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WYBRANE CZYNNIKI ŻYWIENIOWE ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM 
ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH OSÓB STARSZYCH – CZĘŚĆ I. WITAMINY 
 
Selected nutritional factors associated with maintaining cognitive abilities in elderly people 
 
 
lic. DOMINIKA GRANDA

1, mgr AGATA BIAŁECKA
2, dr hab. JOANNA KAŁUŻA, prof. SGGW3,  

dr hab. BARBARA PIETRUSZKA, prof. SGGW2 

 
1 studentka kierunku dietetyka, studia stacjonarne II stopnia  
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3 Laboratorium Badań Żywieniowych 
Katedra Żywienia Człowieka 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
 

Streszczenie 
Witaminy i składniki mineralne pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie człowieka, w tym również odpowiadają  
za prawidłową pracę układu nerwowego. Wiele badań wskazuje na korzystne efekty spożywania odpowiedniej ilości 
witamin z grupy B (szczególnie witaminy B6, B12 i kwasu foliowego), witaminy C, D, E oraz związków o charakterze 
antyoksydacyjnym w profilaktyce i leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych. Należy jednak zaznaczyć, 
że wyniki badań, dotyczących wpływu witamin na zapobieganie demencji, nie są jednoznaczne. Wątpliwości budzi 
również korzystny wpływ odpowiedniego stanu odżywienia organizmu witaminą D; nie wszystkie wyniki badań 
wskazują na istnienie takiego związku. Artykuł jest przeglądem badań, w których określano związek między 
spożyciem wyżej wymienionych witamin a ryzykiem wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych. 
 
Słowa kluczowe: zaburzenia poznawcze, osoby starsze, witaminy z grupy B, witamina D, witaminy antyoksydacyjne 
 
Abstract 
Vitamins and minerals are indispensable to proper functioning of a nervous system. According to available data, 
there seem to be a significant correlation between a proper intake of B-vitamins, vitamin C, D, E, antioxidants, and  
a reduced risk of cognitive function disorders among elderly people. However, these results are inconclusive.  
An adequate nutritional status in vitamin D appears to be the least dubious. Only some study results indicate  
on associations between higher vitamin D concentration and better cognitive functions. In this paper based on the 
literature review we presented study results where associations between intake of mentioned vitamins and 
cognitive behaviors as well as a risk of dementia were examined among elderly. 
 
Key words: cognitive impairment, elderly, B-vitamins, vitamin D, antioxidants 
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Wprowadzenie 
Zarówno w Polsce, jak i na świecie, z roku na rok,  

w ogólnej populacji, rośnie odsetek osób starszych. 
Zwiększanie się średniej długości trwania życia niesie  
za sobą wzrost zainteresowania problemami osób 
starszych, z czym wiąże się poprawa jakości ich  
życia [1]. Wraz z postępującym procesem starzenia  
się organizmu, dochodzi do zmian w wielu układach  
i tkankach, w tym także w układzie nerwowym  
i w mózgu, co powoduje, że wraz z wiekiem wzrasta 
ryzyko rozwoju demencji i zaburzeń poznawczych. 
Prawidłowe funkcjonowanie poznawcze to jeden  
z ważniejszych czynników wpływających na samodziel-
ność osób starszych [2].  

Wiele badań epidemiologicznych ma na celu 
zidentyfikowanie modyfikowalnych czynników, które 
mogłyby wpłynąć na obniżenie ryzyka rozwoju, 
związanego z wiekiem zaburzeń funkcji poznawczych. 
Spośród czynników dotyczących stylu życia wymienia się 
między innymi niepalenie papierosów, utrzymywanie 
regularnych kontaktów z rodziną lub przyjaciółmi, 
regularną aktywność fizyczną oraz wykonywanie zajęć 
aktywizujących intelektualnie, jak np. rozwiązywanie 
krzyżówek lub czytanie książek [3].  

Również dieta jest ważnym, modyfikowalnym 
czynnikiem ryzyka, który odgrywa istotną rolę w strategii 
zapobiegania lub opóźnienia wystąpienia demencji.  
W profilaktyce zaburzeń poznawczych wymienia się 
takie składniki pokarmowe, jak: wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe (WNKT) omega-3, substancje o działaniu 
antyoksydacyjnym (w tym witamina C, E i β-karoten), 
witaminy z grupy B (szczególnie witamina B6, B12, 
foliany), witamina D, a także żelazo, jod oraz cynk [4].  

Wraz z wiekiem rośnie ryzyko niedożywienia oraz 
niedoborów pokarmowych. Wśród osób starszych często 
obserwowane są niedobory witamin z grupy B, które 
wynikają z nieodpowiedniej diety, a także obniżonego 
wchłaniania z przewodu pokarmowego, na skutek 
powszechnego u seniorów zespołu złego wchłaniania,  
a także przyjmowanych leków [5]. Ponadto, osoby 
starsze są szczególnie narażone na niedobory witaminy 
D, które także wynikają z niskiego spożycia produktów 
będących jej źródłem w diecie. Ponadto, rzadkie 
wychodzenie z domu, a co za tym idzie, rzadsza 
ekspozycja na promieniowanie UVB oraz mniejsza 
zawartość w skórze prekursora do syntezy witaminy  
D (7-dehrydrocholesterolu) sprawia, że skórna synteza 
witaminy D u osób starszych jest nawet czterokrotnie 
niższa niż u osób młodych. Dodatkowo niedobory 
witaminy D wynikają z częstej obecności przewlekłych 
chorób wątroby i nerek, a więc narządów, które biorą 
udział w powstawaniu aktywnej formy witaminy D [6]. 

 

Celem niniejszej pracy było omówienie związku 
między spożyciem wybranych witamin (w tym witamin 
antyoksydacyjnych, witamin z grupy B oraz witaminy  
D) a zachowaniem zdolności poznawczych u osób 
starszych. W pracy wybrano i opisano wpływ witamin, 
odnośnie których przeprowadzono najwięcej rzetelnych 
badań naukowych.  

 
Witaminy antyoksydacyjne  

Tkanka nerwowa mózgu jest szczególnie wrażliwa 
na stres oksydacyjny, ze względu na podwyższony 
metabolizm tlenowy, a także duży udział wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych w błonach neuronów, 
które łatwo ulegają peroksydacji [7]. Witamina E, C oraz 
β-karoten to egzogenne przeciwutleniacze zmniejszające 
ilość wolnych rodników, a co za tym idzie, uszkodzeń 
spowodowanych przez reakcje łańcuchowe w komór-
kach nerwowych oraz przyczyniające się do hamowania 
rozwoju demencji [8].  

W tabeli 1 przedstawiono wyniki wybranych badań 
prospektywnych, dotyczących zależności między spoży-
ciem antyoksydantów a funkcjami poznawczymi u osób 
starszych. W badaniu Wengreen i wsp. [9], z udziałem 
3831 osób w wieku ≥ 65 lat, wykazano związek między 
wyższym spożyciem żywności bogatej w witaminę  
C a istotnie lepszymi wynikami w teście 3MS (The 
Modified Mini-Mental State, ocena ogólnego funkcjo-
nowania poznawczego). Pozytywny wpływ wysokiego 
spożycia witaminy C z żywnością (> 224 mg/dzień)  
na zachowanie zdolności poznawczych był najwyższy  
po 3 latach od rozpoczęcia badania. W omawianym 
badaniu podobne rezultaty odnotowano także dla 
wysokiego spożycia karotenoidów (> 55 073 µg/dzień) 
oraz witaminy E (> 8 mg/dzień) [9]. Również w innym 
badaniu z udziałem 5395 osób w wieku ≥ 55 lat  
z prawie dziesięcioletnim czasem obserwacji, stwier-
dzono istotny statystycznie związek między wysokim 
spożyciem witaminy E a mniejszym ryzykiem wystąpienia 
demencji. O 25% (95% CI: 5 – 41%) mniejsze ryzyko 
wystąpienia zaburzeń poznawczych wykazano w grupie 
o największym spożyciu (>18,5 mg/d) w stosunku do 
grupy o najmniejszym spożyciu (<9 mg/d) tej witaminy. 
W tym samym badaniu nie stwierdzono istotnych 
zależności w odniesieniu do poziomu spożycia witaminy 
C, β-karotenu i flawonoidów [10]. W badaniu z udziałem 
3718 osób w wieku ≥ 65 lat stwierdzono, że spożycie  
α-tokoferolu było związane z wiekiem, w którym 
wystąpiły zaburzenia funkcji poznawczych u badanych 
osób. Osoby o wyższym spożyciu α-tokoferolu (średnio 
7,2 mg/dzień) były o 34% (95% CI: 3 – 57%) mniej 
narażone na ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera (AD 
– ang. Alzheimer’s Disease) w ciągu 4-letniego okresu 
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obserwacji (wynik na pograniczu istotności statystycznej) 
[11]. Podobnych wyników nie potwierdzono na próbie 
980 osób podczas 4-letniego okresu obserwacji – nie 
wykazano istotnego związku między spożyciem witaminy 
E oraz C (zarówno z dietą jak i z suplementami) na 
zachowanie zdolności poznawczych badanych [12]. 

W randomizowanych badaniach interwencyjnych 
związek między suplementacją a zmniejszeniem ryzyka 
wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych nie został 
potwierdzony. Badanie obejmujące 6377 zdrowych, 
starszych kobiet, otrzymujących suplementy witaminy  
E (402 mg co drugi dzień) lub placebo, nie wykazało 
istotnych różnic w wynikach 5 testów oceniających 
funkcje poznawcze po 4 latach obserwacji [13]. 
Podobnie po zastosowaniu suplementów zawierających 
jednocześnie β-karoten, witaminę E i kwas askorbinowy 
(dawki dzienne odpowiednio: 50 mg, 402 mg i 500 mg) 
nie obserwowano zmian w wynikach testów funkcji 
poznawczych, zarówno w grupie starszych kobiet (po  
3,5 roku obserwacji) [14] jak i mężczyzn (po 2,5 roku 
obserwacji) [15]. 

Istnieje potrzeba przeprowadzania dalszych, dobrze 
zaplanowanych badań nad skutecznością antyoksydan-
tów w zapobieganiu występowania zaburzeń poznaw-
czych. Powodem są duże rozbieżności w wynikach badań 
naukowych w tym zakresie. Dwa niezależnie opubli-
kowane przeglądy piśmiennictwa wskazują na brak 
wpływu wysokiego spożycia antyoksydantów na zdolno-
ści poznawcze i potwierdzają konieczność prowadzenia 
dalszych badań w tym zakresie [16,17]. 

 
Witaminy z grupy B 

Witaminy z grupy B odgrywają ważną rolę  
w funkcjonowaniu układu nerwowego. Spośród witamin 
należących do tej grupy stosunkowo najwięcej badań 
dotyczy witaminy B6, witaminy B12 oraz kwasu foliowego. 
Kwas foliowy uczestniczy m.in. w metabolizmie 
aminokwasów i kwasów nukleinowych, witamina B6 jest 
niezbędna do prawidłowego metabolizmu neurotrans-
miterów, natomiast witamina B12 bierze udział w tworze-
niu osłonek nerwowych. Kwas foliowy i witamina B12 
uczestniczą w podziałach komórkowych, odpowiadają za 
dojrzewanie krwinek czerwonych, a ich niedobory 
prowadzą do rozwoju niedokrwistości megaloblastycznej 
i jej dalszych konsekwencji, w tym także zaburzeń funkcji 
poznawczych [18]. Ponadto, wspomniane wyżej 
witaminy biorą udział w metabolizmie homocysteiny – 
aminokwasu, który powstaje w wyniku wewnątrz-
komórkowych przemian metioniny. Podwyższony 
poziom homocysteiny we krwi uważany jest za istotny, 
niezależny czynnik ryzyka chorób układu krążenia [19],  
a także może być związany z większym ryzkiem rozwoju 
zaburzeń funkcji poznawczych [20], chociaż nie wszystkie 
 

badania potwierdzają tę zależność [21,22]. Uważa się,  
że zwiększone spożycie witamin z grupy B jest związane  
z poprawą funkcji poznawczych, bezpośrednio poprzez 
ich wpływ na strukturalną integralność mózgu oraz 
działanie neuroprzekaźników, jak również pośrednio 
przez wpływ na metabolizm homocysteiny [23]. 

Niedobory witaminy B12 są związane z 2-krotnie 
wyższym ryzykiem rozwoju zaburzeń poznawczych  
u osób starszych [24]. Podobnie niski poziom folianów  
w surowicy wpływa na zwiększenie ryzyka wystąpienia 
łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI – ang. Mild 
Cognitive Impairment) lub demencji [25], a także szybszą 
progresję MCI do otępienia [26]. U osób z łagodnymi 
zaburzeniami poznawczymi, częściej obserwuje się 
niedobory kwasu foliowego [27]. Odpowiednie spożycie 
witamin z grupy B może przynosić korzyści, szczególnie 
osobom, u których wystąpiły już zaburzenia poznawcze 
na różnym poziomie – od MCI do AD. Na podstawie 
badania z udziałem 100 osób z MCI, 100 osób z AD oraz  
121 zdrowych wykazano, że osoby starsze ze zdiagno-
zowaną AD, których poziom spożycia witamin z grupy  
B był wyższy, osiągnęły istotnie lepsze wyniki w testach 
badających m.in. pamięć krótkotrwałą i odroczoną  
oraz funkcje werbalne, w porównaniu z osobami  
z AD o niższym spożyciu wspomnianych witamin.  
W badaniu uwzględniono spożycie witamin z grupy  
B, pochodzących z żywności oraz suplementów diety. 
Podobnych zależności nie stwierdzono natomiast  
w grupie osób zdrowych [28].  

W przeglądzie systematycznym, uwzględniającym 
14 randomizowanych badań interwencyjnych, oceniono 
wpływ suplementacji witaminą B6, B12 i kwasem 
foliowym na funkcje poznawcze. Żadne z włączonych do 
przeglądu badań dotyczących witaminy B6 (3 badania)  
i B12 (6 badań) nie wykazało wpływu na poprawę funkcji 
poznawczych, natomiast w przypadku kwasu foliowego, 
tylko w jednym z trzech ocenianych badań odnotowano 
korzystny wpływ, ale u osób z zaburzeniami 
poznawczymi [29].  

W tabeli 2 zestawiono wyniki wybranych inter-
wencyjnych badań epidemiologicznych, dotyczących 
zależności między stanem odżywienia wybranymi 
witaminami z grupy B, a funkcjami poznawczymi  
u osób starszych. Na podstawie wyników zestawionych 
badań można wnioskować, że suplementacja witami-
nami z grupy B może przynosić korzyści u osób  
z podwyższonym poziomem homocysteiny. W badaniu  
z udziałem 140 osób powyżej 60. roku życia odnotowano 
mniejsze pogorszenie funkcji poznawczych po zastoso-
waniu suplementacji jedynie u osób z podwyższonym 
poziomem homocysteiny w osoczu (powyżej 13 umol/l) 
[30]. Podobnie badanie z udziałem 266 osób z MCI,  
w wieku powyżej 70. lat, losowo przydzielonych  
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do grupy z suplementacją witaminami z grupy B lub 
placebo, wykazało, że korzyści poznawcze występowały 
jedynie w grupie osób z podwyższonym poziomem 
homocysteiny [31]. Witaminy z grupy B prawdopodobnie 
mogą wpływać na anatomiczne zmiany, jakie zachodzą  
w mózgu wraz z wiekiem. W badaniu z udziałem 156 
osób starszych, oceniono skuteczność suplementacji 
witaminami z grupy B w zakresie prewencji istotnego 
zmniejszenia objętości mózgu [32]. Na podstawie 
wyników rezonansu magnetycznego stwierdzono, że 
osoby otrzymujące suplementy diety miały istotnie 
mniejsze ubytki istoty szarej, szczególnie w obrębie 
hipokampu, zakrętu hipokampowego, językowatego, 
wrzecionowatego oraz móżdżku w porównaniu do osób 
z grupy kontrolnej, które otrzymywały placebo. 
Wymienione regiony mózgu są miejscem najczęściej 
występujących zmian typowych dla AD lub MCI [32]. 
Podobne wyniki uzyskano w badaniu z udziałem 168 
osób powyżej 70. roku życia z MCI [33]. Uczestników 
przydzielono losowo do jednej z dwóch grup: 
interwencyjnej (podobnie jak w poprzednim badaniu, 
dzienna dawka suplementów wynosiła 0,5 mg witaminy  
B12, 20 mg witaminy B6 oraz 0,8 mg kwasu foliowego) 
lub placebo. Suplementacja witamin z grupy  
B przyczyniała się do zmniejszenia wskaźnika atrofii 
mózgu o prawie 30% w porównaniu do grupy placebo 
[33]. Natomiast Ford i wsp. [34] ocenili, czy dwuletnia 
suplementacja witaminami z grupy B zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zaburzeń poznawczych i demencji w ciągu  
8 lat obserwacji u mężczyzn z nadciśnieniem (75 lat  
i więcej). Wykazano, iż codzienna suplementacja 
witaminami z grupy B nie wpłynęła korzystnie ani  
na funkcje poznawcze, ani też nie zmniejszała  
ryzyka wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych  
lub demencji. Po dwuletnim okresie obserwacji 
odnotowano pogorszenie wyników w teście ADAS-Cog 
(ang. Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive 
Subscale) w grupie badanej oraz w grupie kontrolnej. 

 
Witamina D 

Witamina D warunkuje prawidłową gospodarkę 
wapniowo-fosforanową i bierze udział w mineralizacji 
kości, a jej niedobór prowadzi do krzywicy, osteomalacji 
oraz osteoporozy [35]. Obecność 1,25-dihydroksy-
cholekalcyferolu w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz 
jego receptorów w ośrodkowym układzie nerwowym 
wskazuje, że witamina ta pełni istotną rolę  
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. 
Witamina D wykazuje działanie neuroprotekcyjne, m.in. 
poprzez wpływ na syntezę czynników neurotroficznych  
i neurotransmiterów, hamuje syntezę tlenku azotu, 
zwiększa ilości wewnątrzkomórkowego glutationu oraz 
zmniejsza produkcję cytokin prozapalnych [36]. Sugeruje 
 

się związek niskiego poziomu witaminy D w surowicy  
ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń funkcji poznawczych, 
demencji i AD, jednak wyniki dotychczas opubliko-
wanych badań przekrojowych nie dostarczają dowodów 
na istnienie związku przyczynowo-skutkowego [37]. 

Balion i wsp. [38] w swojej metaanalizie ocenili 
związek pomiędzy funkcjami poznawczymi i demencją  
a stężeniem witaminy D u osób dorosłych. Wyniki badań 
przekrojowych i kliniczno-kontrolnych uwzględnionych  
w metaanalizie wykazały, że osoby z AD miały istotnie 
niższe stężenie 25-hydroksywitaminy D w porównaniu 
do osób zdrowych (średnio o 15 nmol/L). Ponadto 
stwierdzono, że osoby z poziomem witaminy D <50 
nmol/L osiągały istotnie gorsze wyniki w teście Mini-
Mental State Examination (MMSE) w porównaniu  
do osób, u których poziom witaminy D wynosił powyżej 
50 nmol/L. Wyniki badań kohortowych uwzględnionych 
w metaanalizie nie były jednoznaczne. W jednym 
badaniu niskie stężenia 25(OH)D w surowicy było 
związane z pogorszeniem zdolności poznawczych  
w okresie 6-letniej obserwacji, natomiast w innym nie 
wykazano istotnego związku pomiędzy poziomem 
witaminy D a funkcjami poznawczymi. Istotnych 
statystycznie związków nie stwierdzono również  
w badaniach randomizowanych, uwzględnionych  
w metaanalizie, jednak jak wskazują autorzy, mogło być 
to spowodowane zbyt małą próbą badaną [38]. 

Również wyniki badań epidemiologicznych, 
prowadzonych w kolejnych latach, nie są jednoznaczne 
(tabela 3). W badaniu przekrojowym z udziałem 134 
pacjentów w wieku ≥ 65 lat, stwierdzono niski poziom 
witaminy 25(OH)D3 aż u 115 badanych (86%), z czego u 
44% osób zdiagnozowano niedobory (<20 ng/mL). 
Badanie przeprowadzono wśród osób przebywających  
w placówce rehabilitacyjnej, przeznaczonej między 
innymi dla osób powracających do sprawności po 
udarach mózgu i urazach kręgosłupa. W badaniu tym nie 
stwierdzono istotnych statystycznie zależności między 
poziomem witaminy D a ryzykiem wystąpienia zaburzeń 
zdolności poznawczych, o których wnioskowano na 
podstawie oceny samodzielności pacjenta [39]. 
Natomiast w badaniu przekrojowym z udziałem 159 
osób w wieku powyżej 70. lat, wykazano niższe ryzyko 
wystąpienia zaburzeń zdolności poznawczych u osób  
z wyższym poziomem witaminy D w surowicy  
w porównaniu do ich równolatków z niższym poziomem. 
W badaniu tym wyniki testu MMSE były istotnie 
skorelowane z poziomem witaminy D. Osoby  
z łagodną postacią demencji miały istotnie niższe średnie 
stężenie witaminy D niż osoby bez zaburzeń 
poznawczych (30,9 vs 38,8 ng/ml) [40]. Podobne wyniki 
uzyskali także Breitling i wsp. [41] w badaniu 
prospektywnym z udziałem 1639 osób w wieku powyżej 
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65. lat. Kobiety z najwyższym poziomem witaminy  
D w surowicy krwi (>18,1 ng/ml) osiągnęły średnio  
o 2 punkty lepszy wynik w teście oceniającym ogólne 
funkcjonowanie poznawcze, w porównaniu do kobiet  
z najniższym poziomem tego parametru (<6,9 ng/ml). 
Autorzy badania zaobserwowali średnie obniżenie 
wyniku testu związane z wiekiem, które wynosiło 0,3 
punktu na rok. Występowanie podobnych zależności 
stwierdzono w grupie badanych mężczyzn. Test 
zdolności poznawczych odbył się 5 lat po zmierzeniu 
poziomu witaminy D w surowicy [41]. Annweiler i wsp. 
[42] w badaniu z udziałem 40 starszych kobiet, 
podzielonych na dwie grupy w zależności od stężenia 
witaminy D w surowicy, wykazali związek między 
niedoborem witaminy D na początku badania oraz 
wystąpieniem demencji po 7. latach obserwacji. Może 
to sugerować, że niedobór witaminy D w surowicy krwi 
może być czynnikiem prognostycznym wystąpienia 
demencji.  

 
Podsumowanie 

W badaniach określających wpływ czynników 
żywieniowych na zdolności poznawcze u osób starszych 
pojawia się szereg trudności. Informacje o zwyczajowym 
spożyciu żywności są deklarowane przez badane osoby, 
m.in. przy użyciu kwestionariusza częstotliwości spożycia 
żywności (FFQ – ang. Food Frequency Questionnaire), 
który obejmuje najczęściej okres 12 miesięcy 
poprzedzających badanie, co może stanowić trudność 

dla osób, u których pewne zaburzenia funkcjonowania 
poznawczego już wystąpiły. Ponadto, tak jak w każdym 
badaniu, istnieje ryzyko podawania nieprawdziwych 
informacji przez osoby badane. Mnogość testów 
używanych do oceny zdolności poznawczych istotnie 
utrudnia porównywanie wyników badań między sobą. 
Najczęściej używany test MMSE jest bardzo ogólny i nie 
pozwala na wykrycie wczesnych objawów zaburzeń 
zdolności poznawczych. Bardziej dokładne testy są 
natomiast czasochłonne i często wiążą się z wyższymi 
kosztami ich przeprowadzania, muszą być wykonywane 
przez wyszkolone osoby. Ponadto należy pamiętać  
o innych czynnikach mogących zakłócać interpretację 
wyników.  

Podsumowując, można stwierdzić, że istnieje 
potrzeba przeprowadzania dalszych badań na repre-
zentatywnych próbach w celu identyfikacji czynników, 
które mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie 
poznawcze osób starszych. Zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy, brak jest wystarczających dowodów na 
skuteczność stosowania suplementacji witaminami  
w prewencji zaburzeń poznawczych. Przede wszystkim 
istnieje potrzeba skonstruowania uniwersalnej metody 
oceny funkcji poznawczych u osób starszych, umożli-
wiającej porównywanie wyników badań między sobą, 
która byłaby możliwie prosta i tania w zastosowaniu,  
a jednocześnie byłoby możliwe za jej pośrednictwem 
wczesne zdiagnozowanie ubytków w funkcjonowaniu 
poznawczym.  
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Tabela 1: Zestawienie wybranych badań prospektywnych, dotyczących zależności między spożyciem antyoksydantów  
a funkcjami poznawczymi u osób starszych 
 

3MS – The Modified Mini-Mental State, AD – Alzheimer’s Disease, CAMDEX – Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination, CDRS – Cognitive Drug 
Research System, DSM-III-R – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III Revised, DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
IV, EBTIDR – East Boston Tests of Immediate and Delayed Recall, FFQ – Food Frequency Questionnaire, GMS – Geriatric Mental State schedule, MMSE –  
Mini Mental State Examination, NINCDS-ADRDA – National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease  
and Related Disorders Association Alzheimer's Criteria, NINDS-AIREN – National Institute of Neurological Disorders and Stroke and Association Internationale 
pour la Recherche et l'Enseignement en Neurosciences Vascular Dementia Criteria, SDMT – Symbol Digit Modalities Test, SFFQ – Semiquantitative Food 
Frequency Questionnaire 

  

Kraj 
badania 

Grupa badana 
Metodyka 

Wyniki  
istotne statystyczne  

Ocena sposobu 
żywienia 

Czas 
obserwacji 

Ocena funkcji 
poznawczych 

USA  
[9] 

3831 osób  

♀: n=2066,  
75 ± 7 lat 

♂: n=1566,  
74 ± 6 lat 

FFQ 
spożycie 

witaminy C, E 
i karotenoidów 

7 lat 3MS 

↑ wyników w teście 3MS u osób  
o największym spożyciu witaminy  
C (>224 mg/d), witaminy E (>11,6 

IU/dzień) i karotenoidów (> 15 145 
IU/dzień) w porównaniu do osób  

o najniższym spożyciu 

Holandia  
[10] 

5395 osób 
≥ 55 lat 

SFFQ 
spożycie 

witaminy C, E, 
beta karotenu  
i flawonoidów 

średnio  
9,6 lat 

DSM-III-R 
NINCDS-ADRDA 

NINDS-AIREN 
GMS 

CAMDEX 

25% ↓ ryzyko wystąpienia zaburzeń 
poznawczych u osób o najwyższym 
spożyciu witaminy E (>18,5 mg/d)  

w porównaniu do osób z najniższym 
spożyciem (<9 mg/d). 

Brak wpływu poziomu spożycia 
witaminy C, β-karotenu  

i flawonoidów. 

USA 
[11] 

3718 osób 
≥ 65 lat 

 

FFQ  
spożycie 

różnych form 
tokoferolu 

4 lata 

EBTIDR 
MMSE 
SDMT 

NINCDS-ADRDA 

34% ↓ ryzyko wystąpienia AD u osób 
z wyższym spożyciem α-tokoferolu 

(7,2 mg/dzień) 

USA 
[12] 

980 osób 
75 ± 6 lat 

SFFQ 4 lata 
DSM-IV 

CDRS 
NINCDS-ADRDA 

Brak zależności między spożyciem 
witaminy C,E i β-karotenu a ryzykiem 

wystąpienia AD 
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Tabela 2: Zestawienie wybranych interwencyjnych badań epidemiologicznych, dotyczących zależności między stanem 
odżywienia wybranymi witaminami z grupy B a funkcjami poznawczymi u osób starszych  

 

Kraj 
badania 

Grupa badana 
Metodyka Wyniki 

istotne statystyczne Stan odżywienia 
(osocze krwi) 

Suplementacja 
(czas interwencji) 

Ocena funkcji 
poznawczych 

Chiny 
[30] 

140 osób z MCI, AD, 
VaD 

Grupa badana: 
n=70,  

79 ±7 lat 
Grupa kontrolna:  
n=70, 77 ± 8 lat 

witamina B12 
 kwasu foliowy 
homocysteina 

1 mg witamina B12 
5 mg kwas foliowy 

 
(2 lata) 

MMSE 
MDRS 

↓ pogorszenie funkcji 
poznawczych w grupie 

osób o najwyższym 
wyjściowym poziomie 

homocysteiny 

Wielka 
Brytania 

[31] 

223 osoby z MCI 
Grupa badana: 

n=110, 77 ± 5 lat 
Grupa kontrolna: 
n=113, 77 ± 5 lat 

witamina B12 
 kwasu foliowy 
homocysteina 

20 mg witamina B6 
0,5 mg witamina 

B12 
0,8 mg kwas 

foliowy 
 

(2 lata) 

MMSE 
HVLT-R 

VF 
CLOX1 
CLOX2 

IQCODE 
CDR-SOB 

↓  pogorszenie funkcji 
poznawczych w grupie 
osób z podwyższonym 

poziomem homocysteiny 

Wielka 
Brytania 

[32] 

156 osób z MCI 
Grupa badana: 
n=80, 77 ± 5 lat 

Grupa kontrolna: 
n=76, 76 ± 4 lat 

witamina B6 
witamina B12   
kwas foliowy 

homocysteina 

20 mg witamina B6 
0,5 mg witamina 

B12 
0,8 mg kwas 

foliowy 
 

(2 lata) 

CDR-SOB 
MMSE 
HVLT-R 

VF 
+ MRI 

Grupa badana: mniejsze 
ubytki istoty szarej (0,5% 
± 2,9 w grupie badanej 
vs. 3,7% ± 3,7 w grupie 

kontrolnej) (MRI) 
Grupa kontrolna: szybsza 

atrofia istoty szarej 
mózgu 

Wielka 
Brytania 

[33] 

168 osób z MCI 
Grupa badana: 
n=85, 77 ± 5 lat 

Grupa kontrolna: 
n=83, 76 ± 5 lat 

witamina B12 
 kwas foliowy 
homocysteina 

20 mg witamina B6 
0,5 mg witamina 

B12 
0,8 mg kwas 

foliowy 
(2 lata) 

TICS-M score 
MMSE 
+ MRI 

Grupa badana: ↓ o 30% 
wskaźnika atrofii mózgu 

(MRI) 

Australia 
[34] 

299 mężczyzn z 
nadciśnieniem 
Grupa badana: 

n=150, 79 ± 3 lat 
Grupa kontrolna: 
n=149, 79 ± 3 lat 

homocysteina 

25 mg witamina B6 
0,4 mg witamina 

B12  
2 mg kwas foliowy 

(2 lata) 

ADAS-Cog 
MMSE 
CVLT 

CAMDEX 
DCT 

Brak wpływu 

AD – Alzheimer’s Disease, ADAS-Cog – Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale, CAMDEX – Cambridge Mental Disorders of the Elderly 
Examination, CDR-SOB – Clinical Dementia Rating, CLOX – The Executive Clock-Drawing Task, CVLT – California Verbal Learning Test, DCT – Dot Counting Test, 
HVLT-R – Hopkins Verbal Learning Test – Revised, IQCODE – Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly, MCI – Mild Cognition Impairment, 
MDRS – Mattis Dementia Rating Scale, MMSE – Mini Mental State Examination, MRI – Magnetic Resonance Imaging, TICS – Telephone Interview for Cognitive 
Status, VF – Verbal fluency, WLR – Word List Recall, WLR – Word List Recognition 
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Tabela 3: Zestawienie wybranych obserwacyjnych badań epidemiologicznych dotyczących zależności między stanem 
odżywienia witaminą D a funkcjami poznawczymi u osób starszych 
 

Kraj 
badania 

Grupa badana 

Metodyka Wyniki  
Istotne statystyczne Rodzaj badania 

(czas obserwacji) 
Ocena funkcji 
poznawczych 

Singapur 
[39] 

134 osoby  
(pacjenci placówki 
rehabilitacyjnej) 

≥ 65 lat 

badanie 
przekrojowe 

FIM Brak związku 

USA 
[40] 

159 osób z MCI oraz 
zdrowych 

> 70 lat  

badanie 
przekrojowe 

MMSE  
i inne 

↓ punktów w teście MMSE u osób  
o niższym poziomie witaminy  

D w surowicy krwi (30,9 ng/ml)  
w porównaniu do osób z wyższym 

poziomem (38,8 ng/ml) 

Niemcy 
[41] 

1639 osób zdrowych 
≥ 65 lat  

badanie 
prospektywne 

(5 lat) 
COGTEL 

♀  średnio o 2 punkty, ♂  średnio  
o 1 punkt  ↑ w teście COGTEL u osób 

z wyższym poziomem witaminy  
D (>18,1 ng/ml) w porównaniu  
do osób z niższym poziomem  

(<6,9 ng/ml) 

Francja 
[42] 

40 zdrowych kobiet 
≥ 75 lat 

badanie 
prospektywne 

(7 lat) 

Ocena kliniczna  
(DSM-IV 

NINCDS-ADRDA) 

Mniejsze ryzyko wystąpienia NAD  
u osób z wyższym poziomem 

witaminy D  w surowicy (>10 ng/ml) 
 

Brak związku dla AD 
AD – Alzheimer’s Disease, COGTEL – Cognitive Telephone Screening Instrument, DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,  
FIM – Functional Independence Measure, MCI – Mild Cognition Impairment, MMSE – Mini Mental State Examination, NAD – Non-Alzheimer's dementia, 
NINCDS-ADRDA – National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease and Related Disorders Association 
Alzheimer's Criteria 
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WYBRANE INTERAKCJE LEKÓW Z ŻYWNOŚCIĄ U OSÓB STARSZYCH 
 
Selected drug-food interactions among elderly people 
 
 
lic. ADRIAN KWAŚNY, mgr BARTOSZ KULCZYŃSKI 
 
Katedra Technologii Żywienia Człowieka 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Interakcje leków to istotny klinicznie problem występujący u osób starszych. Ze względu na prowadzone politerapie 
lekowe, interakcje mogą odbywać się na poziomie lek-lek, ale też lek-żywność. Najczęstszych interakcji należy 
doszukiwać się wśród chorób, na które pacjenci w wieku podeszłym zapadają najczęściej, tj.: nowotwory, przewlekła 
obturacyjna choroba płuc (POChP), niewydolność serca, choroba wieńcowa serca, otępienie, cukrzyca, nadciśnienie, 
osteoporoza, zaburzenia depresyjne i udary mózgu. Interakcje leków z żywnością mogą odbywać się na poziomie 
farmakokinetycznym oraz farmakodynamicznym, ale także synergistycznym i antagonistycznym. Bardzo często 
interakcje leków z żywnością dotyczą pacjentów stosujących diety bogatoresztkowe i bogatotłuszczowe. Zdarzają  
się również interakcje na poziomie metabolizmu leku. Zablokowanie cytochromu P450, odpowiedzialnego  
za metabolizm wielu ksenobiotyków, powoduje wzrost ich stężenia w krwioobiegu i doprowadza do licznych działań 
niepożądanych. Interakcje mogą powodować zarówno spadek stężenia leku i brak osiągnięcia efektu 
terapeutycznego, jak i zbyt duże stężenie leku, co uwidocznia działania niepożądane.  
 
Słowa kluczowe: interakcje leków, interakcje lek-żywność, żywność, farmakokinetyka 
 

Abstract 
Drug interaction is an important clinical problem occurring among old people. On account of chosen combination 
therapy, this phenomenon can be connected to either drug-drug interactions or drug-food interactions. The most 
frequently observed interactions are seen among diseases which old people usually suffer from: tumours, 
chronic obstructive pulmonary disorder (COPD), heart failure, coronary heart disease, dementia, diabetes, 
hypertension, osteoporosis, depressive disorders and strokes. Drug-food interactions may occur not only  
on pharmacokinetic or pharmacodynamic level but also on synergistic or antagonistic one. Frequently seen are  
drug-food interactions associated with  high-fiber or high-fat diets. Furthermore, drug metabolism interactions  
are also encountered. The inhibition of cytochrome P450, which is responsible for metabolism of xenobiotics, causes 
an increase of their concentration in blood and leads to numerous side effects. These interactions may result  
in a drop in drug levels and a lack of therapeutic effect as well as in increased drug levels and an intensification  
of side effects.  
 
Key words: drug interactions, drug-food interactions, food, pharmacokinetics 

 
 
Wprowadzenie 

Na przełomie ostatnich lat zauważa się wzrost 
odsetka ludności powyżej 60. roku życia. Populacja  
w tym wieku w 2009 roku wyniosła aż 18,8%. Prognozy 
szacują, że w 2030 roku liczba ta wzrośnie aż do  
27,98% [1]. 

Starzenie się, jako proces fizjologiczny, sprzyja wy-
stępowaniu zjawiska wielochorobowości. Dobór leków  

 
 
w geriatrii to niewątpliwe wyzwanie dla wszystkich  
lekarzy specjalistów, którzy zajmują się leczeniem osób 
starszych. Z roku na rok, ilość stosowanych leków  
u pacjentów w różnych grupach wiekowych wzrasta.  
W przypadku leczenia osób w wieku podeszłym, ze 
względu na ilość schorzeń, na które cierpią pacjenci, 
można mówić już o politerapii lekowej [2]. Z analiz 
wykonywanych na populacji europejskiej wynika, że  
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w grupie osób powyżej 65. roku życia, ponad 90% osób 
przyjmuje chociażby jeden lek, a średnio 50% osób 
deklaruje zażywanie powyżej 5 leków na dobę [3]. 
Tamblyn i wsp. wykazali, że ryzyko niewłaściwej 
kombinacji leków jest związane z ilością specjalistów,  
u których leczą się pacjenci geriatryczni [4]. Politerapie 
lekowe sprzyjają występowaniu interakcji farmako-
kinetycznych oraz farmakodynamicznych na poziomie 
lek-lek, ale również lek-żywność. Istotna jest zatem 
znajomość mechanizmów możliwych interakcji oraz 
odpowiednia edukacja pacjentów, bądź też ich opie-
kunów, co do związku między przyjmowanymi lekami  
a posiłkami.  
 
Farmakoterapia osób w podeszłym wieku 

Z uwagi na wiele czynników, zasady farmakoterapii 
u pacjentów w wieku podeszłym są bardzo restrykcyjne 
i wymagają dużej ostrożności. Zmiany wynikające  
z fizjologicznego procesu starzenia, takie jak wzrost pH 
żołądkowego, osłabienie funkcji trzustki, opóźnienie 
opróżniania żołądka czy wydłużenie pasażu jelitowego, 
mogą wpływać na absorpcję wielu preparatów leczni-
czych. Zmiany, wymienione powyżej, mogą mieć wpływ 
na farmakokinetykę leku [5]. 
 
Zmiany w farmakokinetyce leków u osób starszych 

Farmakokinetyka to obszar farmakologii, zajmujący 
się zmianami stężenia leku w ustroju oraz jego 
metabolitów [6]. Zmiany farmakokinetyczne u osób 
starszych mogą zachodzić na etapie wchłaniania leku, 
jego dystrybucji, przemian oraz wydalania z organizmu.  

Zmiany występujące w przewodzie pokarmowym 
osoby starszej, takie jak alkalizacja soku żołądkowego, 
obniżenie wydolności trzustki, pogrubiona błona 
mięśniowa jelita grubego, powodują zmiany w absorbcji 
czynnej preparatów leczniczych. Wydłużony pasaż 
jelitowy może powodować dłuższy kontakt leku ze 
śluzówką jelita, stąd też mogą wystąpić cechy 
zwiększonego wchłaniania substancji czynnej z przyjmo-
wanego preparatu. U osób starszych, w procesie 
starzenia następuje również zanik kosmków jelitowych, 
dlatego też można spodziewać się gorszego wchłaniania 
preparatów leczniczych [7]. 

Istotne różnice między pacjentami w wieku 
podeszłym a osobami młodszymi można zauważyć  
na etapie dystrybucji leku. U osób starszych wzrasta  
ilość tkanki tłuszczowej w organizmie, co ma swoje 
konsekwencje w dystrybucji leków lipofilnych. 
Zwiększeniu ulega ryzyko kumulacji preparatów 
leczniczych w tkance tłuszczowej. Przykładami takich 
leków mogą być amiodaron, werapamil czy oksazepam. 
Spadek zawartości wody w organizmie osób starszych, 
wynikający z fizjologicznego procesu starzenia się, 

skutkuje szybszym osiągnięciem stężenia maksymalnego 
leku we krwi i przyspieszeniem efektu leczniczego. 
Przykładami leków, które mogą zwiększać swoje 
stężenie, są leki hydrofilne, takie jak propranolol, 
digoksyna czy teofilina [6, 7]. 

Równie istotnym elementem wpływającym na 
farmakokinetykę jest wydalanie leków z organizmu. 
Spadek zdolności przesączania kłębuszkowego, który  
w procesie starzenia występuje u osób starszych, może 
przyczyniać się do zaburzeń w wydalaniu ksenobiotyków 
z organizmu. Leczenie inhibitorami konwertazy 
angiotensyny, czy też ranitydyną, furosemidem czy 
digoksyną, może skutkować wyższym stężeniem leku we 
krwi, niżeli zakładano w planowanej terapii, ze względu 
na złe wydalanie preparatu leczniczego z organizmu [8].  

Ważnym problemem jest również pogorszenie 
funkcji wątroby. U osób starszych krążenie w wątrobie 
jest upośledzone, a także zmniejsza się masa tego 
organu. Na skutek tych zmian dochodzi do obniżenia 
zdolności metabolizmu leku, co związane jest ze 
spadkiem aktywności enzymów (konkretnie izoenzymów 
cytochromu P450). Do leków, które mogą ulegać takim 
zmianom, zaliczamy m.in. fuwoksaminę, omeprazol czy 
werapamil [7]. 
 
Rodzaj interakcji leków z żywnością 

Interakcje leków z żywnością mogą odbywać się na 
różnych poziomach. Żywność może mieć wpływ na każdy 
z etapów farmakokinetyki leku (tj. wchłanianie, dystry-
bucja, metabolizm i wydalanie) [9], a także farmako-
dynamikę. Problem interakcji leków z żywnością u osób 
starszych może być nasilony ze względu na fizjologiczne 
osłabienie mechanizmów farmakologicznych, co bezpo-
średnio wynika z fizjologicznego procesu starzenia się 
[10]. Wyróżniamy również synergistyczne i antagonisty-
czne oddziaływania leków z żywnością. Działania 
synergistyczne polegają na nasileniu działania leku 
poprzez składnik zawarty w pożywieniu. Mogą one 
doprowadzić do zbyt wysokiego stężenia leku  
w organizmie oraz do wystąpienia nasilonych działań 
niepożądanych. Działanie antagonistyczne pojawia się 
wówczas, gdy składnik żywności oraz lek posiadają 
przeciwstawne efekty. W tym przypadku mamy do 
czynienia z brakiem osiągnięcia efektu terapeutycznego, 
ze względu na nieosiągnięcie przez substancję leczniczą 
wymaganej dawki terapeutycznej [10]. 
 
Interakcje leków z żywnością, stosowanych w jedno-
stkach chorobowych powszechnie występujących  
u osób w wieku podeszłym 

Według Physician’s Guide to Nutrition in Chronic 
Disease Management for Older Adults, najczęstszymi 
schorzeniami występującymi u osób starszych  
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są: nowotwory, przewlekła obturacyjna choroba płuc 
(POChP), niewydolność serca, choroba wieńcowa  
serca, otępienie, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze krwi  
i osteoporoza [11]. Pacjenci często chorują również na 
zaburzenia depresyjne oraz doznają udarów mózgu. 
Poniżej omówiono wybrane interakcje leków z żywno-
ścią, uwzględniając najczęściej występujące w geriatrii 
schorzenia. 
 
Niewydolność serca oraz nadciśnienie tętnicze 

Niewydolność serca charakteryzuje się zgrupo-
waniem objawów wynikających z uszkodzenia mięśnia 
sercowego, które zaburzają jego naturalne funkcjo-
nowanie [7]. W takim przypadku minutowa pojemność 
serca oraz niedostateczne ciśnienie krwi uniemożliwiają 
normalne funkcjonowanie organizmu.  

Nadciśnienie tętnicze to jednostka chorobowa,  
w której obserwujemy okresowy lub przewlekły wzrost 
ciśnienia tętniczego krwi. Według badania Polakowskiej  
i wsp., częstość nadciśnienia wzrasta wraz z wiekiem. 
Wśród badanych osób w grupie wiekowej mężczyzn  
od 65 do 74 lat, częstość nadciśnienia tętniczego 
wynosiła aż 64%. Rozwój tej choroby, we wspomnianej 
grupie wiekowej, dotyczył aż 71% kobiet [12].  

Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, w schorzeniach wyżej omówionych, 
zalecane jest stosowanie leków, takich jak: inhibitory 
enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i beta-
adrenolityki, antagoniści receptora mineralokortykoido-
wego/aldosteronowego, antagoniści receptora angioten-
synowego, iwabradyna, digoksyna i inne glikozydy 
naparstnicy, skojarzenie hydralazyny i dwuazotanu 
izosorbidu. Zaleca się również suplementację kwasami 
tłuszczowymi z grupy omega-3 [13].  

Niektóre z wymienionych leków mogą wchodzić  
w interakcje na poziomie lek-żywność, co zostało 
przedstawione poniżej.  

Inhibitory konwertazy angiotensyny, w ujęciu 
niewydolności serca, służą poprawie tolerancji wysiłku 
fizycznego, skutecznie obniżają ciśnienie tętnicze krwi 
oraz zapobiegają ponownym incydentom sercowym, 
takim jak zawały serca i niestabilna dławica piersiowa. 
Ich działanie polega na hamowaniu konwertazy 
angiotensyny, co prowadzi do spadku poziomu 
angiotensyny II we krwi, odpowiedzialnej za wzrost 
ciśnienia tętniczego krwi. Leki tej grupy powodują zatem 
zwiększenie stężenia angiotensyny I, mającej wpływ  
na stężenie tlenku azotu, który reguluje napięcie naczyń 
krwionośnych [9]. Ksenobiotyki te, ze względu na dużą 
lipofilność, wchodzą w interakcje farmakokinetyczne  
z posiłkami bogatotłuszczowymi, co może spowodować 
zmniejszenie stężenia leku we krwi, poprzez 
zmniejszenie jego wchłaniania na skutek tworzenia  

się kompleksów leku z kwasami tłuszczowymi. Powoduje 
to znaczny spadek lub całkowite wykluczenie efektów 
terapeutycznych. Drugim rodzajem interakcji, którym 
mogą ulegać inhibitory ACE, są ich synergistyczne 
oddziaływania z sodem. U osób starszych dieta 
niskosodowa może skutkować zaburzonym 
funkcjonowaniem nerek, związanym z ich słabym 
ukrwieniem. Podobne działania niepożądane może 
powodować stosowanie inhibitorów enzymu 
konwertazy. Sumowanie się tych działań może istotnie 
zwiększyć ryzyko upośledzenia funkcji nerek, prowadząc 
do niewydolności tego narządu [10]. 

Leki beta-adrenolityczne to leki, które wykazują 
antagonizm wobec receptorów β1 i β2 adrenergicznych. 
Efektem ich działania są m.in.: zwolnienie rytmu serca, 
rozkurcz naczyń krwionośnych oraz obniżenie ciśnienia 
krwi. Z powodzeniem stosowane są u dużej grupy osób, 
u których wystąpiły incydenty sercowo-naczyniowe,  
w tym u osób starszych. W przypadku wybranych 
spośród tej grupy leków (propranolol, metoprolol, 
karwedilol, betaksolol) [14], mogą występować 
interakcje z tłuszczami pochodzącymi z pożywienia. 
Substancje czynne, zawarte w wymienionych beta-
adrenolitykach, wykazują właściwości lipofilne.  
W interakcji z pożywieniem wysokotłuszczowym może 
dochodzić do wzrostu stężenia leku we krwi i wystą-
pienia działań niepożądanych, takich jak bradykardia 
oraz zaburzenia przewodnictwa serca. Na skutek 
wzrostu wchłaniania, beta-blokery mogą osiągnąć  
nawet kilkukrotnie wyższe stężenia, gdy podawane są  
z posiłkami charakteryzującymi się wysoką zawartością 
tłuszczów [10]. 

Iwabradyna to substancja, która poprzez 
spowolnienie spoczynkowej depolaryzacji mięśnia 
sercowego na skutek zablokowania kanałów węzła 
zatokowo-przedsionkowego, stosowana jest w celu 
zmniejszenia częstości skurczów serca [15]. U osób 
starszych obserwuje się stosowanie terapii ziołowej, 
prowadzonej we własnym zakresie. W leczeniu 
iwabradyną może dojść do interakcji z zielem dziurawca. 
Oba te składniki metabolizowane są przy użyciu 
cytochromu P450. Interakcja pomiędzy lekiem,  
a związkami zawartymi w surowcu roślinnym, może 
doprowadzić do indukcji układu enzymatycznego 
CYP3A4 i spadku stężenia leku we krwi, obniżając jego 
działanie terapeutyczne [10]. 

Digoksyna to glikozyd uzyskiwany z naparstnicy 
wełnistej. Stosowany jest głównie w leczeniu 
niewydolności serca. Jego działanie, polega na 
zwiększeniu siły i szybkości skracania włókien 
mięśniowych i powoduje wzrost siły mięśnia sercowego. 
[16] Glikozyd ten może wchodzić w interakcje z solami 
magnezu zawartymi w pożywieniu. Stosowanie 
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digoksyny powoduje utratę magnezu z krwi. Niedobór 
tego jonu może nasilać toksyczne oddziaływanie 
digoksyny na ustrój człowieka [10]. 

Dieta wysokobłonnikowa na skutek adsorpcji 
digoksyny może powodować zaburzenia jej wchłaniania. 
Niskie stężenie substancji leczniczej skutkuje brakiem 
osiągnięcia efektu terapeutycznego [17]. 

Często stosowanym lekiem w leczeniu niewy-
dolności serca oraz niewydolności nerek są diuretki 
pętlowe. Są to leki silnie moczopędne, które działają 
poprzez hamowanie zwrotnej resorpcji jonu chlorko-
wego w pętli Henlego. Jednym ze skutków ubocznych 
stosowania furosemidu, należącego do grupy diuretyków 
pętlowych, jest hipokaliemia. Nasilenie występowania 
takiego stanu może zostać spotęgowane w wyniku 
spożywania lukrecji, która dodawana jest w produkcji 
m.in. wyrobów cukierniczych, herbat owocowych, 
słodzonych napojów, kompotów, marynat [9]. 

Z kolei jednoczesne stosowanie furosemidu  
i spożywanie żywności wysokotłuszczowej może 
powodować upośledzone jego wchłanianie. Mechanizm 
tego działania prawdopodobnie oparty jest na wypie-
raniu diuretyków pętlowych z albumin przy pomocy 
kwasów tłuszczowych. Dochodzi wówczas do spadku 
stężenia substancji czynnej i braku działania leczni- 
czego [10]. 
 
Zaburzenia depresyjne 

U osób starszych obserwuje się wysoką często-
tliwość występowania zaburzeń depresyjnych, które 
definiowane są jako zespoły objawów depresyjnych, 
występujących w przebiegu chorób afektywnych [18]. 
Wystąpieniu zaburzeń depresyjnych sprzyjać może 
również obniżenie funkcji poznawczych. W leczeniu 
objawów wspomnianych zaburzeń stosowana jest 
imipramina. Jest to trójpierścieniowy lek przeciwdepre-
syjny, hamujący zwrotny wychwyt serotoniny  
i noradrenaliny. Z reguły trójpierścieniowe leki 
przeciwdepresyjne są dobrze wchłaniane z przewodu 
pokarmowego, a ich metabolizm odbywa się w wątrobie. 
U osób starszych, stosujących dietę wysokobłonnikową, 
może dochodzić do zmniejszenia wchłaniania leku na 
skutek wiązania z włóknem pokarmowym. Należy zatem 
stosować odpowiednie przerwy między podażą leku 
a posiłkami bogatoresztkowymi [19]. 

Odwrotny efekt może nastąpić w wyniku przyjęcia 
leków z tej grupy z posiłkami bogatotłuszczowymi. 
Zwiększone wchłanianie leku na skutek rozpuszczenia  
w emulgowanych przez kwasy żółciowe tłuszczach, może 
powodować szereg działań niepożądanych. Nie zaleca 
się zatem przyjmowania trójpierścieniowych leków 
przeciwdepresyjnych z żywnością bogatą w lipidy, taką 
jak np. jajka smażone, bekon, czy masło [10]. 

Udary mózgu 
Następstwa udarów mózgu są jedną z głównych 

przyczyn niesprawności osób starszych, a miażdżyca 
naczyń mózgowych jedną z przyczyn otępienia [20].  
Lekiem stosowanym w tych stanach chorobowych jest 
warfaryna, czyli organiczny związek chemiczny, 
pochodna kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym. 
Jest ona antagonistą witaminy K, w rezultacie hamuje 
tworzenie aktywnej jej formy. Zniesienie lub osłabienie 
działania leku może powodować dieta obfitująca  
w produkty bogate w witaminę K (np. kapusta, kalafior, 
soczewica, szpinak). Nastąpić mogą interakcje powodu-
jące nawet zawał serca, zakrzepy czy też udary mózgu. 
Nie należy ich jednak całkowicie eliminować z diety 
pacjentów leczonych warfaryną, lecz ograniczyć podaż  
w okresie przyjmowania leku, by uniknąć poważnych 
skutków mogących mieć wpływ na krzepliwość krwi [21]. 

Drugim, często stosowanym lekiem przeciwzakrze-
powym, jest kwas acetylosalicylowy. Aspiryna, poprzez 
hamowanie agregacji płytek krwi, wpływa na hamowa-
nie jej krzepnięcia. Związek zdolny jest ulegać synergi-
zmowi z kofeiną. Podany jednocześnie z napojami, które 
w swoim składzie zawierają ten alkaloid, wykazuje 
działanie synergistyczne [10].  
 
Choroba wieńcowa serca 

Pacjenci w wieku podeszłym wykazują większą 
zdolność do tworzenia złogów naczyniowych, ze względu 
na wzrost stężenia fibrynogenu we krwi oraz niektórych 
czynników krzepnięcia. W wyniku wzrostu stężenia 
cytokin prozapalnych, głównie interleukiny 6, dochodzi 
do nasilenia mechanizmów prozakrzepowych [22, 23]. 
Pacjenci w wieku podeszłym powszechnie cierpią na 
takie jednostki chorobowe jak hipercholesterolemia  
i hiperlipidemia. Jednym ze stosowanych leków jest 
lowastatyna, należąca do grupy statyn. Lek ten 
metabolizowany jest przy udziale cytochromu P450  
i może wchodzić w interakcje z antyoksydantami 
zawartymi w soku z grejpfruta, takimi jak naringenina, 
kampferol czy furanokumaryny. Substancje te blokują 
metabolizm leku przy udziale układu CYP3A4,  
co skutkuje znacznym wzrostem stężenia leku  
w krwioobiegu i prowadzi do uwidocznienia szeregu 
działań niepożądanych, takich jak: biegunka, wzdęcia, 
miopatia czy bóle brzucha [24, 25]. 
 
Cukrzyca typu II 

Cukrzyca to choroba metaboliczna, która charakte-
ryzuje się podwyższeniem stężenia glukozy we krwi. 
Choroba ta stwarza wiele istotnych wyzwań dla lekarzy 
opiekujących się osobami w wieku podeszłym. Cukrzyca 
stanowi poważny problem i jest wyzwaniem zarówno dla 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalis-
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tów. Szacuje się, że 25-30% osób powyżej 65. roku życia 
cierpi na cukrzycą [26]. 

Ważnym lekiem w leczeniu cukrzycy jest 
metformina, która poprzez zwiększenie odpowiedzi 
komórek na insulinę wykazuje działanie hipoglike-
mizujące. Lek ten przyczynia się również do zmniejszenia 
syntezy glukozy w wątrobie. Badanie przeprowadzone 
przez Sambol i wsp. wykazało, że maksymalne stężenie 
metofrminy we krwi w dawce 850 mg jest opóźnione  
o 37 minut, gdy jest ona podawana wraz z posiłkiem, 
dlatego w tym przypadku zaleca się jej stosowanie  
w trakcie jedzenia [27].  

Innym lekiem, stosowanym w farmakoterapii 
cukrzycy typu II, jest akarboza. Związek ten to inhibitor 
glukozydaz, hamujący końcowe etapy trawienia 
sacharydów. Efektem jego działania jest spowolnienie 
wchłaniania glukozy do krwi, co zmniejsza jej 
poposiłkowy poziom [9]. Akarboza może wchodzić  
w interakcje z produktami zawierającymi sacharozę.  
W wyniku nasilenia fermentacji węglowodanów w jelicie 
grubym może dochodzić do biegunek i ogólnego 
dyskomfortu ze strony przewodu pokarmowego [28]. 

Podsumowanie 
Interakcje leków z żywnością to istotny klinicznie 

problem w leczeniu osób starszych. Należy odpowiednio 
edukować pacjentów oraz ich opiekunów, by ryzyko 
interakcji na poziomie lek-lek oraz lek-żywność było jak 
najmniejsze. W trakcie fizjologicznego procesu starzenia 
zachodzą nieodwracalne zmiany w przewodzie pokarmo-
wym, co może skutkować istotnymi zmianami  
w farmakokinetyce leków, obejmującymi wchłanianie, 
dystrybucję, metabolizm i wydalanie ksenobiotyków. 
Najczęściej występujących interakcji u osób starszych 
można doszukiwać się w takich jednostkach choro-
bowych, jak nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, 
choroba wieńcowa, udary mózgu, cukrzyca, zaburzenia 
depresyjne. Interakcje leków z żywnością mogą 
powodować zarówno interakcje wynikające ze zbyt 
dużego stężenia substancji leczniczej we krwi, jak  
i osłabienia jej działania na skutek nieosiągnięcia dawki 
terapeutycznej. Zarówno jedne, jak i drugie, mogą 
okazać się groźnymi dla życia działaniami niepożądanymi 
w terapii osób starszych.  
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Streszczenie 
Szacuje się, że niedożywienie szpitalne dotyczy co drugiego hospitalizowanego chorego. W pracy omówiono jego 
przyczyny oraz przedstawiono narzędzia przesiewowe, służące do wyszukiwania chorych wymagających postępo-
wania dietetycznego. 

 
Słowa kluczowe: niedożywienie, hospitalizacja, badanie przesiewowe 
 

Abstract 
It is estimated that a half of hospitalized subjects are malnourished. This paper discusses causes of hospital 
malnutrition as well as screening tools which can be used to select those who need dietetic intervention. 

 
Key words: malnutrition, hospitalization, screening tool 

 
 
Wstęp 

Niedożywienie to niekorzystny stan odżywienia, 
spowodowany niedostatecznym przyjmowaniem czy też 
przyswajaniem składników pokarmowych oraz zwiększo-
nymi stratami i zapotrzebowaniem wynikającym  
z procesów katabolicznych [1]. Stanowi ono jeden  
z wielkich zespołów geriatrycznych i często prowadzi  
do niesprawności [2]. Dlatego u starszych chorych 
diagnostyka niedożywienia powinna być jednym z 
podstawowych elementów oceny [3]. 

Szczególnym rodzajem niedożywienia jest tzw. 
niedożywienie szpitalne (ang. hospital malnutrition). Jest 
to niedożywienie, które rozwija się w trakcie pobytu  
w szpitalu. Bardzo często jest efektem nierozpoznania 
tego niekorzystnego stanu odżywienia już przy samym 
przyjęciu do szpitala. Według Jarosza i wsp. [4], objawy 
niedożywienia występują u 40-50% pacjentów przyjmo- 

 
 
wanych do szpitali. Z kolei według Szczygła [5], niedoży-
wienie szpitalne rozwija się u 30% chorych prawidłowo  
odżywionych, a ulega pogłębieniu u 70% chorych 
niedożywionych w ciągu zaledwie 14 dni pobytu  
w szpitalu. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez 
Schindler i wsp. [6] ryzyko niedożywienia szpitalnego, 
ocenione za pomocą różnych narzędzi (w tym NRS, 
MUST, i inne kwestionariusze krajowe) w europejskich 
szpitalach wyniosło 28% (analizą objęto 21 007 pacjen-
tów). W badaniu tym odnotowano także, że spośród 
wszystkich osób z rozpoznanym ryzykiem niedożywienia, 
10% stanowili pacjenci oddziałów geriatrycznych.  
 
Przyczyny niedożywienia szpitalnego 

Poruszając kwestię niedożywienia szpitalnego warto 
uświadomić sobie, że już samo przebywanie w szpitalu, 
nieważne z jakiej przyczyny, jest potencjalnym czynni-
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kiem, który może przyczynić się do zmniejszenia 
zainteresowania jedzeniem, co może wynikać z obniżo-
nego nastroju czy też strachu związanego z rokowaniami 
[7]. U osób hospitalizowanych, poza chorobą i związaną 
z nią farmakoterapią, która niejednokrotnie przyczynia 
się do spadku apetytu, paradoksalnie za przyczynę 
niedożywienia szpitalnego uważa się dietę szpitalną, 
którą odbiera się z reguły jako niesmaczną, 
nieapetycznie podaną i często niedostosowaną do 
wymagań żywieniowych chorego. Obserwuje się również 
małe urozmaicenie posiłków w zakresie dodatków do 
pieczywa oraz brak warzyw lub owoców, szczególnie do 
śniadania [8]. Z wielu badań wynika, iż dieta szpitalna nie 
jest dobrze zbilansowana pod względem składników 
odżywczych [3,9]. Ponadto w ostatnich latach znaczna 
część szpitali zdecydowała się na korzystanie z usług 
cateringowych, kosztem rezygnacji z kuchni szpitalnych. 
Zatrudniony w cateringu dietetyk nie ma możliwości 
bezpośredniego kontaktu z pacjentem o szczególnych 
wymogach żywieniowych, co jest bardzo niekorzystnym 
zjawiskiem. W przypadku, gdy szpital dodatkowo 
zatrudnia innego dietetyka, ale tylko jednego na całą 
placówkę, regularna kontrola stanu odżywienia  
u wszystkich pacjentów jest mało realna.  

Żywienie w szpitalach wciąż za rzadko 
dostosowywane jest do potrzeb i stanu zdrowia 
pacjentów. Konieczność niejednokrotnego pozostawa-
nia na czczo z powodu planowanych badań diagnosty-
cznych czy też ograniczona sprawność funkcjonalna, 
uniemożliwiająca samodzielne spożycie posiłków,  
to kolejne przyczyny, które mogą powodować nizamie-
rzoną utratę masy ciała podczas hospitalizacji [2].  
W praktyce obserwuje się braki w personelu, który 
mógłby pomóc w karmieniu pacjentów niewydolnych 
samoobsługowo.  

Mało która placówka lecznicza uwzględnia 
preferencje czy też nawyki żywieniowe chorego, rzadko 
gdzie monitoruje się, czy pacjent spożył podany posiłek. 
Dodatkowo pacjenci skarżą się na niefizjologiczne  
pory podawania posiłków w szpitalach, m.in. z kolacją  
w godzinach popołudniowych. Wielu placówkom leczni-
czym zarzuca się, że godziny posiłków dostosowane  
są do wygody administracji, a nie potrzeb chorych czy 
zasad fizjologii żywienia [5]. Administracja szpitalna 
ciągle jeszcze nie traktuje żywienia w szpitalach jako 
elementu leczenia, lecz postrzega je jako usługę 
hotelową, którą należy zapewnić pacjentowi. 

Lekarze i pielęgniarki często nie doceniają znaczenia 
prawidłowego, dostosowanego do indywidualnej 
sytuacji pacjenta, żywienia dla osiągnięcia oczekiwanych 
wyników leczenia [10]. Na oddziałach wciąż brakuje 
dietetyków i ich fachowej porady dotyczącej diety  

w danej chorobie, jak również dalszych zaleceń 
żywieniowych do stosowania po opuszczeniu szpitala. 
Dietetyk szpitalny powinien być aktywnym członkiem 
zespołu terapeutycznego [11], powinien w miarę 
możliwości codziennie monitorować stan odżywienia 
pacjentów hospitalizowanych, a nie być traktowany 
podrzędnie, z umniejszoną rolą do wyłącznego 
nadzorowania pracy w kuchni szpitalnej. 

 
Diagnostyka niedożywienia szpitalnego 

Wydaje się, że najprostszym narzędziem diagnosty-
cznym może być wskaźnik BMI (Body Mass Index),  
wg którego niedożywienie jest stwierdzane przy 
wskaźniku poniżej 18,5 kg/m², jednak w przypadku osób 
starszych nie jest on wiarygodny [3].  

Istnieją również biochemiczne wskaźniki niedoży-
wienia, do których zaliczyć można [12]: 

 poziom albumin w surowicy (stan odżywienia 
prawidłowy: >35 g/l, niedożywienie lekkie:  
29-35 g/l, niedożywienie umiarkowane:  
25-30 g/l, niedożywienie ciężkie: <25 g/l) 

 liczbę limfocytów (stan odżywienia prawidłowy: 
>1500 mm, niedożywienie lekkie:  
1200-1499 mm, niedożywienie umiarkowane: 
800-1199 mm, niedożywienie ciężkie: <800 mm) 

 poziom transferryny w surowicy (stan 
odżywienia prawidłowy: >2,00 g/l, niedożywie-
nie lekkie: 2,00-1,51 g/l, niedożywienie umiarko-
wane: 1,50-1,00 g/l, niedożywienie ciężkie:  
<1,00 g/l) 

W związku ze znacznym rozpowszechnieniem 
niedożywienia wśród chorych hospitalizowanych, 
wprowadzono w Polsce obowiązek przesiewowej oceny 
stanu odżywienia, która dotyczy chorych przyjmowanych 
do leczenia, z wyłączeniem szpitalnych oddziałów 
ratunkowych [13]. Ocena ta wykonywana jest według 
skali SGA lub NRS 2002 – u dorosłych, a u dzieci  
i młodzieży – na siatkach centylowych wzrastania. 

SGA (ang. Subjective Global Assessment), czyli 
Subiektywna, Globalna Ocena Stanu Odżywienia, 
obejmuje dane z: wywiadu (zmiany masy ciała, zmiany  
w przyjmowaniu pokarmów, objawy ze strony przewodu 
pokarmowego, wydolność fizyczna i wpływ choroby  
na zapotrzebowanie na składniki odżywcze), badania 
fizykalnego (utrata podskórnej tkanki tłuszczowej, zanik 
mięśni, obrzęki w okolicy krzyżowej i w okolicach kostek 
oraz obecność wodobrzusza) oraz subiektywną ocenę 
stanu odżywiania z określeniem stopnia zawansowania 
problemu (prawidłowy stan odżywienia, podejrzenie 
niedożywienia, wyniszczenie, duże ryzyko niedożywie-
nia) [14]. 
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Dla osób starszych, lepszym narzędziem wydaje się 
być NRS 2002 (ang. Nutritional Rating Scale), gdyż 
obejmuje poza czteroma podstawowymi parametrami, 
do których należą zmniejszenie masy ciała, zaburzenia 
przyjmowania pokarmów, aktualny wskaźnik masy ciała  
i ciężkość choroby, również wiek (doliczany jest 
dodatkowy 1 punkt za wiek powyżej 70. lat) [14]. 

Polecana do oceny dla stanu odżywienia u osób 
starszych skala MNA (ang. Mini Nutritional Assessment) 
[3] nie znalazła się na liście rekomendowanych narzędzi. 
Pomimo tego jest dość powszechnie stosowana na 
oddziałach geriatrycznych jako element Całościowej 
Oceny geriatrycznej (COG) [15]. 

W wielu krajach na świecie polecaną do oceny 
stanu odżywienia, zarówno do zastosowania w środo-
wisku zamieszkania, jak i podczas hospitalizacji, jest 
skala MUST (ang. Malnutrition Universal Screening Tool). 
Nie obejmuje ona wprawdzie kryterium wieku, ale 
niewątpliwą jej zaletą jest prostota oraz przejrzyste  
i jednoznaczne zdefiniowanie algorytmu postępowania. 
Narzędzie to jest rekomendowane przez British 
Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) 
[16]. Obejmuje ono 5 kroków, przy czym pierwsze trzy 
kroki powinny być traktowane jako kroki diagnostyczne 
(ocena konkretnych parametrów), krok czwarty jest 
krokiem decyzyjnym (ocenia się ryzyko niedożywienia  
na podstawie wykonanego postepowania diagnosty-
cznego) i wreszcie krok piąty – interwencyjny (zasady 
rekomendowanego do wdrożenia postepowania zależą 
od podjętej na wcześniejszym etapie decyzji). 

Kolejne kroki przedstawiono poniżej: 
- krok 1 – ocena wskaźnika masy ciała (BMI –  

ang. Body Mass Index) 
0 pkt – BMI powyżej 20 kg/m2 
1 pkt – BMI pomiędzy 18,5 a 20 kg/m2 
2 pkt – BMI poniżej 18,5 kg/m2 

- krok 2 – ocena utraty masy ciała w ciągu 3-6 
miesięcy poprzedzających hospitalizację 

0 pkt – poniżej 5% 
1 pkt – pomiędzy 5 i 10% 
2 pkt – powyżej 10% 

- krok 3 – ocena występowania ostrej choroby  
i ryzyka nieprzyjmowania pokarmów przez 
ponad 5 dni; jeśli ocena jest pozytywna, 
przyznaje się 2 punkty; zwraca się przy tym 
uwagę, że prawdopodobieństwo takiego zdarze-
nia jest niewielkie u chorych nieprzebywających 
na oddziałach szpitalnych 

- krok 4 – ocena ryzyka niedożywienia na 
podstawie sumarycznej liczby punktów uzyska-
nych w krokach 1-3; Jeśli suma wynosi: 

0 pkt – ryzyko niedożywienia jest małe 
1 pkt – ryzyko niedożywienia jest średnie 
2 pkt lub więcej – ryzyko niedożywienia jest 

duże 
- krok 5 – definiuje zasady postępowania: 

 u chorych hospitalizowanych z niskim 
ryzykiem niedożywienia (0 pkt w kroku 4), 
należy powtarzać ocenę co tydzień 

 u chorych hospitalizowanych ze średnim 
ryzykiem niedożywienia (1 pkt w kroku  
4) konieczne jest zbieranie danych dotyczą-
cych spożycia przez 3 dni (dzienniczek 
bieżącego notowania spożycia) i jeśli nie  
ma niedoborów, należy powtarzać ocenę  
co tydzień; w przypadku stwierdzonych 
niedoborów konieczne jest wdrożenie 
postępowania interwencyjnego zdefiniowa-
nego dla jednostki 

 u chorych ze znacznym ryzkiem niedoży-
wienia (co najmniej 2 pkt w kroku  
4), konieczne jest wdrożenie postępowania 
interwencyjnego zdefiniowanego dla jed-
nostki lub konsultacja dietetyka. 

Skala MUST może być też stosowana u osób 
mieszkających w środowisku lub w instytucjach. 
Zdefiniowane są jednak wtedy inne zasady 
postepowania w kroku 5. 
 
Podsumowanie 

Stwierdzenie w badaniu przesiewowym niekorzy-
stnego stanu odżywienia, zgodnie z cytowanym 
Rozporządzeniem [13], wymaga wykonania oceny 
żywieniowej i wdrożenia interwencji dietetycznej. 
Niestety, wobec niekontraktowania dietetyka przez NFZ 
na oddziałach szpitalnych większość jednostek wykonuje 
jedynie badanie przesiewowe. Nie jest to oczywiście 
wystarczające, niemniej zdać sobie należy sprawę,  
że wobec wprowadzenia rozwiązań prawnych wychodzą-
cych naprzeciw potrzebom chorych w zakresie 
odżywiania, można mieć nadzieję, że wraz z upływem 
czasu wprowadzane będą w życie kolejne elementy 
Rozporządzenia, a to przyczyni się do właściwego 
zdefiniowania roli dietetyka w systemie lecznictwa 
szpitalnego. 
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Streszczenie 
Możliwość prawidłowego i bezpiecznego połykania oraz jedzenia jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb 
człowieka. Zaburzenia połykania stanowią multidyscyplinarny problem, wymagający współpracy wielu specjalistów, 
do których zaliczyć należy: lekarza rodzinnego, geriatrę, laryngologa, foniatrę, gastrologa, dietetyka, neurologa, 
radiologa, logopedę oraz fizjoterapeutę. Utrata zdolności do bezpiecznego jedzenia i połykania oraz utrata 
przyjemności, jaką stanowi jedzenie, może nieść daleko idące konsekwencje związane z jakością życia oraz zacho-
waniem zdrowia osób starszych. W pracy omówiono patomechanizmy procesu połykania, objawy oraz podstawowe 
postępowanie dietoterapeutyczne w dysfagii, mające główne znaczenie dla zapobiegania jej śmiertelnym 
powikłaniom. 
 
Słowa kluczowe: dysfagia, dietoterapia, starość 
 

Abstract 
To be able to securely and properly swallow and eat is one of the most basic human needs. Swallowing disorders  
are a multidisciplinary problem that requires the cooperation of many specialists, such as general practitioner, 
geriatrician, an ENT specialist, phoniatrist, gastroenterologist, nutritionist, neurologist, radiologist, physiotherapist 
and speech therapist. Loss of the ability to eat and swallow safely as well as a loss of pleasure which is eating, can 
carry far-reaching implications influencing the quality of life and the preservation of health of the elderly. The paper 
discusses pathomechanisms of the process of swallowing, the symptoms and basic dietotherapy in dysphagia that 
are of the major importance in prevention of its fatal complications. 
 
Key words: dysphagia, dietotherapy, elderly 

 
 
Wstęp  

Połykanie jest procesem polegającym na sekwencji 
zjawisk angażujących struktury mięśniowe oraz recepto-
ry unerwione przez odpowiednie mięśnie czaszkowe.  
W jego integracji uczestniczą ośrodki korowe oraz 
pniowe [1-3]. 

Połykanie jako akt fizjologiczny przebiega w trzech 
fazach, tj. ustnej, gardłowej oraz przełykowej [2,4,5]. 
Pierwsza, ustna faza przełykania, kontrolowana jest 
przez ośrodkowy układ nerwowy, zależny od koordynacji 
nerwowo-mięśniowej na poziomie gardła oraz górnego 
zwieracza przełyku [6,7]. Podlegająca świadomej kontroli 
faza ustna przebiega dwuetapowo. Rozpoczyna ją faza 
przygotowawcza, w której następuje rozdrabnianie 
pokarmu, przeżuwanie i mieszanie go ze śliną. Po niej  
 

 
 
następuje faza ustna właściwa, tj. przesunięcie kęsa  
pokarmu w kierunku gardła. Aby faza przygotowawcza 
przebiegła właściwie, niezbędne są sprawność i koordy-
nacja zwarcia warg, sprawne ruchy języka, właściwe 
napięcie mięśni policzków [8]. Faza ustna kończy się gdy 
kęs pokarmu zostaje przesunięty poza łuki podnie-
bienne. Wówczas rozpoczyna się trwająca 0,3 sekundy 
odruchowa faza połykania [5]. W drugiej fazie, gardło-
wej, następuje przesunięcie kęsa pokarmu przez jamę 
gardła do przełyku. Podczas tego aktu jama nosowa jest 
zamykana w wyniku uniesienia podniebienia miękkiego 
(od 1 do 3 sekund). W przeciwieństwie do fazy pierwszej 
– gardłowa ma charakter odruchu bezwarunkowego 
[1,9]. Faza trzecia, tj. przełykowa, inicjowana jest po-
przez otwarcie górnego zwieracza przełyku. Uformowa-
ny w fazie przygotowawczej kęs pokarmu, przy pomocy 
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ruchów perystaltycznych, przesuwany jest w kierunku 
dolnego zwieracza przełyku. Ostatnim etapem tej fazy 
jest otwarcie dolnego zwieracza przełyku. Trwająca od  
4 do 10 sekund faza przełykowa również jest niezależna 
od woli. Za właściwy jej przebieg odpowiada regulacja 
nerwowo-mięśniowa oraz prawidłowa budowa przełyku 
i połączenia żołądkowego [1,5].  
 
Zaburzenia połykania  

Zaburzenia połykania (dysfagia) definiuje się jako 
trudności w przyjmowaniu i przechodzeniu kęsów 
pokarmów, niekiedy płynów oraz śliny z jamy ustnej do 
gardła i przełyku oraz dalej do żołądka [5]. Dysfagia 
może oznaczać również dyskomfort w połykaniu jako 
objaw uszkodzeń morfologicznych górnego odcinka 
przewodu pokarmowego lub zaburzeń czynnościowych 
układu mięśniowego i nerwowego [8,10].  

Diagnostyka i leczenie dysfagii stanowi wielodyscy-
plinarny problem, wymaga współpracy wielu specja-
listów, do których zaliczyć należy: lekarza rodzinnego, 
geriatrę, laryngologa, foniatrę, gastrologa, dietetyka, 
neurologa, radiologa, logopedę oraz fizjoterapeutę [10]. 

Częstość zaburzeń połykania w populacji ogólnej 
szacuje się na poziomie około 7% [11]. Odsetek ten 
rośnie wraz z wiekiem [2,12,13] i u osób w podeszłym 
wieku sięga 33-40% [3,14].  

Klinicznie można wyróżnić trzy postaci dysfagii, 
analogiczne do wyżej opisanych faz aktu połykania [8]. 
Zaburzenia połykania można również podzielić na: dysfa-
gię górną (ustno-gardłową), w wyniku braku koordynacji 
fazy ustnej i gardłowej zaburzony zostaje ruch kęsa 
pokarmowego; dysfagię dolną (przełykową) [10] oraz 
dysfagię mechaniczną, w której występuje przeszkoda 
organiczna; dysfagię czynnościową, występującą w prze-
biegu schorzeń somatycznych, nerwic jednak bez podło-
ża organicznego; odynofagię, tj. bolesne przełykanie 
zaburzające każdą z 3 faz połykania [1,8,10].  

W każdej z faz zaburzenie procesu połykania może 
nastąpić na skutek jednego z trzech mechanizmów: 

- zwężenia mechanicznego,  
- stanu zapalnego,  
- uszkodzenia przewodnictwa nerwowo-mięśnio-

wego.  
Istnieją sytuacje kliniczne, w których współwystę-

pują dwa, a nawet trzy mechanizmy [1]. 
 
Etiologia 

Czynniki etiologiczne powstawania dysfagii są 
bardzo zróżnicowane i zależne od fazy procesu poły-
kania, w której występują [5]. Wśród przyczyn dysfagii  
w fazie ustnej wyróżnia się: schorzenia neurologiczne, 
wady rozwojowe, uszkodzenia mechaniczne, stany 
zapalne błony śluzowej jamy ustnej w tym grzybice, 

zaburzenia pracy gruczołów ślinowych czy nowotwory 
oraz napromienianie [1,15].  

Do najczęstszych przyczyn utrudnienia połykania  
w fazie gardłowej zalicza się: schorzenia nerwowo-
mięśniowe, nowotwory naciekające podstawę czaszki 
[1], stany po zabiegach operacyjnych gardła oraz krtani, 
napromienianie, schorzenia obwodowego i ośrodko-
wego układu nerwowego (choroby demielinizacyjne, 
polineuropatie, neuropatie).  

Za pojawienie się dysfagii w fazie przełykowej 
odpowiadają między innymi: zaburzenia ruchowe 
przełyku, guzy śródpiersia, pakiety przerzutowo zmienio-
nych węzłów chłonnych na szyi, choroby neurologiczne, 
przetoki tchawiczo-przełykowe, jak również zwężenia  
i uchyłki przełyku [1,5,8]. Wśród przyczyn dysfagii fazy 
przełykowej wyróżnia się także refluks przełykowy oraz 
łagodne zwężenia przełyku. Rzadszą przyczyną dysfagii 
jest niedobór żelaza oraz hiperkalcemia [1,16]. 
 
Dysfagia neurogenna 

Zaburzenia połykania, występujące w przebiegu 
chorób neurologicznych, nazywane są dysfagią neuro-
genną. To właśnie choroby neurologiczne są najczęstszą 
przyczyną dysfagii w populacji ogólnej, a w ich 
następstwie dochodzi do potencjalnie śmiertelnych 
klinicznych konsekwencji, takich jak niedożywienie, 
odwodnienie oraz zachłystowe zapalenie płuc. Wczesne 
rozpoznanie dysfagii i podjęcie odpowiednich działań 
terapeutycznych istotnie zmniejsza ich potencjalne 
ryzyko [11]. Dysfagia neurogenna w zależności od 
schorzenia występuje kolejno u 48-100% pacjentów 
chorych na stwardnienie boczne zanikowe, u 85% 
pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, u 80% 
osób długotrwale niedotlenionych oraz z udarami 
mózgu, u 70% pacjentów z urazami czaszkowo-
mózgowymi oraz dystrofią mięśniową oraz u 50% 
pacjentów z chorobą Parkinsona [5,17]. 

Ten rodzaj dysfagii może wynikać m.in. z obecności 
niedowładu mięśni, które biorą udział w połykaniu, nie-
prawidłowego napięcia mięśniowego, zaburzeń czucia 
zarówno w obrębie jamy ustnej jak i gardła, zaburzeń 
koordynacji połykania z oddechem lub może być wypa-
dkową wielu elementów działających jednocześnie. 
Dysfagia rozwijająca się na podłożu chorób neurologi-
cznych dotyczy zazwyczaj fazy ustnej i gardłowej [18,19].  
 
Patomechanizm i objawy 

W fazie ustnej dysfagii następuje zaburzenie żucia, 
formowania się i transportu kęsa pokarmowego w wyni-
ku osłabionego napięcia mięśniowego, jak również nad-
mierne wydzielanie śliny powodowane niedostatecznym 
zamknięciem wargowym i osłabieniem czucia w jamie 
ustnej. Mogą pojawić się prymitywne odruchy gryzienia 
czy ssania, wzmożony odruch gardłowy czy krztuszenie 
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się. Zaburzenia te mogą być pogłębiane przez współwy-
stępujące inne zaburzenia ośrodkowe, jak chociażby 
zaburzenia smaku i węchu [10].  

Wśród objawów dysfagii fazy ustnej należy wskazać, 
poza trudnością w formowaniu kęsa, zaleganie pokarmu 
w jamie ustnej. Oba niosą za sobą konsekwencje 
wypływania pokarmu i wycieku śliny z jamy ustnej, 
niezdolności do prawidłowego ustawienia zgryzu oraz 
niekontrolowanego lub zbyt wczesnego dostania się 
pokarmu do gardła [1,5]. 

Dysfagia fazy gardłowej objawia się całkowitym 
brakiem lub częściowo zaburzonym odruchem przeły-
kania, niosącym ryzyko aspiracji treści pokarmowej do 
dróg oddechowych. Przyczyną mogą być zaburzenia 
czucia w obszarze gardła dolnego i krtani, zaburzenia 
koordynacji między skurczem zwieracza dolnego gardła  
a mięśniówką przełyku, osłabiona funkcja ochronna 
krtani, osłabiony odruch kaszlowy, jak również osłabie-
nie napięcia mięśniowego dolnego zwieracza gardła  
[10]. Zaburzenia połykania w tej fazie generują ryzyko 
zalegania pokarmów w gardle, trudności w zainicjowaniu 
połykania, przedostania się pokarmu do jamy nosowej 
oraz krtani, zwracania pokarmu przez nos, kaszlu, 
krztuszenia, a także zachłyśnięcia się [1,10]. Badania 
wskazują, iż aspiracja pokarmu po częściowej resekcji 
krtani występuje w 40-70% przypadków. Powikłanie to 
jest o tyle istotne, iż niesie za sobą duże ryzyko 
zachłystowego zapalenia płuc (10% przypadków) [2,20], 
które może prowadzić nawet do śmierci chorego [21]. 
Konsekwencje aspiracji pokarmu do dróg oddechowych 
są kwestią szczególnie ważną u osób w podeszłym 
wieku, u których mechanizmy, działające obronnie przed 
tym zaburzeniem, są mniej skuteczne [2].  

Zaburzenia połykania w fazie przełykowej mogą 
powodować uczucie zatrzymania kęsa podczas przecho-
dzenia przez przełyk, ból, gniecenie i rozpieranie  
w klatce piersiowej [5,22,23]. Pojawiające się regurgi-
tacje, tj. ulewanie kwaśnego płynu, najczęściej spowodo-
wane jest rozluźnieniem zwieraczy przełyku. Pacjenci 
odczuwają uczucie pieczenia i palenia za mostkiem, 
określane jako zgagę, którą niekiedy łagodzi przyjęcie 
pokarmu lub przełknięcie śliny [1].  

U pacjentów w wieku podeszłym zaburzenia 
połykania mogą być spowodowane upośledzeniem 
sprawnego przebiegu aktu połykania w następstwie 
naturalnego procesu starzenia się organizmu, co jest 
zjawiskiem zachodzącym niezależnie od przyczyn 
wynikających z przebiegu choroby podstawowej. Uznaje 
się, iż wpływ na możliwość pojawienia się zaburzeń 
połykania w tej grupie wiekowej ma przede wszystkim 
zmniejszenie wrażliwości receptorów czuciowych zlokali-
zowanych w jamie ustnej oraz gardle. Ponadto, możliwe 
wydaje się być zmniejszenie sprawności mięśni uczestni-
czących w połykaniu czy też ograniczenie elastyczności 

tkanki łącznej szyi. Niemniej wiele badań oceniających 
zmiany aktywności mięśni z wiekiem pozwoliły postawić 
hipotezę, iż zaburzenia funkcji mięśni gardła, biorących 
udział w połykaniu, mogą być jedynie w niewielkim 
stopniu spowodowane samym procesem starzenia [2]. 
Wobec powyższego, można podejrzewać, iż to raczej 
ogólnoustrojowe zaburzenia układowe, będące wyni-
kiem przebiegu różnych chorób występujących w wieku 
podeszłym (choroby neurologiczne m.in. udar mózgu, 
choroby neurodegeneracyjne, nowotwory [24]), a nie 
normalny proces starzenia się, odgrywają istotną rolę  
w wyjaśnieniu przyczyn ograniczeń sprawnego funkcjo-
nowania tych grup mięśni u osób starszych [2,3].  

Konsekwencje kliniczne dysfagii  
Dysfagia, niezależnie od etiologii, może prowadzić 

do bardzo poważnych następstw klinicznych, wśród 
których należy wymienić odwodnienie, niedożywienie 
oraz zachłystowe zapalenie płuc [11]. Odwodnienie 
może przyczyniać się do nasilenia objawów chorób 
współistniejących, osłabienia poznawczego i fizycznego 
funkcjonowania, a nawet zaburzeń świadomości. 
Zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio odwodnienie 
może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka niepełno-
sprawności oraz śmiertelności [25,26]. Niedożywienie 
niesie za sobą konsekwencje zdrowotne, które niestety 
wiążą się z niekorzystnym rokowaniem, zwiększoną 
podatnością na infekcje, obniżoną odpornością, trudno-
ścią w gojeniu się ran i odleżyn oraz pogorszeniem 
sprawności poznawczej i fizycznej [27,28]. Zachłystowe 
zapalenie płuc jest szczególnie niebezpiecznym powikła-
niem. U osób z dysfagią neurogenną stanowi wiodącą 
przyczynę zgonów; jest silnym czynnikiem negatywnie 
rokowniczym [29,30] 
 
Postępowanie żywieniowe w dysfagii 

Odpowiednia dietoterapia pacjenta z dysfagią 
uzależniona jest od stopnia zaburzeń połykania. Jedną  
z najistotniejszych modyfikacji jest zmiana konsystencji 
spożywanych potraw i produktów.  

 
Pacjenci z lekką dysfagią i niewielkim ryzykiem 

zachłyśnięcia powinni spożywać produkty miękkie, 
duszone lub gotowane na miękko. Chory powinien  
z łatwością rozgnieść pokarm językiem o podniebienie. 
Wśród produktów zalecanych są zatem: pieczywo 
pszenne, żytnie lub mieszane (bez skórki), warzywa 
gotowane na miękko (ziemniaki, pietruszka, seler, 
cukinia, batat), przetwory z ziemniaków (kluski, placki), 
sałatki z marynowanych warzyw oraz miękkie, świeże lub 
gotowane, pieczone lub tarte owoce (banan, gruszka). 
Pacjent może spożywać miękkie mięso, jak cielęcina, 
drób (mielone np. pulpety, biała kiełbasa bez skóry, 
potrawka) z dodatkiem kremowych sosów, wędliny  
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w postaci pasty czy pasztetu oraz jajka (omlety, suflety 
czy gotowane na miękko). Zalecane są produkty mleczne 
(kremowy jogurt, budyń, panna cotta) oraz pokarmy  
o konsystencji musu, miodu czy marmolady.  

Niezalecane są pokarmy o konsystencji sypkiej, 
gruboziarnistej, zwartej (drażniące mechanicznie), kleją-
cej czy kruchej. Niewłaściwe zatem będą makarony nitki, 
gniazdka, ryż lub kasza ugotowana na sypko, chleb  
o chrupiącej skórce, pieczywo pełnoziarniste, szparagi, 
por, rabarbar, owoce cytrusowe, suche i ciągnące się 
mięso, orzechy, jak również potrawy łączące różne 
konsystencje (np. krupnik) [31]. 
 

Pacjentom z umiarkowaną dysfagią oraz średnim 
ryzykiem zachłyśnięcia zaleca się przede wszystkim 
pokarmy ugotowane na miękko. Pokarmy powinny mieć 
konsystencję grubego przecieru lub papki, zatem 
powinny dać się bardzo łatwo rozgnieść językiem  
o podniebienie lub przeprowadzić w formę papki. Zaleca 
się pieczywo pszenne, jak kawiorek (bez skórki), dodatki 
do pieczywa powinny być przygotowane w postaci past 
(na słodko i słono, jednakże bez pestek czy owoców). 
Dozwolone są papki z ryżu czy drobnych kasz  
z dodatkiem sosów, ziemniaki puree, zupy kremy, 
ugotowane do miękkości warzywa. Mięso jak powyżej, 
powinno być dodane do puree lub z dodatkiem sosu czy 
kremu. Owoce oraz wyroby owocowe powinny być 
gotowane, ewentualnie surowe – tarte lub rozdrobnio-
ne, bez skórki i pestek (banan, gruszka, brzoskwinia, 
tarte jabłko). Produkty mleczne w postaci budyniu czy 
musu o kremowej konsystencji, galaretki, lody bez 
kawałków owoców. Wśród pokarmów niezalecanych, 
poza produktami przeciwwskazanymi w łagodnej dysfa-
gii, znajdują się sałatki oraz warzywa i mięso o włóknistej 
konsystencji [31].  
 

Podczas ciężkich zaburzeń połykania i dużym 
ryzyku zachłyśnięcia zalecana jest dieta składająca się  
z pokarmów przecieranych, o konsystencji galaretki, 
musów czy kremów. Wszelkie przyjmowane pokarmy 
powinny w ustach przechodzić w formę półpłynną. 
Zalecane są zupy o kremowej, gładkiej konsystencji bez 
wkładki i dodatków (np. grzanek), warzywa gładkie, 
puree z sosem, mięso gładkie, miksowane. Owoce 
dozwolone w potraci gotowanej lub surowej (puree, 
przetarte). Dozwolone produkty mleczne (kremowe, bez 
dodatku owoców, twarożek gładki), galaretki gładkie.  

Niedozwolone są pokarmy o konsystencji ziarnistej, 
włóknistej oraz klejącej. Pacjent nie powinien spożywać 
zup z pływającymi kawałkami warzyw, nierozdrobnio-
nych makaronów, surówek, szpinaku [31].  

Należy jednocześnie pamiętać, iż półpłynna 
konsystencja niesie za sobą ryzyko niedostarczenia 
pacjentowi odpowiedniego zapotrzebowania kaloryczne-

go. Dlatego też wskazana jest systematyczna ocena masy 
i składu ciała oraz monitorowanie stanu odżywienia 
pacjenta. W leczeniu, zwłaszcza ciężkiej dysfagii, 
pomocne mogą okazać się specjalistyczne preparaty, 
służące do zagęszczania pokarmów. Dzięki nim możliwe 
jest uzyskanie akceptowalnej przez pacjenta konsystencji 
potrawy. Proszek zagęszczający może zostać dodany do 
płynu, zupy, kremu czy przecieru, w ilości umożliwiającej 
otrzymanie pożądanej gęstości (mus, nektar, budyń).  
W wyniku powyższego, znacząco zmniejsza się narażenie 
pacjenta na ryzyko zachłyśnięcia. Na polskim rynku 
dostępnych jest kilka preparatów zagęszczających 
(tabela 1).  

Istotną rolę podczas opieki nad pacjentem  
z dysfagią odgrywają ogólne zalecenia ukierunkowane 
na zapobieganie jej powikłaniom, mianowicie: 

- higiena jamy ustnej – po każdym posiłku należy 
usunąć widoczne resztki jedzenia z jamy ustnej, 
dziąseł, spomiędzy zębów, spod języka [32];  

- pozycja podczas karmienia – wysokie układanie 
– pozycja siedząca lub półsiedząca z oparciem 
pod kątem >30° podczas posiłku i co najmniej  
30 minut po nim; połykanie z brodą pochyloną 
do mostka [33];  

- bezpieczne karmienie – podawanie małych 
kęsów i łyków; posiłki o odpowiedniej tempera-
turze i konsystencji; przerwanie karmienia, gdy 
chory jest w niepokoju, reaguje kaszlem lub 
przysypia [34]; 

- monitorowanie i dokumentowanie ilości pokar-
mów i płynów przyjmowanych doustnie przez 
chorego drogą doustną [31]. 

- monitorowanie masy ciała oraz wczesne podję-
cie leczenia żywieniowego u pacjentów niedoży-
wianych lub z ryzykiem niedożywienia [11].  

 
Podsumowanie 

Utrzymanie właściwego stanu odżywienia i nawod-
nienia osób w każdej grupie wiekowej jest ściśle 
związane z jakością życia oraz możliwościami funkcjono-
wania w społeczeństwie. Zaburzenia połykania poprzez 
swoje kliniczne konsekwencje, jak odwodnienie, 
niedożywienie oraz zachłystowe zapalenie płuc, mogą 
stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla chorych.  
Wczesne rozpoznanie dysfagii oraz poznanie jej 
mechanizmu umożliwia wdrożenie odpowiedniej terapii 
– w tym właściwej dietoterapii. Modyfikacja konsystencji 
pokarmów, opierająca się również o wprowadzenie 
specjalistycznych preparatów zagęszczających, może 
pomóc w uniknięciu wielu groźnych dla zdrowia 
powikłań. Bezpieczne i efektywne karmienie wydaje  
się być kluczowe w zapobieganiu odwodnienia oraz 
niedożywienia.  
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Tabela 1: Produkty do zagęszczania potraw, występujące na polskim rynku [modyfikacja własne na podstawie 35-37] 

 
Produkt Skład Wartość 

odżywcza (100g) 
Zastosowanie Dawkowanie Uwagi: 

Bebilon 
Nutriton 

maltodekstryna, 
mączka chleba 

świętojańskiego, 
węglan wapnia, 

siarczan żelazawy, 
siarczan cynku 

E = 318 kcal,  
B = 0 g, 

W = 66,2 g, 
T = 0,3 g, 

Na = 6,0 mg 
Ca = 335 mg 
Zn = 5,3 mg 
Fe = 8,8 mg 

 

służy do 
zagęszczania 

zimnych i ciepłych 
pokarmów 

płynnych dla osób, 
u których 
występują 
trudności  

w połykaniu 

2 miarki (3,4 g)/100 ml 
– gęsta konsystencja, 

3 miarki (5,1 g)/60 ml – 
bardzo gęsta 
konsystencja 

spożyć w przeciągu  
2 godz. od 

przygotowania, 

Fresubin® 
Clear 

Thickener 

skrobia 
modyfikowana, 

ksantan, 
maltodekstryna, 

celuloza 
modyfikowana, 

aromat 

E = 264 kcal,  
B = 0,5 g, 

W = 41,5 g, 
T = 0 g, 

Na = 1570 mg 
K = 500 mg 
P = 200 mg 

służy do 
postępowania 
dietetycznego  

u osób z zaburze-
niami połykania 

(dysfagia) 
zagęszczacz do 
żywności oraz 

napojów 

1 miarka (1,75 g)/ 
100 ml – konsystencja 

nektaru, 
3 miarki (5,25 g)/ 

100 ml – konsystencja 
miodu, 

6 miarek (10,5 g)/ 
100 ml – konsystencja 

budyniu 

nie należy mieszać  
z napojami > 70°C 
napoje gazowane 

przed zagęszczeniem 
należy wymieszać lub 

wstrząsnąć, aby 
usunąć gaz 

Nutilis 
Clear 

maltodekstryna, 
guma ksantanowa, 

guma guar 

E = 290 kcal, 
B = 0 g, 

W = 57,6 g, 
T = 0 g, 

Na = 1500 mg 
K = 40 mg 

Ca = < 20 mg 
P = 50 mg 

Mg < 20 mg 

przeznaczony do 
szybkiego 

zagęszczenia 
płynów (w tym 

płynnych 
pokarmów) 

do postępowania 
dietetycznego  

w dysfagii 

1 miarka (3 g)/200 ml – 
konsystencja syropu, 

2 miarki (6 g)/200 ml – 
konsystencja kremu 

3 miarki (9 g)/200 ml – 
konsystencja budyniu 

stosować ostrożnie  
u pacjentów 

wymagających diety 
niskosodowej. 
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WSKAŹNIKA BAI I BIAŁKA C-REAKTYWNEGO U KOBIET W PODESZŁYM 
WIEKU 
 
Comparison of biochemical and anthropometric indicators in particular BAI and CRP in elderly 
women  
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Streszczenie 
Wprowadzenie: Proces starzenia się ma charakter indywidualny, jednak u każdego człowieka przebiega ze zmianami 
masy ciała. Podeszły wiek wiąże się z licznymi zmianami metabolicznymi, które uwidaczniają się zarówno  
w pomiarach antropometrycznych, jak i biochemicznych. Regularna kontrola parametrów biochemicznych  
i antropometrycznych służy m.in. do wczesnej oceny ryzyka zaburzeń lipidowych.  
Cel: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami antropometrycznymi i biochemicznymi  
u hospitalizowanych kobiet powyżej 60. roku życia  
Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 88 kobiet powyżej 60. roku życia, hospitalizowanych na Oddziale 
Endokrynologii Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Pomiarów antropometrycznych dokonywano w godzinach 
porannych (masa i wysokość ciała, obwód talii, bioder). Uzyskane wyniki wykorzystano do obliczenia wskaźników 
antropometrycznych, takich jak: wskaźnik masy ciała – BMI (Body Mass Index), wskaźnik otłuszczenia ciała BAI (Body 
Adiposity Index), procentową zawartości tkanki tłuszczowej metodą YMCA, wskaźnik talia-biodra WHR (Waist to Hip 
Ratio) oraz wskaźnik talia-wzrost WHtR (Waist to Height Ratio). Dane dotyczące wybranych parametrów 
biochemicznych (m.in. stężenie cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydy, białko C-reaktywne) uzyskano 
podczas badań rutynowo przeprowadzanych u pacjentów podczas hospitalizacji. Wyniki odczytano z dokumentacji 
medycznej pacjenta. Zebrane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 12 (α ≤ 0,05). 
Wyniki: Wśród badanych kobiet, średnia wieku wyniosła 69,6 ± 5,7 lat. Średnia wartość wskaźnika BMI wyniosła 29,5 
± 5,7 kg/m2, wskaźnika BAI 35,5 ± 6,1%, wskaźnika YMCA 39,0 ± 8,5%, wskaźnika WHR 0,9 ± 0,1; wskaźnika WHtR 
59,3 ± 8,8. U 33% badanych kobiet zauważono podwyższone stężenie CRP w surowicy krwi. Wykazano dodatnią 
korelację (p < 0,05) pomiędzy wybranymi wartościami wskaźników antropometrycznych: wskaźnik BMI (r=0,35), BAI 
(r=0,29), WHtR (r=0,36), YMCA (r=0,22) a stężeniem białka C-reaktywnego.  
Wnioski: Wskaźniki BMI, BAI, WHtR są dobrymi indykatorami potencjalnego stanu zapalnego u kobiet w podeszłym 
wieku. Podwyższone wartości wskaźnika BMI oraz YMCA mogą wskazywać na zaburzenia gospodarki lipidowej.  
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, białko C-reaktywne, wskaźniki antropometryczne, wskaźniki biochemiczne 
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Abstract 
Background. The aging process is individual, but associated with changes in body weight. Old age is associated with 
numerous metabolic changes, which are reflected in both anthropometric measurements and biochemical. Regular 
parameters monitoring of both of them is used for early assessment of the risk of lipid disorders.  
Aim. The aim of this study was to evaluate the dependence between selected indicators of anthropometric and 
biochemical in hospitalized women over 60. years old.  
Material and methods. 88 women over 60. years old, hospitalized in Endocrinology City Hospital in Piekary Slaskie, 
were included into the study. Anthropometric measurements were performed in the morning hours (body weight, 
body height, waist, hips). The results were used to calculate the anthropometric indicators, such as: BMI (Body Mass 
Index), BAI (Body Adiposity Index), percentage of body fat by the YMCA method, WHR (Waist to Hip Ratio) and WHtR 
(Waist to Height Ratio). Data regarding biochemical parameters (including total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides,  
C – reactive protein) were obtained during routinely performed tests in hospitalized patients. The results were taken 
from the patient’s medical record. The collected data were statistically analyzed using the Statistica 12 (α ≤ 0,05). 
Results. Amongst examined women, the average age was 69.6 ± 5.7 years. The average BMI was 29.5 ± 5.7 kg / m2, 
BAI 35.5 ± 6.1%, YMCA 39.0 ± 8.5%, WHR 0.9 ± 0.1, WHtR 59.3 ± 8.8. In 33% of examined women high CRP level  
in the blood serum was noticed. A positive correlation (p < 0.05) between the selected values of anthropometric 
indicators: BMI (r=0.35), BAI (r=0.29), WHtR (r=0.36), YMCA (r=0, 22) and C-reactive protein level, was proved. 
Conclusion. BMI, BAI and WHtR are good indicators of potential inflammation in elderly women. High BMI and YMCA 
values may indicate a lipid disorders. 
 
Key words: elderly, C-Reactive Protein, anthropometric indices, biochemical parameters 

 
 
Wstęp 

W ostatnich latach, pojęcie starości stało się 
obiektem zainteresowania naukowców. Ze względu na 
wydłużenie się życia populacji ludzkiej, liczba osób po 60. 
roku życia wzrasta z roku na rok [1]. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w latach: 1989-
2014, liczba osób w podeszłym wieku w Polsce wzrosła  
o ponad 2,9 mln, a pod koniec 2014 roku, osoby starsze 
stanowiły ponad 22% ludności Polski. Zgodnie z założe-
niami prognozy demograficznej GUS-u, w 2050 roku 
udział osób starszych w populacji polskiej zwiększy się do 
ponad 40%.  

Światowa Organizacja Zdrowia WHO (World Health 
Organization), za początek starości uznaje 60. rok życia. 
Okres starości został podzielony wg WHO na 3 etapy:  
lata 60-74 – wiek podeszły (wczesna starość), 75-89 lat – 
wiek starczy (późna starość), ≥ 90 lat – wiek sędziwy 
(długowieczność) [2]. Proces starzenia się ma charakter 
indywidualny, jednak u każdego człowieka wiąże się ze 
zmianami składu ciała. U osób w podeszłym wieku 
dochodzi do stopniowej redukcji beztłuszczowej masy 
ciała, co skutkuje zmniejszeniem zawartości wody  
w organizmie. Dodatkowo z procesem starzenia wiąże 
się stopniowe obniżanie wysokości ciała, co wynika m.in. 
ze zmian krzywizn kręgosłupa, zmniejszania grubości 
chrząstek międzykręgowych i stawowych, jak również 
zmian zachodzących w wyniku osteoporozy, która często 
występuje u osób starszych [3,4]. W procesie starzenia 
dochodzi również do wzrostu zawartości tkanki tłuszczo-
wej w organizmie. Wymienione powyżej zmiany mogą 
prowadzić do wzrostu wskaźnika masy ciała (BMI) [5]. 

 
 
 
Badania antropometryczne opierają się na pomia-

rach porównawczych poszczególnych części ciała ludz-
kiego. Do oceny stanu odżywienia u osób starszych 
zastosowanie znajduje wiele kwestionariuszy (np. MNA, 
Mini Nutritional Assessment, NRS, Nutritional Risk Scre-
ening, SGA, Subjective Global Assessment) wykorzystu-
jących m.in. parametry i wskaźniki antropometryczne. 
Jednym z podstawowych wskaźników wykorzystywanych 
podczas oceny stanu odżywienia u osób w podeszłym 
wieku jest wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) 
[6]. Należy jednak podkreślić, że do tej pory nie 
opracowano jednolitych wartości BMI skierowanych do 
populacji osób powyżej 60. roku życia.  

Queensland Government rekomenduje następującą 
klasyfikację wskaźnika BMI dla osób w wieku co najmniej 
65 lat: BMI < 24 kg/m2 – niedowaga, 24-30 kg/m2 – 
prawidłowa masa ciała, > 30 kg/m2 – nadwaga [5].  

Wśród pośrednich metod wykorzystywanych do 
oceny zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie 
człowieka należą parametry i wskaźniki antropometry-
czne (np. pomiar obwodu talii, wskaźnik BMI, WHR, 
WHtR). Do oceny procentowej zawartości tkanki 
tłuszczowej służy także nowy wskaźnik BAI – wskaźnik 
otłuszczenia ciała (Body Adiposity Index), który od 2011 
roku stanowi alternatywę w stosunku do wskaźnika BMI. 
Wskaźnik BAI wykorzystuje parametr obwodu bioder 
oraz wysokości ciała. Jego zastosowanie umożliwia 
oszacowanie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej 
w organizmie, a tym samym może być wykorzystywany 
do oceny ryzyka otyłości. Inną metodą wykorzystywaną 
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podczas oceny procentowej zawartości tkanki tłuszczo-
wej w organizmie, wykorzystującą dwie zmienne – masę 
ciała i obwód talii – jest metoda YMCA [7]. 

Wśród badań laboratoryjnych wykonywanych  
u osób w podeszłym wieku, należy wymienić m.in.: 
ocenę stężenia białka C-reaktywnego (CRP), ocenę 
profilu lipidowego czy gospodarki węglowodanowej. 
Białko CRP jest obecnie uznawane za czuły wskaźnik, 
sugerujący obecność procesu zapalnego w organizmie 
oraz jego nasilenie. Wzrost stężenia białka C-reaktywne-
go jest dowodem obecności procesu uszkadzającego,  
a monitorowanie stężenia tego parametru wydaje się 
dobrym testem diagnostycznym procesu chorobowego 
zachodzącego w ustroju [8]. 

Wśród najczęstszych problemów klinicznych u osób 
starszych należy wymienić nieprawidłowy stan odżywie-
nia (zarówno niedożywienia jak i otyłość), jak również 
zaburzenia metaboliczne. Prowadzenie regularnych 
badań stanu odżywienia u osób starszych, za pomocą 
dostępnych kwestionariuszy wykorzystujących m.in. 
parametry i wskaźniki antropometryczne, jak również 
prowadzenie właściwych badań w celu oceny ryzyka 
powikłań metabolicznych, ma na celu wczesne posta-
wienie diagnozy oraz wdrożenie odpowiedniego lecze-
nia [9]. 
 
Cel pracy 

Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wybra-
nymi wskaźnikami antropometrycznymi i biochemi-
cznymi u kobiet powyżej 60. roku życia, hospitalizo-
wanych na Oddziale Endokrynologii. 
 
Materiał i metody 

Badanie prowadzono w okresie od 2 stycznia 2012 
r. do 21 grudnia 2012 r. wśród pacjentów hospitalizo-
wanych na Oddziale Endokrynologii Piekarskiego 
Centrum Medycznego w Piekarach Śląskich. Spośród 
zbadanej w tym okresie grupy 299 pacjentów, ostate-
cznie do badania zakwalifikowano 88 kobiet, spełnia-
jących kryterium włączenia do badania. Takie kryterium 
stanowiły: zgoda pacjenta na udział w badaniu, płeć 
żeńska, wiek powyżej 60 lat, stan zdrowia umożliwiający 
przeprowadzenie badania (pacjent chodzący, właściwie 
zachowane funkcje poznawcze). 

Pomiarów antropometrycznych dokonywano zgod-
nie z ogólnie obowiązującą metodologią, tj. w godzinach 
porannych, na czczo, w lekkim ubraniu. Dokonywano 
pomiaru masy ciała [kg], wysokości ciała [cm], pomiaru 
obwodów talii i bioder [cm]. Na podstawie uzyskanych 
wyników obliczono wskaźniki antropometryczne, takie 
jak wskaźnik BMI [kg/m2], BAI [%], WHR, WHtR,  
YMCA [%]. 

Badania biochemiczne pacjentów były wykonywane 
w ramach badań rutynowych podczas hospitalizacji. 

Wyniki uzyskano z analizy dokumentacji medycznej 
pacjentów z zachowaniem poufności danych. Do dal-
szych analiz wykorzystano następujące parametry bio-
chemiczne: białko C-reaktywne [mg/l], cholesterol całko-
wity [mg/dl], HDL cholesterol [mg/dl], LDL cholesterol 
[mg/dl], trójglicerydy [mg/dl]. Uzyskane wyniki odniesie-
no do ogólnie przyjętych wartości referencyjnych. 

Badaną populację podzielono na następujące grupy: 
10 osób z niedożywieniem (BMI ≤ 22 kg/m2) , 4 osoby  
z niedowagą (BMI < 24 kg/m2), 33 osoby z prawidłową 
masą ciała (BMI: 24-30 kg/m2), 41 osób z nadwagą  
(BMI > 30 kg/m2).  

Analiza danych pacjentów miała charakter retro-
spektywny i nieinterwencyjny, w związku z powyższym 
zgoda Komisji Etycznej na przeprowadzenie badania nie 
była wymagana. Wszystkie badane osoby zostały 
poinformowane o przeprowadzonych badaniach. Każda 
osoba wyraziła zgodę na przeprowadzenie pomiaru 
parametrów antropometrycznych.  

Do analizy statystycznej otrzymanych wyników 
posłużono się programem Statistica 12.0 firmy StatSoft. 
Do oceny normalności rozkładu analizowanych zmien-
nych zastosowano test Shapiro-Wilka. Ocenę występo-
wania zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi 
dokonano przy użyciu korelacji Spearmana. Przyjęto 
poziom istotności α ≤ 0,5. 
 
Wyniki 

Średnia wieku badanych wynosiła 69,6±5,7 lat. 
Średnia wartość wskaźnika BMI wyniosła: 29,5±5,7 
kg/m2, wskaźnika BAI 35,5±6,1%, wskaźnika YMCA  
39,0± 8,5%, wskaźnika WHR 0,9±0,1; wskaźnika WHtR 
59,3± 8,8. Charakterystykę analizowanych parametrów  
i wskaźników antropometrycznych przedstawiono  
w Tabeli I.  

Zgodnie z klasyfikacją BMI, opracowaną przez 
Queensland Government, zbyt niską masę ciała 
stwierdzono u 15,9% badanych. Prawidłową masę ciała 
zaobserwowano u 37,5% kobiet. Zbyt wysoką masą ciała 
charakteryzowało się 46,7% grupy. Wśród pacjentów 
dominowała otyłość androidalna (79,5%). 

Wartość wskaźnika BAI poniżej normy (wartość 
poniżej 25%) wykazano u 4,54% kobiet. Prawidłową 
wartość wskaźnika BAI (wartość od 25-38%) miało 
72,72% badanych kobiet. U 22,72% badanych wartość 
wskaźnika BAI była powyżej normy (wartość powyżej 
38%). 

Podwyższone stężenie białka C-reaktywnego  
w surowicy krwi stwierdzono u 33% badanych. Stężenie 
cholesterolu całkowitego powyżej normy stwierdzono  
u 80,68% badanych, cholesterolu LDL u 56,82% grupy, 
a trójglicerydów u 34,09% kobiet. Wartość stężenia 
cholesterolu HDL poniżej normy wykazano u 17,05% 
badanych. 
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Wykazano istotną dodatnią korelację pomiędzy 

białkiem C-reaktywnym a: wskaźnikiem BMI (r=0,35), 
wskaźnikiem BAI (r=0,29), wskaźnikiem WHtR (r=0,36), 
YMCA (r=0,22). Wyższym wartościom obwodu talii 
odpowiadały wyższe stężenia trójglicerydów (p<0,05;  
r=0,33). Taką samą zależność wykazano pomiędzy YMCA 
a stężeniem trójglicerydów w surowicy (r=0,37) oraz 
pomiędzy YMCA a stężeniem cholesterolu LDL (r=0,15). 
Należy jednak podkreślić, że siła tych zależności była 
słaba. 

Przeprowadzona analiza wykazała ponadto, że wyż-
szym wartościom pomiaru obwodu talii odpowiadało 
niższe stężenie cholesterolu HDL, zależność ta była 
istotna (r=-0,50). Podobny wynik uzyskano pomiędzy 
YMCA a stężeniem cholesterolu HDL. Wyższej procento-
wej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie odpo-
wiadało niższe stężenie cholesterolu HDL (r=-0,37). 
Analizę korelacji pomiędzy analizowanymi zmiennymi 
przedstawiono w Tabeli II. 
 
Dyskusja 

Zaburzenia metaboliczne, niedobory pokarmowe, 
niedowaga, nadwaga i otyłość, stają się coraz częściej 
przyczyną niezakaźnych chorób dietozależnych. Blisko 
połowa analizowanej przez nas grupy (46,7%) charakte-
ryzowała się otyłością, rozpoznaną według kryterium dla 
wskaźnika BMI proponowanego dla populacji osób 
starszych [5].  

W Europie ponad 50% mieszkańców ma nadwagę,  
a u 30% rozpoznano otyłość [10]. W badaniu z roku 
2001, przeprowadzonym wśród mieszkańców Warszawy, 
stwierdzono występowanie nadwagi u 44% mężczyzn  
i u 34% kobiet, natomiast otyłość stwierdzono u 31% 
mężczyzn i u 27% kobiet [11]. Problem otyłości wystę-
puje w każdej grupie wiekowej, niezależnie od płci i rasy 
[12]. Przybyłowicz i wsp. [13], w badaniu obejmującym 
33 kobiety z województwa warmińsko-mazurskiego, 
wykazali znaczny odsetek kobiet z nadwagą i otyłością, 
szczególnie typu trzewnego, u których obserwowano 
niekorzystny profil parametrów gospodarki lipidowej.  
W doniesieniu Dudkowiaka i wsp. [14], analizującym 
stan odżywienia pacjentów oddziału geriatrycznego po 
65. roku życia, wykazano, że ponad połowę badanych 
(54,5%) stanowiły osoby z nadwagą i otyłością, w tym 
57,2% kobiet i 49,5% mężczyzn. Średnia wartość BMI 
wynosiła 26,1 kg/m2 u kobiet i 25,2 kg/m2 u mężczyzn. 
Obwód talii zmierzono u 122 seniorów i u 77% 
wskazywał on na otyłość brzuszną [14]. 

Wartość wskaźnika WHR wykorzystywana jest do 
oceny typu otyłości: brzusznej i pośladkowo-udowej. 
Zlokalizowanie tkanki tłuszczowej w okolicy talii (definio-
wanej przez wskaźnik WHR bądź przez obwód tali)  
w znaczny sposób podwyższa ryzyko zachorowań na 
choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę typu  

2, dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze, jest także jednym 
z uznanych czynników ryzyka zespołu metabolicznego. 
Wskaźnik ten dobrze odzwierciedla zawartość tkanki 
tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej [15]. W badaniu 
własnym, zdecydowana większość kobiet charaktery-
zowała się otyłością brzuszną, ocenioną za pomocą 
wskaźnika WHR (79,5%).  

Tak duża częstość występowania otyłości typu 
brzusznego (na podstawie WHR) jest niepokojąca – 
zwiększa bowiem ryzyko wystąpienia schorzeń układu 
sercowo-naczyniowego, głównie nadciśnienia tętnicze-
go. Kolejnym następstwem tego rodzaju otyłości jest 
insulinooporność, a w jej następstwie hiperinsulinemia  
i zaburzenia gospodarki lipidowej [16]. 

W badaniu Przybyłowicz i wsp. [13], otyłość 
brzuszna występowała u 91% badanych kobiet w wieku 
od 39-59 lat . W innym badaniu, obejmującym 34 
kobiety w wieku od 60-90 lat, wykazano, że u wszystkich 
występowała otyłość brzuszna. Wskaźnik WHR wynosił 
od 0,82±0,05 w grupie kobiet z prawidłowym BMI, 
poprzez 0,92±0,06 w grupie kobiet z nadwagą i 1,00± 
0,15 u kobiet z otyłością [17]. 

W ogólnopolskim badaniu epidemiologicznym 
WOBASZ (Wieloośrodkowe Badanie Stanu Zdrowia 
Ludności), przeprowadzonym w latach 2003-2005, 
uczestniczyło 6392 mężczyzn i 7153 kobiet w wieku od 
20. do 74. lat. Nieprawidłowe stężenie cholesterolu 
stwierdzono u 64% kobiet, a nieprawidłowe stężenie 
trójglicerydów u 20% ankietowanych. Niskie stężenie 
HDL-cholesterolu stwierdzono u 17% kobiet [18]. Wyniki 
naszego badania nie odbiegają znacząco od tych uzyska-
nych w badaniu WOBASZ. W badanej grupie pacjentek, 
stężenie cholesterolu całkowitego powyżej normy 
zaobserwowano u 80,68% badanych, LDL cholesterol  
u 56,82% kobiet, a trójglicerydów u 34,09% grupy.  
Zbyt niskie stężenie HDL cholesterolu zaobserwowano  
u 17,05% pacjentek. 

Tkanka tłuszczowa, szczególnie brzuszna, jest 
bogatym źródłem wielu adipocytokin, czynników 
wzrostu oraz hormonów. Szczególnie dużo uwagi 
poświęca się czynnikom prozapalnym, uwalnianym  
z tkanki tłuszczowej. Wykazano, że adipocyty syntetyzują 
IL-6, oraz TNFα [19]. Obie te cytokiny stymulują syntezę 
białek ostrej fazy w wątrobie (CRP), hamują odpowiedź 
na insulinę oraz aktywują śródbłonek [20]. Oznaczenie 
białka CRP we krwi jest stosunkowo łatwym i dostępnym 
badaniem, którego wynik niesie ze sobą informację na 
temat aktywności zapalnej [21]. 

W badaniu własnym wykazano, że wyższe wartości 
wskaźnika BMI, BAI, WHtR oraz WHR wiązały się  
z wyższymi stężeniami białka CRP. Wyniki te znajdują 
odzwierciedlenie w piśmiennictwie. W dostępnych bada-
niach wykazano istotne dodatnie zależności pomiędzy 
BMI, obwodem talii a wartościami CRP [22,23,24]. 
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Zależności te były szczególnie widoczne w grupie kobiet 
po menopauzie. Wartości CRP powyżej 3 ng/ml były 
obserwowane 3-krotnie, częściej u otyłych kobiet po 
menopauzie z otyłością brzuszną, określoną za pomocą 
WHR. Ponadto w cytowanych badaniach stężenie  
CRP było bezpośrednio związane z wartościami BMI 
[22,23,24]. 
 
Wnioski 

Wskaźniki BMI, BAI i WHtR są dobrymi predykto-
rami potencjonalnego stanu zapalnego w badanej grupie 
pacjentów. Podwyższone wartości wskaźnika BMI oraz 
YMCA mogą wskazywać na zaburzenia gospodarki 
lipidowej u osób w podeszłym wieku. Wartość obwodu 

talii powyżej normy może wskazywać na występowanie 
podwyższonych stężeń trójglicerydów w surowicy krwi 
badanych pacjentów. Biorąc pod uwagę niekorzystne 
zmiany biochemiczne, obserwowane u osób w wieku 
podeszłym z nadmierną masą ciała (w tym z otyłością 
androidalną), należy rozważyć wprowadzenie działań 
mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej 
badanej grupy wiekowej oraz działań promujących 
prawidłowe zachowania żywieniowe i odpowiednią do 
stanu zdrowia i wieku aktywność fizyczną. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na potrzebę sprecy-
zowania właściwych punktów odcięcia dla wskaźników 
antropometrycznych u osób w wieku podeszłym, które 
uwzględniały wiek pacjenta. 
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Tabela I: Charakterystyka parametrów i wskaźników antropometrycznych 
 

Zmienna Średnia Minimum Maksimum Odchylenie standardowe 

Wzrost [cm] 1,59 1,44 1,77 0,06 

Masa ciała [kg] 74,78 38,80 118,10 15,30 

Obwód talii [cm] 95,02 60,00 122,00 13,72 

Obwód bioder [cm] 107,25 82,00 137,00 10,87 

Wskaźnik BMI [kg/m
2
] 29,50 18,00 45,40 5,65 

Wskaźnik BAI [%] 35,52 18,95 50,77 6,07 

Wskaźnik YMCA [%] 38,99 10,00 54,00 8,49 

Wskaźnik WHR 0,88 0,66 1,10 0,09 

Wskaźnik WHtR 59,28 36,00 78,00 8,80 

 
Tabela II: Ocena zależności pomiędzy analizowanymi parametrami i wskaźnikami antropometrycznymi a białkiem C – 
reaktywnym 
 

Zmienne Wartość p r Spearmana 

Wskaźnik BAI & stężenie CRP 0,0054 0,29 

Wskaźnik BMI & stężenie CRP 0,0008 0,35 

Wskaźnik WHtR & stężenie CRP 0,0005 0,36 

Stężenie CRP & stężenie trójglicerydów 0,4193 0,09 

Stężenie CRP & stężenie HDL cholesterolu 0,1233 -0,17 

Wskaźnik WHtR & stężenie HDL cholesterolu p<0,0001 -0,48 

Wskaźnik WHtR & stężenie trójglicerydów 0,0011 0,34 

Obwód talii & stężenie cholesterolu całkowitego 0,4767 -0,08 

Obwód talii & stężenie HDL cholesterolu p<0,0001 -0,50 

Obwód talii & stężenie trójglicerydów 0,0016 0,33 

Wskaźnik YMCA & stężenie CRP 0,0393 0,22 

Wskaźnik YMCA & stężenie LDL cholesterolu 0,1716 0,15 

Wskaźnik YMCA & stężenie HDL cholesterolu 0,0004 -0,37 

Wskaźnik YMCA & stężenie trójglicerydów 0,0004 0,37 

Wskaźnik YMCA & stężenie cholesterolu całkowitego 0,5002 0,07 

Wskaźnik YMCA & stężenie LDL cholesterolu 0,1716 0,15 
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16.20-16.30: Analiza wiedzy i postaw żywieniowych seniorów z cukrzycą typu 2 wobec możliwości zastosowania diety 

MIND, Katarzyna Kowalcze (Katedra Dietetyki i Oceny Żywności, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach) 

16.30-16.40: Zwyczaje żywieniowe a wartości ciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym, Ewa Bryl, Paweł Bogdański 

(Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń 

Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) 

16.40-16.50: Dieta bogata w średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT) w profilaktyce i terapii chorób 

neurodegeneracyjnych, Lidia Małczak1,2, Magdalena Olejniczak-Rabinek1,3, Joanna Bajerska1, Julita Reguła1 (1Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, 2Dolnośląskie Centrum 

Dietetyki Lidia Małczak, 3Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, 

Pracownia Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku) 

16.50-17.00: Ocena użyteczności podstawowych parametrów i wskaźników antropometrycznych w ocenie zawartości 

tkanki tłuszczowej wśród pacjentów po 60. roku życia, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Anna Brończyk-Puzoń,  

Aneta Koszowska, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska (Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Wydział Zdrowia 

Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) 

17:00-17.10: Zastosowanie kwestionariusza NRS-2002 wśród hospitalizowanych pacjentów geriatrycznych,  

Alina Jaroch1,2, Emilia Główczewska-Siedlecka2, Karol Jaroch3, Kornelia Kędziora-Kornatowska2 (1Katedra i Zakład Żywienia  

i Dietetyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, 2Katedra  
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i Klinika Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, 3Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy) 

17:10-17.20: Siła mięśniowa a występowanie niedożywienia wśród pensjonariuszy publicznych domów pomocy 

społecznej w Krakowie, Monika Słupińska1, Beata Piórecka2, Paweł Jagielski2 (1Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku 

Fizycznego, IF WNZ , Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 2Zakład Żywienia Człowieka, IZP WNZ 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie) 

17.20-17.30: Rola stanu odżywienia i sposobu żywienia w prewencji i leczeniu zespołu słabości, Aleksandra Kaluźniak1, 

Roma Krzymińska-Siemaszko2 (1studentka dietetyki, stacjonarne studia II stopnia Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) 

17.30-17.40: Ocena wiedzy osób starszych z powiatu konińskiego na temat interakcji leków z żywnością,  

Adrianna Wytlib1, Agnieszka Saran-Jagodzińska2 (1studentka III roku dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Koninie, 2Katedra Dietetyki, Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Koninie) 

17.40-17.50: Probiotyki w diecie Seniora – jakie korzyści ze stosowania probiotyków mogą odnieść osoby starsze? 

Katarzyna Pastusiak, Paweł Bogdański (Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Katedry  

Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu) 

 

17.50-18.00 – Podsumowanie sesji plakatowej i prezentacji ustnych oraz uroczyste zakończenie konferencji 

 

SESJA PLAKATOWA ENRICHME 

 

„Optymalizacja diety osób starszych przy udziale robota ENRICHME” organizowana w ramach 

projektu międzynarodowego ENRICHME (ENabling Robot and assisted living environment for 

Independent Care and Health Monitoring of the Elderly) 
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1. Przydatność robotów w zapewnieniu właściwego odżywiania osób starszych, Sylwia Łukasik1, Sławomir Tobis2, 

Aleksandra Suwalska3 (1Instytut Antropologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2Pracownia Terapii 

Zajęciowej, Katedra Geriatrii i Gerontologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

3Pracownia Neuropsychobiologii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) 

2. Projekt ENRICHME – wsparcie osób starszych przez robota, Katarzyna Wieczorowska-Tobis w imieniu partnerów 

projektu ENRICHME (Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu) 

3. Monitorowanie diety przez robota – opinie jego potencjalnych użytkowników, Sławomir Tobis1,  

Marta Lewandowicz2,3, Sylwia Kropińska2, Roma Krzymińska-Siemaszko2, Aleksandra Suwalska4,  

Katarzyna Wieczorowska-Tobis2,3 (1Pracownia Terapii Zajęciowej, Katedra Geriatrii i Gerontologii, Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 3Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu, 4Pracownia Neuropsychobiologii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu) 

4. Zastosowanie robota w optymalizacji diety osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych,  

Marta Lewandowicz1, Urszula Piasek1, Katarzyna Stachnik1, Jacek Suwalski1, Sylwia Łukasik2, Sławomir Tobis3 

(1Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, 2Instytut Antropologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 3Pracownia Terapii Zajęciowej, 

Katedra Geriatrii i Gerontologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) 

 

PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO SESJI PLAKATOWEJ 

 

1. Charakterystyka sposobu żywienia słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, Monika Przeor, Ewa Flaczyk, Dominik Kmiecik, 

Joanna Kobus-Cisowska (Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu) 

2. Catering dietetyczny w świadomości osób starszych, Joanna Brzezińska, Anna Stoebe, Marcelina Płatkiewicz 

(Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności SPECTRUM, Katedra Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu) 

3. Wpływ suplementacji preparatem probiotycznym na stężenie składników mineralnychu kobiet w wieku 

pomenopauzalnym z otyłością, Monika Dudek1, Joanna Suliburska1, Paweł Bogdański2 (1Katedra Higieny Żywienia 

Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych  

i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) 

4. Wpływ diety i składników żywności na przebieg chorób neurodegeneracyjnych u osób starszych, Bartosz Kulczyński, 

Marzena Grdeń, Anna Gramza-Michałowska (Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności  

i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
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5. Suplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi z grupy omega-3 (DHA i EPA) a sprawność umysłowa 

osób dorosłych i starszych, Łukasz Bojkowski (Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia Akademii 

Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu; student psychologii, Uniwersytet SWPS WZ w Poznaniu) 

6. Otyłość sarkopeniczna i możliwości oceny składu ciała w grupie osób starszych, Marzena Grdeń, Bartosz Kulczyński, 

Anna Gramza-Michałowska (Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

7. Wiedza i świadomość osób starszych w zakresie glutenu, chorób z nim związanych oraz produktów bezglutenowych, 

Marlena Grzybek, Sylwia Sady, Maria Sielicka, Dawid Kowalski, Andżelika Majewska, Agata Jankowska (Studenckie 

Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności Spectrum, Katedra Towaroznawstwa Żywności, Wydział Towaroznawstwa, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

8. Nowe oblicza witaminy K, Magdalena Olejniczak-Rabinek1,2, Lidia Małczak 1,3, Julita Reguła1, Joanna Bajerska1 

(1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, 

2Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Pracownia Farmacji 

Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, 3Dolnośląskie Centrum Dietetyki Lidia Małczak) 

9. Polifenole w naparach z kwiatów jadalnych jako potencjalne związki zmniejszające stres oksydacyjny  

w chorobach neurodegeneracyjnych, Natalia Komorniak, Katarzyna Watychowicz, Jagoda Łukasiak,  

Monika Jurszewicz, Karolina Jakubczyk, Katarzyna Janda (Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie) 

10. Potencjał antyoksydacyjny naparów z kwiatów jadalnych, Jagoda Łukasiak, Natalia Komorniak, Monika Jurszewicz, 

Katarzyna Watychowicz, Karolina Jakubczyk, Katarzyna Janda (Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski 

Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) 

11. Ocena poziomu wiedzy na temat superfoods wśród osób starszych zrzeszonych w klubach seniora na terenie 

powiatu poznańskiego, Aneta Miżdal, Joanna Krasińska, Małgorzata Moszak, Marian Grzymisławski (Katedra i Klinika 

Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) 

12. „Superfoods” w żywieniu osób starszych, Aleksandra Pocheć1, Kalina Maćkowiak2, Alicja Brożek2, Anna Blacha2, 

Marcin Nowicki2, Maria Pioruńska-Stolzmann2 (1studentka dietetyki, studia stacjonarne drugiego stopnia, Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) 

13. Kawa jako źródło antyoksydantów – wpływ gatunku i sposobów parzenia, Katarzyna Watychowicz1,  

Karolina Jakubczyk1, Natalia Komorniak1, Jagoda Łukasiak1, Monika Jurszewicz1, Marta Szymkowiak2, Katarzyna Janda1 

(1Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2Wydział Nauk Społecznych  

i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski) 

14. Kurkumina – korzyści zdrowotne w żywieniu osób starszych, Emilia Zawieja, Anna Witczak, Agata Ziółek (studentki 

dietetyki, studia stacjonarne drugiego stopnia, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu) 
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15. Czynniki ryzyka występowania odwodnienia wśród osób starszych, Anna Chmura, Karolina Kowal,  

Ewa Błaszczyk-Bębenek, Beata Piórecka (Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka Instytut Zdrowia 

Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum) 

16. Ocena ryzyka niedoboru wody u kobiet po 60. roku życia, Agnieszka Guligowska, Małgorzata Pigłowska,  

Tomasz Kostka (Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) 

17. Związek pomiędzy osoczowym stężeniem leptyny a obecnością objawów depresji u osób starszych,  

Hanna Wosik1,2,3, Agnieszka Guligowska1,Jolanta Fryczak2, Elizaveta Fife1, Gabriela Mełeń-Mucha2, Tomasz Kostka1 

(1Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2Zakład Immunoendokrynologii, Katedra Endokrynologii, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 3Wojewódzkie Specjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja 

Kopernika w Łodzi) 

18. Dieta i stan odżywienia osób starszych – rola zaburzeń węchu, Joanna Nowakowska1, Aleksandra Włodarczyk1,  

Julia Suwalska2 (1Studenckie Koło Naukowe Neuropsychiatryczne, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Studenckie Koło Naukowe Geriatrii i Medycyny Paliatywnej, Katedra i Klinika 

Geriatrii i Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) 

19. Dietoterapia w chorobie Parkinsona, Marta Lewandowicz1,2 (1Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny 

Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2 Katedra Higieny Żywienia Człowieka, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

20. Ocena ryzyka niedożywienia przy użyciu skali MNA u osób starszych z presarkopenią, Roma Krzymińska-Siemaszko 

(Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu) 
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ANALIZA WIEDZY I POSTAW ŻYWIENIOWYCH SENIORÓW Z CUKRZYCĄ 
TYPU 2 WOBEC MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DIETY MIND 
 
KATARZYNA KOWALCZE 
 
Katedra Dietetyki i Oceny Żywności 
Instytut Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
 

 

Streszczenie 
Na zachowania żywieniowe, wybór żywności i gotowość stosowania diety, mają wpływ liczne czynniki. Spożycie 
żywności przez osoby dorosłe jest uzależnione m.in. od przyzwyczajeń nabytych w dzieciństwie i młodości,  
a utrwalonych przez długie lata życia. Często przyczyną błędów i niewłaściwych zachowań żywieniowych mogą być 
wpływy środowiska zewnętrznego, cechy osobnicze czy tak zwane postawy, a w grupie pacjentów z cukrzycą także 
dolegliwości wynikające z farmakoterapii. 
Osoby z cukrzycą, szczególnie w starszym wieku, stanowią grupę wysokiego ryzyka licznych chorób 
współtowarzyszących cukrzycy, w tym chorób neurodegeneracyjnych. W związku ze specyficzną sytuacją 
demograficzną, jaką obserwujemy w Polsce i wydłużaniem się życia, należy liczyć się z tym, że liczba chorych na 
chorobę Alzheimera będzie wzrastać. Liczne problemy związane z przebiegiem choroby Alzheimera stanowią 
ogromne obciążenie dla samych chorych, a przede wszystkim dla ich rodzin i opiekunów. Dlatego też podjęto próbę 
analizy, czy osoby z cukrzycą są gotowe do zmiany charakteru swojej zwyczajowej diety na model „prozdrowotny”, 
który znacząco mógłby poprawić nie tylko jakość życia krótkoterminowo, dając lepsze wyrównanie metaboliczne, ale 
także znacząco wpływając na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia czy złagodzenia objawów choroby Alzheimera 
poprzez wdrożenie interwencji żywieniowej i zastosowania diety MIND, która stanowiąc swoiste połączenie diety 
DASH i śródziemnomorskiej, wydaje się być idealną strategią żywieniową dla tej grupy pacjentów. 
W celu zweryfikowania możliwości wdrożenia tej diety w grupie seniorów z cukrzycą typu 2, przygotowano autorski 
kwestionariusz ankiety, który wykorzystano w celu zrewidowania znajomości zasad racjonalnego żywienia  
w cukrzycy, ale także do oceny gotowości respondentów do wdrożenia prozdrowotnych zmian terapeutycznych  
w celu poprawy stanu odżywienia i zminimalizowania ewentualnych zaburzeń funkcji poznawczych. 
W znaczącym odsetku respondenci (blisko 65%) deklarowali chęć wprowadzenia zmian w swoim sposobie żywienia 
dla uzyskania wymiernych korzyści zdrowotnych, ale jednocześnie zgłaszali liczne problemy z tym związane, m.in. 
trudności z przygotowywaniem posiłków, „kłopoty trawienne”, wykluczające między innymi stosowanie surowych 
warzyw i produktów wysokobłonnikowych w diecie, a także przyzwyczajenia żywieniowe i poczucie, że w starszym 
wieku nie ma się już wpływu na poprawę stanu zdrowia.  
Wobec takich postaw respondentów, w opinii autorki, dobrym rozwiązaniem byłoby ogólnodostępne poradnictwo 
dietetyczne, które nie tylko pozwoliłoby na stabilizację glikemii i zminimalizowanie ryzyka powikłań cukrzycowych, 
ale także na ustalenie zaleceń żywieniowych, zgodnych z zasadami diety MIND. 
 
Słowa kluczowe: wiedza żywieniowa, seniorzy, cukrzyca typu 2, dieta MIND 
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ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE A WARTOŚCI CIŚNIENIA TĘTNICZEGO  
U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM 
 
EWA BRYL, AGNIESZKA CZARNECKA, PAWEŁ BOGDAŃSKI 
 
Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych  
Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Wstęp: Sposób żywienia ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia. Występowanie wielu 
chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, hipercholesterolemia czy nadciśnienie tętnicze jest ściśle związane 
ze spożywanymi pokarmami. Najnowsze dane epidemiologiczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 
wykazują, że problem przewlekle podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego w Polsce dotyczy ponad 10 milionów 
mieszkańców, z czego aż 10% stanowią osoby powyżej 80. roku życia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, 
nadciśnienie tętnicze odpowiedzialne jest za największą liczbę zgonów, co jednoznacznie wskazuje na konieczność 
podjęcia kompleksowych działań profilaktycznych.  
Cel: Analiza zależności pomiędzy wybranymi nawykami żywieniowymi a wartościami ciśnienia tętniczego  
u pacjentów w wieku podeszłym.  
Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono wśród 140 osób (95 kobiet i 45 mężczyzn) w wieku od 65. do 89. lat na 
terenie województwa wielkopolskiego. Dokonano pomiarów antropometrycznych, zmierzono poziom ciśnienia 
tętniczego oraz zebrano odpowiedzi na pytania ankietowe, dotyczące zachowań żywieniowych.  
Wyniki: W badanej grupie u 64. osób stwierdzono za wysokie ciśnienie tętnicze podczas pomiaru. Nie wykazano 
istotnej zależności statystycznej pomiędzy dosalaniem potraw a występowaniem podwyższonych wartości ciśnienia 
tętniczego. Stwierdzono, że sposób preferowanej obróbki termicznej istotnie statystycznie wpływa na wartości 
ciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym.  
Wnioski: Stosowana forma obróbki termicznej wpływa na wartości ciśnienia tętniczego u osób powyżej 65. roku 
życia. Potrzebne są kolejne badania, na większej grupie ludności, w celu potwierdzenia tej zależności. 
 
Słowa kluczowe: ciśnienie tętnicze, żywienie, osoby starsze 
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DIETA BOGATA W ŚREDNIOŁAŃCUCHOWE TROJGLICERYDY (MCT)  
W PROFILAKTYCE I TERAPII CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH 
 
LIDIA MAŁCZAK

1,2, MAGDALENA OLEJNICZAK-RABINEK
1,3, JOANNA BAJERSKA

1, JULITA REGUŁA
1 

 

1 Katedra Higieny Żywienia Człowieka 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
2Dolnośląskie Centrum Dietetyki Lidia Małczak 
 
3Pracownia Farmacji Praktycznej  
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 
Wydział Farmaceutyczny 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Istnieje wiele hipotez tłumaczących patogenezę chorób neurodegeneracyjnych i są to m.in. dysfunkcje 
mitochondriów, układowe wewnątrzkomórkowe infekcje bakteryjne, priony. Jedna z tych hipotez utrzymuje,  
że nadmierna podaż węglowodanów w dziennej racji pokarmowej prowadzi do rozwoju insulinooporności  
i ograniczenia absorpcji glukozy przez komórki mózgu, czego konsekwencją jest niedożywienie i apoptoza tych 
komórek. Bogata w tłuszcze (60-75% energii z tłuszczu) i niskowęglowodanowa (10-30% energii z węglowodanów) 
dieta ketogenna, ze względu na ograniczoną dostępność szczawiooctanu, prowadzi do zablokowania utleniania 

kwasów tłuszczowych i powstawania z acetylo-CoA ciał ketonowych, w tym -hydroksymaślanu, acetooctanu  
i acetonu. Związki te zużywane są przez komórki różnych tkanek, w tym również mózgu, jako główne źródło energii  
w zastępstwie brakującej glukozy. Zauważono, że zawarte w oleju kokosowym średniołańcuchowe trójglicerydy  
(MCT – medium chain triglycerides) są bardziej ketogenne niż tłuszcze stosowane w klasycznej diecie ketogennej, 
która oparta była na trójglicerydach długołańcuchowych (LCT – long chain triglycerides) i dostarczała 75% energii  
w odniesieniu do norm, z czego średnio 80% energii pochodziło z tłuszczu, natomiast pozostała ilość energii 
pochodziła z białek i węglowodanów. W kilku badaniach, z niewielką liczbą uczestników, zauważono korzystny wpływ 
diet ketogennych w leczeniu niektórych chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera czy Parkinsona, 
związanych z uszkodzeniami mitochondriów w neuronach.  
Niestety, jak podkreślają autorzy wielu publikacji, dieta ketogenna może obarczyć organizm skutkami ubocznymi 
związanymi z nadmiernym obciążeniem nerek i wątroby, takimi jak m. in. kwasica utajona i hipoglikemia.  
Celem niniejszego przeglądu jest ocena wpływu czynników żywieniowych w patogenezie chorób neurodegenera-
cyjnych i możliwości zastosowania diety ketogennej MCT w terapii wspomnianych chorób. 
 
Słowa kluczowe: średniołańcuchowe trójglicerydy, choroby neurodegeneracyjne, choroba Alzheimera, choroba 
Parkinsona, dieta ketonowa 
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OCENA UŻYTECZNOŚCI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW 
I WSKAŹNIKÓW ANTROPOMETRYCZNYCH W OCENIE ZAWARTOŚCI 
TKANKI TŁUSZCZOWEJ WŚRÓD PACJENTÓW PO 60. ROKU ŻYCIA  
 
JUSTYNA NOWAK, KAROLINA KULIK-KUPKA, ANNA BROŃCZYK-PUZOŃ, ANETA KOSZOWSKA,  
BARBARA ZUBELEWICZ-SZKODZIŃSKA 

 

 

Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych 
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
 
 

Streszczenie 
Wstęp: Absorpcjometria promieniowania X o dwóch energiach została uznana za metodę złotego standardu do 
oceny zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka. W codziennej praktyce metoda ta nie jest jednak 
powszechnie wykorzystywana do tych celów, dlatego też poszukuje się innych prostszych i tańszych metod 
umożliwiających ocenę zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.  
Cel: Celem pracy była ocena użyteczności podstawowych parametrów i wskaźników antropometrycznych podczas 
oceny zawartości tkanki tłuszczowej wśród pacjentów po 60. roku życia.  
Materiał i metody: Badanie zrealizowano w latach 2013-2015 wśród pacjentów przebywających na Oddziale Geriatrii 
Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Ostatecznej analizie poddano 152 pacjentów, którzy wyrazili zgodę na 
udział w badaniu i spełnili kryteria włączenia do badania (m.in. możliwość poruszania się o własnych siłach, brak 
stanów otępiennych, brak niewyrównanych chorób tarczycy oraz chorób nowotworowych). Stan po wszczepieniu 
kardiostymulatora serca oraz protezy kończyn dolnych stanowiły kryterium wykluczające. Badanie obejmowało 
wywiad z pacjentem, pomiary antropometryczne oraz analizę składu ciała. Obliczono: wskaźnik masy ciała BMI (Body 
Mass Index), wskaźnik talia-biodra WHR (Waist to Hip Ratio), wskaźnik talia-wzrost WHtR (Waist to Height Ratio) 
oraz nowy wskaźnik otłuszczenia ciała BAI (Body Adiposity Index), α=0,05. 
Wyniki: Średnia wieku badanych osób wyniosła 76,2±7,5 lat. Kobiety stanowiły 62% badanej grupy (N=94). Średnia 
wartość wskaźników ogółu grupy wyniosła: BMI 27,0±4,8 kg/m2; WHR 0,9±0,1, WHtR 0,6±0,1; BAI 33,2±6,2%. 
Wykazano dodatnią korelację (p<0,0001) pomiędzy zawartością tkanki tłuszczowej [%] a obwodem talii (R=0,47), 
obwodem bioder (R=0,71), obwodem ramienia (R=0,54), wskaźnikiem BMI (R=0,62), wskaźnikiem WHtR (R=0,59) 
oraz wskaźnikiem BAI (0,73). Wskaźnik WHR nie wykazał istotnej zależności z procentową zawartością tkanki 
tłuszczowej w organizmie badanych pacjentów.  
Wnioski: Parametry i wskaźniki antropometryczne, takie jak obwód bioder, wskaźnik BAI, BMI oraz WHtR, stanowią 
użyteczne narzędzie diagnostyczne oceniające zawartość tkanki tłuszczowej w badanej grupie pacjentów. 
Jednocześnie wskaźnik WHR nie jest odpowiednim narzędziem do tego celu. Wskazane parametry i wskaźniki  
mogą być wykorzystywane do oceny zawartości tkanki tłuszczowej wśród pacjentów starszych, zwłaszcza na tych 
oddziałach szpitalnych, które nie dysponują aparaturą umożliwiającą przeprowadzenie analizy impedancji 
bioelektrycznej. 
 
Słowa kluczowe: parametry antropometryczne, wskaźniki antropometryczne, otłuszczenie ciała, osoby starsze 
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ZASTOSOWANIE KWESTIONARIUSZA NRS-2002 WŚRÓD  
HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH 
 
ALINA JAROCH

1,2, EMILIA GŁÓWCZEWSKA-SIEDLECKA
2, KAROL JAROCH

3, KORNELIA KĘDZIORA-KORNATOWSKA
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1 Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 
 
2 Katedra i Klinika Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 
 
3 Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 
 
 

Streszczenie 
Przesiewowa ocena stanu odżywienia jest od 2012 roku badaniem obowiązkowym dla każdego pacjenta 
hospitalizowanego. Wygodnym narzędziem, którym można dokonać tej oceny, jest kwestionariusz Nutritional Risk 
Score-2002 (NRS-2002). W przedstawionym badaniu dokonano oceny wyniku NRS-2002 u 1100 pacjentów, bazując 
na danych z historii choroby od września 2012 do grudnia 2014 roku. Średni wiek grupy badanej wyniósł 80,5±7,3 lat 
(min-max: 61,3-100,2), kobiety stanowiły 66,6%. BMI badanych, którzy nie byli pacjentami leżącymi, u których tego 
parametru nie oceniono, wyniósł 28,1±5,9 kg/m2 (n=794). W kwestionariuszu NRS-2002 pacjenci mogli uzyskać od  
0 do 6 punktów, średnia wyniosła 2,11±0,61. W grupie niewymagającej leczenia żywieniowego znalazło się 81,2% 
pacjentów, którzy uzyskali z kwestionariusza NRS-2002 0-2 punktów. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic 
między mężczyznami a kobietami. Analiza testem korelacji rang Spearmana wykazała obecność istotnej statystycznie 
pozytywnej zależności (p=0,0000; R=0,34) pomiędzy wynikiem NRS-2002 a wiekiem pacjentów. W badaniu dokonano 
również oceny stężenia albuminy we krwi u 696 pacjentów. Wartość średnia wynosiła 3,49±0,53 g/dl (min-max:  
1,5-6,5), jednakże u 34,6% pacjentów stężenie albumin było poniżej normy (<3,4 g/dl). Nie wykazano istotnych 
statystycznie różnic między mężczyznami a kobietami. Stężenie albumin malało wraz ze wzrastającym wynikiem  
NRS-2002 (R=-0,42; p<0,001). W przedstawionym badaniu jedynie 18,8% pacjentów wymagało leczenia żywienio-
wego, co może wynikać z rodzaju stosowanego na oddziale kwestionariusza NRS-2002, nie uwzględniającego 
dodatkowego punktu za wiek >70 lat. Zauważono, że otrzymany wynik kwestionariusza wzrastał wraz z wiekiem 
pacjentów, co jest zgodne z wynikami innych badaczy oraz był wyższy u pacjentów leżących (p <0,0001). Wynikające 
z badania obniżanie się stężenia albuminy wraz ze wzrastającą wartością NRS-2002 znalazło również potwierdzenie  
w innych pracach. Podsumowując, badanie wykazało, że istotna jest wersja NRS-2002 stosowanego na oddziale,  
a sam kwestionariusz jest wiarygodnym narzędziem oceniającym ryzyko żywieniowe pacjentów geriatrycznych, który 
warto stosować wraz z parametrami antropometrycznymi i biochemicznymi. 
 
Słowa kluczowe: kwestionariusz NRS-2002, stan odżywienia, osoby starsze, albumina 
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SIŁA MIĘŚNIOWA A WYSTĘPOWANIE NIEDOŻYWIENIA WŚRÓD 
PENSJONARIUSZY PUBLICZNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KRAKOWIE 
 

MONIKA SŁUPIŃSKA
1, BEATA PIÓRECKA

2, PAWEŁ JAGIELSKI
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1 Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego 
IF WNZ 
Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum w Krakowie 
 
2 Zakład Żywienia Człowieka 
IZP WNZ  
Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum w Krakowie 
 
 

Streszczenie 
Wstęp: Do przyczyn pogorszenia się stanu funkcjonalnego w okresie starości zaliczono postępującą wraz z wiekiem 
utratę masy i siły mięśni oraz rozwijające się niedożywienie, którym to towarzyszą najczęściej choroby przewlekłe.  
Cel: Celem pracy była ocena siły mięśniowej w odniesieniu do występowania niedożywienia wśród pensjonariuszy 
domów pomocy społecznej.  
Materiał i metoda: Badania zostały przeprowadzone na grupie 88 osób powyżej 60 r.ż. w 4 domach pomocy 
społecznej w Krakowie, w tym wśród 48 kobiet i 40 mężczyzn. W ocenie niedożywienia wykorzystano test minimalnej 
oceny stanu odżywienia (Mini Nutrional Assesment – MNA), a także kwestionariusz częstotliwości spożycia 
produktów żywnościowych (Food Frequency Questionnaire), uzupełniony o ankietę socjodemograficzną. W ocenie 
stanu odżywienia wykonano podstawowe pomiary antropometryczne oraz analizę składu ciała metoda 
bioimpedancji (waga Tanita), a także zmierzono siłę uścisku dłoni (Hand Gip Strenght Test – HGST). Określono ryzyko 
występowania sarkopenii w badanej grupie, z uwzględnieniem płci, na podstawie interpretacji wartości BMI i HGST. 
Wyniki: Średnia wieku ogółu badanych wyniosła 76,0±8,6 lat, badane kobiety były istotnie statystycznie starsze niż 
mężczyźni (p=0,006). Prawie wszyscy respondenci (94%) charakteryzowali się pełną sprawnością, pozostałe osoby 
wstawały z łóżka, ale nie opuszczały pokoju. Interpretacja wyników MNA wykazała, że 40 osób (46%) ma prawidłowy 
stan odżywienia, natomiast 47 badanych (53,5%) znalazło się w grupie zagrożonych niedożywieniem, a tylko 1 osoba 
była niedożywiona. Nie wykazano istotnego statystycznie związku między płcią a występowaniem ryzyka 
niedożywienia. Wartości wyniku testu HGST wskazują, że siła mięśniowa poniżej średniej (M<48 kg, K<26 kg) 
dotyczyła aż 95% badanych pensjonariuszy DPS. Na podstawie interpretacji BMI i HGST określono, że u 69% 
badanych występuje sarkopenia. Nie potwierdzono istotnie statystycznego związku pomiędzy spadkiem siły 
mięśniowej a występowaniem niedożywienia w badanej grupie. Zaznaczyła się istotna różnica w średnich 
wartościach wieku (p=0,0015) w grupie osób bez sarkopenii (n=27) w porównaniu do grupy z sarkopenią (n=61), 
która była starsza (72,2+7,5 lat vs. 78,3+8,4 lat).  
Wnioski: Potwierdzono, że występowanie sarkopenii uzależnione jest od wieku badanych. Utrzymanie możliwie 
najwyższego poziomu aktywności ruchowej wśród badanych pensjonariuszy DPS może być czynnikiem spowalnia-
jącym utratę siły i masy mięśni.  
 
Słowa kluczowe: siła mięśniowa, HGST, niedożywienie, MNA, osoby starsze 
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ROLA STANU ODŻYWIENIA I SPOSOBU ŻYWIENIA W PREWENCJI  
I LECZENIU ZESPOŁU SŁABOŚCI 
 

ALEKSANDRA KALUŹNIAK
1, ROMA KRZYMIŃSKA-SIEMASZKO
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1 studentka dietetyki, stacjonarne studia II stopnia  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
2 Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Zespół słabości charakteryzuje się zmniejszeniem zasobów organizmu, spadkiem odporności na czynniki stresujące 
oraz osłabieniem licznych układów. Ze względu na podobieństwo objawów zespołu słabości z samym procesem 
starzenia, jest wciąż zbyt rzadko diagnozowany. Jego rozpoznanie umożliwiają m.in. kryteria zaproponowane  
przez Lindę Fried w 2001 roku. Kryteria te są następujące: niezamierzona utrata masy ciała, obniżona siła mięśniowa, 
uczucie wyczerpania, wolne tempo chodu oraz niski poziom aktywności fizycznej. Wystąpienie trzech z powyższych 
pozwala zdiagnozować zespół słabości, który wiąże się ściśle z negatywnymi wynikami zdrowotnymi u osób 
starszych, tj. z hospitalizacją a nawet śmiercią.  
W wielu badaniach wykazano związek między sposobem żywienia, stanem odżywienia a występowaniem zespołu 
słabości oraz jego przebiegiem. Wszystkie z kryteriów zespołu słabości w mniejszym lub większym zakresie mogą 
korelować ze złym stanem odżywienia. Niezamierzona utrata masy ciała najczęściej wynika ze zbyt małej podaży 
energii, jak również niedostatecznej podaży białka. Następujący w efekcie tych deficytów spadek ciężaru ciała wiąże 
się z utratą beztłuszczowej masy ciała, w tym mięśni szkieletowych. Ponadto może prowadzić do pogorszenia siły 
mięśniowej, jak i osłabienia sprawności fizycznej, czego skutkiem może być częstsze odczuwanie zmęczenia. Z drugiej 
strony utrzymująca lub zwiększająca się masa ciała osoby starszej może maskować związaną z wiekiem utratę 
beztłuszczowej masy ciała (mięśni szkieletowych i masy kostnej), przy jednoczesnym wzroście poziomu trzewnej 
tkanki tłuszczowej. W ostatnich latach badania epidemiologiczne wykazały również, że obecność otyłości oraz 
nadmiar trzewnej tkanki tłuszczowej silnie zwiększały ryzyko słabości u osób starszych, szczególnie w połączeniu  
z rozpoznaną u badanych sarkopenią. Otyłość u osób starszych zwiększa ryzyko pogorszenia ogólnej sprawności 
fizycznej i wpływa na ograniczenie mobilności. W kontekście zespołu słabości podkreśla się kluczowe znaczenie 
odpowiedniej kaloryczności diety, podaży białka, jego rodzaju i dystrybucji, jak również znaczenia wybranych 
witamin (np. D, karotenoidy) i składników mineralnych (np. cynk, selen), co zostanie szczegółowo przedstawione  
w ramach prezentowanego tematu. 
 
Słowa kluczowe: zespół słabości, stan odżywienia, sposób żywienia, starzenie się 
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OCENA WIEDZY OSÓB STARSZYCH Z POWIATU KONIŃSKIEGO NA 
TEMAT INTERAKCJI LEKÓW Z ŻYWNOŚCIĄ 
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1 studentka III roku Dietetyki 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
 
2 Katedra Dietetyki 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
 
 

Streszczenie 
Interakcje między lekami a żywnością mogą prowadzić do zmniejszonej skuteczności i bezpieczeństwa farmako-
terapii. Celem pracy była ocena wiedzy osób starszych z powiatu konińskiego na temat interakcji leków z żywnością. 
Badanie przeprowadzono w latach 2016-2017, poprzez osobisty kontakt z respondentem, w oparciu o kwestionariusz 
ankietowy. 
Przebadano 116 osób powyżej 65. r.ż. (średnia 72+6 lat), w tym 68 kobiet i 48 mężczyzn, 52% mieszkańców miast  
i 48% mieszkańców wsi. Badani zażywali 1-16 leków dziennie (mediana 5) i leczyli się u 1-7 lekarzy (mediana  
2). Największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym (50%) i średnim (43%), deklarujące stan 
zdrowia dobry (53%) oraz słaby (33%). Wśród respondentów 41% przyznało, że nigdy wcześniej nie spotkało się  
z informacjami na temat interakcji leków z żywnością. W opinii badanych na działanie leków mają wpływ: pora ich 
zażycia, tj. przed, po lub w trakcie posiłku (71% ), alkohol (96 %) oraz rodzaj żywności (53%). Wśród ankietowanych 
53% nie wie, jakich płynów i pokarmów nie powinni spożywać wraz z lekami, które przyjmują. Na źródło wiedzy  
o interakcjach wskazano ulotki leków (33%) i lekarza (32%), co nie miało związku z liczbą stosowanych leków,  
a w mniejszym stopniu na telewizję (16%), prasę (14%), znajomych (9%), farmaceutów (8%) i dietetyków (6%).  
W spisie najbardziej znanych interakcji, najwięcej respondentów zaznaczyło łączne stosowanie składników 
mineralnych z kawą (47%), leków z sokiem grejpfrutowym (42%) i niektórych antybiotyków z mlekiem (37%). 
Popijanie leków wodą deklarowało 87% ankietowanych. Wśród płynów najczęściej stosowanych w tym celu znalazły 
się również herbata, kawa, soki, mleko oraz alkohol, do dotyczyło odpowiednio 30, 17, 5, 3 oraz 2% osób badanych.  
Spożywanie leków wraz z posiłkiem bogatym w błonnik dotyczyło istotnie częściej kobiet niż mężczyzn.  
Stwierdzono potencjalne ryzyko wystąpienia łącznie 61 interakcji pomiędzy stosowanymi lekami a żywnością.  
W największym stopniu dotyczyło to podawania tetracyklin z produktami mlecznymi (13%), bisoprololu z posiłkami 
bogatymi w tłuszcz (12%) oraz ACEI z dużymi ilościami soku pomidorowego (9%). 
Podsumowując można stwierdzić, że wiedza badanych osób na temat interakcji jest słaba i nie zależy od płci oraz 
miejsca zamieszkania. 

 
Słowa kluczowe: osoby starsze, interakcje, leki, żywność 
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STRESZCZENIA – SESJA PLAKATOWA ENRICHME 
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PRZYDATNOŚĆ ROBOTÓW W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEGO  
ODŻYWIANIA OSÓB STARSZYCH 
 
SYLWIA ŁUKASIK

1, SŁAWOMIR TOBIS
2, ALEKSANDRA SUWALSKA

3 
 

1 Instytut Antropologii  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
2 Pracownia Terapii Zajęciowej 
Katedra Geriatrii i Gerontologii 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
3 Pracownia Neuropsychobiologii 
Katedra Psychiatrii 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Starzenie wiąże się często z pogorszeniem funkcjonowania w codziennym życiu w związku z występowaniem 
zaburzeń poznawczych, zaburzeń sprawności fizycznej oraz izolacji społecznej. Użycie robotów we wspieraniu osób 
starszych należy dostosować indywidualnie, w oparciu o ich potrzeby i preferencje. Wiele osób starszych gotuje 
posiłki, mimo trudności wynikających z ograniczeń fizycznych. Asysta robota może polegać na sugerowaniu nowych 
przepisów lub zdrowszych wersji ulubionych potraw oraz wsparcia fizycznego, np. przy podnoszeniu ciężkich 
przedmiotów. W przypadku, gdy osoba starsza nie chce asysty robota, może on pomagać tylko na żądanie. 
Dla osób ze znacznymi zaburzeniami narządu ruchu zaprojektowano szereg robotów asystujących przy posiłku –  
np. sterowany przez użytkownika system MySpoon, wyposażony w rękę trzymającą widelec i łyżkę. Dla osób  
z chorobą Parkinsona zaprojektowano specjalne robotyczne ramię, umożliwiające wygodne używanie łyżki dzięki 
systemowi supresji drżenia. W Japonii skonstruowano robotyczne ramię, które karmi osoby niepełnosprawne lub  
w podeszłym wieku przy użyciu pałeczek.  
Ponad połowa rezydentów domów opieki doświadcza spadku masy ciała lub niedożywienia z powodu zaburzeń 
poznawczych, a 80% osób w podeszłym wieku w domach opieki wymaga asystowania przy jedzeniu, obejmującego 
zachęcanie lub karmienie. Pomoc przy posiłku, znacznej grupie osób w krótkim czasie, stanowi znaczną trudność dla 
personelu. Brak dobrze wyszkolonych pracowników może wiązać się z zaniedbywaniem społecznego aspektu posiłku. 
Często opiekunowie karmią osobę starszą, zamiast zachęcać ją do samodzielnego jedzenia, co może wiązać się  
z utratą motywacji do samoopieki. Pomocne mogłoby być wprowadzenie w ośrodkach opiekuńczych technologii 
nakierowanej na promowanie samodzielnego spożywania posiłków przez osoby starsze. Takie rozwiązanie stanowi 
Brian – humanoidalny robot społeczny, którego zadaniem jest stymulacja kognitywna i społeczna w trakcie 
spożywania posiłków w ośrodkach opieki długoterminowej. Asysta obejmuje zwiększanie motywacji do spożywania 
posiłków – zachęty słowne oraz komunikację niewerbalną (gesty, ekspresja mimiczna, intonacja głosu). Poprzez 
system sensorów dokonywana jest równocześnie ocena spożywanego jedzenia oraz monitorowanie zachowania 
użytkownika.  
 
Słowa kluczowe: robot, odżywianie, osoby starsze 
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PROJEKT ENRICHME – WSPARCIE OSÓB STARSZYCH PRZEZ ROBOTA 
 
KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS W IMIENIU PARTNERÓW PROJEKTU ENRICHME 
 
Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Nie budzi wątpliwości, że to właśnie osoby najstarsze najczęściej wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. 
Zapewnienie im opieki i wsparcia, tak, aby mogły jak najdłużej żyć niezależnie we własnych domach, pomimo 
fizycznych i poznawczych ograniczeń, jest priorytetem systemów opieki i polityki społecznej. Z drugiej strony zwraca 
się uwagę na malejące zasoby i możliwości i coraz mniejszą liczbę osób pracujących, przy zwiększającej się liczbie 
osób wymagających opieki. Wymusza to wdrażanie nowych rozwiązań, pozwalających na zmniejszenie obciążenia 
opieką pracujących w systemie opiekunów. Dotyczy to zarówno opiekunów formalnych, jak i nieformalnych. Tworzo-
ne nowe rozwiązania systemowe muszą być też efektywne kosztowo. Takimi rozwiązaniami może być zastosowanie 
robotów do wsparcia osób starszych mieszkających w środowisku. 
Chorzy z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych stanowią szczególną grupę osób starszych, ponieważ 
udzielana im pomoc w codziennym życiu powinna ich aktywizować po to, aby pozwolić im na jak najdłuższe 
samodzielne funkcjonowanie poznawcze. Wdrażaniu takich rozwiązań poświęcony jest projekt ENRICHME (ENabling 
Robot and assisted living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly). Proponowane 
rozwiązania mają m.in. dotyczyć optymalizacji stanu odżywiania tych osób. 
Pierwszym etapem projektu jest badanie potrzeb zarówno osób starszych, jak i ich opiekunów w kontekście robota, 
drugim – stworzenie rozwiązań pozwalających na realizację tych potrzeb, trzecim – ocena robota w warunkach 
laboratorium, a czwartym – walidacja przez osoby starsze mieszkające w środowisku. Projekt jest realizowany  
od 1.03.2015 roku przez 3 lata, przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest włoska firma EBM, a z Polski 
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 
Słowa kluczowe: osoby starsze, robot, łagodne zaburzenia poznawcze 
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MONITOROWANIE DIETY PRZEZ ROBOTA – OPINIE JEGO  
POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW 
 
SŁAWOMIR TOBIS

1, MARTA LEWANDOWICZ
2,3, SYLWIA KROPIŃSKA

2, ROMA KRZYMIŃSKA-SIEMASZKO
2,  

ALEKSANDRA SUWALSKA
4, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS

2,3 
 

1 Pracownia Terapii Zajęciowej 
Katedra Geriatrii i Gerontologii 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
2 Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
3 Katedra Higieny Żywienia Człowieka 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
4 Pracownia Neuropsychobiologii 
Katedra Psychiatrii 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Coraz szersze zastosowanie zaawansowanych technologii w życiu codziennym rodzi nadzieje na możliwość 
wdrożenia nowych rozwiązań również w obszarze dietoprofilaktyki oraz dietoterapii. Niezbędnym krokiem w tym 
kierunku jest analiza potrzeb i barier u konsumentów w tym zakresie. Celem badań jest zatem analiza opinii 
potencjalnych użytkowników na temat możliwości zastosowania robota we wspomaganiu prawidłowego odżywiania 
osób starszych. 
Prace wykonano w ramach międzynarodowego projektu ENRICHME (ENabling Robot and assisted living environment 
for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly). Badaniu poddano opinie 166 osób (w tym 35 osób 
starszych) na temat zastosowania robota, związane z dietą. Ponad 90% osób wyraziło pozytywne zdanie w tym 
zakresie. Młodsze osoby częściej uważały, że Robot powinien monitorować ilość zjedzonego jedzenia i wypitych 
płynów przez właściciela (p=0,0882) oraz Robot powinien przypominać osobie starszej o godzinach posiłków czy 
wypijaniu płynów (p<0,001). Ze strony potencjalnych młodych opiekunów osób starszych artykułowane były 
dodatkowe pożądane funkcje robota; chciano na przykład, aby robot „przedstawiał zasady zdrowego odżywiania”  
i „odpowiadał na pytania dotyczące żywności”, choć zwracano też uwagę, że „[robot nigdy] nie zastąpi wizyty  
u dietetyka”. 
Podsumowując, mimo tego, że pojawiają się głosy sceptyczne odnośnie wykorzystania robotów w zakresie opieki nad 
człowiekiem, w wykonanych badaniach widoczne jest zainteresowanie potencjalnych użytkowników zastosowaniem 
robota dla poprawy stosowanej diety. 

 
Słowa kluczowe: monitorowanie, dieta, robot  
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ZASTOSOWANIE ROBOTA W OPTYMALIZACJI DIETY OSÓB STARSZYCH 
Z ZABURZENIAMI FUNKCJI POZNAWCZYCH  
 
MARTA LEWANDOWICZ
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1, KATARZYNA STACHNIK

1, JACEK SUWALSKI
1, SYLWIA ŁUKASIK
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1 Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
2 Instytut Antropologii  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
3 Pracownia Terapii Zajęciowej 
Katedra Geriatrii i Gerontologii 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych są szczególnie zagrożone niedożywieniem. Mogą one np. zapominać  
o spożywaniu posiłków. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ niedobory pokarmowe mogą nasilać istniejące 
zaburzenia funkcji poznawczych i wywoływać lub przyspieszać ich progresję w kierunku otępienia. Również 
systematyczne niedopijanie może pogarszać funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Zdające sobie z tego 
sprawę osoby starsze, a zwłaszcza ich opiekunowie, podczas zbierania danych na temat ich potrzeb w kontekście 
możliwości zastosowania robota w opiece wykazywali zainteresowane wsparciem ich w zakresie optymalizacji 
sposobu odżywiania. 
Znalazło to odzwierciedlenie w stworzonym prototypie robota ENRICHME, przeznaczonym do pomocy w codziennym 
funkcjonowaniu osób starszych z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (ang. MCI – Mild Cognitive 
Impaitment), mieszkających w swoim środowisku domowym. Prototyp ten, obok takich funkcji jak trening funkcji 
poznawczych, zwiększenie aktywności fizycznej czy odnajdywanie zgubionych przedmiotów, został wyposażony  
w możliwość udzielania wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania. Robot, po wywołaniu komendy za pomocą 
wybrania odpowiedniej ikony na ekranie lub po wydaniu komendy głosowej przez osobę starszą, jest w stanie 
przedstawić jej te wskazówki. Dodatkowo może również przypominać o posiłkach i spożywaniu odpowiedniej 
objętości płynów. 
Przedstawione rozwiązania są obecnie testowane przez chorych z MCI w warunkach laboratoriów we Włoszech  
(w Fondazione Don Carlo Gnocchi w Mediolanie) oraz w Holandii (w Smart Homes w Eithoven). Od czerwca 
rozpocznie się czteromiesięczne testowanie tych rozwiązań w środowisku zamieszkania osób starszych, które będzie 
prowadzone w warunkach mieszkań chronionych (rozwiązania pośrednie pomiędzy środowiskiem i instytucją 
opiekuńczą) w Grecji (Actios, Agia Paraskevia) i w Wielkiej Brytanii (LACE, Lincoln) oraz w mieszkaniach osób 
starszych w Polsce (Uniwersytet Medyczny, Poznań). 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, robot, łagodne zaburzenia poznawcze, wskazówki żywieniowe 

 

http://www.smart-homes.nl/
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STRESZCZENIA – SESJA PLAKATOWA 
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CHARAKTERYSTYKA SPOSOBU ŻYWIENIA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU 
III WIEKU 
 

MONIKA PRZEOR, EWA FLACZYK, DOMINIK KMIECIK, JOANNA KOBUS-CISOWSKA 
 
Katedra Technologii Żywienia Człowieka 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Jednym z podstawowych zaleceń żywieniowych, dla wszelkich populacji, jest regularność spożycia pokarmów. 
Sposób żywienia wpływa na podtrzymanie homeostazy organizmu, jak również wspomaga powrót do zdrowia.  
Ma to ogromne znaczenie w przypadku osób starszych. Obok czynników osobniczych (utrudnień fizycznych, braku  
sił, problemów z pamięcią itp.), także czynniki zewnętrzne (niski dochód, odległość do sklepu itp.), mogą znacząco 
modyfikować sposób żywienia tych osób. Biorąc to pod uwagę, postanowiono zbadać sposób żywienia osób 
starszych. 
Badania prowadzono w grupie 131 słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Poznaniu w roku 2013. Większość 
ankietowanych stanowiły kobiety, a ponad 85% respondentów deklarowało wykształcenie średnie lub wyższe. 
Sytuację materialną określali oni jako dobrą (59%) lub dostateczną (30%). Tylko co czwarta osoba starsza 
zamieszkiwała gospodarstwo domowe liczące więcej niż 3 osoby. Analizę sposobu żywienia prowadzono w oparciu  
o wypełnione formularze ankietowe. Badani udzielali odpowiedzi w odniesieniu do skali 6-stopniowej (codziennie,  
2-3 razy w tygodniu, 1 raz w tygodniu, 2-3 razy w miesiącu, 1 raz w miesiącu, nigdy). 
Wśród badanych, 130 osób spożywało codziennie śniadanie i obiad, 90 – drugie śniadanie, 80 – podwieczorek  
i 115 – kolację. Pieczywo ciemne na śniadanie spożywano częściej niż jasne, a mleko pojawiało się codziennie u 28% 
badanych. Ponad 45% ankietowanych deklarowało regularne spożycie owoców lub warzyw. Drugiego śniadania oraz 
podwieczorku badani nie spożywali regularnie (68%), sięgając po produkty wnoszące smak słodki: owoce (64%), 
słodycze (21%), jogurty (17%), drożdżówki (10%). Obiad zawierał głównie drób (58%), ziemniaki (71%) oraz rzadko 
surówki (31% codziennie). Ryby częściej niż raz w tygodniu spożywało zaledwie 9% ankietowanych. Niemal 90%  
osób starszych deklarowało spożycie kolacji, wybierając pieczywo jasne i owoce. Ponadto stwierdzono, że tylko 10% 
osób nie dojada pomiędzy posiłkami.  
Sposób żywienia osób starszych, przynależących do badanej grupy, nie jest powtarzalny pod względem składu 
posiłków. Spożycie posiłków bywa nieprzemyślane, a ich skład nie zawsze zbilansowany. Odpowiednia edukacja 
żywieniowa wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla poprawy takiego stanu. 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, sposób żywienia, posiłki, produkty spożywcze, dojadanie 
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Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności SPECTRUM 
Katedra Towaroznawstwa Żywności 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Usługi cateringowe są jednym z najbardziej cenionych oraz perspektywicznych sektorów rynku gastronomicznego.  
W roku 2016 wartość całego rynku wyniosła 18,5 mld złotych, natomiast wartość segmentu usług cateringowych 
stanowiła prawie 25% (około 4,5 mld zł) i z roku na rok odnotowuje się jego wzrost o około 3%. Na przestrzeni 
ostatnich lat zaobserwowano pojawienie się nowego rodzaju usług gastronomicznych – cateringu dietetycznego.  
Jest to forma usług żywieniowych, dostosowana do indywidualnych potrzeb konsumenta, polegająca na przygoto-
waniu i dostarczeniu na zamówienie gotowych posiłków w miejsce wskazane przez klienta, często dostosowana do 
preferencji smakowych, zachowująca także zalecenia lekarzy. 
Organizm człowieka wykazuje rożne zapotrzebowanie na składniki odżywcze, w zależności od wielu czynników,  
m.in. wieku, stylu życia, aktywności fizycznej. Osoby starsze powinny szczególnie ograniczyć spożywanie dużych ilości 
cukrów prostych oraz tłuszczu, których konsumpcja zmniejsza gęstość odżywczą diety, ale w efekcie może to powo-
dować niedobory niektórych witamin i składników mineralnych. Uważa się, że u tej grupy osób wzrasta zapotrze-
bowanie na witaminy A, E, C, D oraz beta-karoten. Nieodpowiednio zbilansowana dieta skutkuje pogorszeniem stanu 
zdrowia, a tym samym może doprowadzić do rozwoju poważnych chorób. Rozwiązaniem problemów żywieniowych 
seniorów może być skorzystanie z usług cateringu dietetycznego.  
Celem przeprowadzonego badania było określenie potencjalnego zainteresowania osób starszych cateringiem 
dietetycznym oraz zbadanie ich świadomości na powyższy temat. Grupę badawczą stanowiło 50 osób powyżej  
60. roku życia, będących słuchaczami Uniwersytetu III Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz 
członkami klubów seniora i grup katechetycznych na terenie Poznania. W badaniu zastosowano wywiad bezpośredni 
z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego, zawierającego pytania zamknięte, półotwarte, warunkowe oraz 
pytania tabelaryczne. Uzyskane wyniki pokazują, że świadomość badanej grupy w zakresie cateringu dietetycznego 
jest bardzo niewielka. Mniej niż połowa (46%) respondentów zna i rozumie pojęcie cateringu dietetycznego, jednak 
74% badanych osób nie korzysta z tego typu usług żywieniowych. Spośród dodatkowych usług, jakie oferuje catering 
dietetyczny dla ankietowanych, najbardziej istotna okazała się konsultacja z dietetykiem. 
 
Słowa kluczowe: żywienie, osoby starsze, catering dietetyczny 
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WPŁYW SUPLEMENTACJI PREPARATEM PROBIOTYCZNYM NA  
STĘŻENIE SKŁADNIKÓW MINERALNYCH U KOBIET W WIEKU 
POMENOPAUZALNYM Z OTYŁOŚCIĄ  
 
MONIKA DUDEK

1, JOANNA SULIBURSKA
1, PAWEŁ BOGDAŃSKI

2 
 

1 Katedra Higieny Żywienia Człowieka  
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
2 Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Otyłość uznaje się za jedną z najczęściej występujących chorób metabolicznych. To choroba przewlekła, polegająca 
na nadmiernym (patologicznym) gromadzeniu tkanki tłuszczowej (m.in. na skutek długo utrzymującego się 
dodatniego bilansu energetycznego). Obserwuje się przypadki występowania niedoborów składników mineralnych  
u osób z otyłością.  
Probiotyki to głównie bakterie kwasu mlekowego (np. Lactobacillus spp.), które bytują m.in. w przewodzie 
pokarmowym człowieka. Znalazły zastosowanie w medycynie. Podawane w określonych ilościach, mogą oddziaływać 
w sposób pozytywny na stan zdrowia człowieka. Stosowanie preparatu probiotycznego może wydawać się 
obiecującym rozwiązaniem nie tylko w terapii wspomagającej leczenie otyłości brzusznej, ale także w zwiększeniu 
przyswajalności przez organizm składników mineralnych. 
Celem pracy była ocena czy 10-tygodniowa doustna suplementacja preparatem probiotycznym wielogatunkowym,  
w ilości 3-4 g dwa razy na dobę, ma wpływ na stężenie składników mineralnych we włosach u kobiet z otyłością 
brzuszną.  
W badaniu wzięło udział 16 kobiet w przedziale wiekowym 45-70 lat. Pacjentki zostały losowo przydzielone do 
dwóch grup. Pierwsza grupa otrzymywała placebo, zaś druga grupa otrzymywała preparat probiotyczny. Badanie 
trwało 10 tygodni. U każdej pacjentki wykonano dwukrotnie badania podmiotowe (wywiad żywieniowy i zdrowotny), 
przedmiotowe (wzrost, masa ciała, obwód pasa) oraz pobranie próbki włosów (do pomiaru stężenia składników 
mineralnych, mierzone za pomocą atomowej spektrometrii absorpcyjnej). Porównując stężenie składników mineral-
nych w grupie przyjmującej preparat probiotyczny, obserwuje się istotne statystycznie zmiany w zakresie cynku  
i magnezu we włosach. Natomiast nie stwierdza się istotnych statystycznie różnic w zakresie stężenia wapnia i żelaza 
we włosach. 
Wyniki badań uzyskane w pracy sugerują potencjalny korzystny wpływ suplementacji preparatem probiotycznym  
na zwiększenie zawartości w organizmie cynku i magnezu. Nie wykazano zmian w zakresie wartości stężeń wapnia  
i żelaza. Ocena korzyści wynikających ze stosowania suplementacji badanym preparatem probiotycznym u kobiet 
z otyłością w wieku pomenopauzalnym wymaga dalszych badań.  
 
Słowa kluczowe: otyłość, suplementacja, probiotyki, cynk, magnez 
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WPŁYW DIETY I SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI NA PRZEBIEG CHORÓB 
NEURODEGENERACYJNYCH U OSÓB STARSZYCH 
 
BARTOSZ KULCZYŃSKI, MARZENA GRDEŃ, ANNA GRAMZA-MICHAŁOWSKA 
 
Katedra Technologii Żywienia Człowieka 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Choroby neurodegeneracyjne stanowią grupę schorzeń związanych z powstawaniem i rozwojem zmian patologi-
cznych w obrębie układu nerwowego. Wśród chorób tych wymienia się przede wszystkim chorobę Alzheimera  
i Parkinsona, czy też pląsawicę Huntingtona. Jako przyczynę rozwoju tych chorób podaje się między innymi czynniki 
immunologiczne, infekcje centralnego układu nerwowego, ekspozycje na zanieczyszczenia i działanie toksyn 
obecnych w środowisku, a także defekty genetyczne. Na tempo zachodzących niekorzystnych zmian mogą mieć 
wpływ także: spożywanie alkoholu, niewłaściwy sposób żywienia, niska aktywność fizyczna, mała aktywność 
intelektualna. Nasilone procesy obumierania komórek nerwowych obserwuje się wraz z procesem starzenia. Tym 
samym, największą grupę osób, u których występują choroby neurodegeneracyjne, stanowią osoby starsze. 
Zaburzenia neurodegeneracyjne charakteryzują się postępującymi i nieodwracalnymi zmianami. Uważa się, że 
modyfikacja stylu życia może przyczynić się do opóźnienia rozwoju tych zmian. Publikowane wyniki badań wskazują, 
że niektóre składniki diety mogą korzystnie wpływać na przebieg wspomnianych chorób. Podkreśla się istotne 
znaczenie m.in. kwasów tłuszczowych omega-3, polifenoli, witamin przeciwutleniających oraz witamin z grupy B oraz 
folianów. Ponadto, w żywieniu osób starszych, u których stwierdzono choroby neurodegeneracyjne, szczególne 
ważne jest dostosowanie rodzaju diety, sposobu jej przygotowywania do sprawności motorycznych pacjentów. 
Podsumowując, można wnioskować, że odpowiedni sposób żywienia stanowi istotny element terapii chorób 
neurodegeneracyjnych. 
 
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, przeciwutleniacze, osoby starsze, żywienie 
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SUPLEMENTACJA WIELONIENASYCONYMI KWASAMI TŁUSZCZOWYMI 
Z GRUPY OMEGA-3 (DHA I EPA) A SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA OSÓB 
DOROSŁYCH I STARSZYCH 
 
ŁUKASZ BOJKOWSKI 
 
Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia  
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu  
 
student psychologii 
Uniwersytet SWPS WZ w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) z grupy omega-3 stanowią ponad 30% wszystkich kwasów tłuszczowych 
w układzie nerwowym oraz około 20% suchej masy mózgu. Jak wykazały wyniki wielu badań, suplementowanie 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT) (dokładnie kwasu dokozaheksaenowego i eikozapentaenowego) 
może dodatnio wpływać na jakość ogólnej sprawności umysłowej człowieka oraz na przebieg określonych procesów 
mózgowych, w tym na poziom zdolności: uczenia się, zapamiętywania, odbierania bodźców, kontroli emocji czy 
ogólnej wydajności intelektualnej i jakości funkcjonowania kognitywnego.  
Wykazano ponadto, że przyjmowanie określonych dawek WNKT n-3 jest pozytywnie związane ze zmniejszaniem się 
siły i tempa spadku wydajności poznawczej kobiet i mężczyzn w wieku podeszłym, czyli tej spowodowanej między 
innymi procesami demencyjnymi u osób po 65-70. roku życia. Badając rolę suplementacji kwasami omega-3  
w przeciwdziałaniu chorobie Alzheimera stwierdzono, że diety bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-
3 (w tym tak zwane diety śródziemnomorskie, bogate w ryby i owoce morza) w większości analizowanych 
przypadków – co istotne, przy jednoczesnym przestrzeganiu innych podstawowych zasad zdrowego i zbilansowanego 
żywienia oraz trybu życia – mają istotny wpływ na obniżanie się ogólnego ryzyka rozwoju danej choroby.  
 
Słowa kluczowe: wielonienasycone kwasy tłuszczowe, omega-3, osoby starsze 
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PROBIOTYKI W DIECIE SENIORA – JAKIE KORZYŚCI ZE STOSOWANIA 
PROBIOTYKÓW MOGĄ ODNIEŚĆ OSOBY STARSZE? 
 
KATARZYNA PASTUSIAK, PAWEŁ BOGDAŃSKI 
 
Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych 
Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Wzrastająca liczba dowodów wskazuje na istotne miejsce mikrobioty w utrzymaniu homeostazy ustroju. Zaobserwo-
wano także, że u osób starszych dochodzi do zmian w jej składzie; wzrasta ilość bakterii proteolitycznych,  
przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości bakterii sacharolitycznych, co może wiązać się m.in. ze zwiększoną 
podatnością na infekcje i choroby wieku starczego. Niekorzystne zmiany w zakresie ilości oraz jakości mikrobioty 
mogą być niwelowane poprzez odpowiednie zastosowanie pre- i probiotyków. 
Prebiotyki to substancje przyczyniające się do rozwoju i utrzymania równowagi flory bakteryjnej, zaś probiotyki  
to wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii, które wykazują pozytywny wpływ na funkcjonowanie 
organizmu. Powszechnie wiadomo, iż spożycie bakterii probiotycznych pomaga w utrzymaniu prawidłowej flory 
jelitowej oraz zapobiega infekcjom przewodu pokarmowego.  
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie, na podstawie najnowszych doniesień naukowych, dodatkowych korzyści 
zdrowotnych, jakie odnieść mogą chorzy starsi z zastosowania suplementacji probiotykami. Jak wynika z prowadzo-
nych w ostatnich latach badań, suplementacja tego typu bakteriami może mieć właściwości immunomodulujące, 
przeciwzapalne oraz przeciwstarzeniowe. Wykazano również korzystny wpływ probiotyków na parametry gospodarki 
węglowodanowej oraz ich potencjalny udział w zmniejszaniu ryzyka sercowo-naczyniowego. Korzyści ze stosowania 
bakterii probiotycznych odnieść mogą także pacjenci w okresie rekonwalescencji po złamaniu kości promieniowej 
oraz chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów. Niewykluczone, że przyczyniają się one także do zmniejszenia 
ryzyka występowania depresji. W świetle tych doniesień, zasadne wydaje się być rozważenie stosowania suplemen-
tacji probiotykami w tej grupie wiekowej.  
 
Słowa kluczowe: mikrobiota, probiotyki, starość, gerontologia 
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OTYŁOŚĆ SARKOPENICZNA I MOŻLIWOŚCI OCENY SKŁADU CIAŁA  
W GRUPIE OSÓB STARSZYCH 
 
MARZENA GRDEŃ, BARTOSZ KULCZYŃSKI, ANNA GRAMZA-MICHAŁOWSKA 
 
Katedra Technologii Żywienia Człowieka 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Progresywny wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości jest coraz częstszym problemem osób starszych, dla 
których powikłania otyłości mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo.  
Szczególnym rodzajem otyłości rozpoznawanej wśród osób starszych jest otyłość sarkopeniczna, związana z istotnymi 
implikacjami zdrowotnymi. Definiowana jest jako nadmierna utrata masy oraz siły mięśniowej z jednoczesnym 
wzrostem zawartości tkanki tłuszczowej (FM). Jest procesem postępującym wraz z wiekiem, powszechnym wśród 
osób starszych. Ocena zmian składu ciała (BC) jest kluczowym elementem diagnostyki otyłości sarkopenicznej. Ze 
względu na mnogość dostępnych metod oceny BC, istotnym problemem jest wybór odpowiedniej metody dla 
indywidualnego pacjenta. W kontekście diagnostyki otyłości sarkopenicznej wśród osób starszych, znajomość oraz 
wykorzystanie metod oceny BC nabierają szczególnego znaczenia. 
W praktyce klinicznej stosowane są metody antropometryczne, pomiary z wykorzystaniem impedancji bioelektry-
cznej (BIA), promieniowania rentgenowskiego (DXA) oraz densytometria. 
Metody antropometryczne polegają na określeniu wymiarów i kształtów ciała oraz stosunków ilościowych 
zmierzonych wartości. BIA wykorzystuje pomiar oporu elektrycznego tkanek. Szacuje BC na podstawie całkowitej 
zawartości wody w organizmie. W metodzie DXA wykorzystywane jest zjawisko osłabienia wiązki promieniowania 
jonizującego. W zależności od gęstości tkanek, przez które przenika, umożliwia dokładną ocenę zawartości oraz 
rozmieszczenia tkanki tłuszczowej oraz masy mięśniowej w organizmie, z jednoczesną oceną gęstości kośćca. 
Densytometria opiera się na pomiarze objętości i gęstości ciała, umożliwiając określenie BC.  
Każda ze stosowanych obecnie metod oceny BC posiada zalety oraz ograniczenia. W świetle aktualnych wyników 
badań, najdokładniejszą metodą oceny BC osób starszych jest DXA. Metodę alternatywną dla DXA z powodzeniem 
stanowić może BIA, która przy zachowaniu odpowiednich warunków pomiaru, charakteryzuje się wysoką powtarzal-
nością, co czyni ją użyteczną do oceny zmian BC osób starszych oraz rozwoju otyłości sarkopenicznej. 
 
Słowa kluczowe: otyłość sarkopeniczna, osoby starsze, skład ciała (BC), metody oceny BC 
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WIEDZA I ŚWIADOMOŚĆ OSÓB STARSZYCH W ZAKRESIE GLUTENU, 
CHORÓB Z NIM ZWIĄZANYCH ORAZ PRODUKTÓW  
BEZGLUTENOWYCH 
 
MARLENA GRZYBEK, SYLWIA SADY, MARIA SIELICKA, DAWID KOWALSKI, ANDŻELIKA MAJEWSKA, AGATA JANKOWSKA 
  
Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności Spectrum, Katedra Towaroznawstwa Żywności 
Wydział Towaroznawstwa 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
W ostatnich latach nietolerancje pokarmowe określa się jako jedne z chorób cywilizacyjnych. Jedną z dwóch 
najczęściej występujących nietolerancji pokarmowych jest nietolerancja glutenu. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 828/2014, gluten to frakcja białka znajdującego się w pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie lub w ich odmianach 
krzyżowych oraz ich pochodnych, której niektóre osoby nie tolerują i która nie rozpuszcza się w wodzie ani  
w roztworze chlorku sodu 0,5M. Wyróżnia się trzy formy nietolerancji glutenu: celiakię, alergię oraz nadwrażliwość 
na gluten. Jedynym sposobem ich leczenia jest ścisła dieta bezglutenowa, która, w zależności od rodzaju nietole-
rancji, powinna być stosowana przez całe życie (celiakia) lub przez pewien czas (alergia oraz nadwrażliwość na 
gluten). Nieprzestrzeganie diety bezglutenowej może mieć w tych przypadkach poważne konsekwencje zdrowotne. 
Mimo tego, osoby starsze z różnych względów niechętnie sięgają po produkty bezglutenowe. 
Celem pracy była ocena wiedzy i świadomości osób starszych na temat glutenu, chorób z nim związanych oraz 
produktów bezglutenowych. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 54 osób powyżej 60. roku życia. Grupę 
respondentów stanowili słuchacze Uniwersytetu III Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz 
członkowie Klubu Seniora „Złoty Liść” w Poznaniu. Tylko 31% pytanych seniorów wiedziało, że gluten jest białkiem. 
Jedynie 11% ankietowanych odróżniało pojęcie celiakii od nadwrażliwości na gluten, a 17% wiedziało, że w przypa-
dku celiakii należy przejść na stałe na dietę bezglutenową. Większość seniorów (69%) wiedziała natomiast, że gluten 
występuje głównie w produktach zbożowych. Niecała połowa respondentów deklarowała spożywanie zarówno 
produktów bezglutenowych, jak i zawierających gluten, jednak aż 60% z nich nie potrafiło wskazać, jakie produkty 
bezglutenowe spożywa. Respondenci wykazali świadomość istnienia różnic cenowych między produktami bezglute-
nowymi a zawierającymi gluten. Przeprowadzone badanie ankietowe wykazało, że osoby powyżej 60. roku życia 
charakteryzują się niskim poziomem wiedzy na temat glutenu i chorób z nim związanych. 

 
Słowa kluczowe: seniorzy, gluten, nietolerancja glutenu, celiakia, produkty bezglutenowe 
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Wydział Farmaceutyczny 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
3 Dolnośląskie Centrum Dietetyki Lidia Małczak 
 
 

Streszczenie 
Witamina K określana jest jako grupa witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które różnią się między sobą budową 
chemiczną (K1, K2, K3), źródłami pokarmowymi, metabolizmem oraz pełnionymi w organizmie funkcjami. Główną  
rolą witaminy K jest udział w procesach krzepnięcia krwi. Jako kofaktor gamma-glutamylokarboksylazy przyczynia się 
do karboksylacji kwasu glutaminowego (GLU) do kwasu gamma-karboksyglutaminowego (GLA) i do aktywacji białek 
zależnych od witaminy K [potranslacyjna modyfikacja białek] (m.in.: osteokalcyny, białek macierzy MGP; białka  
C, Z, S, Gas6). Ten mechanizm działania witaminy K w tkankach obwodowych (m.in.: mózg, tarczyca, trzustka, nerki, 
macica) pozwala na lepsze zrozumienie roli witaminy K w profilaktyce i leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych, między 
innymi osteoporozy, miażdżycy naczyń, chorób centralnego układu nerwowego, takich jak choroba Alzheimera; 
chorób o podłożu autoimmunologicznym czy chorób nowotworowych. Zwraca się także uwagę na potencjalnie 
korzystny wpływ witaminy K na zmniejszenie uszkodzenia neuronów i funkcji kognitywnych mózgu po udarach oraz 
roli w syntezie sfingolipidów. 
Celem naszego doniesienia jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat roli, jaką mogą odgrywać pochodne 
witaminy K (K1 versus K2), uwzględniając różnice w metabolizmie oraz mechanizmie działania tych pochodnych  
w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych u pacjentów starzejących się. 

 
Słowa kluczowe: witamina K (K1, K2), białka zależne od witaminy K, choroby cywilizacyjne, osteoporoza, zwapnienie 
naczyń 
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POLIFENOLE W NAPARACH Z KWIATÓW JADALNYCH JAKO  
POTENCJALNE ZWIĄZKI ZMNIEJSZAJĄCE STRES OKSYDACYJNY  
W CHOROBACH NEURODEGENERACYJNYCH 
 

NATALIA KOMORNIAK, KATARZYNA WATYCHOWICZ, JAGODA ŁUKASIAK, MONIKA JURSZEWICZ, KAROLINA JAKUBCZYK, 
KATARZYNA JANDA 
 
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
 
 

Streszczenie 
Wstęp: Można przewidywać, że częstość występowania chorób neurodegeneracyjnych będzie wzrastać 
proporcjonalnie do wzrostu liczebności populacji osób starszych. Obecnie, za jedną z wiodących przyczyn chorób 
neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera i choroby Parkinsona, uznawany jest stres oksydacyjny. 
Antyoksydacyjne właściwości związków fenolowych są szczególnie istotne, ponieważ mogą one przekraczać barierę 
krew-mózg. Polifenole w neuronach mają zdolność do zwiększania ekspresji enzymów antyoksydacyjnych, takich  
jak dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa, dlatego znalezienie surowców o ich wysokiej 
zawartości mogłoby pomóc w prewencji chorób o charakterze neurodegeneracyjnym.  
Cel: Celem pracy było zbadanie zawartości polifenoli w naparach z kwiatów nagietka lekarskiego (Calendula 
officinalis L.), bzu lilaka (Syringa vulgaris L.) oraz nasturcji większej (Tropaeolum majus L.).  
Materiał i metody: Zebrany materiał roślinny został poddany liofilizacji i homogenizacji. Napary przygotowano  
w temperaturze 25°C, 70°C, 80°C i 90°C, a następnie metodą spektrofotometryczną oznaczono w nich zawartość 
polifenoli. Wszystkie napary i analizy spektrofotometryczne wykonano w 3 powtórzeniach.  
Wyniki: Najwyższą zawartością polifenoli (263,14 mg/l) charakteryzowały się napary z kwiatów bzu lilaka, 
przygotowane w temperaturze 90°C, a najniższą (60,39 mg/l) napary z kwiatów nagietka, przygotowane w tempera-
turze 25°C.  
Wnioski: Napary z kwiatów jadalnych stanowią cenne źródło związków o charakterze neuroprotekcyjnym. Zawartość 
polifenoli w naparach różniła się w zależności od gatunku kwiatów oraz temperatury przygotowania naparu.  
Napary z kwiatów bzu lilaka posiadały najwyższą zawartość polifenoli, co wskazuje na ich potencjalne działanie 
neuroprotekcyjne.  
 
Słowa kluczowe: stres oksydacyjny, polifenole, choroby neurodegeneracyjne 
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POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY NAPARÓW Z KWIATÓW JADALNYCH 
 
JAGODA ŁUKASIAK, NATALIA KOMORNIAK, MONIKA JURSZEWICZ, KATARZYNA WATYCHOWICZ, KAROLINA JAKUBCZYK, 
KATARZYNA JANDA 
 
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
 
 

Streszczenie 
Wstęp: Choroby neurodegeneracyjne stanowią grupę postępujących schorzeń układu nerwowego. Etiopatogeneza 
tych chorób nie jest w pełni poznana. Coraz większą uwagę zwraca się jednak na wpływ stresu oksydacyjnego, który 
może być jednym z czynników leżących u podstaw patomechanizmu chorób neurodegeneracyjnych. Wraz z wiekiem, 
w naszym organizmie dochodzi do osłabienia obrony antyoksydacyjnej, co wiąże się ze wzrostem liczby wolnych 
rodników. Sprzyja to między innymi przyspieszeniu procesów starzenia, peroksydacji lipidów, uszkodzeniu DNA czy 
też zmianom struktury oraz modyfikacji funkcji białek. Wzbogacenie diety w surowce roślinne o wysokim potencjale 
antyoksydacyjnym mogłoby pomóc w prewencji między innymi chorób neurodegeneracyjnych oraz sprzyjać zdrowe-
mu starzeniu się organizmu. Kwiaty jadalne, takie jak bez lilak, nasturcja czy nagietek, stanowią cenne źródło 
substancji bioaktywnych, w związku z czym coraz częściej wykorzystywane są w gastronomii, kosmetologii  
czy ziołolecznictwie.  
Cel: Celem pracy było zbadanie potencjału antyoksydacyjnego w naparach z kwiatów bzu lilaka (Syringa vulgaris  
L.), nasturcji większej (Tropaeolum majus L.) oraz nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.).  
Materiał i metody: Zebrany materiał roślinny zliofilizowano, a następnie zhomogenizowano. Sporządzono napary  
w 4 temperaturach: 25oC, 70oC, 80oC, 90oC. Potencjał antyoksydacyjny oznaczono przy pomocy metody spektrofoto-
metrycznej oraz wyrażono jako procentowy wskaźnik inhibicji, świadczący o zdolności naparu do neutralizacji 
wolnego rodnika DPPH.  
Wyniki: Najwyższy potencjał antyoksydacyjny posiadał napar z kwiatów bzu lilaka o temperaturze 90oC (81,01% 
inhibicji DPPH), natomiast najniższą aktywnością przeciwutleniającą charakteryzował się napar z kwiatów nagietka 
lekarskiego, przygotowany również w temperaturze 90oC (5,67% inhibicji DPPH).  
Wnioski: Napary z kwiatów jadalnych stanowią cenne źródło związków przeciwdziałających stresowi oksydacyjnemu. 
Wykazano, że potencjał antyoksydacyjny naparów zależy od temperatury ich przyrządzania oraz od gatunku 
kwiatów. Nasze badania dowodzą, że napary z kwiatów Syringa vulgaris L. posiadają wyższy potencjał antyoksy-
dacyjny od pozostałych badanych gatunków, a tym samym mają silniejsze działanie przeciwdziałające procesom, 
które przyczyniają się do powstawania chorób neurodegeneracyjnych. 
 
Słowa kluczowe: potencjał antyoksydacyjny, bez lilak, nasturcja większa, nagietek lekarski 
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OCENA POZIOMU WIEDZY NA TEMAT SUPERFOODS WŚRÓD OSÓB 
STARSZYCH, ZRZESZONYCH W KLUBACH SENIORA NA TERENIE 
POWIATU POZNAŃSKIEGO 
 
ANETA MIŻDAL, JOANNA KRASIŃSKA, MAŁGORZATA MOSZAK, MARIAN GRZYMISLAWSKI 
 
Katedra i Klinika Gastroenterologii Dietetyki i Chorób Wewnętrznych  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Wstęp: Wiele osób starszych ma świadomość, że ich dieta jest niedoborowa w witaminy i składniki mineralne, a chęć 
ich uzupełnienia jest najczęściej wymienianym powodem stosowania suplementów diety. Stosuje je blisko 70% osób 
>60 r.ż. Ostatnio popularnością cieszą się również tzw. superfoods, czyli produkty o szczególnie wysokiej wartości 
odżywczej.  
Cel: Celem pracy było zbadanie poziomu wiedzy na temat superfoods wśród osób starszych, zrzeszonych w klubach 
seniora na terenie powiatu poznańskiego.  
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 50 osób starszych (73,3±7,4 lat), zrzeszonych w klubach seniorach na 
terenie powiatu poznańskiego. Badanie przeprowadzono na przełomie 2016 i 2017 roku na podstawie autorskiego 
kwestionariusza. Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu Statistica (Statsoft).  
Wyniki: Wśród ankietowych, 53% osób nie spotkało się z pojęciem superfoods. Spośród różnych produktów,  
z pojęciem superfoods, poprawnie utożsamiane były: miód pszczeli (44%), gorzka czekolada (38%), jagody goi (26%)  
i jogurty probiotyczne (22%) a niepoprawnie: wafle ryżowe (18%), batony zbożowe (12%) i produkty light (14%). 
Tylko 7 osób (14%) przyznało, że stosuje superfoods w życiu codziennym, co motywowane jest głównie: profilaktyką 
osteoporozy i nowotworów, chęcią redukcji masy ciała oraz leczeniem/profilaktyką miażdżycy. Najczęściej 
wskazywanymi źródłami wiedzy o superfoods były kolejno: telewizja, reklamy, porada lekarska oraz Internet. 46% 
badanych wyraziło chęć zdobywania wiedzy na temat superfoods. Badani krytycznie oceniali swoją wiedzę  
o superfoods (2 pkt na 5), co potwierdził wynik testu wiadomości o super-foods (4,3±2,4 na 10 pkt). Nie wykazano 
korelacji między samooceną wiedzy a wynikiem testu (r=-0,17).  
Wnioski: Wiedza seniorów o superfoods jest niska, co powoduje, że produkty te są rzadko stosowane przez osoby 
>60 r.ż. Aby urozmaicić dietę osób starszych i przyczynić się do poprawy ich stanu zdrowia, należy rozważyć edukację 
osób starszych w zakresie superfoods.  
 
Słowa kluczowe: superfoods, osoby starsze, ocena wiedzy 
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„SUPERFOODS” W ŻYWIENIU OSÓB STARSZYCH 
 
ALEKSANDRA POCHEĆ

1, KALINA MAĆKOWIAK
2, ALICJA BROŻEK

2, ANNA BLACHA
2, MARCIN NOWICKI

2,  
MARIA PIORUŃSKA-STOLZMANN

2 

 

1 studentka dietetyki 
studia stacjonarne drugiego stopnia 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
2 Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Wzrost zainteresowania zdrowym odżywianiem sprawił, że w polskich sklepach stała się dostępna żywność określana 
mianem „superfoods”. Produkty te promowane są jako naturalne, które ze względu na bogactwo zawartości 
składników pokarmowych, takich jak antyoksydanty, nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, substancje bioaktywne 
czy mikroskładniki, mogą mieć korzystne działanie na organizm człowieka oraz poprawę stanu zdrowia.  
Do najpopularniejszych superfoods obecnie zalicza się glony morskie, takie jak np. spirulina czy chorella, jagody acai 
oraz goji, quinoa (komosa ryżowa), nasiona chia czy orzechy brazylijskie. Wiele z tych produktów charakteryzuje się 
także wysoką ceną, która dla osoby w podeszłym wielu stanowi barierę uniemożliwiającą wprowadzenie 
„superfoods” do codziennej diety. Podczas gdy kwestią sporną pozostają szeroko opisywane ponadprzeciętne 
właściwości zdrowotne tego typu produktów, na rodzimym rynku można znaleźć łatwo dostępne i tańsze ich 
odpowiedniki. 
Jagody goi czy acai z łatwością można zastąpić żurawiną. Korzystne działanie tych jagód, wykorzystywane w leczeniu 
schorzeń dróg moczowych, zostało udowodnione naukowo, w przeciwieństwie do wciąż słabo zbadanych jej 
zagranicznych odpowiedników. Owoce te są także źródłem witaminy C oraz flawonoidów, które biorą udział  
w zapobieganiu chorobom układu krążenia. Odpowiednikiem, ciągle zyskujących na popularności nasion chia, jest 
powszechnie dostępny len złocisty, którego spożycie wzbogaca dietę w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, 
skutecznie obniżające poziom cholesterolu we krwi, mających działanie przeciwzapalne oraz regulujących 
perystaltykę jelit. Do diety osób starszych warto wprowadzić również produkty powszechnie uznawane za 
prozdrowotne, takie jak natka pietruszki, kiełki, wszelkiego rodzaju kasze, orzechy oraz kiszonki. Kiszone kapusta czy 
ogórki są dobrym źródłem witaminy C, posiadają także właściwości probiotyczne, które zawdzięczają obecności 
szczepów bakterii Lactobacillus. Codzienne spożycie warzyw i owoców, szczególnie w postaci surowej, wiąże się ze 
zwiększoną podażą witamin antyoksydacyjnych i błonnika. Dodatkową zaletą wyżej wymienionych produktów jest 
fakt, że są one dobrze znane, często używane i lubiane przez osoby starsze.  
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, produkty prozdrowotne, superfoods 
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KAWA JAKO ŹRÓDŁO ANTYOKSYDANTÓW – WPŁYW GATUNKU  
I SPOSOBÓW PARZENIA 
 
KATARZYNA WATYCHOWICZ

1, KAROLINA JAKUBCZYK
1, NATALIA KOMORNIAK

1, JAGODA ŁUKASIAK
1, MONIKA JURSZEWICZ

1, 
MARTA SZYMKOWIAK
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1 Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  
 
2 Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji 
Uniwersytet Warszawski 
 
 

Streszczenie 
Wstęp: Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. Ceni się ją przede wszystkim za jej walory 
smakowe oraz ze względu na zawartość kofeiny, która pobudza układ nerwowy. Ziarna kawy znane są również  
ze względu na ich właściwości antyoksydacyjne, za które odpowiadają liczne przeciwutleniacze w nich występujące, 
takie jak kwas chlorogenowy czy chinowy. Polskie społeczeństwo zalicza się do społeczeństw starzejących się. 
Zwiększająca się liczba osób w wieku podeszłym koreluje ze zwiększoną częstością występowania chorób przewle-
kłych, w tym także chorób, których podłoże stanowi stres oksydacyjny. Do tej grupy, jak sugerują niektórzy badacze, 
zaliczyć można choroby układu krążenia, neurodegeneracyjne, nowotworowe, autoimmunologiczne czy też zaburze-
nia gospodarki glukozy. Wolne rodniki przyspieszają także sam proces starzenia się organizmu ludzkiego. Kawa 
stanowi cenne źródło antyoksydantów w diecie osób starszych, ze względu na jej częste spożycie. Istotne jest więc, 
aby możliwie zmaksymalizować zawartość przeciwutleniaczy w tym napoju. Pomaga w tym m.in. odpowiedni sposób 
parzenia kawy.  
Cel: Celem pracy była ocena wpływu sposobu parzenia oraz gatunku kawy na jej właściwości antyoksydacyjne.  
Materiał i metody: Materiałem badawczym były kawy Robusta, Arabica i kawa zielona, które parzono na różne 
sposoby. Potencjał antyoksydacyjny mierzono spektrofotometrycznie. Wyniki wyrażono przy pomocy wskaźnika 
inhibicji DPPH, który pozwala na określenie skuteczności badanego surowca do neutralizowania wolnych rodników. 
Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica 12.5.  
Wyniki: Potencjał antyoksydacyjny wynosił od 71% do 83% inhibicji DPPH, w zależności od gatunku. Badania 
wykazały, że najwyższe właściwości antyoksydacyjne ma kawa zielona, parzona po turecku, natomiast najniższe miał 
ten sam gatunek, zaparzony w kawiarce.  
Wnioski: Kawa charakteryzuje się wysokim potencjałem antyoksydacyjnym, jednak zawartość antyoksydantów 
zależy od sposobu jej parzenia oraz od doboru gatunku. Najlepszym wyborem pod względem zawartości tych 
prozdrowotnych związków jest kawa zielona, parzona po turecku. 
 
Słowa kluczowe: stres oksydacyjny, kawa, antyoksydanty 
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KURKUMINA – KORZYŚCI ZDROWOTNE W ŻYWIENIU OSÓB STARSZYCH 
 
EMILIA ZAWIEJA, ANNA WITCZAK, AGATA ZIÓŁEK

 

 

1 studentki dietetyki 
studia stacjonarne drugiego stopnia 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Kurkumina jest naturalnym związkiem polifenolowym, wyizolowanym z kłącza ostryżu długiego Curcuma longa.  
W związku z licznymi doniesieniami o szerokim zakresie działania biologicznego kurkuminy, celem niniejszej pracy 
było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat korzyści zdrowotnych kurkuminy w żywieniu osób starszych, 
na podstawienie dokonanego przeglądu literatury. W badaniach na organizmach modelowych potwierdzono wpływ 
kurkuminy na proces starzenia się, związany głównie z neutralizacją wolnych rodników, co wpływa na wydłużenie 
średniej długości życia. Ponadto warto podkreślić, że starzenie się organizmu sprzyja występowaniu chorób, takich 
jak cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia, demencja i choroba Alzheimera. Badania kliniczne z udziałem ludzi 
wykazują, że kurkumina może pozytywnie wpływać na przebieg cukrzycy typu 2 i powiązane z nią zaburzenia 
metaboliczne. Liczne badania in vitro i in vivo sugerują, że kurkumina może mieć także działanie neuroprotekcyjne. 
W populacji osób starszych, liczba zachorowań na choroby układu krążenia jest wielokrotnie większa niż w młodszych 
populacjach. Suplementacja kurkuminą, poprzez poprawę parametrów stanu zapalanego i profilu lipidowego, może 
zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Wielokierunkowe działanie kurkuminy może 
mieć korzystny wpływ na wskaźniki zdrowia u osób starszych. Konieczne wydaje się jednak kontynuowanie badań  
w tym zakresie. 
 
Słowa kluczowe: kurkumina, starzenie, żywienie 
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CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPOWANIA ODWODNIENIA WŚRÓD OSÓB 
STARSZYCH 
 
ANNA CHMURA, KAROLINA KOWAL, EWA BŁASZCZYK-BĘBENEK, BEATA PIÓRECKA 
 
Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka 
Instytut Zdrowia Publicznego 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum 
 
 

Streszczenie 
Występowanie odwodnienia wśród osób starszych jest powszechnym problemem i dotyczy szczególnie 
pensjonariuszy przebywających w placówkach opieki społecznej oraz zdrowotnej. Niedostateczne nawodnienie 
organizmu może powodować wiele chorób i być stanem zagrożenia życia. 
Celem pracy jest przedstawienie czynników niemodyfikowalnych i modyfikowalnych, wpływających na ryzyko 
wystąpienia odwodnienia u osób powyżej 65. roku życia. 
Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa dostępnych pełnych prac w bazach Pubmed, Polskiej Bibliografii Lekarskiej 
oraz Cochrane Library. Wybór publikacji ograniczono do wyników badań kliniczno-kontrolnych oraz przeglądów 
systematycznych, opublikowanych w latach 2010-2016, wyszukiwanych w oparciu o podane słowa kluczowe.  
Do czynników niemodyfikowalnych, wynikających z procesu starzenia się organizmu, należy spadek retencji płynów  
i sodu przez nerki, co przyczynia się do wystąpienia poliurii. Wraz z wiekiem postępuje inwolucja ośrodka pragnienia, 
dlatego osoby starsze odczuwają mniejsze pragnienie. W wyniku zmian dotyczących składu ciała zmniejsza się całko-
wita zawartość wody w organizmie. Dodatkowo czynnikiem sprzyjającym występowaniu odwodnienia są zaburzenia 
wchłaniania i trawienia w przewodzie pokarmowym.  
Wśród czynników modyfikowalnych odwodnienia można wymienić sytuacje, gdy następuje duża utrata wody z orga-
nizmu, przykładowo w czasie biegunek, wymiotów, krwawień, gorączki występującej ze wzmożonym poceniem oraz 
przebywania w gorącym i suchym otoczeniu, a także z przyjmowaniem leków, w tym szczególnie diuretycznych. 
Często występująca w wieku starszym wielochorobowość, w tym zwiększona zapadalność na choroby nerek i układu 
moczowego, demencja i depresja oraz dysfagia, jak również ból i głuchota, to czynniki wpływające na ryzyko 
odwodnienia. Nieprawidłowo kontrolowana cukrzyca może też prowadzić do wystąpienia odwodnienia. Potwierdzo-
no, że istotnym czynnikiem ryzyka odwodnienia jest zamieszkanie w domu opieki. Wynika to ze zmiany zwyczajo-
wego modelu żywienia, a także mniejszej uwagi pracowników domu na stan nawodnienia oraz niedostateczne 
dopajanie pensjonariuszy między posiłkami.  
Wyniki przeprowadzonego przeglądu wskazują na zbyt późne rozpoznawanie odwodnienia wśród osób starszych.  
W placówkach opieki społecznej i zdrowotnej dla osób starszych należy możliwie jak najwcześniej wprowadzać 
programy promujące odpowiednie nawodnienie organizmu. 
 
Słowa kluczowe: odwodnienie, nawodnienie, osoby starsze, geriatria   
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OCENA RYZYKA NIEDOBORU WODY U KOBIET PO 60. ROKU ŻYCIA  
 
AGNIESZKA GULIGOWSKA, MAŁGORZATA PIGŁOWSKA, TOMASZ KOSTKA 
 
Klinika Geriatrii 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 
 

Streszczenie 
Wstęp: Woda jest niezbędnym elementem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W przypadku 
osób starszych, u których występują zaburzenia odczuwania pragnienia, odpowiednie nawodnienie pełni szczególnie 
ważną rolę.  
Cel: Celem badania była ocena, która z grup starszych kobiet jest szczególnie narażona na niedostateczną podaż 
wody w diecie.  
Materiał i metody: Grupę badawczą stanowiły 272 kobiety, z terenu Łodzi i okolic, o średniej wieku 70,8±8,6 lat. 
Oceniono poziom spożycia wody z dietą zarówno z płynów, jak i z pokarmów stałych (wywiad 24-godzinny, program 
Dieta 5.0). Przeprowadzono analizę antropometryczną oraz całościową ocenę geriatryczną (ADL, IADL, MNA, MMSE, 
GDS, TUG).  
Wyniki: Średnie spożycie wody wynosiło 1979±657 ml na dobę. Analiza korelacji wykazała spadek spożycia wody 
wraz z wiekiem (rS=-0,15; p<0,05) oraz z wyższymi (gorszymi) wynikami testów TUG (rS=-0,24; p<0,05), GDS (rS=-0,19; 
p<0,05) i niższymi wynikami testów ADL (rS=0,23; p<0,05), IADL (rS=0,28; p<0,05), MNA (rS=0,34; p<0,05), MMSE 
(rS=0,26; p<0,05), a także niższym wykształceniem (rS=0,26; p<0,05). Najniższe średnie spożycie wody występowało 
wśród kobiet z cukrzycą (1851±586 ml), chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością krążenia lub po przebytym 
udarze. Było ono średnio o około 200 ml niższe niż w grupach kobiet chorujących na przewlekłe choroby płuc 
(2082±601 ml), po przebytych chorobach nowotworowych, czy z hipercholesterolemią. Wykazano istotnie 
statystycznie niższe spożycie wody wśród kobiet z nadciśnieniem tętniczym (1905±657 ml vs 2076±647 ml; p=0,018)  
i chorobą niedokrwienną serca (1859±652 ml vs 2035±654 ml; p=0,035) w porównaniu do kobiet niechorujących  
na te schorzenia. Także osoby deklarujące brak aktywności fizycznej przyjmowały mniej wody (1884±649 ml vs 
2095±650 ml; p=0,002). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania badanych, zaobserwowano zdecydowanie niższe 
spożycie wody przez mieszkanki Domów Pomocy Społecznej (1718±610 ml vs 2057±652 ml; p<0,0001).  
Wnioski: Problem niedostatecznego przyjmowania płynów pogłębia się wraz z wiekiem i jest bardziej nasilony wśród 
osób o niskim poziomie wykształcenia, a także wśród mieszkanek DPSów. Poziom spożycia wody jest niższy wśród 
kobiet o niższej sprawności funkcjonalnej, fizycznej i psychicznej, a także gorzej odżywionych i z zaburzeniami 
poziomu nastroju. 
 
Słowa kluczowe: woda, osoby starsze, sprawność funkcjonalna, nawodnienie 
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ZWIĄZEK POMIĘDZY OSOCZOWYM STĘŻENIEM LEPTYNY  
A OBECNOŚCIĄ OBJAWÓW DEPRESJI U OSÓB STARSZYCH 
 
HANNA WOSIK

1,2,3, AGNIESZKA GULIGOWSKA
1,JOLANTA FRYCZAK

2, ELIZAVETA FIFE
1, GABRIELA MEŁEŃ-MUCHA

2, 
TOMASZ KOSTKA

1 

 

1 Klinika Geriatrii  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 
2 Zakład Immunoendokrynologii  
Katedra Endokrynologii  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 
3 Wojewódzkie Specjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi 
 
 

Streszczenie 
Wstęp: Przewlekłe zaburzenia nastroju, w tym depresja, stanowią ważny problem kliniczny u pacjentów w starszym 
wieku. Zaburzenia te istotnie upośledzają funkcjonowanie dotkniętych nimi osób, przyczyniając się między innymi  
do zaburzeń odżywiania – z jednej strony niedożywienia, z drugiej nadwagi i otyłości. Mechanizmy, leżące u podłoża 
depresji w tej grupie chorych, nadal nie są do końca wyjaśnione. Liczne badania wskazują na istnienie związku 
pomiędzy występowaniem zaburzeń nastroju a obecnością przewlekłych schorzeń somatycznych i towarzyszących im 
zaburzeniom gospodarki hormonalnej. Zgodnie z tzw. „hipotezą leptynową”, jednym z hormonów zaangażowanych 
w proces regulacji nastroju jest produkowana głównie w tkance tłuszczowej leptyna, jednak wyniki dotychczasowych 
doniesień dotyczących jej związku z objawami depresji są nieliczne i często wzajemnie sprzeczne.  
Cel: W niniejszej pracy przeanalizowaliśmy zależność pomiędzy osoczowym stężeniem leptyny a nasileniem objawów 
depresji.  
Materiał i metoda: Grupa badana składała się z 33 osób (M=14, K=19) o średniej wieku 69,7±6,3 roku. Stężenie 
leptyny oznaczano w osoczu krwi pobranej na czczo, korzystając z metody immunoenzymatycznej. Nasilenie 
objawów depresji oceniano przy użyciu Geriatrycznej Skali Depresji.  
Wyniki: Średnie stężenie leptyny wyniosło 79,5±40,6ng/ml u kobiet i 33,3±25,2ng/ml u mężczyzn. Analiza korelacji 
wykazała obecność wysokiej dodatniej korelacji pomiędzy wynikiem w skali GDS a osoczowym stężeniem leptyny  
w grupie badanych kobiet (rS=0,60; p<0,05) i zbliżonej siłą, ale ujemnej korelacji w grupie badanych mężczyzn  
(rS=-0,56; p<0,05), przy czym korelacja między stężeniem leptyny a BMI i obwodem talii była dodatnia i umiarkowana 
lub wysoka w obydwu badanych grupach (dla kobiet i mężczyzn odpowiednio: rS=0,63; p<0,05 i rS=0,55; p<0,05 dla 
BMI oraz odpowiednio rS=0,52; p<0,05 i rS=0,58; p<0,05 dla obwodu talii).  
Wnioski: Niniejsze wyniki sugerują, że udział leptyny w procesie regulacji nastroju może być niezależny od roli tego 
hormonu w regulacji przemian metabolicznych i odczuwania sytości, a istotny wpływ na przebieg tego procesu mogą 
wywierać czynniki związane z płcią. 
 
Słowa kluczowe: leptyna, depresja, BMI, osoby >65 r.ż. 
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DIETA I STAN ODŻYWIENIA OSÓB STARSZYCH – ROLA ZABURZEŃ 
WĘCHU 
 
JOANNA NOWAKOWSKA

1, ALEKSANDRA WŁODARCZYK
1, JULIA SUWALSKA

2  
 

1 Studenckie Koło Naukowe Neuropsychiatryczne 
Klinika Psychiatrii Dorosłych 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
2 Studenckie Koło Naukowe Geriatrii i Medycyny Paliatywnej 
Katedra i Klinika Geriatrii i Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Zaburzenia węchu występują u 3-8% ogólnej populacji, ich częstość wzrasta z wiekiem i może sięgać 60% u osób po 
65. roku życia. Wśród wielu przyczyn uszkodzenia węchu wymienia się między innymi zaburzenia laryngologiczne, 
stosowanie leków, choroby neurodegeneracyjne, uszkodzenia spowodowane urazem.  
Zaburzenia węchu same lub w połączeniu z utratą zmysłu smaku są jednym z czynników ryzyka rozwinięcia 
niedożywienia u osób starszych. Jest to zaburzenie należące do wielkich zespołów geriatrycznych, którego częstość 
występowania wzrasta z wiekiem i może występować u 60% pacjentów hospitalizowanych. Niesie ono ze sobą 
zwiększone ryzyko rozwinięcia innych zespołów geriatrycznych, upośledzenia sprawności funkcjonalnej i wcześniej-
szej śmierci. 
Prace dotyczące zaburzeń węchu na stan odżywienia osób starszych są nieliczne. Istniejące doniesienia wskazują, że 
zaburzenia węchu zmniejszają zainteresowanie gotowaniem, ograniczają radość ze spożywania posiłku, zmniejszają 
apetyt, powodują zmianę nawyków żywieniowych, gorszą jakość diety a także zwiększają ryzyko zjedzenia przez 
osoby starsze nieświeżych lub zepsutych pokarmów.  
Zaburzenia węchu często pozostają nierozpoznane, zwłaszcza, że osoby starsze często nie są świadome deficytów 
węchu. Badania oceniające wpływ zaburzeń węchu na odżywianie osób starszych są nielicznie i niejednoznaczne.  
W celu oceny tej zależności konieczne są badania w dużych grupach osób starszych. Ważne jest także opracowanie 
interwencji, które zmniejszałyby ryzyko niedożywienia u osób z zaburzeniami węchu, np. przez wzbogacanie smaku  
i zapachu pożywienia oraz odpowiednią edukację i kontrolę dietetyczną osób starszych. 
 
Słowa kluczowe: węch, odżywianie, osoby starsze 
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DIETOTERAPIA W CHOROBIE PARKINSONA 
 
MARTA LEWANDOWICZ, ROMA KRZYMIŃSKA-SIEMASZKO 
 
Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

 

 

Streszczenie 
Choroba Parkinsona (PD) cechuje się zwyrodnieniem struktur mózgu o nieznanej jednoznacznie etiologii. Celem 
leczenia PD jest zwiększenie dostępności dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym. Najczęściej wykorzysty-
wanym lekiem jest lewodopa (L-DOPA), będąca prekursorem dopaminy, zdolnym przekraczać barierę krew-mózg.  
W chorobie tej sposób żywienia traktowany jest jako istotny element, mający na celu wspomaganie leczenia. 
Właściwa dietoterapia odgrywa rolę podczas występowania typowych objawów jak niedożywienie, dysfagia, 
zaburzenia węchu czy zaparcia atoniczne. Ponadto, działanie lewodopy w dużym stopniu zależne jest od ilości białka 
spożywanego przez osoby z PD oraz od jego poziomu w poszczególnych posiłkach spożywanych w ciągu dnia. Dzieje 
się tak, gdyż lewodopa pod względem chemicznym zaliczana jest do związków zwanych dużymi obojętnymi 
aminokwasami (LNAA – ang. large neutral amino acids), podobnie jak walina, leucyna, izoleucyna, tyrozyna, 
tryptofan, histydyna i metionina. Zarówno aminokwasy LNAA, pochodzące z posiłku, jak i lewodopa po podaniu 
doustnym są wchłaniane z jelita cienkiego, przy udziale tego samego przenośnika specyficznego dla LNAA jak  
i lewodopy, w wyniku czego współzawodniczą ze sobą w procesie wchłaniania w jelicie cienkim. Pacjentom leczonym 
lewodopą proponuje się dwa rodzaje diety: z redystrybucją oraz dystrybucją białka. Wybór właściwej dietoterapii 
zależny jest przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby. Model żywienia z dystrybucją białka zalecany jest 
pacjentom, u których obserwuje się mniej ostre fluktuacje ruchowe. Zalecany stosunek węglowodanów do białek 
powinien wynosić 5:1-6:1, przy 5-posiłkowym rozkładzie posiłków w ciągu dnia. Każdy z nich powinien zawierać 
niskobiałkowe produkty zbożowe, wzbogacone o źródła pełnowartościowego białka. Model diety z redystrybucją 
białka jest szczególnie zalecany osobom w późniejszym etapie choroby, u których występują ciężkie fluktuacje 
ruchowe. Założeniem tej dietoterapii jest spożycie pierwszych 3 posiłków (śniadania, drugiego śniadania i obiadu) 
ubogo białkowych, tj. dostarczających łącznie nie więcej niż 7-10 g białka. Zatem większość zalecanej dziennej ilości 
białka powinna być dostarczona w dwóch wieczornych posiłkach (kolacji i deserze po kolacji). 
 
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, dietoterapia, lewodopa, starość 
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OCENA RYZYKA NIEDOŻYWIENIA PRZY UŻYCIU SKALI MNA U OSÓB 
STARSZYCH Z PRESARKOPENIĄ 
 
ROMA KRZYMIŃSKA-SIEMASZKO 
 
Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
 
 

Streszczenie 
Wstęp: Zbyt niski poziom masy mięśniowej w późnych latach życia, czyli presarkopenia, w niekorzystnych warunkach 
może prowadzić do sarkopenii, która stanowi zagrożenie dla sprawnej starości. W złożonej patogenezie sarkopenii, 
jako jedną z przyczyn, wskazuje się niedożywienie białkowo-kaloryczne. Mimo tego, dopiero w 2012 roku zwrócono 
uwagę na problem zależności pomiędzy złym stanem odżywienia a sarkopenią, co zdefiniowano jako Zespół 
Niedożywienie – Sarkopenia.  
Cel: W polskim piśmiennictwie nie znaleziono żadnej pracy, która podjęła się oceny częstości występowania 
niedożywienia i jego ryzyka u osób starszych z presarkopenią, jak i z masą mięśniową w normie. Dlatego też celem 
niniejszej analizy jest uzupełnienie tego braku.  
Materiał i metoda: Do analizy włączono 40 osób starszych (28 kobiet i 14 mężczyzn), zamieszkujących w środowisku 
domowym na terenie miasta Poznania, w tym 25 z presarkopenią (14 kobiet i 11 mężczyzn) i 20 bez presarkopenii  
(14 kobiet i 6 mężczyzn). Presarkopenię rozpoznano za pomocą wskaźnika ALM; u kobiet, gdy był on ≤5,52kg/m2,  
u mężczyzn, gdy był on ≤7,29kg/m2. Poziom masy mięśniowej oceniono za pomocą metody bioimpedancji 
elektrycznej (urządzenie InBody170). Ocenę niedoży-wienia i jego ryzyka przeprowadzono za pomocą pełnej wersji 
skali MNA (wynik<17pkt: niedożywienie (N); 17-23,5 pkt: ryzyko niedożywienia (RN), ≥24 pkt: dobry stan odżywienia 
(DSO).  
Wyniki: Średni wynik, uzyskany przez wszystkich badanych w skali MNA, wyniósł 24,3±3,0 punktów i świadczył  
o przeciętnie DSO badanych. 33,8% badanych prezentowało RN, pozostali DSO. W analizie porównawczej, pomiędzy 
grupą osób z presarkopenią i bez presarkopenii, odnotowano dla tych pierwszych istotnie statystyczną niższą wartość 
dla: wskaźnika BMI (odpowiednio 22,7±3,3 vs 24,3±3,0 kg/m2, p<0,05), wskaźnika ALM (odpowiednio 6,0±0,9  
vs 6,4±0,8 kg/m2, p<0,05) oraz wyniku uzyskanego w skali MNA (odpowiednio 23,2±3,1 vs 25,7±2,2 pkt; p<0,01).  
Wnioski: Osoby starsze z presarkopenią częściej prezentowały RN niż osoby, których poziom masy mięśniowej 
znajdował się w normie. Ponieważ w starości RN i presarkopenia mogą ze sobą współwystępować, warto 
równocześnie przeprowadzać diagnostykę przesiewową w kierunku obu analizowanych zaburzeń. 
 
Słowa kluczowe: niedożywienie, presarkopenia, sarkopenia, starzenie się 
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tabelą.  

7. Ryciny, grafiki lub zdjęcia (w rozdzielczości nadającej się do druku: 300 dpi) powinny być w formacie (do wyboru): *.PNG, 
*.GIF, *.TIF, *.JPG. Do tworzenia wykresów zalecane jest użycie programu Microsoft Excel. Tytuły rycin należy umieścić pod 
nimi, a ich tytuł podać w języku polskim. Ryciny należy ponumerować cyframi arabskimi.  

8. Spis piśmiennictwa: piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście. W tekście 
głównym każdą pozycję należy podać za pomocą cyfry arabskiej w nawiasie kwadratowym. 

9. Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: w przypadku prac zbiorowych nazwiska wszystkich 
autorów z inicjałami imion bez kropek, oddzielone przecinkami, następnie dwukropek, tytuł artykułu, kropka, kolejno 
oficjalny skrót tytułu czasopisma, rok wydania, średnik, numer tomu (nr wydania; bez daty wydania), dwukropek, pierwsza  
– ostatnia strona cytowanego artykułu.  
 np. Hirose T, Hasegawa J, Izawa S, Enoki H, Suzuki Y, Kuzuya M: Accumulation of geriatric conditions is associated with 

poor nutritional status in dependent older people living in the community and in nursing homes. Geriatr Gerontol Int 
2014;14(1):198-205. 

10. Przy opisach bibliograficznych rozdziałów z książek należy podać: w przypadku prac zbiorowych nazwiska wszystkich 
autorów z inicjałami imion bez kropek, oddzielone przecinkami, następnie dwukropek, tytuł rozdziału, kropka, następnie po 
oznaczeniu „W:” tytuł książki, kropka, „Red:” nazwisko(a) redaktora(ów) książki wraz z inicjałami imion, kropka, po kropce  
– nazwa wydawcy, miasto i rok wydania, numery pierwszej i ostatniej strony poprzedzone literą „s.”: 
 np. Bawa S: Postępowanie dietetyczne w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego – choroba 

Parkinsona i choroba Alzheimera. W: Dietoterapia 1. Red: Bawa S, Gajewska D, Kozłowska L. Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa 2009, s. 140-153. 

11. Dopuszcza się również cytowanie ze źródeł elektronicznych, które powinny zawierać datę pobrania bądź przejrzenia pliku. 
Należy cytować w poniżej przedstawiony sposób 
 np. Eurostat 2011: Proportion of population aged 65 and over. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do? 

tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00028. Data wejścia: 10 listopad 2015. 
12. Skróty powinny być wyjaśnione w tekście w miejscu, w którym się pojawiają po raz pierwszy. 
13. Jednostki pomiaru: pomiar długości, wysokości, ciężaru i objętości powinien być podany w jednostkach metrycznych (metr, 

kilogram, litr) lub ich wielokrotnościach dziesiętnych. Temperatura powinna być podana w stopniach Celsjusza. Pozostałe 
jednostki powinny być zgodne z międzynarodowym układem jednostek (SI). 

14. Należy używać międzynarodowych (zgodnie z zasadami polszczyzny) nazw leków i suplementów diety. Dopuszcza się 
podawanie nazw handlowych w nawiasach. 

http://slownik.mesh.pl/



