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Streszczenie 
Wstęp: Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) stanowią zarówno w Polsce jak i na świecie znaczny problem medyczny. 
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC- European Society  
of Cardiology) do oceny 10-letniego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych pomocnym narzędziem jest system SCORE 
(ang. Systematic Coronary Risc Estimation). 
Cel: Celem badań była analiza wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz preferencji 
żywieniowych osób starszych zamieszkujących na terenach wiejskich. 
Materiał i metoda: W badaniach wzięło udział 62 zdrowych osób w wieku podeszłym (średnia wieku 64,9 ±5,4 lat).  
Na podstawie autorskich ankiet zebrano informacje o stosowanej diecie (preferencjach i zwyczajach żywieniowych), 
wieku oraz paleniu papierosów. U 51 (45 kobiet, 6 mężczyzn) osób wykonano pomiary masy i wzrostu, (obliczono BMI), 
ciśnienia tętniczego krwi (skurczowego - systolic blood pressure SBP i rozkurczowego - diastolic blood pressure DBP). W 
osoczu krwi żylnej oznaczono stężenie cholesterolu [całkowitego (T-C), frakcji HDL (HDL-C)], triacylogliceroli (TAG), 
frakcji LDL-C wyliczono ze wzoru Friedewalda. Indywidualne ryzyko sercowo-naczyniowe wyliczono według skali SCORE. 
Wyniki: Średni wiek badanych osób wyniósł 64,9±5,4 lat, z kolei masa ciała osób starszych wynoiosła średnio 74,4±12,2 
kg, a wartość wskaźnika BMI 27,5 ±4,2 kg/m2 – co zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje na 
nadwagę. Odnosząc się do wyników badań (Committee on Diet and Health), prawidłowe wartości BMI dla osób ≥ 65 
roku życia kształtują się na wyższym poziomie - zakres 24-29 kg/m2. Zgodnie z takimi wytycznymi badana populacja 
mieści się w podanym zakresie. Wartości ciśnienia tętniczego wynosiły średnio dla SBP- 133,5 ±13,4 mmHg, co wskazuje 
na klasyfikację: „wysokie prawidłowe BP” oraz dla DBP- 82,6 ±9,1 mmHg określane jako „prawidłowe BP”. W badaniu 
profilu lipidowego odnotowano prawidłowe wyniki dla parametrów: HDL-C oraz TAG, natomiast wyniki nieprawidłowe 
odnotowano dla wartości T-C oraz LDL-C. Niepalenie tytoniu zadeklarowało 87,3% ankietowanych. Wysokie ryzyko 
według skali SCORE zaobserwowano u 66,7% badanych. W ankiecie dotyczącej preferencji i zwyczajów żywieniowych 
większość badanych podawała odpowiedzi sugerujące znajomość zasad zdrowego żywienia oraz przestrzeganie 
prawidłowo zbilansowanej diety. 
Wnioski: Pomimo prawidłowych wyników badanych preferencji żywieniowych, badane osoby starsze charakteryzowały 
się licznymi nieprawidłowościami w wynikach parametrów biochemicznych. U większości przebadanych osób w wieku 
podeszłym, ogólne ryzyko zagrożenia zgonem w ciągu najbliższych 10 lat (SCORE) kształtowało się na poziomie >=5%,  
co wskazuje na konieczność przeprowadzenia działań interwencyjnych. 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, starzenie, ryzyko sercowo-naczyniowe, dieta 
 
Abstract 
Introduction: Cardiovascular diseases (CD) pose a major health problem in Poland and throughout the world.  
In the guidelines of ESC (European Society of Cardiology), the SCORE system (Systematic Coronary Risk Estimation) 
appears to be helpful in the evaluation of a 10-year risk of a cardiovascular disease. 
Aim: The aim of the study was to analyse the selected cardiovascular risk factors of the elderly living in the countryside, 
in reference to their nutrition.  
Material and method: 62 healthy older persons took part in the research (avg. age 64,9±5,4). Based on the surveys  
it was possible to collect the information about their diet (preferences and nutrition habits), the age and smoking 
habits. 51 people (45 women, 6 men) were examined to obtain the weight and height measurements (the BMI was 
calculated), the blood pressure (systolic - SBP and diastolic - DBP). The level of cholesterol [total (T-C), high-density 
lipoprotein cholesterol (HDL-C)], triglycerides (TAG) and LDL-C (estimated with the Friedewald formula) were indicated 
in the blood plasma.   
Results: The average age of the respondents was 64,9 ±5,4 years, in turn average body weight was 74,4±12,2 kg and 
the BMI 27,5 ±4,2 kg/m2  - which indicates overweight. According to the results of the research (Committee on Diet and 
Health), the correct BMI values for persons ≥ 65 years are at a higher level - range 24-29 kg/m2. According to such 
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guidelines, the population studied falls within the given range. The blood pressure was on average for SBP – 133,5±13,4 
mmHg which is classified as “high-normal BP” and for DBP- 82,6±9,1 mmHg, classifed as “normal BP”. The lipid profile 
examination showed that the results of HDL-C and TAG were normal, contrary to the T-C and LDL-C. 87,3% of the 
interviewees were non-smokers. High SCORE risk was developing in 66,7% of the examined elderly. The surveys showed 
that most of the elderly answered correctly to the questions indicating the compliance with a well-balanced diet. 
Conclusions: Despite the examined subjects nutrition preferences marked as normal, the elderly has shown severe 
abnormalities within the results of the biochemical parameters. The overall risk of death in the period of the next 10 
years (SCORE) is likely to develop in most of the examined elderly on a level (≥5%), which indicates the necessity  
of interventions.  
 
Key words: elderly, ageing, cardiovascular risk, diet 

 

Wprowadzenie 
Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) stanowią 

przyczynę nieomal połowy zgonów w Polsce oraz główną 
przyczynę śmiertelności na świecie. Sytuacja ta kształtuje się 
znacznie gorzej w Polsce niż w pozostałych krajach UE. 
Nadciśnienie tętnicze, miażdżyca tętnic kończyn dolnych, 
żylaki oraz zakrzepowe zapalenia żył kończyn dolnych, 
niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca oraz choroba 
wieńcowa należą do najczęściej występujących chorób 
układu krążenia. Dane Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego podają, iż z powodu ChSN umiera niemal 
500 osób, a z powodu zawału serca ok. 100 osób dziennie. 
Do działań profilaktycznych zalicza się monitorowanie 
czynników predysponujących do wystąpienia ChSN: stężenia 
lipoprotein w surowicy krwi, wartości ciśnienia tętniczego, 
masy ciała oraz palenia tytoniu [1, 2, 3]. 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego (ESC- European Society  
of Cardiology) do oceny 10-letniego ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych pomocnym narzędziem jest system SCORE 
(ang. Systematic Coronary Risc Estimation). Stopień ryzyka 
na poziomie	≥5% wymaga zastosowania intensywnych 
działań prewencyjnych u pacjentów [4].  
 
Cel pracy  

Celem badań była analiza wybranych czynników 
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz preferencji 
żywieniowych u osób starszych zamieszkujących na terenach 
wiejskich. 
 
Materiał i metody 

Do badań zakwalifikowano 62 zdrowych osób 
starszych (zakwalifikowano osoby w wieku co najmniej 60 
lat) zamieszkałych w gminie Skoki. Wszystkie osoby wyraziły 
świadomą zgodę na udział w badaniu. Na podstawie 
autorskich ankiet zebrano informacje odnośnie stosowanej 
diety, wieku, palenia papierosów, preferencji i zwyczajów 
żywieniowych. Ankietę przedstawiono na końcu niniejszego 
opracowania. Wśród 51 (45 kobiet, 6 mężczyzn) osób 
wykonano pomiary masy ciała i wzrostu na podstawie 
których obliczono wartość wskaźnika masy ciała- BMI, 
zmierzono ciśnienie tętnicze (skurczowe- SBP i rozkurczowe- 
DBP). Z pobranej krwi żylnej oznaczono parametry profilu 

lipidowego: cholesterolu całkowitego (T-C), cholesterolu 
frakcji HDL (HDL-C) oraz triacyloglicerolu (TAG). Obliczono za 
pomocą wzoru Friedewalda cholesterol frakcji LDL (LDL-C). 
Indywidualne ryzyko sercowo-naczyniowe wyliczono według 
skali SCORE. Do obliczeń zostały wykorzystane następujące 
dane: wiek, palenie/ niepalenie papierosów, stężenie 
cholesterolu całkowitego oraz skurczowe ciśnienie tętnicze. 
Na podstawie karty oceny ryzyka SCORE obliczono 
indywidualne zagrożenie zgonem w ciągu najbliższych 10 lat 
(odpowiednia kratka dla podanych wartości wskazuje na 
pewną cyfrę- która oznacza wartość ryzyka). 
 
Wyniki  
 
Parametry antropometryczne oraz wartość ciśnienia 

tętniczego 

Wartości charakteryzujące badane osoby starsze pod 
względem parametrów antropometrycznych oraz wartości 
ciśnienia tętniczego zostały zestawione w tabeli I.  

Średni wiek badanych osób wynosił 64,9±5,4 lat. 
Masa ciała osób w wieku podeszłym kształtowała się na 
poziomie 74,4±12,2 kg, a obliczony wskaźnik BMI wynosił 
średnio 27,5±4,2 kg/m2 co wskazywałoby na nadwagę  
(25-29,99 kg/m2) zgodnie z klasyfikacją Światowej 
Organizacji Zdrowia-WHO [5]. Taki wskaźnik ciała BMI 
charakteryzował 70,6% badanych. Wyniki badań Committee 
on Diet and Health sugerują, że prawidłowe wartości BMI dla 
osób >65 roku życia kształtują się na poziomie 24-29 kg/m2. 
Wartości uzyskane przez badanych są zgodne z podanym 
zakresem, a więc należy je interpretować jako prawidłowe 
[6]. Wartości ciśnienia tętniczego wynosiły średnio dla SBP- 
133,5±13,4 mmHg co wskazuje na klasyfikacje: „wysokie 
prawidłowe BP” oraz dla DBP- 82,6 ±9,1 mmHg określane 
jako „prawidłowe BP” zgodnie z normami Polskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego-PTNT [8]. 
 
Parametry biochemiczne  

W tabeli II przedstawiono wyniki parametrów profilu 
lipidowego w badanej populacji.  
U większości badanych osób starszych zaobserwowano 
prawidłowe wyniki HDL-C oraz TAG, natomiast wyniki 
nieprawidłowe dla wartości T-C oraz LDL-C (rycina nr 1). 
Wartości ocenianych parametrów profilu lipidowego były 
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porównywane zgodnie z wytycznymi ESC dotyczących 
prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce 
klinicznej z 2016 roku [4].  
 

 
Rycina 1. Ocena parametrów profilu lipidowego 
Figure 1. Assessment of parameters of lipid profile 
 
Palenie papierosów 

Wśród badanych osób 87,3% zadeklarowało, iż nie 
pali tytoniu. Pozostałe określiły się jako osoby palące. 
 
Ryzyko sercowo naczyniowe wg. skali SCORE 

Brak lub niskie ryzyko wykazywało zaledwie 33,3% 
badanych, natomiast stopień ryzyka na wysokim poziomie 
(≥5%) charakteryzował zdecydowaną większość osób  
w wieku podeszłym tj. 66,7% badanych. 
 
Preferencje żywieniowe osób starszych  

Zdecydowana większość osób (88,7%) deklarowała 
częste spożywanie warzyw i owoców. Ponad połowa 
badanych wskazywała, że wybiera pieczywo pełnoziarniste  
i unika soli i żywności solonej. Na pytania dotyczące 
ograniczania produktów takich jak tłuszcze zwierzęce i cukier 
odpowiedzi respondentów kształtowały się następująco: 
56,5% deklarowało ograniczenie ich spożywania (rycina 2), 
choć jednocześnie 67,7% określiło, że codziennie spożywa 
słodycze z częstotliwością minimum raz dziennie. 
 

 
Rycina 2. Odpowiedzi na pytanie dotyczące ograniczania 
tłuszczów zwierzęcych i cukru. 
Figure 2. Answers to the question about reducing animal fats 
and sugar. 
 
Dyskusja 

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego stanowi 
narzędzie używane w postępowaniu profilaktycznym ChNS. 
Aktualne wytyczne wskazują, iż ocena ryzyka SCORE ułatwia 
podjęcie decyzji dotyczących intensywności leczenia, 
konieczności dodatkowego zastosowania leczenia 
farmakologicznego, ale także wspomaga prowadzenie 
edukacji pacjentów [8].  

Z przeprowadzonych badań wynika, iż ryzyko 
zagrożenia zgonem wg skali SCORE było w przypadku 
większości badanych na wysokim poziomie. Koniecznym jest 
uwzględnienie faktu, iż niektóre kategorie wieku, szczególnie 
u mężczyzn, przy szacowaniu ryzyka sercowo-naczyniowego 
będą wskazywały na jego wysoki poziom 5-10% jedynie 
uwzględniając wiek i płeć, dlatego też do oceny należy 
podchodzić indywidualnie w przypadku osób >60 r.ż.,  
a granice wyników interpretować mniej restrykcyjnie.  
Na obserwowane wyniki mogło wpłynąć wiele innych 
aspektów m.in. nieprawidłowe wyniki cholesterolu 
całkowitego oraz cholesterolu frakcji LDL. Dane literaturowe 
świadczą o tym, iż dyslipidemie, a w szczególności 
hipercholesterolemia (zwiększone stężenie cholesterolu  
w osoczu krwi) są kluczowym czynnikiem rozwoju chorób 
sercowo-naczyniowych. Wyniki badań jednoznacznie 
dowodzą, że obniżenie stężenia LDL-C redukuje ryzyko 
chorób układu krążenia [4,9].  

Biorąc pod uwagę preferencje żywieniowe osób 
starszych, większość badanych charakteryzowała  
się prawidłowymi odpowiedziami wskazującymi  
na przestrzeganie przez nich prawidłowo zbilansowanej 
diety. Jedynym negatywnym przejawem było deklarowanie 
spożycia przez nich słodyczy na poziomie minimum raz 
dziennie. Niepokojącym aspektem są wyniki pomiarów 
średniej wartości ciśnienia skurczowego krwi kształtujące się 
na poziomie wyższym niż zalecane normy. 
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Wnioski 
Wyniki badania mogą wskazywać, iż pomimo 

prawidłowych wyników badanych preferencji żywieniowych, 
osoby w wieku podeszłym charakteryzują się licznymi 
nieprawidłowościami w wynikach parametrów 
biochemicznych. Ogólne ryzyko zagrożenia zgonem w ciągu 
najbliższych 10 lat kształtowało się u większości badanych 
osób starszych na poziomie (≥5%), co wskazuje  
na konieczność podjęcia działań interwencyjnych. 

W celu poprawy zdrowia osób starszych zalecana jest 
zmiana zachowań żywieniowych (m.in. poprzez prowadzenie 
edukacji w formie warsztatów, naukę przygotowywania 
zdrowych posiłków, uczenia dokonywania właściwych 
wyborów żywieniowych), a także systematyczne 
monitorowanie parametrów biochemicznych krwi, wartości 
ciśnień tętniczych oraz unikanie palenia tytoniu. 
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Tabela I. Charakterystyka wartości pomiarów antropometrycznych oraz ciśnienia tętniczego u badanej populacji osób 

starszych. 

Table I. Characteristics of anthropometric measurements and blood pressure values in the elderly' population. 

 WIEK 
[lat] 

MASA CIAŁA 
[kg] 

BMI 
[kg/m2] 

SBP 
[mmHg] 

DBP 
[mmHg] 

ŚREDNIA±SD 64,9±5,4 74,4±12,2 27,5±4,2 133,5±13,4 82,6±9,1 

MIN 55 50 18,9 105 60 

MAX 81 114 41,8 178 108 

Tabela II. Parametry profilu lipidowego badanej populacji osób starszych wraz z % prawidłowych / nieprawidłowych 

wyników. 

Table II. Parameters of the lipid profile of the studied elderly population with% of normal / abnormal results. 

 T-C [mg/dl] HDL-C [mg/dl] LDL-C [mg/dl] TAG [mg/dl] 
PRAWIDŁOWA WARTOŚĆ 
(ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ESC [4]) 

<190 K>45, M>40 <115 <150 

ŚREDNIA ±SD 212,9 ± 31,4 

64,6 ± 15,8 

123,2 ± 32,9 121,5 ± 41,0 K:64,3±
14,3 

M: 66,5±24,6 

MIN 155 36 64,4 63 

MAX 298 112 197 203 

Odsetek badanych z wynikami w 
normie 

21,6 % 86,3 % 39,2 % 76,5 % 

odsetek badanych z 
nieprawidłowymi wynikami 

78,4 % 9,8 % 60,8 % 21,6 % 
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Załącznik 1 
Ankieta – Skoki 

Imię i Nazwisko: Wzrost 

Wykształcenie: Masa ciała: 

Płeć:     K       M         Data urodzenia: Ciśnienie: 

 
Zakreśl właściwą odpowiedź! 
Wymień wszystkie produkty jakie spożywasz i pijesz prawie codziennie na 
śniadanie:..................................................................................................................................................  
II śniadanie................................................................................................................................................ 
obiad.......................................................................................................................................................... 
podwieczorek............................................................................................................................................. 
kolację........................................................................................................................................................ 
dodatkowo jem, piję codziennie lub prawie codziennie ............................................................................ 
Który alkohol wypijasz najczęściej: wino, nalewki, piwo, wódka, jak często.............. i ile………..; wcale. 
Palisz papierosy: NIE  TAK  ile dziennie ............................................................................... 
Piję kawę:   NIE  TAK  ile szklanek dziennie................................................................. 
Napoje gazowane typu pepsi, mirinda, seven up:  NIE TAK  co........................................... 
Jem codziennie słodycze:  NIE  TAK:  cukierki, drożdżówka, domowe wypieki, lody 
Jem codziennie owoce:     NIE        TAK, jakie.................................................................................... 
Jem codziennie warzywa:   NIE         TAK, jakie.................................................................................... 
Większość dnia przebywam:  w domu,  poza domem. 
Poniżej podano przykłady różnych zachowań zdrowotnych.  
Jak często w ciągu roku przestrzega Pan/i wymienionych poniżej zachowań? 
Proszę odpowiedzieć szczerze wpisując przy każdym zdaniu liczbę wyrażającą właściwą dla siebie odpowiedź: 

1- Prawie nigdy 
2- Rzadko 
3- Od czasu do czasu 
4- Często 
5- Prawie zawsze 

 
1. Jem dużo warzyw, owoców ( wpisz cyfrę)…………… 
2. Poważnie traktuję wskazówki osób wyrażających zaniepokojenie moim zdrowiem ……………… 
3. Wystarczająco dużo odpoczywam ………………….. 
4. Ograniczam spożywanie takich produktów jak: tłuszcze zwierzęce, cukier ……………. 
5. Dbam o prawidłowe odżywianie ……………………………… 
6. Przestrzegam zaleceń lekarskich wynikających z moich badań …………………. 
7. Unikam spożywania żywności z konserwantami ………………………. 
8. Unikam soli i silnie solonej żywności …………………….. 
9. Ograniczam palenie tytoniu ………………………. 
10. Jem pieczywo pełnoziarniste ………………………….. 

 
 
 
 
 


