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Streszczenie 
Niedożywienie może stanowić zagrożenie dla sprawności chorego. Z tego też powodu znajomość narzędzi 
stosowanych w badaniach przesiewowych w kierunku tego problemu jest niezbędne dla każdego profesjonalisty 
pracującego z chorym starszym. W pracy przedstawiono niektóre z tych narzędzi. 
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Abstract 
Malnutrition can pose a threat to patient´s physical condition. Because of that reason, knowledge of screening tools 
used to identify this problem is essential for all professionals working with elderly patients. In the following study 
some of those tools will be presented. 
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Wprowadzenie 

Niedożywienie to niekorzystny stan odżywienia 
spowodowany ujemnym (niezamierzonym) bilansem 
składników pokarmowych [1]. Do niedożywienia może 
dochodzić w następujących sytuacjach: 

• przy niedostatecznej podaży składników 
pokarmowych (np. jadłowstręt w starości –  
anorexia of aging) 

• przy zaburzeniach wchłaniania tych składników 
(np. zespoły złego wchłaniania) 

• przy zwiększonych stratach (np. nadczynność 
tarczycy czy choroby nowotworowe) 

W praktyce codziennej najczęściej przyczyny są 
złożone i obejmują więcej niż jeden z przedstawionych 
mechanizmów np. u chorego z zaawansowaną 
niewydolnością serca może występować brak apetytu, 
zaburzenia wchłaniania wynikające z niewłaściwego 
ukrwienia przewodu pokarmowego (głównie jelit),  
a także hiperkatabolizm w związku z obecnością reakcji 
zapalnej. Niestety problem niedożywienia jest rzadko 
diagnozowany u chorych starszych. Należy jednak  

 
 
zdać sobie sprawę, że bez postawienia diagnozy, 
niemożliwe jest podjęcie leczenia [2]. 

Jedną z przyczyn niedodiagnozowania jest brak 
jednoznacznych rekomendacji odnośnie narzędzia, przy 
użyciu którego należałoby diagnozować niedożywienie  
w starości. Ważna więc dla wszystkich profesjonalistów 
jest znajomość narządzi, które mogą być stosowane  
w badaniach przesiewowych, po to aby – w razie 
pozytywnego wyniku – kierować chorych do dietetyków 
i lekarzy. Po rozpoznaniu niedożywienia konieczna jest 
bowiem odpowiedź na pytanie jaka jest przyczyna 
niedożywienia, po to aby podjąć leczenie – odpowiada 
na to pytanie lekarz. Zawsze też konieczna jest 
interwencja dietetyczna – wywiad żywieniowy z oceną 
dotychczasowego sposobu żywienia, które wykonuje 
dietetyk.  Na tej podstawie przygotowuje on zalecenia 
żywieniowe. 

Podstawowym narzędziem wchodzącym w skład 
Całościowej Oceny Geriatrycznej (COG) jest Krótki 
Kwestionariusz Oceny Stanu Odżywienia (MNA – ang. 
Mini Nutritional Assessment) [3,4]. Użycie narzędzi 
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kompleksowej oceny geriatrycznej znamiennie zwiększa 
wykrywalność typowych dla starości zaburzeń, w tym 
identyfikacje osób niedożywionych i z grupy ryzyka 
niedożywienia.  

 
Kwestionariusz MNA 

Początki tworzenia tego narzędzia sięgają końca lat 
osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Dokładnie  
w 1989 roku podczas spotkania organizacji IAGG  
(z ang. International Association of Gerontology  
and Geriatrics) trzech badaczy (B. Vellas, Y. Guigoz oraz 
P.J. Garry) podjęło pierwszą próbę stworzenia 
wystandaryzowanego narzędzia, umożliwiającego 
identyfikację ryzyka niedożywienia wśród osób 
starszych. Po dwóch latach powstał kwestionariusz, 
który opublikowano w 1994 roku [5]. Niniejsze narzędzie 
zwalidowano na grupie ponad 600 osób starszych,  
w wieku 65 lat i więcej, pochodzących z różnych 
środowisk (3 badania: pierwsze w 1991 roku na 155 
starszych mieszkańcach Tuluzy (Francja), kolejne w tym 
samym mieście objęły 120 osób w wieku podeszłym, 
natomiast ostatnie przeprowadzono na 347 osobach 
starszych w ramach projektu badawczego the New 
Mexico Aging Process Study) [6]. W badaniach 
walidacyjnych wykazano wysoką rzetelność i trafność 
tego narzędzia; czułość skali – 96% i swoistość – 98% [6]. 
Wersja pierwotna kwestionariusza MNA została 
szczegółowo opisana tutaj [7]. 

Współcześnie stosowana wersja skali MNA znacznie 
różni się od wersji oryginalnej (pierwotnej). Ta aktualnie 
używana składa się z dwóch części: oceny wstępnej – 
sześciopunktowej, inaczej skróconej, tj. MNA-Short Form 
(MNA-SF) i jej kontynuacji tj. wersji pełnej zawierającej 
12 dodatkowych pytań (the full MNA). Należy podkreślić, 
że pierwsza część kwestionariusza czyli MNA-SF – 
skryning została opublikowana dopiero w 2001 r. przez 
Rubensteina i wsp. [8], czyli 7 lat później niż wersja 
oryginalna skali. 

Obecnie uważa się, że wersja skrócona – MNA-SF – 
jest wystarczająca do rozpoznania niedożywienia. Składa 
się ona z pytań o: 

 zmniejszenie przyjmowania pokarmów w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy, 

 utratę masy ciała w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających badanie, 

 istniejące ograniczenia mobilności, 

 występowanie ostrej choroby lub stresu  
w okresie ostatnich trzech miesięcy, 

 występowanie problemów neuropsychologi-
cznych (depresja i\lub otępienie), 

 

 aktualny wskaźnik masy ciała (BMI – ang. Body 
Mass Index); jeśli niemożliwe jest wyliczenie BMI 
(bo np. chory jest pacjentem leżącym) zastępuje 
się je pomiarem obwodu łydki kończyny 
niedominującej w jej najszerszym miejscu. 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać  
w kwestionariuszu to 14. Liczba punktów poniżej  
7 wskazuje na niedożywienie, a uzyskanie 8-11 punktów 
wskazuje na ryzyko niedożywienia. Wynik co najmniej  
12 punktów świadczy o prawidłowym stanie odżywienia 
i braku zagrożenia niedożywieniem.  

Opis pełnej wersji skali zawierającej 12 dodatko-
wych pytań (the full MNA) opublikowano tutaj [7]. 

Dostępna jest również wersja kwestionariusza  
z ang. The Self MNA, dzięki której możliwa jest ocena 
ryzyka niedożywienia przez samą osobę starszą lub przy 
pomocy jej opiekuna. Aktualnie dostępna jest ona  
w 5 wersjach językowych: w angielskiej, hiszpańskiej, 
niemieckiej, portugalskiej i fińskiej [9]. Autorzy tej wersji 
narzędzia sugerują, aby uzyskany wynik osoba starsza 
omówiła z lekarzem pierwszego kontaktu, w celu 
uzyskania zaleceń żywieniowych przekładających się na 
poprawę stanu zdrowia. Kwestionariusz The Self-MNA 
obejmuje sześć pozycji, które pytają o to samo co  
w wersji skróconej tj. MNA-SF, z tym, że zawarte w niej 
pytania kierowane są bezpośrednio do osoby starszej 
(lub jej opiekuna).  

W literaturze przedmiotu znaleziono tylko jedno 
badanie walidacyjne tej wersji skali MNA [10], które 
przeprowadzono na grupie 463 osób starszych 
zamieszkujących w środowisku domowym (średnia 
wieku: 76,8±6,8 lat). Zgodność w zakresie rozpoznania 
niedożywienia pomiędzy wynikami uzyskanymi z Self-
MNA (ocenę dokonywała osoba starsza lub jej opiekun) 
and MNA-SF (ocenę przeprowadzał lekarz lub dietetyk) 
wyniosła aż 99% (Self-MNA: czułość – 99%, swoistość  
– 98%, odsetek wyników fałszywie ujemnych –  
1%, odsetek wyników fałszywie dodatnich – 2%), z kolei 
dla ryzyka niedożywienia – 83% (Self-MNA: czułość – 
89%, swoistość – 77%, odsetek wyników fałszywie 
ujemnych – 11%, odsetek wyników fałszywie dodatnich 
– 23%). Autorzy tego badania podkreślili jednak 
konieczność przeprowadzania dalszych badań walida-
cyjnych, także różnych wersji językowych tego narzędzia. 

 
Wskaźnik masy ciała BMI ( z ang. Body Mass Index) 

Interpretacja wskaźnika BMI obliczanego jako iloraz 
masy ciała wyrażonej w kilogramach przez wzrost  
w metrach podniesiony do kwadratu, w przypadku osób 
starszych ma mniejszą wiarygodność. Z wiekiem 
zmniejsza się wzrost, co traktowane jest jako proces 
naturalny i wynika – przynajmniej częściowo, ze 
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zmniejszenia uwodnienia krążków międzykręgowych  
i zmniejszenia ich wysokości. W klasycznej interpretacji 
dopiero BMI poniżej 18,5 świadczy o niedożywieniu, 
jednakże specjaliści z zakresu geriatrii uważają, iż 
zagrożenie niedożywieniem w tej grupie występuje przy 
znacznie wyższych wartościach BMI. Jako wartość 
graniczną przyjmuje się BMI równe 22 kg/m2, niektóre 
źródła podają wartość 23 kg/m2, co znalazło odbicie  
w skali MNA [8, 11]. Należy też pamiętać, że ocena 
wzrostu u osób starszych może być trudna do przepro-
wadzenia np. ze względu na pochyloną sylwetkę, 
nierzadkie złamania kompresyjne trzonów kręgów  
(w przypadku osteoporozy) czy zaburzenia równowagi  
i trudności z utrzymaniem niepodpartej pozycji 
pionowej. Oceniając wskaźnik BMI trzeba też brać pod 
uwagę zmiany w ich składzie ciała (spadek masy mięśni 
oraz wody w ustroju a wzrost zawartości tkanki 
tłuszczowej).  

W przypadku pacjentów geriatrycznych należy 
wspomnieć o alternatywnych sposobach pomiaru 
wzrostu i masy ciała. Stosuje się je głównie u starszych 
pacjentów leżących i tych, którzy ze względu na 
zaburzenia równowagi i mobilności nie mogą być 
zważeni na wadze lekarskiej czy też zmierzeni z użyciem 
klasycznego wzrostomierza. Pomiary te, opierają się  
na przelicznikach – specjalnie skonstruowanych wzorach 
matematycznych, których wiarygodność została 
potwierdzona w badaniach na reprezentatywnych 
grupach chorych osób starszych [11,12].  Dzięki nim 
można m.in. obliczyć wzrost z „wysokości kolana” przy 
pomocy specjalnego kalipera (sliping broadblade caliper) 
czy też masę ciała w oparciu o cztery pomiary 
antropometryczne, do których należą: obwód łydki  
i obwód ramienia dokonane za pomocą taśmy 
centymetrowej, „wysokość kolana” z użyciem 
specjalnego kalipera oraz grubość fałdu skórno-
tłuszczowego pod łopatką określona za pomocą 
fałdomierza. Obwód ramienia określa się na kończynie 
niedominującej w połowie jej długości, zaś obwód łydki 
również na kończynie niedominującej w jej najgrubszym 
miejscu. „Wysokość kolana” określa się jako odległość 
od tylnego brzegu rzepki do pięty, pod którą umieszcza 
się nieruchome ramię kalipera, ruchome zaś nad górną 
powierzchnię kolana [11]. 

 
Inne narzędzia przesiewowe 

Pomocą w identyfikacji niedożywienia u osób 
starszych służyć mogą różnego rodzaju testy 
mnemotechniczne, dostępne w wersji anglojęzycznej, 
które ułatwiają zapamiętanie potencjalnych przyczyn 
niedożywienia oraz przyczyniają się do uporządko- 
 
 

wanego i porównywalnego wywiadu. Do testów tych 
zalicza się skalę SCALES. Zasadę oceny stanu odżywienia 
przy jej wykorzystaniu przedstawiono poniżej: 

S – (z ang. sadness) smutek; oceniany według 
Geriatrycznej Skali Depresji; wynik odpowia-
dający ciężkiej depresji – 2 pkt, depresji – 1pkt; 
wynik w zakresie normy 0 pkt 

C – (z ang. cholesterol); stężenie cholesterolu 
całkowitego w surowicy poniżej 160 mg/dl –  
1 pkt 

A – (z ang. albumin); stężenie albumin  
w surowicy: poniżej 3,5mg/dl – 2 pkt; pomiędzy 
3,5-4,0 mg/dl – 1 pkt 

L – (z ang. loss of weight); utrata masy ciała 
(niezamierzona): 3kg w ciągu 6 miesięcy – 2pkt; 
1 kg w ciągu miesiąca – 1 pkt 

E – (z ang.eating problems); trudności  
w jedzeniu: pacjent wymaga pomocy – 1pkt 

S – (z ang. shopping and food preparation 
problems); trudności w robieniu zakupów  
i przygotowywaniu posiłków: pacjent wymaga 
pomocy – 1 pkt 

Jeśli suma punktów, którą uzyskuje pacjent  
w powyższej skali wynosi co najmniej 3, jest on w grupie 
ryzyka niedożywienia. 

Innym testem mnemotechnicznym, który może 
ułatwić zapamiętanie potencjalnych przyczyn niedoży-
wienia w późnych latach życia, co ułatwi 
przeprowadzenie uporządkowanego  wywiadu z osobą 
starszą jest test Meals-on-Wheels (ryc. 1). Jego nazwa 
pochodzi od szeroko zakrojonego programu 
dostarczającego posiłki do osób, które nie są wstanie 
kupić sobie żywności i jej przygotować, zarówno  
z powodu braku środków czy też niepełnosprawności 
funkcjonalnej. W związku z powyższym, jedną  
z głównych grup odbiorców są źle odżywione  
osoby starsze. Program Meals on Wheels działa od 1947 
r. w takich krajach jak: Wielka Brytania, Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone [13, 14]. 
 
Podsumowanie 

Ocena stanu odżywienia, prowadzona w kierunku 
identyfikacji osób z już istniejącym niedożywieniem czy 
też z grup ryzyka powinna stanowić nieodłączny element 
całościowej oceny geriatrycznej. Należy rutynowo 
oceniać masę ciała pacjenta starszego, tak by można 
było monitorować jej zmiany. W badaniu fizykalnym 
należy zwracać uwagę na takie objawy jak: zanik mięśni  
i tkanki podskórnej, zapadnięte powłoki brzuszne, 
bladość skóry, kruchość i łamliwość paznokci, które 
mogą świadczyć o niedożywieniu badanego [15]. Należy 
dążyć również do zwiększenia współpracy ze 
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specjalistami z zakresu dietetyki, co umożliwi regularną 
ocenę stanu odżywienia osób w wieku podeszłym  
i wprowadzenie odpowiednich interwencji żywienio-

wych. Należy podkreślić, że z profilaktyki i leczenia 
niedożywienia w starości wynika wiele korzyści [16]. 
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Rycina 1. Przykład testu mnemotechnicznego ułatwiającego zapamiętanie przyczyn niedożywienia. Modyfikacja własna na 
podstawie: In: Bales CW, Ritchie CS. (ed.).Handbook of Clinical Nutrition and Aging. 2nd ED., Humana Press, New York 2009, s. 66 
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