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Temat: Przyczyny otyłości człowieka i sposoby jej zapobiegania. 

 

Dzisiejszy temat poświęcimy otyłości. Dowiemy się czym jest, jak do niej dochodzi i co robić, by jej 

uniknąć. 

O otyłości i konieczności walki z nią mówi się ostatnio coraz więcej. Otyłość to już choroba 

cywilizacyjna, ponieważ boryka się z nią coraz większy odsetek społeczeństwa. Otyłość jest uznawana 

obecnie za chorobę przewlekłą, a nadwaga za schorzenie prowadzące do otyłości. Jakie są przyczyny 

otyłości? Czy otyłość należy rozpatrywać w aspekcie epidemii? 

Otyłość a nadwaga - jakie są różnice? 

Otyłość oraz nadwaga często używane są w społeczeństwie jako synonimy. Jednak z medycznego 
punktu widzenia określają one nieco inne jednostki chorobowe. Oba definiowane są jako nadmierna 
ilość tkanki tłuszczowej, jaka została zgromadzona w organizmie, co wpływa bardzo często na 
pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub stwarza podstawy do tego, aby stan zdrowia uległ 
pogorszeniu.  
 
Różnica między nadwagą a otyłością określana jest na podstawie ilości nadmiernej tkanki 
tłuszczowej, jaka została zmagazynowana. Poziom ten ustala się na podstawie dwóch kluczowych 
przesłanek.  
Pierwszą z nich jest wskaźnik BMI, czyli indeks masy ciała. Drugi z czynników odwołuje się do wartości 
proporcji, jaką oblicza się na podstawie masy ciała określonej w kilogramach do wzrostu wyrażonego 
w metrachpodniesionych do kwadratu. Jakie wskaźniki uznawane są za graniczne wartości nadwagi 
oraz otyłości?  
 
Przyjęte normy: 

- nadwaga, gdy BMI u osoby, która ukończyła 15 lat jest równy bądź większy niż 25, ale niższy niż 30, 

- otyłość, gdy BMI osiągnie co najmniej wartość 30. 

Tak określone przedziały regulujące kwestie otyłości i nadwagi nie dotyczą jednak dzieci, które nie 
ukończyły jeszcze 15. roku życia. Również u osób starszych oraz kobiet w ciąży, określenie nadwagi i 
otyłości nie powinno ograniczać się wyłącznie do oszacowania wartości BMI.  

Rodzaje otyłości: 

- otyłość umiarkowana, gdy BMI znajduje się w 
przedziale 30–35, 
- otyłość znacząca, gdy BMI znajduje się w 
przedziale 35–40, 
- otyłość stanowiąca poważne ryzyko, gdy BMI 
przekracza wartość 40. 



Otyłość jest też różnicowana w zależności od przyczyny, która ją wywołuje. W tym przypadku 
wyróżnia się: 
- otyłość pierwotną (zwana prostą lub samoistną), której przyczyną są najczęściej czynniki 
środowiskowe, w tym spożywanie pokarmów o wysokiej kaloryczności, zbyt mała liczba posiłków 
- otyłość wtórną (objawową), związaną z zaburzeniami gruczołów wydzielania wewnętrznego, często 
rozwijająca się jako efekt innych chorób 

Przyczyny otyłości: 

- wolna przemiana materii – jeżeli energia dostarczana wraz z pożywieniem nie zostanie 
spożytkowana, wówczas jest magazynowana w postaci tkanki tłuszczowej i w ten sposób przyczynia 
się do otyłości, 
- predyspozycje genetyczne – u niektórych osób geny mają wpływ na szybsze przetworzenie energii i 
magazynowanie jej w tkance tłuszczowej, 
- wpływ czynników związanych z życiem płodowym (związany np. z nieodpowiednią dietą matki), 
- preferencyjne przemiany metaboliczne węglowodanów – u niektórych osób organizm sprawniej 
 metabolizuje węglowodany niż tłuszcze, co zwiększa skłonność do tycia, 
- brak uczucia sytości, u podstaw którego leżą m.in. zaburzenia regulacji neurohormonalnej, 
- ograniczenie tzw. termogenezy poposiłkowej, która oznacza wzrost w wytwarzaniu ciepła przez 
organizm po spożyciu pokarmu, na skutek zwiększenia zużycia energii, jaka jest potrzebna w procesie 
trawienia, 
- zaburzenia dotyczące czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, 
- nadmierne wydzielanie białek odpowiedzialnych za syntezę triglicerydów 
- nieodpowiednia dieta oraz nieregularne przyjmowanie posiłków, 
- zbyt mała aktywność fizyczna. 

Rozwój otyłości może być uwarunkowany wieloma zróżnicowanymi czynnikami, w tym głównie: 
środowiskowymi, socjoekonomicznymi, genetycznymi i psychologicznymi. Wbrew pozorom i 
powszechnym mitom na temat otyłości, predyspozycje genetyczne odpowiadają zaledwie za ok. 25% 
przypadków otyłości. Otyłość częściej diagnozowana jest u bliźniąt jednojajowych, a także u osób, 
których co najmniej jeden rodzić zmagał się nadmiernym przyrostem tkanki tłuszczowej. Co ważne, w 
przypadku, gdy otyłość występuje u obojgu rodziców ryzyko jej wystąpienia u dziecka zwiększa się aż 
13-krotnie. 
 
Największy wpływ na rozwój otyłości mają zdecydowanie czynniki środowiskowe, czyli: 
nieodpowiednio zbilansowana dieta i brak aktywności fizycznej. Przy czym nie bez znaczenia w tym 
kontekście jest to, że otyłość występuje przede wszystkim w krajach wysokorozwiniętych, ponieważ 
postęp technologiczny, zmniejszenie terenów zielonych i rozwój transportu, negatywnie wpływają na 
kondycję fizyczną współczesnego człowieka. Na korzyść otyłości działa również łatwy dostęp do 
wysoko przetworzonej żywności (zwłaszcza typu „fast food"), wysokokalorycznych przekąsek i 
produktów gotowych (zupek typu „instant”). 
Wśród środowiskowych czynników przyczyniających się do występowania otyłości można również 
wymienić zachowania żywnościowe, które związane są bezpośrednio z marketingiem i stosunkowo 
słabą świadomością na temat ogólnodostępnych produktów spożywczych (wiele osób nie czyta 
etykiet, a co więcej – nawet nie potrafi ich prawidłowo rozczytać). Istotną rolę w rozwoju otyłości 
odgrywają również uwarunkowania społeczno-kulturowe. W przypadku otyłości u dzieci duże 
znaczenie mają nawyki żywieniowe rodziców (uzależnione są one od wykształcenia i statusu 
socjoekonomicznego rodziny). 

 



Sposoby zapobiegania otyłości. 

Profilaktyka otyłości powinna polegać przede wszystkim na zmianach w zakresie postaw i zachowań, 
głównie osób dorosłych. Dzieci uczą się przez naśladownictwo i przeważnie powielają nieprawidłowe 
wzorce odżywiania przyjęte od rodziców. Wydaje się, że najistotniejszą kwestią powinno być 
budowanie świadomości społecznej w zakresie prawidłowych postaw żywieniowych i znaczenia 
aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka.  
 
Profilaktyka oparta na podejmowaniu świadomych wyborów powinna być prowadzona zarówno 
wśród dorosłych, którzy odpowiadają za swoje pociechy, jak i wśród dzieci, by kształtować ich 
świadomość od najmłodszych lat. W odniesieniu do dzieci ważne jest, aby dorośli nie wykorzystywali 
jedzenia jako sposobu na radzenie sobie ze stresem, uspokajania w sytuacjach trudnych czy 
wykorzystywania jako nagrody.  
 
Takie postępowanie może przyczynić się do tego, że w przyszłości dziecko w dokładnie takich samych 
sytuacjach będzie sięgało po jedzenie w celu rozładowywania stresu. A taki sposób myślenia i 
nadużywanie jedzenia oraz podjadanie między posiłkami to pierwszy krok do wystąpienia problemów 
związanych z nieprawidłową masą ciała. 

Ćwicz regularnie – jednym ze sposobów na zapobieganie otyłości jest unikanie siedzącego trybu 
życia. W końcu jest to bezpośrednio powiązane z przyrostem masy ciała. Brak ruchu powoduje 
nagromadzenie kalorii, a w konsekwencji otyłość. Twoje ciało musi mieć możliwość zużycia 
składników odżywczych, które otrzymuje z pokarmem. Najlepszym sposobem na to jest właśnie 
aktywność fizyczna. Ćwicz minimum 3-4 razy w tygodniu przynajmniej po 45 minut. Jeśli masa ciała 
nie pozwala Ci na podjęcie tych aktywności – zacznij od codziennych spacerów. 

Aktywności bezpieczne dla osób z otyłością: Aktywności niebezpieczne dla osób z otyłością: 
- ćwiczenia w wodzie,    - step, zumba, tabata, 
- wodny aerobic,    - ćwiczenia na trampolinach, 
- pływanie,     - akrobatyka, 
- nornic walking,    - skoki, 
- jazda na rowerze,    - wspinaczka, 

Zdrowo się odżywiaj – dbaj, by w Twojej diecie nie zabrakło warzyw, owoców, produktów mlecznych 
i pełnoziarnistych. Licz kalorie i unikaj regularnego spożywania produktów bogatych w cukry proste i 
tłuszcze nasycone (np. słodyczy). Ważne, by dieta była niskokaloryczna, ale równocześnie smaczna i 
zróżnicowana, tak aby bez wielkich wyrzeczeń dało się ją utrzymać. Ogranicz spożycie alkoholu do 
maksymalnie jednej lampki czerwonego wina na wieczór. Pamiętaj o regularnym odżywianiu się (5-6 
małych posiłków w regularnych odstępach). Ostatni (niewielki) 
posiłek jedz na 3-4 godziny przed snem. Prowadzenie dzienniczka 
spożytych produktów pozwala ocenić: - jakość diety i może pomóc 
ustalić częstotliwość posiłków (jedzenie w nocy, przekąski, 
pomijanie posiłków), - zachowania związane z jedzeniem 
emocjonalnym, - nawyki żywieniowe i - wyzwania środowiskowe 
wpływające na zdrowe odżywianie. Porady dietetyczne powinny 
zachęcać do zdrowego odżywiania i podkreślać potrzebę 
zwiększenia spożycia warzyw, fasoli, roślin strączkowych, 
soczewicy, zbóż, niesłodzonych płatków zbożowych i błonnika oraz 
zastąpienia wysokotłuszczowych produktów mleczarskich i mięs 
alternatywnymi produktami o niskiej zawartości tłuszczu. 



Regularnie monitoruj wagę – waż się jeden do dwóch razy w tygodniu i zapisuj swoją wagę w 
dzienniczku. Pomoże Ci to wychwycić niewielkie wzrosty masy ciała, zanim przeistoczą się w poważne 
problemy. 

Bądź wytrwały – przez cały czas pamiętaj o ćwiczeniach i zdrowym odżywianiu. Jeśli czujesz, że nie 
jesteś w stanie utrzymać diety, ustal sobie raz w tygodniu dzień, kiedy możesz od niej odstąpić. Nie 
znaczy to, że możesz wtedy jeść co i ile chcesz, ale możesz pozwolić sobie wtedy na małe „kulinarne 
szaleństwo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz przyczynić się do walki z otyłością, zacznij od siebie i swoich bliskich. Przestrzegajcie 
razem zaleceń dotyczących zdrowego stylu życiu i żywienia! 

W razie pytań zapraszam na e-dziennik. 

Pozdrawiam, 

Artur Paterek 


