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Introduction. A World Health Organization (WHO) conference on a “second wave”
epidemic of cardiovascular diseases, directly linked to arterial sclerosis (AS), predicts that
in 2020 cardiovascular diseases will most likely be the leading cause of death in the world.
The development of AS begins in youth and progresses with age. It’s intensity depends
on the risk factors involved, such as: smoking, hypertension, obesity and fat and sugar
disorders in the body.
Aim. The aim of this study was to establish the risk factors of cardiovascular diseases and
their existence, among the youth of the upper gymnasium school.
Material and methods. The research was conducted using 511 volunteer students from upper
and lower gymnasium schools, between 16-19 years of age. Our research methods included:
a diagnostic questionnaire, the measurement of blood pressure (BP) and anthropometric
measurements. In the statistical study, we used chi-square independence testing, the V-Kramer
test and the tau-b Kendall test; the level of changes α = 0.05 – was used.
Results. Over a half of the study group (52.5%) was characterised with the lack of
recommended physical activity, much more common in girls than boys (p = 0.000), just
like smoking (p = 0.009) which was declared by 39.7% of the interviewed youth. In turn,
a heightened value of systolic and diastolic pressure occurred more often in boys (19.6%)
than in girls (12.1%); (p = 0.000 vs. p = 0.003). Excessive body mass was noted in 15.7%
of the respondents, also more often in boys than in girls (p = 0.02), and abdominal
obesity occurred in 10.2% of the respondents, with no significant differences between the
sexes. 42.3% of the respondents showed one, 29.9% showed two and 18.8% showed three
atherosclerosis risk factors. 9.0% of the study group showed 4 and more such risk factors.
Accumulation of atherosclerosis risk factors occurred significantly more often in girls than
in boys (p = 0.002).
Conclusions. In all the respondents at least one atherosclerosis risk factor was found, and
in over half of the study group, more frequently in girls than in boys, an accumulation of
two or more risk factors was observed. Lack of recommended physical activity was the
most frequent atherosclerosis risk factor occurring in the youth.

Wstęp
Epidemia chorób układu sercowo-naczyniowego (ChSN)
stanowi naczelny problem zdrowotny, a zmniejszenie śmiertelności z powodu tych chorób i ich następstw jest jednym z priorytetowych zadań opieki zdrowotnej w krajach
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rozwiniętych (1). Miażdżyca leżąca u podstaw większości
ChSN jest metaboliczną chorobą o wielu czynnikach przyczynowych i złożonej patogenezie. Początkowe zmiany
miażdżycowe w tętnicach mogą występować już we wczesnym dzieciństwie (2), dlatego w coraz większym stopniu
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stają się problemem zdrowotnym populacji w wieku rozwojowym (3, 4). Z kolei nasilenie tych zmian, a tym samym
zagrożenie ChSN jest ściśle powiązane z występowaniem
czynników ryzyka miażdżycy (5). Wprawdzie wpływ pojedynczego czynnika na prawdopodobieństwo wystąpienia ChSN
w określonym czasie u danej osoby jest niewielki, jednak już
współistnienie dwóch i więcej czynników istotnie zwiększa
to ryzyko (6). Wśród „miażdżycowych” czynników ryzyka
wyróżniamy te, na które nie mamy wpływu, jak również te,
które możemy skutecznie zwalczać, zmniejszając prawdopodobieństwo rozwoju choroby. Do najważniejszych czynników
modyfikowalnych, których lista stale się poszerza, zaliczamy: nadciśnienie tętnicze, nadmierną masę ciała, otyłość
brzuszną, palenie tytoniu, dyslipidemię, cukrzycę, złe nawyki
żywieniowe oraz stres (2, 7). Z kolei do czynników kardioprotekcyjnych należą przede wszystkim konsumpcja owoców
i warzyw oraz regularna aktywność fizyczna. Niestety nieprawidłowe zachowania zdrowotne dotyczące wspomnianych
czynników ochronnych przekształcają je w dodatkowe czynniki ryzyka. Znaczne rozpowszechnienie „miażdżycowych”
czynników ryzyka w społeczeństwie uzasadnia konieczność
ich wykrywania oraz podejmowania ukierunkowanych działań profilaktycznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Albowiem ograniczanie występowania czynników ryzyka
i propagowanie czynników kardioprotekcyjnych zmniejsza
umieralność i chorobotwórczość, zwłaszcza u osób z jeszcze
nierozpoznaną chorobą układu krążenia (8).

Cel pracy
Celem pracy jest ocena rozpowszechnienia wybranych
czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego
oraz ich współwystępowania wśród młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w latach 2011-2013 metodą
wywiadu z użyciem autorskiego kwestionariusza w losowo
wybranych szkołach ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego, wśród 511 uczniów w wieku od 16 do 19 lat i ich
rodziców. Na podstawie liczebności populacji obliczono
wielkość badanej próby, która pozwalała na wnioskowanie
wyników z błędem oszacowania ± 3,5%, przy poziomie
istotności p < 0,05. Szczegółowy schemat doboru populacji
do badań przedstawiono na rycinie 1.
Wśród młodzieży zakwalifikowanej do badania przeprowadzono wywiad oraz pomiary. Wywiad ukierunkowany był
na wybrane elementy stylu życia i związane z nim zachowania zdrowotne. W ramach pomiarów wykonano: pomiar CT
krwi przygodny i w warunkach podstawowych oraz pomiary
antropometryczne. Pomiary ciśnienia wykonano metodą
osłuchową, przy pomocy aparatu rtęciowego (Amido San, nr
0483). Do oceny i klasyfikacji CT zmierzonego w warunkach
podstawowych posłużono się jego średnią wartością z trzech
przeprowadzonych pomiarów. Analizę uzyskanych wyników
przeprowadzono oddzielnie dla komponenty skurczowej
i rozkurczowej. Ze względu na rozpiętość wiekową badanej
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grupy, wartości ciśnienia osób poniżej 18. r.ż. sklasyfikowano
na podstawie siatek centylowych dla danego wieku, płci
i wzrostu (9), natomiast wartości ciśnienia starszej młodzieży
oceniano według norm dla osób dorosłych (10). Pomiary
antropometryczne obejmowały: pomiar obwodu ramion,
pomiar wysokości ciała (z dokładnością do 10 mm), pomiar masy ciała (z dokładnością do 100 g), pomiar obwodu
pasa (WC) z dokładnością do 10 mm. Pomiary wysokości
i masy ciała wykonano na wadze lekarskiej ze wzrostomierzem u młodzieży bez wierzchniej odzieży i butów. Obwód
pasa zmierzono taśmą antropometryczną, w pozycji stojącej
z równomiernie rozłożonym ciężarem ciała na obu stopach
i po opróżnieniu pęcherza moczowego. Pomiar obwodu pasa
wykonano pod koniec swobodnego wydechu, między dolnym brzegiem łuków żebrowych a górnym brzegiem talerzy
biodrowych. Na podstawie uzyskanych pomiarów wzrostu
i masy ciała obliczono wskaźnik antropometryczny masy ciała – Body Mass Index (BMI = masa ciała w kg/wzrost w m2).
Wyniki pomiarów i wskaźników antropometrycznych zaszeregowano do odpowiednich zakresów centylowych oraz
obowiązujących norm, uzyskując klasyfikacje BMI (11, 12)
oraz ocenę dystrybucji tkanki tłuszczowej (1, 13). Analizie
poddano 6 wybranych czynników ryzyka ChSN, zgodnie z ich
przyjętymi definicjami:
1. Podwyższone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi (SCT) (na podstawie klasyfikacji uśrednionych,
z trzech pomiarów w warunkach podstawowych, wartości SCT): ≥ 90 cc dla płci i wieku lub ≥ 130 mm Hg.
2. Podwyższone wartości rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi (RCT) (na podstawie klasyfikacji uśrednionych,
z trzech pomiarów w warunkach podstawowych, wartości RCT): ≥ 90 cc dla płci i wieku lub ≥ 85 mm Hg.
3. Nadmierna masa ciała (na podstawie klasyfikacji wskaźnika BMI): ≥ 85 cc dla płci i wieku lub ≥ 25,0 kg/m2.
4. Otyłość brzuszna (na podstawie klasyfikacji wskaźnika
WC): ≥ 95 cc dla płci i wieku lub ≥ 94 cm dla mężczyzn
i ≥ 80 cm dla kobiet.
5. Brak zalecanej aktywności fizycznej (na podstawie kwestionariusza ankiety – subiektywna ocena w zakresie podejmowanej aktywności fizycznej): liczba dni w tygodniu
poniżej 5, w których badani poświęcali na różne formy
aktywności fizycznej co najmniej 60 minut. Zgodnie
z wytycznymi ekspertów (14) co najmniej 5 takich dni
w tygodniu oznacza poziom aktywności ruchowej zaspokajający podstawowe potrzeby młodego człowieka.
6. Regularne palenie papierosów (na podstawie kwestionariusza ankiety – subiektywna ocena w zakresie wybranych
zachowań zdrowotnych dotyczących stosowania substancji psychoaktywnych): palenie min. 10 sztuk papierosów
tygodniowo przez okres min. jednego roku.
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę dyrektorów
wylosowanych szkół oraz władz oświatowych i ochrony zdrowia. Komisja Bioetyczna Wydziału Medycznego UR w Rzeszowie zaakceptowała badanie (Decyzja nr 1/10/2007), które
było zgodne z Deklaracją Helsińską. Badanie przeprowadzono w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum
Medycyna rodzinna 1A/2018

Wybrane czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego związane z miażdżycą tętnic jako problem zdrowotny wśród...

Ryc. 1. Schemat doboru populacji do badań

Badań Innowacyjnych” realizowanego przez Uniwersytet
Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, nr
umowy UDA-RPPK.01.03.00-18-004/12-00.
Zgromadzone dane opracowano statystycznie przy pomocy programu PASW/SPSS 17.0. Analizę danych prowadzono za pomocą metod statystyki opisowej oraz wnioskowania
statystycznego na podstawie analizy jednoczynnikowej za
pomocą testów: niezależności chi-kwadrat, V-Kramera oraz
tau-b Kendalla. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie
tabelarycznej, a w obliczeniach statystycznych za poziom
znamienności przyjęto wartość α = 0,05.

Wyniki
Badana młodzież to uczniowie w wieku od 16 do 19 lat,
z czego 50,3% to chłopcy, a 49,7% to dziewczęta (p = 0,87).
Średni wiek dziewcząt to 17,4 ± 1,4 roku, a chłopców 17,8
± 1,9 roku (p = 0,69). Wśród 6 analizowanych czynników
ryzyka ChSN, w badanej grupie co drugi respondent deklarował brak zalecanej aktywności fizycznej, co trzecia osoba
przyznała się do regularnego palenia papierosów, a prawie
1/5 charakteryzowała się podwyższonymi wartościami SCT.
Niemal co szósty respondent był otyły lub miał nadwagę,
u co ósmego występowały podwyższone wartości RCT,
a u 1/10 odnotowano otyłość brzuszną (ryc. 2).

Ryc. 2. Częstość występowania wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w badanej populacji
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Brak zalecanej aktywności fizycznej oraz regularne palenie papierosów istotnie częściej dotyczyły dziewcząt niż
chłopców (p = 0,000 vs. p = 0,009). Z kolei u chłopców istotnie częściej niż u dziewcząt występowały takie czynniki, jak:
podwyższone wartości SCT (p = 0,000) i RCT (p = 0,003) oraz
nadmierna masa ciała (p = 0,02). W odniesieniu do otyłości
brzusznej nie występowały znamienne różnice w zakresie
płci (p = 0,52) (tab. 1).
Występowanie jednego z analizowanych czynników
ryzyka dotyczyło aż 42,3% młodzieży, prawie 1/3 charakteryzowała się współwystępowaniem dwóch czynników,
a niemal 1/5 – trzech czynników ryzyka. Wśród 46 osób
współwystępowały cztery i więcej różne czynniki, w tym
u 6 osób występowały wszystkie analizowane czynniki
ryzyka (ryc. 3). Współwystępowanie dwóch i więcej czynników ryzyka istotnie częściej dotyczyło chłopców niż dziewcząt (p = 0,002) (tab. 2).

Dyskusja
Według prognoz WHO w 2020 roku śmiertelność z powodu ChSN przekroczy poziom 20 milionów (15). Scenariusz ten jest wysoce prawdopodobny, ponieważ choroby
układu sercowo-naczyniowego w dalszym ciągu stanowią
główną przyczynę zgonów, w tym także przedwczesnych,
w większości krajów europejskich (16), również w Polsce.
Pomimo istotnego postępu poczynionego w dziedzinie
przeciwdziałania przedwczesnej umieralności na podłożu
kardiologicznym, nadal z tych przyczyn umiera prawie co
drugi Polak (46%), a sytuacja taka utrzymuje się już od
wielu lat. Choroby układu krążenia częściej dotykają kobiet,

Ryc. 3. Współwystępowanie wybranych czynników ryzyka chorób
układu sercowo-naczyniowego w badanej populacji

także umieralność wskutek tych schorzeń jest zdecydowanie wyższa u kobiet (51%) niż wśród mężczyzn (41%).
Co ciekawe, zapisy w aktach zgonów z ostatnich lat o tzw.
uogólnionej i nieokreślonej miażdżycy dotyczyły zgonów
osób już począwszy od 50. roku życia, a sporadycznie
występowały także w przypadku osób zmarłych w wieku
poniżej 30 lat (17). Mimo sukcesywnej tendencji spadkowej wskaźników umieralności z powodu ChSN w Polsce,
nadal w porównaniu do krajów Europy Zachodniej są one
niemal 2,5 raza większe (17). Zła sytuacja epidemiologiczna Polski w tym zakresie ściśle wiąże się ze stylem życia
statystycznego Polaka, który obfituje w negatywne zachowania zdrowotne, predysponujące do rozwoju miażdżycy.

Tab. 1. Wybrane czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego a płeć badanej populacji

Wybrane czynniki
ryzyka

Status

Chłopcy (N = 257)

Dziewczęta (N = 254)

N

%

N

%

N

%

Brak zalecanej
aktywności fizycznej

Tak

268

52,5

105

40,9

163

64,2

Nie

243

47,5

152

59,1

91

35,8

Podwyższone
wartości SCT

Tak

100

19,6

74

28,8

26

10,2

Nie

411

80,4

183

71,2

228

89,8

Tak

203

39,7

89

34,6

114

44,9

Nie

308

60,3

168

65,4

140

55,1

Nadmierna masa
ciała

Tak

80

15,7

49

19,1

31

12,2

Nie

431

84,3

208

80,9

223

87,8

Podwyższone
wartości RCT

Tak

62

12,1

45

17,5

17

6,7

Nie

449

87,9

212

82,6

237

93,3

Tak

52

10,2

24

9,3

28

11,0

Nie

459

89,8

233

90,7

226

89,0

Palenie papierosów

Otyłość brzuszna

14

Płeć

Ogółem

p

p = 0,000

p = 0,000

p = 0,009

p = 0,02

p = 0,003

p = 0,52
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Tab. 2. Współwystępowanie wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego a płeć badanej populacji
Współwystępowanie wybranych czynników ryzyka
Płeć

1 czynnik

2 czynniki

3 czynniki

4 i więcej
czynników

Ogółem

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Chłopcy

117

54,2

76

49,7

35

36,5

19

41,3

257

50,3

Dziewczęta

99

45,8

77

50,3

57

63,5

27

58,7

254

49,7

Ogółem

216

100,0

153

100,0

96

100,0

46

100,0

511

100,0

Niepokojący jest fakt, że wspomniane czynniki ryzyka obserwowane są nie tylko w populacji ludzi dorosłych. Coraz
częściej odnotowywane są wśród dzieci i młodzieży, co
w aspekcie występowania dyskretnych zmian miażdżycowych już w wieku rozwojowym stanowi poważny problem
zdrowotny w tej grupie wiekowej (3, 4).
Na szczycie wymienianych modyfikowalnych czynników
ryzyka miażdżycy znajduje się nadciśnienie tętnicze. Jest ono
uznanym, niezależnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi
wielu chorób układu krążenia. Ryzyko zachorowania na
chorobę niedokrwienną serca jest u osób z NT 2,5-krotnie
większe niż u osób z ciśnieniem prawidłowym (18). W populacji dorosłych Polaków około 32% choruje na NT, z czego 1/3
nie jest świadoma jego istnienia (19). Problem pierwotnego
NT dotyczy także dzieci i młodzieży i wykazuje zdecydowanie
tendencję wzrostową. W ostatnim ogólnopolskim badaniu,
w ramach programu OLAF, nadciśnienie tętnicze wśród
dzieci i młodzieży oszacowano na 2% (20). W badaniach
własnych skurczowe NT stwierdzono u 7,2%, a rozkurczowe
u 3,7% młodzieży. Z kolei skurczowy lub rozkurczowy stan
przednadciśnieniowy odnotowano odpowiednio u 12,3
i 8,4%. Są to wartości dość niepokojące, zważywszy na fakt,
że dzieci i młodzież wchodząca w wiek dojrzały z wyższymi
parametrami ciśnienia częściej w wieku dorosłym choruje
na NT, a obecność podwyższonych wartości CT w młodym
wieku ma istotne znaczenie w kształtowaniu ryzyka NT
w populacji osób dorosłych. Ciśnienie tętnicze w przedziale
120-129 mm Hg skurczowe oraz 80-84 mm Hg rozkurczowe
wiąże się z dwukrotnie, a 130-139 i 85-89 mm Hg – z ponad
pięciokrotnie wyższym ryzykiem rozwoju nadciśnienia niż
przy wartościach optymalnych (21, 22). Jak wynika z badań
u dzieci z granicznym NT pierwotnym, zaledwie w ciągu
4 lat dochodzi do utrwalenia nadciśnienia (6). Nadciśnienie
tętnicze stanowi dominujący czynnik, mający miażdżycorodne oddziaływanie, a co za tym idzie – jego modyfikacja
może przynieść bardzo korzystne wyniki. Obniżając wartości
ciśnienia tętniczego, można uzyskać znaczny spadek incydentów wieńcowych (18), a w połączeniu z redukcją stężenia
cholesterolu może on sięgnąć ponad 30%.
Drugim uznanym czynnikiem ryzyka miażdżycy jest
palenie papierosów, które zwiększa ryzyko wystąpienia
choroby wieńcowej w każdym przedziale wiekowym, szczególnie u osób młodych. Zagrożenie wystąpienia incydentu
Medycyna rodzinna 1A/2018

p

p = 0,002

wieńcowego u palaczy jest co najmniej dwukrotnie większe, a zawał serca występuje o 10 lat wcześniej niż u osób
niepalących (18). Natomiast po zaprzestaniu palenia ryzyko
choroby wieńcowej zmniejsza się o połowę (23). Palenie
papierosów przez WHO zostało uznane za największe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zagrożenie to odnosi się
zwłaszcza do populacji w wieku rozwojowym. Powszechnie
wiadomo, że działanie dymu tytoniowego może powodować
nieodwracalne zmiany w dojrzewającym organizmie, tym
bardziej niepokojący jest fakt, że pierwsze próby podejmowania palenia papierosów sięgają okresu dzieciństwa
i wczesnej młodości. Szacuje się, że w Polsce każdego dnia
około 500 młodych ludzi rozpoczyna palenie papierosów,
a większość stałych palaczy zaczyna swoją przygodę z tym
nałogiem jeszcze przed ukończeniem 25. r.ż., najczęściej
w okresie dzieciństwa lub dojrzewania. Z różnych badań
wynika, że wśród młodzieży papierosy pali od 35 do 65%
osób i coraz częściej i więcej palą dziewczęta niż chłopcy (24-27). W badaniach własnych do regularnego palenia
min. 10 sztuk papierosów tygodniowo przyznało się 19,4%
badanych i nałóg ten istotnie częściej dotyczył dziewcząt niż
chłopców (p = 0,001).
Kolejnym ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi
miażdżycy jest nadmierna masa ciała. Szczególnie wśród
dzieci i młodzieży otyłość jest jednym z najważniejszych
zagrożeń zdrowotnych, zarówno epidemiologicznych, jak
i klinicznych i zaliczana jest do głównych czynników ryzyka
sercowo-naczyniowego (28). U około 60% dzieci z nadmierną masą ciała stwierdza się jeden z biochemicznych
czynników ryzyka ChSN, a u około 25% – dwa i więcej
czynników. Otyłość w tej grupie wiekowej często utrzymuje
się również w późniejszym okresie życia, zwiększając przez
to ryzyko wielu zaburzeń stanu zdrowia, które z otyłością
są związane (29). Częstość występowania otyłości prostej,
głównie wśród dzieci i młodzieży, wzrasta na tyle szybko,
że przypisuje się jej charakter epidemii, a nawet pandemii, i jest poważnym problemem zdrowia publicznego
w społeczeństwach nie tylko wysoko uprzemysłowionych.
Otyłość stanowi złożony zespół zaburzeń metabolicznych,
w powstawaniu którego odgrywają rolę zarówno czynniki
genetyczne, jak i środowiskowe, związane z zachowaniami
antyzdrowotnymi, takimi jak postępujący spadek aktywności fizycznej oraz wzrost spożycia wysokokalorycznego
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pożywienia, w tym potraw typu fast food (30). Światowa
Organizacja Zdrowia podaje, iż problem otyłości dotyczy
400 mln, a nadwagi ponad 1,6 mld osób dorosłych na świecie. Występowanie tego zjawiska obserwuje się również
we wszystkich innych grupach wiekowych. W ostatniej
dekadzie XX wieku, na podstawie długoletnich badań
przeprowadzonych w różnych częściach świata, liczba
osób otyłych w grupie wiekowej do 18. roku życia potroiła
się. Natomiast w Europie ocenia się, że co piąte dziecko ma
nadmiernie zwiększoną masę ciała (31). W Polsce ponad
połowa ludności dorosłej ma nadmierną masę ciała, a odsetek otyłych wynosi około 20%. Natomiast wśród dzieci
i młodzieży nadwaga lub otyłość występują u około 1520% (20). Podobny odsetek nadmiernej masy ciała (15,7%)
odnotowano także w badaniach własnych.
W aspekcie zdrowotnym rozpatrywana jest nadmierna
masa ciała, jak również dystrybucja tkanki tłuszczowej.
W odniesieniu do zaburzeń metabolicznych i ich następstw
szczególnie istotne jest występowanie otyłości brzusznej (32, 33). W przeprowadzonych badaniach, u dzieci
i młodzieży z otyłością prostą brzuszne rozmieszczenie
tkanki tłuszczowej stwierdzono u około 40-50% (34, 35).
Na podstawie pomiarów obwodu talii wykonanych w ramach programu OLAF zespół badawczy dokonał oceny
częstości występowania otyłości brzusznej w reprezentatywnej populacji dzieci i młodzieży w Polce. Analiza danych
wykazała, że średni obwód talii był większy u chłopców
w każdej grupie wiekowej, w porównaniu do średniego
obwodu talii dziewcząt (p < 0,01). Uzyskane wartości,
w porównaniu z opublikowanymi wcześniej normami
krakowskimi, były większe zarówno dla chłopców (od 0,1
do 4,8 cm), jak i dziewcząt (od 0,6 do 5,1 cm) i zwiększały
się wraz z wiekiem (36). W badaniach własnych otyłość
brzuszna dotyczyła 1/10 respondentów, natomiast wśród
młodzieży z nadmierną masą ciała połowa charakteryzowała się otyłością brzuszną.
Istotnym czynnikiem, który predysponuje zarówno do
rozwoju otyłości, jak również chorób układu sercowo-naczyniowego, jest ograniczona aktywność fizyczna. Niedostatki w zakresie aktywności fizycznej pogarszają m.in.
systemy kontrolujące przebieg procesów metabolicznych
oraz sprzyjają utrzymywaniu się zwiększonych poziomów
cholesterolu i wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy
krwi, przyczyniając się tym samym do rozwoju otyłości,
NT oraz innych schorzeń układu krążenia (37, 38). Na przestrzeni lat obserwuje się niestety systematyczny spadek
aktywności i sprawności fizycznej. Rozwój cywilizacji,
połączony z wysoką mechanizacją i automatyką, spowodował znaczne ograniczenie wysiłku fizycznego w pracy
zawodowej i w codziennym życiu. Siedzący tryb życia
stanowi poważny problem zdrowia publicznego. Odsetek
osób o zbyt małej aktywności sięga w wielu krajach 60-70% dorosłych (39, 40) i przynajmniej 30-60% dzieci i młodzieży (27, 40). Wyniki badań własnych potwierdzają te
niezbyt optymistyczne dane, ponieważ ponad połowa ankietowanych (52,5%) deklarowała ograniczoną aktywność
16

fizyczną. Sytuacja ta niestety prowadzi nieuchronnie do
dramatycznych skutków zdrowotnych i społecznych, w postaci zwiększonej umieralności zarówno ogólnej, jak i z powodu schorzeń układu krążenia. Tymczasem aktywność
fizyczna związana z wydatkiem energetycznym powyżej
4200 kJ/tydz. (tj. powyżej 1000 kcal/tydz.) wiąże się z około
30% redukcją śmiertelności ogólnej oraz 30-50% redukcją ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej (40). Wielu
autorów podkreśla, że w strategii zdrowia publicznego
największe korzyści zdrowotne przynosi nakłanianie osób
prowadzących dotychczas siedzący tryb życia do zwiększenia codziennej aktywności fizycznej oraz do wykonywania
regularnych ćwiczeń, szczególnie tych prostych i najbardziej dostępnych.
Badania nad miażdżycą u ludzi młodych, poza wpływem
poszczególnych czynników ryzyka tej choroby na poziom
nasilenia zmian miażdżycowych, wskazują dodatkowo na
istotne znaczenie ich sumarycznego występowania (41).
Im większa liczba czynników ryzyka, tym szybciej dochodzi do zmian miażdżycowych, obejmujących znaczną
powierzchnię tętnic. Dodatkowo częstość występowania
w tętnicach wieńcowych zmian miażdżycowych istotnie
wzrasta wraz z liczbą współistniejących czynników ryzyka (6). Badania prowadzone w populacji wieku rozwojowego wskazują na łączne występowanie dwóch i więcej
miażdżycowych czynników ryzyka u jednej osoby u około
15-65%, przy czym odsetki te maleją wraz ze wzrostem
liczby skumulowanych czynników (42, 43). Zjawisko to
potwierdzają także wyniki badań własnych. Prawie 60% badanej młodzieży charakteryzowało się współistnieniem
dwóch i więcej różnych czynników, a u 9% odnotowano współistnienie od 4 do 6 miażdżycowych czynników
ryzyka. Co ciekawe, zwiększone ilości skumulowanych
czynników były bardziej charakterystyczne dla dziewcząt
niż chłopców. Uzyskane dane wpisują się w wyniki badań
innych autorów, którzy zwracają uwagę na coraz większe
znaczenie płci żeńskiej w zachorowalności i umieralności na
ChSN (26, 44). Wykazują również, że współistnienie trzech
lub więcej czynników ryzyka trzykrotnie zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju choroby wieńcowej u mężczyzn,
zaś aż sześciokrotnie właśnie u kobiet (45).
Choroby układu sercowo-naczyniowego są powodem
wielokrotnych hospitalizacji pacjentów, pogorszenia ich
sprawności czy wręcz prowadzą do inwalidztwa, a to generuje bardzo duże koszty społeczno-ekonomiczne. Przykładowo oszacowany całkowity koszt leczenia choroby niedokrwiennej serca wynosi około 8,5 mld PLN, z czego połowa
to koszty hospitalizacji oraz badań diagnostycznych. Suma
ta nie obejmuje dodatkowych kosztów społecznych w postaci renty, zasiłków rehabilitacyjnych czy też chorobowych
przeznaczanych dla osób z czasową lub stałą niezdolnością
do pracy. W związku z powyższym każdy etap prewencji,
a szczególnie pierwszorzędowej, w odniesieniu do czynników ryzyka i samych schorzeń układu sercowo-naczyniowego powinien zająć priorytetowe miejsce w koncepcji
zdrowia publicznego (7). Znaczne rozpowszechnienie,
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jak również współistnienie miażdżycowych czynników
ryzyka wśród badanej młodzieży wskazują na konieczność
podejmowania działań prewencyjnych adresowanych do
populacji dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem środowiska
rodzinnego oraz szkolnego, czyli społeczeństw kształtujących w okresie rozwojowym zachowania zdrowotne.
Pierwotna profilaktyka ChSN w tej grupie wiekowej powinna być realizowana na trzech płaszczyznach: promocji
zdrowia, identyfikacji młodzieży o dużym ryzyku zachorowania oraz interwencji w wyselekcjonowanej grupie osób.
Podejmowane działania profilaktyczne powinny opierać
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się na rzetelnej ocenie czynników ryzyka oraz poziomu ich
nasilenia, pozwalającej na dobór intensywności zapobiegawczych interwencji.

Wnioski
U wszystkich badanych osób stwierdzono co najmniej
jeden, a u ponad połowy odnotowano kumulowanie się
dwóch i więcej czynników ryzyka wystąpienia miażdżycy,
częściej u dziewcząt niż chłopców. Brak zalecanej aktywności fizycznej był najczęstszym czynnikiem ryzyka miażdżycy
występującym wśród młodzieży.
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