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Dietetyka gerontologiczna jest stosunkowo nowym 
działem gerontologii czyli nauki o starzeniu. Poświęcona 
temu zagadnieniu była trzecia już z corocznie 
organizowanych konferencji naukowych w Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu odbywająca się pod hasłem „Dietetyka 
gerontologiczna – wyzwania i szanse”. Zgromadziła ona 
w tym roku prawie 150 osób. W organizowanie 
Konferencji zaangażowali się pracownicy Pracowni 
Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej oraz 
Zakładu Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej 
Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej. 

Konferencja składała się (wzorem lat ubiegłych) 
z 2 sesji plenarnych, warsztatów oraz wystąpień 
własnych uczestników konferencji obejmujących 
zarówno prezentacje ustne, jak i sesję plakatową. 
Szczególną cześć sesji plakatowej stanowiły postery 
prezentowane pod hasłem „Determinanty zachowań 
żywieniowych osób starszych” przygotowane w ramach 
projektu DEDIPAC (Determinants of diet and physical 
activity = Determinanty zachowań żywieniowych  
i aktywności fizycznej. Europejskie centrum wiedzy 
służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczej) 
w ramach Inicjatywy Wspólnego Programowania (Joint 
Programming Initiative). Celem projektu jest 
zrozumienie uwarunkowań diety oraz aktywności 
fizycznej przy wykorzystaniu szerokiego interdyscy-
plinarnego podejścia, włączając perspektywę 
biologiczną, ekologiczną, psychologiczną, socjologiczną, 
ekonomiczną, społeczno-gospodarczą oraz ich 
wzajemnych powiązań w skutecznej promocji zdrowej 
diety oraz aktywności fizycznej. Projekt służy stworzeniu 
centrum wiedzy dla przyszłego monitorowania, badania  

 
 
oraz translacji wyników badań dla polityki oraz praktyki 
dotyczącej diety i aktywności fizycznej. 

Szczegółowy program Konferencji, wraz z tytułami 
wszystkich wystąpień uczestników, zamieszczono  
w poprzednim numerze kwartalnika (PDGG 2016;  
2(1): 35). 

Sesja plenarna zatytułowana „Żywienie  
w normalnym starzeniu – wybrane problemy” 
obejmowała 3 wykłady. 

Pierwszy z nich pt. „Modulacja starzenia 
komórkowego przez nutraceutyki” wygłosiła prof. Ewa 
Sikora z Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia 
Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
w Warszawie, niekwestionowany autorytet w dziedzinie 
starzenia komórkowego nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. Podczas wykładu omówiono zjawisko hormezy 
czyli zdefiniowanego zakresu stężeń związku, w których 
jest on efektywny w sensie pozytywnego oddziaływania, 
również w hodowli komórkowej. Stężenia mniejsze są 
zbyt małe, aby wywołać efekt, a większe wywierają efekt 
toksyczny. Dotyczy to m.in. np. kurkuminy, której niskie 
stężenia w hodowli wywołują efekt antystarzeniowy, ale 
wysokie uszkadzają komórki. Niestety zakres dawek 
korzystnego oddziaływania dla człowieka jest trudny do 
zdefiniowania na obecnym etapie wiedzy. Bez 
wątpliwości można jednak stwierdzić, że nurtaceutyki  
(w tym kurkumina) działają zgodnie z zasadami hormezy 
i raczej nie można ich przedawkować, jeśli są spożywane 
w postaci „naturalnej”. Ponieważ nadal brakuje badań  
z udziałem ludzi pamiętać należy, że suplementacja 
może prowadzić do „przedawkowania” i niebezpie-
cznych interakcji. Co więcej zwraca się uwagę,  
że hormeza może być dynamiczna – oznacza to, że 
potencjalnie okno korzystnego oddziaływania może ulec 
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przesunięciu w wyniku procesu starzenia, a pytanie czy 
oddziaływania innych czynników mają tu znacznie  
i jakich dotyczy to czynników pozostaje wciąż otwarte. 

Drugi wykład nosił tytuł „Rola składników zielonej 
herbaty w diecie osób starszych” i został wygłoszony 
przez prof. Annę Gramzę-Michałowską z Katedry 
Technologii Żywienia Człowieka Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu zajmującą się od wielu lat 
badaniem właściwości zielonej herbaty i jej szczególnymi 
cechami prozdrowotnymi, a więc będącą wyróżniająca 
się postacią pod względem wiedzy w tym zakresie. 
Podczas wykładu przedstawiono m.in. wyniki badań 
sugerujące korzystny efekt naparu z zielonej herbaty  
u osóbz zaburzeniami funkcji poznawczych. To działanie 
neuroprotekcyjne wynikać ma z efektu przeciwutle-
niającego i przeciwzapalnego. Zwrócono uwagę, że 
pomimo, iż wartość biologiczna herbaty zielonej jest 
niepodważalna, to jednak równie ważna jest otwartość 
na osoby starsze, szczególnie samotne, i wypicie z nimi 
razem filiżanki herbaty. 

Trzeci wykład w tej sesji zatytułowany „Smartfony, 
sensory, roboty… Czy nowoczesne technologie są 
przydatne w monitorowaniu sposobu żywienia osób 
starszych?” wygłosiła dr hab. Aleksandra Suwalska  
z Pracowni Neuropsychobiologii Katedry Psychiatrii 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaangażowana 
m.in. w realizację finansowanego ze środków Unijnych 
projektu ENRICHME poświęconego zastosowaniu 
robotów dla wsparcia samodzielności osób starszych  
z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych 
mieszkających w środowisku domowym oraz lider 
konsorcjum Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu 
Przyrodniczego w projekcie DEDIPAC. Podczas wykładu 
zwrócono uwagę na to, że osoby starsze nie są grupą 
docelową dla producentów aplikacji do smartfonów 
monitorujących dietę i aktywność fizyczną; rzadko 
korzystają oni bowiem z tego typu aplikacji. Jeśli chodzi  
o sensory, prowadzone są badania w tym zakresie, 
jednak na obecnym etapie rejestrowane przez nie ruchy 
ręki czy żuchwy nie pozwalają na ocenę diety osób 
starszych. Do monitorowania można wykorzystać 
roboty. Jednak robot, który przypomina o posiłkach nie 
jest robotem monitorującym (np. robot Kompai  
w projekcie Mobiserv). Robotem takim może być BRIAN 
współdziałający z systemem sensorów w tacy z posiłkiem 
i w sztućcach. Jednak zastosowanie któregokolwiek  
z prezentowanych rozwiązań wymaga akceptacji 
technologii. Dla zwiększenia akceptacji znaczenie mają 
aspekty społeczne, ale i indywidualne cechy 
poszczególnych osób starszych, a także percepcja 
technologii (obawy vs. korzyści) i konieczność jej 
wykorzystywania (potrzeba vs. alternatywne możliwe do 
zastosowania rozwiązania). 

Druga sesja nosiła tytuł „Żywienie w patologicznym 
starzeniu – wybrane problemy”. Starzenie patologiczne 

to starzenie w obecności chorób, które w rzeczywistości 
przyspieszają proces starzenia. 

Pierwszy w tej sesji wykład wygłosił dr hab. Maciej 
Bączyk z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany 
Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Był to wykład pod 
intrygującym tytułem „Fakty i mity o żywieniu  
w chorobach tarczycy u osób starszych”. Przedstawiono 
tu kliniczne podstawy zaburzeń czynności tarczycy. 
Zwrócono też uwagę na mniej restrykcyjne parametry 
wyrównania niedoczynności gruczołu u osób starszych, 
w związku z pojawiającymi się zagrożeniami związanymi 
ze zwiększonym zapotrzebowaniem mięśnia sercowego 
na tlen przy szybszym tempie metabolizmu. Wśród 
prezentowanych mitów, z którymi podjęto dyskusję 
znalazło się m.in. stwierdzenie o konieczności 
zwiększenia podaży jodu w diecie u osób z niedoczyn-
nością tarczycy – w rzeczywistości niedobór jodu jest 
rzadką przyczyną niedoczynności tarczycy, a stosowanie 
diety bogatej w jod (zwłaszcza powyżej 500 µg/d)  
u pacjentów z przewlekłymi zapaleniami tarczycy może 
nasilać niedoczynność. 

Drugi wykład w tej sesji wygłosił dr hab. Dariusz 
Włodarek z Katedry Dietetyki, Wydziału Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ekspert w 
dziedzinie m.in. żywienia chorych z zaburzeniami funkcji 
poznawczych. Jego tytuł to „Dieta Ketogenna  
w Chorobie Alzheimera – szansa czy złudzenie?” Podczas 
wykładu przedstawiono założenia diety ketogennej 
zwracając uwagę na różnice pomiędzy ketozą 
fizjologiczną i patologiczną. Podkreślono, że zasadni-
czymi czynnikami mającymi znaczenie w terapeutycznym 
działaniu diety ketogennej jest z jednej strony 
zwiększenie produkcji ciał ketonowych przez wątrobę,  
a z drugiej – zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. 
Wyniki badań in vitro oraz na modelach zwierzęcych  
(np. modelowa choroba Alzheimera u transgenicznych 
myszy) są obiecujące. Na obecnym etapie badań trudno 
jednak wyciągać wnioski na temat możliwości jej 
zastosowania u ludzi. 

Ostatni wykład zatytułowany „Dieta jako zagrożenie 
– interakcje leków z pożywieniem” wygłosiła prof. 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Pracowni Geriatrii 
Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, zaangażowana od wielu lat  
w analizy interakcji leków w geriatrii. Zwróciła ona 
uwagę, że choć mówiąc o interakcjach leków  
z pożywieniem mamy najczęściej na myśli zmianę 
aktywności leków pod wpływem składników żywności 
(np. zmniejszenie wchłaniania antybiotyków z grupy 
tetracyklin pod wpływem ich zażywania razem  
z pokarmem bogatym w wapń) to jednak należy zjawisko 
to widzieć szerzej, również jako możliwość 
oddziaływania leków na biodostępność składników 
pokarmowych. Przykładowo omówiono wzrost ryzyka 
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hipomagnezemii u osób stosujących przewlekle 
inhibitory pompy protonowej (IPP). Zwraca to uwagę na 
konieczność zadawania pytania o stosowanie IPP  
u pacjentów, u których ocenia się dietę szczególnie  
w przypadku istnienia niedoborów pokarmowych. 

Kolejną część Konferencji stanowiły warsztaty, które 
jak zwykle wzbudziły duże zainteresowanie. Po 
zakończeniu sesji plenarnych uczestnicy mieli do wyboru 
jeden z czterech warsztatów: 

 Opór do zmiany nawyków żywieniowych. Skąd 
się bierze i jak sobie z nim radzić?, prowadzony 
przez mgr Agatę Juruć, psychologa i dietetyka  
z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
Co zajadamy i dlaczego? – psychologiczne ujęcie 
tematu, prowadzony przez mgr Katarzynę 
Stachnik, psychologa i psychoterapeutę ze 
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 Usprawnianie ruchowe osób starszych – 
praktyczne wskazówki dla dietetyka, 
prowadzony przez mgr Dominika Tokarskiego, 
fizjoterapeutę z Uniwersytetu Medycznego  
w Poznaniu 

 O czym nie mówią reklamy suplementów diety,  
a co warto o nich wiedzieć? prowadzony przez  
dr n. farm. Agnieszkę Saran-Jagodzińską, 
farmaceutę z PWSZ w Koninie. 

W sesji plakatowej za szczególnie interesujące 
prezentacje oraz ciekawą dyskusję nagrodzono:  

 Patrycję Łusiak i Sylwię Matuszak (Studenckie 
Koło Naukowe Biochemików Żywności  
i Żywienia, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, opiekun 
naukowy: dr inż. Anna Jakubczyk) za pracę   
pt. Badanie właściwości przeciwutleniających 
ekstraktów otrzymanych z młodego jęczmienia, 

 Ewę Błaszczyk-Bębenek, Annę Kostrz, 
Małgorzatę Schlegel-Zawadzką (Zakład Żywienia 
Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM w Krakowie) za 
pracę pt. Ocena zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania w życiu codziennym osób 
starszych z uwzględnieniem zachowań 
żywieniowych, 

 Martę Szczygieł (Pracownia Neuropsycho-
biologii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet  
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) 
za pracę pt. Dieta w łuszczycy 

Przyznano też wyróżnienie :  

 Anecie Nowickiej i Paulinie Kwiatkowskiej 
(Studenckie Koło Neuropsychiatryczne 
Neuroscience, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet 
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) 
za pracę pt. Witamina A w diecie osób starszych 

– związek z zaburzeniami poznawczymi  
i otępieniem. 

W sesji prezentacji ustnych szczególną uwagę jury 
zwróciły następujące wystąpienia: 

 Hiperhomocysteinemia w otępieniu naczynio-
wym i otępieniu w chorobie Alzheimera – rola  
w patogenezie, szanse profilaktyki i leczenia, 
autorstwa Katarzyny Spławskiej (Studenckie Koło 
Naukowe Geriatrii i Medycyny Paliatywnej, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu), 

 Spożycie warzyw i owoców a funkcje poznawcze 
wybranej grupy osób starszych – badanie 
pilotowe, autorstwa Agaty Białeckiej i Barbary 
Pietruszki (Katedra Żywienia Człowieka, Wydział 
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie), 

 Czynniki występowania niedożywienia i depresji 
wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Bochni, autorstwa Beaty Pióreckiej, Pawła 
Jagielskiego, Dominiki Kawalec (Zakład Żywienia 
Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Jagielloński Collegium Medicum), 

 Wybrane parametry i wskaźniki antropo-
metryczne a stężenie 25(OH)D3 wśród wybranej 
grupy pacjentów powyżej 60 roku życia, 
autorstwa Justyny Nowak1, Karoliny Kulik-Kupki1, 
Anny Brończyk-Puzoń1, Pawła Jagielskiego2, 
Anety Koszowskiej1, Barbary Zubelewicz-
Szkodzińskiej1 (1Zakład Profilaktyki Chorób 
Żywieniowozależnych, Wydział Zdrowia 
Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny  
w Katowicach, 2Zakład Diagnostyki Genetycznej  
i Nutrigenomiki, Katedra Biochemii Klinicznej, 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), 

 Sposób żywienia a wyrównanie metaboliczne 
osób starszych z rozpoznaną cukrzycą typu  
2, autorstwa Katarzyny Kowalcze1 i Joanny 
Gromadzkiej-Ostrowskiej2, (1Katedra Dietetyki  
i Oceny Żywności, Wydział Przyrodniczy, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach, 2Zakład Fizjologii Żywienia, Wydział 
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie) 

Na koniec prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis 
(Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny 
Paliatywnej UM w Poznaniu) i prof. Maria Pioruńska-
Stolzmann (Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny 
Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej UM 
w Poznaniu) podziękowały wszystkim uczestnikom za 
udział w Konferencji i zamykając ją zaprosiły na kolejne 
spotkanie za rok. 
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