormalities among young 

adults. The most frequently observed abnormalities were those of the lipid metabolism (41%), 

excessive weight and obesity (20%), hyperglycemia (18%) and hypertension (11%). Frequency of 

these abnormalities was lower among young women as compared to a general Polish population, 

while among young men this disorder was as frequent as in elder part of the general population. 

According to obtained results, frequency of the metabolic disorders, a known risk factor in 

cardiovascular diseases and diabetes, is high among men, and explains higher incidence of these 

diseases in the middle aged men group. Somewhat disturbing is the fact that some of the individuals 

who volunteered for the study were not aware of their metabolic disorder condition. I have found an 

elevated number of the cases with metabolic syndrome and individuals who were metabolically 

obese with normal weight (MONW).  

In the same group of young adults (BMI<25 kg/m2) I have also found metabolic syndrome in 16% of 

the individuals, while 23% of the participants showed MONW symptoms. The metabolic syndrome 

was more frequent among men (41% men vs. 7% women), while normal weight obesity was 

dominant in women (7% men vs. 29% women). Such gender differences point to a different nature of 

the disorder and to a need for gender specific diagnosis and prophylaxis, as well as for a further 

evaluation of the accepted criteria and clinical practice in MONW diagnosis in young adults.  



Increase in a number of positive test criteria defining metabolic syndrome and slower return to a 

fasting level of the glucose concentration in OGTT, were indicative of insulin resistance and change in 

insulin secretion efficacy by pancreatic β–cells. This indicates a growth in liver and peripheral insulin 

resistance  and worsening of the β-cell ability to compensate for insulin deficiency in individuals with 

metabolic syndrome and in those who were subjected to OGTT and showed glucose concentration 

above the fasting level. The GLP-1 concentration in young individuals with normal carbohydrate 

metabolism was the same during the OGTT and when they were fasting. This result is somewhat 

surprising and can be explained for the healthy individuals by a rapid drop in glucose concentration 

to its fasting level during first 60 min. of the OGTT.  

Frequency of the insulin resistance as determined by two indicators HOMA1-IR and Matsuda was 

36% and 33%, respectively. The highest probability of the insulin resistance was observed for 

individuals with BMI ≥ 25, for diagnosed cases of the metabolic syndrome and for those of the 

participants who during the OGTT showed no recovery after the glucose challenge. The presence of 

the metabolic syndrome was the highest predictor at the basal (fasting) stage of the study. In case of 

the indicators calculated for an active state, metabolic syndrome and glucose remaining at the 

concentration above its fasting level, are both independent predictors of the insulin resistance. The 

additional blood sampling during OGTT (60 min.) and by broadening the scope of the laboratory tests 

it was possible to obtain new data, essential in determining degree and type of the insulin resistance. 

It is possible to obtain information concerning aberrant glucose utilization by tissues even before the 

onset of the insulin resistance, when observing hyperglycemia at the point of fasting and after the 

glucose challenge. It appears that glucose analysis at 60 min. of the GOTT may allow stratifying the 

risk of the diabetes. The insulin resistance profile evaluation and early diagnosis of the disorder may 

help to introduce preventive measures that will help to lower the risk of the cardiovascular disease 

and that of the diabetes. 

The progression of the diseases of civilization can be stopped in future generations by introduction of 

the adequate detection diagnostic tools and by making life-style changes at the early stages of the 

insulin resistance.  

 


