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Streszczenie  

 
Wstęp:  Zespół metaboliczny (ZM) jest kompleksem licznych zaburzeń takich jak otyłość, 

dyslipidemia, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, hiperinsulimemia, oporność na insulinę oraz 
hiperglikemia. Większość z tych zaburzeń powiązana jest z przewlekłym procesem zapalnym, którego 
wykładnikiem jest między innymi  CRP. Zaburzenie gospodarki lipidowej, określane jako mieszana 
dyslipidemia, jest zjawiskiem najczęściej występującym u osób z ZM, a znaczenie apolipoproteiny C1 
w zaburzeniach gospodarki lipidowej w populacji ogólnej, a szczególnie u pacjentów z ZM pozostaje 
do końca niewyjaśnione.  

 
 
Cel badania:  określenie w surowicy osób z ZM stężenia CRP jako podstawowego markera 

stanu zapalnego oraz stężenia apolipoproteiny C1, a także wyznaczenie ewentualnej korelacji między 
stężeniami CRP i ApoC1.   

 
 
Materiał i metoda:  badanie przeprowadzono wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice 

Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-
Radeckiego we Wrocławiu w latach 2010 – 2011. Do badania włączono 81 osób w wieku od 21 do 83 
lat, z których 51 osób z cechami ZM stanowiło grupę badaną i 30 osób bez cech ZM traktowano jako 
grupę kontrolną. Badania obejmowały wywiad chorobowy, badanie przedmiotowe, w tym wyznaczenie 
wskaźnika BMI, pomiar obwodu talii oraz pomiar ciśnienia tętniczego, oraz badania laboratoryjne: 
stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, LDL, trójglicerydów, stężenie glukozy, stężenie 
CRP oraz apoC1.  

 
W analizie statystycznej zastosowano współczynnik korelacji liniowej Pearsona  

odzwierciedlający stopień liniowej zależności pomiędzy dwoma zestawami danych. Istotność tej 
współzależności badana była testem t-studenta. Do analizy danych zastosowano również test U 
Manna–Whitneya – celem weryfikacji hipotezy o nieistotności różnic pomiędzy medianami badanej 
zmiennej w dwóch populacjach.  Niezależnie od wykonania analizy zmiennej ciągłej (stężeń ApoC1 i 
hsCRP), w poszukiwaniu potencjalnych zależności wykonano także analizę zmiennej dychotomicznej, 
mającej szczególne zastosowanie w sytuacjach, kiedy zmienne mają duży rozrzut, i znalezienie 
korelacji między nimi jest trudne. W analizie zmiennej dychotomicznej dokonano zamianę zmiennej 
ciągłej na zerojedynkową, a podziału zbioru zmiennej na 2 grupy dokonano w oparciu o medianę jako 
przyjęty punkt odcięcia.  
 
 

Wyniki:  w przedstawionej pracy wykazano wyższe stężenie CRP w grupie osób z ZM w 
porównaniu z osobami bez cech ZM. U osób z ZM z BMI≥30 stężenie CRP było istotnie wyższe niż u 
osób z ZM z BMI<30. Nie stwierdzono powiązania między podwyższonym stężeniem ApoC1 a 
obecnością ZM, a także nie wykazano istnienia korelacji pomiędzy stężeniem ApoC1 i CRP o osób z 
ZM. Stwierdzono, że występowanie co najmniej dwóch „lipidowych składowych” (niski HDL, wysokie 
TG, podwyższony obwód talii) niezależnie od faktu rozpoznania ZM jest powiązane z wyższym 
stężeniem ApoC1 (5,7 czyli mediany), i/lub CRP (ponad medianę czyli 2,5). 

 
 
Wnioski: Stężenie CRP jest podwyższone u pacjentów z zespołem metabolicznym, co może 

świadczyć o obecności stanu zapalnego. Wzrost stężenia CRP jest wyraźniejszy u osób z ZM i 
otyłością. Stężenie ApoC1 nie zmienia się u osób z ZM, a wzrasta u osób z niskim HDL, wysokimi TG 
oraz podwyższonym obwodem talii, niezależnie od obecności ZM. Nie wykazano korelacji między 
stężeniem ApoC1 i CRP u osób z ZM.  
 

 


