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ROLA DIETETYKA W ZESPOLE GERIATRYCZNYM 
 
The role of the dietitian in the geriatric team 
 
 
mgr URSZULA PIASEK, mgr KATARZYNA STACHNIK, lek. med. AGNIESZKA ORĘZIAK, mgr SYLWIA WÓJCIK,  
prof. dr hab. KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS 

 
Pracownia Geriatrii 
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Zespół geriatryczny składa się z profesjonalistów przygotowanych do opieki nad chorymi starszymi. W wielu krajach 
dietetyk jest integralnym członkiem zespołu. W Polsce wymieniany jest jako osoba, która może uczestniczyć w jego 
pracach. W pracy przedyskutowano powody dla których warto, aby zespół miał konsultującego dietetyka. 
 
Słowa kluczowe: zespół geriatryczny, całościowa ocena geriatryczna, dietetyk 
 

Abstract 
The geriatric team is composed of various professionals who are prepared for the elderly care. In many countries  
the dietitian is a key member of the team. Their availability is, however, not mandatory in Poland. The importance  
of presence of a consultant dietitian in the team is discussed in the paper. 
 
Keywords: geriatric team, comprehensive geriatric assessment, dietitian 

 
 

Wprowadzenie 
Zgodnie z definicją Geriatria to specjalność 

medycyny związana z fizycznymi, psychicznymi, 
funkcjonalnymi i społecznymi aspektami opieki nad 
starszymi pacjentami. Pacjentów, którymi zajmuje  
się lekarz geriatra charakteryzuje zespół kruchości  
oraz współistnienie licznych aktywnych patologii, 
wymagających holistycznego podejścia do terapii. U tych 
pacjentów choroby mogą mieć odmienny przebieg;  
są trudne do diagnozowania, a odpowiedź na leczenie 
może być opóźniona; występuje też często potrzeba 
wsparcia społecznego. 

Geriatria oferuje holistyczną opiekę zespołu 
multidiscyplinarnego. Jej głównym celem jest optyma-
lizacja stanu funkcjonalnego osób starszych i ich 
samodzielności oraz poprawa jakości życia. Nie jest ona 
precyzyjnie zdefiniowana przez wiek pacjenta. 
Koncentruje się na schorzeniach typowych dla  
osób starszych, w większości w wieku ponad 65 lat,  
ale problemy, w których rozwiązywaniu geriatria się 
specjalizuje, są znacznie bardziej powszechne w grupie 
wiekowej 80 i więcej lat [1]. 

 

 
 
Definicja ta została zaakceptowana na poziomie 

europejskim [2]. 
 
Zespół geriatryczny 

Zgodnie z przedstawioną powyżej definicją jedną  
z ważnych cech geriatrii jest to, że oferuje holistyczną 
opiekę zespołu geriatrycznego złożonego z rożnych 
profesjonalistów przygotowanych do sprawowania 
opieki nad chorymi starszymi. Zwraca się wręcz uwagę, 
że porada lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii nie 
może być traktowana jako równoważna dla konsultacji 
zespołu. Skład zespołu geriatrycznego powinien pozwolić 
na uwzględnienie w ocenie i diagnostyce, a następnie  
w leczeniu i monitorowaniu – różnych perspektyw  
po to, aby możliwe było nazwanie wszystkich 
problemów klinicznych obecnych u osoby starszej, 
ustalenie hierarchii ich ważności i następnie stopniowe 
ich rozwiązywanie [3]. W wielu krajach (np. w Belgii, 
której system opieki geriatrycznej można uznać  
za wzorcowy w Europie) dietetyk stanowi nieodłączny 
element zespołu geriatrycznego. Model działania 
zespołu został przedstawiony przez prof. Nele Van Den 
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Noortgate podczas wykładu pt. Co porusza geriatrię  
do przodu – doświadczenia belgijskie”, wygłoszonego 
podczas 3. edycji Kongresu KOBIETA I MĘŻCZYZNA  
65+. JAK LECZYĆ I POMAGAĆ? [4]. 

W Polsce zgodnie z przygotowanymi przez Polskie 
Towarzystwo Gerontologiczne „Standardami postępo-
wania w opiece geriatrycznej” [5] podstawowy zespół 
geriatryczny składa się z 4 osób. Są to lekarz, 
pielęgniarka, fizjoterapeuta i psycholog. Cytowane 
Standardy mówią jednak również, że „w pracach zespołu 
geriatrycznego mogą uczestniczyć inne osoby posiada-
jące wykształcenie kierunkowe mające zastosowanie  
w ochronie zdrowia i pomocy społecznej (opiekun 
medyczny, terapeuta zajęciowy, logopeda, dietetyk, 
farmaceuta, pracownik socjalny, kapelan)”. Dietetyk nie 
jest więc obligatoryjnym członkiem zespołu. Świadomość 
więc wszystkich osób wchodzących w skład zespołu 
dotycząca potrzeby jego rozszerzenia o dodatkowych 
członków, w tym dietetyka, związana z potencjalnymi 
wynikającymi z tego korzyściami dla chorego, jest kluczo-
wa dla włączania do opieki kolejnych profesjonalistów. 

Niestety cytowane Standardy nie zostały nigdy 
wprowadzone w życie. W obecnie działającym systemie 
opieki zdrowotnej, wobec braku finansowania przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) dietetyka w zespole 
geriatrycznym (ani w lecznictwie otwartym, ani 
zamkniętym), dietetyk nie jest włączany do prac zespołu 
geriatrycznego. Zgodnie zresztą z zasadami finansowania 
w poradni geriatrycznej NFZ płaci jedynie za porady 
lekarza co oznacza, że w warunkach ambulatoryjnych nie 
jest realizowana idea zespołu geriatrycznego. Istnieją 
jednak placówki gdzie równolegle do porad geria-
trycznych udzielanych przez lekarza udzielane są porady 
dietetyczne chorym w podeszłym wieku. Przykładem 
placówki wdrażającej taki model opieki jest Poznańskie 
Centrum Seniora [6]. Daje to możliwość rozwijania 
współpracy pomiędzy lekarzem i dietetykiem oraz 
nadzieję, że w przyszłości w oparciu o nią da się 
zbudować podstawy współdziałania pełnego zespołu 
geriatrycznego. 

 
Całościowa ocena geriatryczna 

Stosowane w geriatrii tzw. podejście geriatryczne 
oparte jest o całościową ocenę geriatryczną (COG) czyli 
zestaw narzędzi służących do oceny ryzyka występo-
wania zaburzeń prowadzących do niesprawności [7]. Są 
to m.in. tzw. wielkie zespoły geriatryczne do których 
należy m.in. niedożywienie [8]. 

COG obejmuje ocenę stanu funkcjonalnego osoby 
starszej, w tym analizę samodzielności w zakresie 
podstawowych i złożonych czynności życiowych (ADL  
i IADL; ang. odpowiednio: Activities of Daily Living oraz 
Instrumental Activities of Daily Living). Wszystkie 
 

stosowane do tej oceny skale zawierają elementy 
związane ze stanem odżywiania: w skład skal ADL 
wchodzi zawsze samodzielność w zakresie spożywania 
posiłków, a IADL – w zakresie ich przygotowywania  
i zrobienia zakupów. Nie budzi wątpliwości, że niedobory 
w omawianych zakresach przekładają się na zwiększone 
ryzyko niedożywienia [9], a to prowadzi do niespra-
wności. 

Dalsza ocena obejmuje m.in. analizę: 

 sprawności funkcji poznawczych (testy MMSE 
[ang. Mini Mental State Examination] i test 
rysowania zegara), 

 zaburzeń nastroju (Geriatryczna Skala Depresji), 

 ryzyka upadków (np. test :wstań i idź”) oraz  

 stanu odżywienia (skala MNA – ang. Mini 
Nutritional Assessment).  

Każdy z członków zespołu powinien być w stanie 
wykonać pełną ocenę, a dalsze postępowanie 
uzależnione jest od zdefiniowanego najważniejszego 
problemu, który zagraża w największym stopniu 
samodzielności chorego. Jeśli jest to niewłaściwy stan 
odżywiania – zgodne z rekomendacjami – konieczna jest 
odpowiedź na pytanie o przyczynę i podjęcie działań 
prewencyjno-terapeutycznych, które zawsze odejmują 
ocenę spożycia (np. w oparciu o bieżące notowanie 
spożycia) i interwencję dietetyczną. 

Warto tu przyjrzeć się specyficznym doświadcze-
niom USA wynikających z wieloletnich doświadczeń  
w działaniach zespołów geriatrycznych. Ciekawe jest,  
że rola osoby kierującej zespołem nie jest tam – jak  
to ma miejsce w krajach europejskich – przypisana do 
lekarza. Rola ta jest zmienna i zależy od osoby 
kompetentnej w dziedzinie problemu klinicznego 
zdefiniowanego jako największe zagrożenie. Jest to wiec 
w przypadku problemów pielęgnacyjnych pielęgniarka, 
w przypadku ograniczeń ruchowych – fizjoterapeuta, 
problemów lekowych – farmaceuta, a w przypadku 
zaburzeń stanu odżywiania np. niedożywienia – dietetyk. 
Model współpracy w zespole jest wdrażany już na etapie 
studiów kiedy to studenci różnych kierunków wspólnie 
analizują przypadki pacjentów wypracowując optymalne 
rozwiązania i ucząc się w jaki sposób poszczególni 
profesjonaliści mogą uzupełnić ich własną wiedzę  
w zakresie postępowania z chorym. 

Bez względu jednak na system i zasady 
współdziałania w zespole chory, u którego występują 
problemy związane ze stanem odżywiania powinien  
być oceniony przez dietetyka pod kątem możliwych  
do wprowadzenia zmian w diecie. Powyższa zasada 
postępowania znalazła np. odzwierciedlenie w niektó-
rych skalach stosowanych do oceny stan odżywienia; 
przykładem jest skala MUST (ang. Malnutrition Universal 
Screening Tool) opracowana przez British Association for 
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Parenteral and Enteral Nutrition, gdzie w algorytmie 
postępowania dla pacjenta ze stwierdzonym znacznym 
ryzykiem niedożywienia rekomenduje się konsultację 
dietetyczną. Brak możliwości wykonania takiej konsulta-
cji w systemie jest niewątpliwym jego ograniczeniem. 

 
Podsumowanie 

W wielu krajach dietetyk jest integralnym członkiem 
zespołu geriatrycznego. W Polsce wymieniany jest jako 
osoba, która może uczestniczyć w pracach zespołu. 
Niestety brak finansowania w systemie ochrony zdrowia 
porad dietetycznych powoduje, że w praktyce porady 
dietetyczne udzielane są starszym chorym rzadko,  
a wspólne pochylenie się nad chorym z wielocho- 
 

robowością przez dietetyka i innych członków zespołu 
zdarza się sporadycznie. Powoduje to, że w praktyce 
problemy związane z niewłaściwym stanem zdrowia 
chorych starszych nie znajdują odpowiedniego 
zainteresowania wśród profesjonalistów pracujących  
z osobami starszymi [10]. Wytworzył się wręcz – jak się 
wydaje – mechanizm błędnego koła (ryc.1), którego 
przerwanie, bez wdrożenia niezbędnej edukacji będzie 
bardzo trudne. Zrozumienie roli zaburzeń odżywienia  
w wywoływaniu niesprawności u chorych starszych 
powinno przyczynić się do stworzenia przestrzeni dla 
codziennej pracy dietetyka z takim chorym a tym samym 
dla zdefiniowania jego miejsca w zespole geriatrycznym. 
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Rycina 1: Mechanizm błędnego koła, którego przerwanie jest kluczowe da rozumienia roli dietetyka w systemie opieki nad 
chorym starszym 
 

 

Brak świadomości u profesjonalistów systemu 
opieki zdrowotnej, że niewłaściwy stan 

odżywienia zwiększa ryzyko niesprawności

Brak zdefiniowanego miejsca 
dietetyka w systemie opieki zdrowotnej
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Streszczenie 
W 2008 roku Komisja Europejska powołała Inicjatywę Wspólnego Programowania Zdrowia Dieta dla Zdrowego Życia. 
W jej ramach w 2012 roku został zainicjowany projekt pod nazwą “DEDIPAC Centrum Wiedzy”, który stanowił 
naukową sieć zespołów badawczych w obszarze ”determinanty diety i aktywność fizyczna”. Swoją działalność 
„DEDIPAC Centrum Wiedzy” prowadził w latach 2013-2016, uczestniczyło w niej ponad 300 europejskich naukowców 
z 13 krajów. Z Polski udział w projekcie wzięli udział badacze m.in. z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  
W artykule przestawiono europejską ideę wspólnego programowania, organizację prac w projekcie “DEDIPAC 
Centrum Wiedzy” oraz  omówiono wybrane rezultaty prac poznańskich naukowców. 
 
Słowa kluczowe: projekt europejski, dieta, aktywność fizyczna   
 

Abstract 
The European Commission has initiated and facilitated the Joint Programming Initiative (JPI) A Healthy Diet for  
a Healthy Life. Within this JPI The Determinants of Diet and Physical Activity (DEDIPAC) Knowledge Hub (KH) project 
– a network of scientific research teams working in the "determinants of diet and physical activity" field was 
established in 2012. DEDIPAC Hub KH conducted its research in the years 2013-2016, with over 300 scientists from 
13 European countries participating. The Poznan University of Medical Sciences (PUMS) took part in the network. 
This paper presents the European idea of joint programming, the organization of studies within the project 
"DEDIPAC Knowledge Centre" and discusses selected results of the research of PUMS scientists. 
 
Keywords: European project, diet, physical activity 
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W ostatnich latach obserwuje się alarmujący wzrost 

występowania chorób związanych ze stylem życia – 
otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, 
cukrzycy i nowotworów [1]. Motywowanie obywateli  
do wprowadzenia i utrzymania zdrowego stylu życia  
jest priorytetem dla większości krajów członkowskich 
Unii Europejskiej w próbie ograniczenia ryzyka chorób 
związanych ze stylem życia. Często takie działania  
są ograniczone możliwościami badawczymi, jak i finanso-
wymi poszczególnych państw czy organizacji. W celu 
ułatwienia tego procesu, potrzebne jest zintegrowane 
podejście, wykorzystujące wspólną metodologię i zasoby 
wielu krajów.  

Komisja Europejska rozpoczęła i wspiera tzw. 
wspólne programowanie (Joint Programming Initiatives 
– JPI) w zakresie prac badawczych związanych  
z poważnymi problemami społecznymi. Wspólne 
programowanie jest procesem, w którym kraje 
członkowskie biorą udział w definiowaniu, rozwijaniu  
i wprowadzaniu w życie strategicznych programów 
badawczych, w oparciu o wspólną wizję tego, w jaki 
sposób można odpowiadać na zmiany społeczne, 
których żaden z krajów członkowskich nie jest w stanie 
rozwiązać samodzielnie. Zastosowanie tzw. wspólnego 
programowania wśród krajów europejskich może pomóc 
w zebraniu zasobów w celu wsparcia bardziej 
wszechstronnych badań na szerszą skalę, z większą 
różnorodnością w prowadzeniu tych badań i implemen-
tacji wyników. Umożliwia też unikanie niepotrzebnego 
powtarzania, wspomaga rozwój i zastosowanie wy-
standaryzowanych metod badawczych, procedur, 
narzędzi, infrastruktury i zarządzania danymi, 
potrzebnych w prowadzeniu badań o wysokiej jakości. 
Wspólne programowanie powinno też wspomóc 
ujednolicenie infrastruktury badawczej, włączając 
czynnik ludzki, co umożliwia bardziej efektywne 
zastosowanie uzyskanych wyników. Dodatkowo takie 
działanie nie tylko pomaga ujednolicić i zdefiniować 
wspólne cele badawcze, ale także połączyć i/lub 
rozdzielić budżety badawcze uczestniczących krajów. 

Proces Wspólnego Programowania został ogłoszony 
w komunikacie Komisji Europejskiej w lipcu 2008 roku. 
Jednym z takich programów jest Inicjatywa Wspólnego 
Programowania „Zdrowa Dieta dla Zdrowego Życia” 
(Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for  
a Healthy Life" – JPI HDHL). Celem jej jest „by w roku 
2030 wszystkie kraje europejskie miały motywację, 
możliwość, umiejętność i okazję odżywiać się z zastoso-
waniem zdrowej diety z różnorodnych rodzajów 
jedzenia, miały zdrowe poziomy aktywności fizycznej  
i znacząco obniżone zostaną przypadki chorób związa-
nych ze stylem życia”. [2] 

Niewłaściwie zbilansowana dieta i styl życia 
przyczyniają się do powstawania dietozależnych chorób 

przewlekłych – chorób układu sercowo-naczyniowego, 
cukrzycy i nowotworów [1]. Zdrowa dieta wraz  
z właściwą aktywnością fizyczną i unikanie siedzącego 
trybu życia uważane są za kluczowe determinanty 
zdrowia. Dlatego w ramach JPI HDHL w 2012 r. został 
zainicjowany projekt pod nazwą “DEDIPAC Centrum 
Wiedzy” (DEDIPAC KH – the Knowledge Hub on the 
DEterminants of DIet and Physical Activity Choice). 
„DEDIPAC Centrum Wiedzy” stanowi naukową sieć 
zespołów badawczych pochodzących z krajów będących 
członkami JPI HDHL w obszarze ”determinanty diety  
i aktywność fizyczna”.  

Do inicjatywy „DEDIPAC Centrum Wiedzy” 
przystąpiło 13 agencji finansujących z następujących 
krajów europejskich: Austria, Dania, Belgia, Finlandia, 
Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, 
Hiszpania, Wielka Brytania oraz Polska. W projekcie 
udział wzięło ponad 300 badaczy z 46 instytucji 
naukowych. Wśród nich: Uniwersytet Medyczny  
w Grazu, Instytut Biomedycyny w Helsinkach, francuska 
Międzynarodowa Agencja ds. Badań Raka, uniwersytety 
z Monachium, Kolonii, Bonn, Ulm, uniwersytet  
w Limerick z Irlandii, uniwersytety z Bolonii, Rzymu  
i Turynu, uniwersytety z Aberdeen i Cambrigde (Instytut 
Zdrowia Publicznego), hiszpańskie centrum Badań 
Cukrzycy i chorób Metabolicznych. Z Polski do udziału  
w projekcie DEDIPAC KH wybrane zostały następujące 
uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piase-
ckiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Pozna-
niu (UMP) i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

Jak określono w 2013 roku [3] DEDIPAC KH jest 
nakierowany na:  

 utworzenie wystandaryzowanych, bardziej 
ustawicznych pan-europejskich analiz potrzeb, 
tzn. monitorowania diety, aktywności fizycznej, 
siedzącego trybu życia i zmian w tych 
zachowaniach;  

 badanie głównych korelat i determinant tych 
zachowań w i pośród populacji, w celu 
wspomożenia prawodawstwa i interwencji;  

 wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek 
poprzednich i aktualnych interwencji i prawo-
dawstwa  

 zidentyfikowanie i porównanie najlepszych 
praktyk w Europie i porównanie ich z zagrani-
cznymi odpowiednikami. 

W ramach projektu utworzona została europejska 
interdyscyplinarna sieć ekspertów, dzięki pracy których 
powstaje pierwotna baza wiedzy na temat determi-
nantów, zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej  
i siedzącego trybu życia oraz metodologii ich badania.  

„DEDIPAC Centrum Wiedzy” zapewniał wzmocnie-
nie i ułatwienie międzynarodowej współpracy i komuni-
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kacji pomiędzy istniejącymi społecznościami naukowymi. 
Celem tych badań było określenie głównych zachowań 
promujących zdrowie i zachowań ryzykownych. Okre-
ślono również główne determinanty zainteresowania  
i zaangażowania w zachowania prozdrowotne. Podejście 
to umożliwiło zrozumienie, jak prawodawstwo i wielo-
wymiarowe interwencje wpływają na te determinanty  
i zachowania w celu promocji zdrowia w Europie. 
Ustalono także sposoby monitorowania i nadzorowania 
tych interwencji [4].   

Wyznaczono trzy obszary tematyczne pracy 
DEDIPAC KH, które działały równocześnie i w ścisłym 
powiązaniu, celem oceny i nadzorowania interwencji  
i prawodawstwa w zdrowiu publicznym poprzez 
eksplorację i modelowanie determinant w diecie, 
aktywności fizycznej i (siedzącym) trybie życia. Trzy 
obszary tematyczne opisano następująco:  

1: Ocena i harmonizacja metod w przyszłych 
badaniach, nadzorowaniu, monitorowaniu  
i ewaluacji interwencji i prawodawstwa;  

2: Determinanty diety, aktywności fizycznej  
i siedzącego trybu życia w cyklu życia i w grupach 
ryzyka;  

3: Ewaluacja i porównanie interwencji w zdrowiu 
publicznym i prawodawstwie, nakierowane na 
poprawę diety, aktywności fizycznej i siedzącego 
trybu życia w cyklu życia.  

Każdy z obszarów tematycznych składał się  
z różnych zbiorów zadań, które zostały wykonane przez 
współpracujących ekspertów z różnych grup badawczych 
zorganizowanych w DEDIPAC KH [3]. Przewodniczącym 
prac DEDIPAC KH został Johannes Brug (Faculty of Social 
and Behavioural Sciences –  University of Amsterdam, 
Holandia), zastępcami: Paul Finglas (Institute of Food 
Research, Wielka Brytania) oraz Ute Nöthlings 
(University of Bonn, Department of Nutrition and Food 
Sciences, Niemcy). 

Omówienie wszystkich prac konsorcjum i ich 
rezultatów przekracza ramy tego opracowania. Do końca 
2016 roku opublikowano 21 prac pełnotekstowych, 
ponad 20 artykułów oczekuje na recenzje/publikację, 
eksperci zaangażowani w projekt wygłosili ponad  
45 wykładów/referatów na międzynarodowych 
konferencjach – dokładne informacje dostępne są  
w raporcie [5].  

W tym artykule chcielibyśmy przedstawić 
informacje dotyczące wybranych rezultatów pracy  
w „DEDIPAC Centrum Wiedzy” naukowców z Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu. Zaangażowaliśmy  
się głównie w prace obszaru tematycznego drugiego,  
w którym udział wzięło w trakcie trwania projektu  
od 91 do 100 badaczy, reprezentujących ponad 40 
instytucji naukowych, 21 różnorodnych dyscyplin 
naukowych z 11 krajów. Zespół podzielił się na podgrupy 

robocze w zależności od wieku osób badanych będących 
w centrum ich zainteresowań: młodzież, dorośli, starsi. 
Utworzono sieć współpracujących naukowców, wyło-
nieni liderzy koordynowali prace z wykorzystaniem 
technik zdalnej pracy, pracy w tzw. chmurze, nie 
zabrakło też bezpośrednich spotkań, pełnych zaanga-
żowania i entuzjazmu, z żywymi dyskusjami.  

W efekcie wspólnych prac utworzono raport  
z trzema listami (dla poszczególnych grup wiekowych) 
determinant zachowań żywieniowych, nt. środków  
i metod używanych do oceny kluczowych (rdzeniowych) 
determinant zachowań żywieniowych oraz rezultaty 
(skutki) tych zachowań. Kolejnym etapem tej pracy było 
przygotowanie systematycznych przeglądów literatury 
(ang. systematic literature review – SLR). Podkreślić 
należy, że na początku trwania programu „DEDIPAC 
Centrum Wiedzy” mieliśmy okazję uczestniczyć  
w szkoleniach nt. korzystania z różnorodnych baz 
danych, przygotowywania SLR, oceny metodologii badań 
itd. Wspólna praca w obszarze drugim obejmowała 
identyfikację słabych i mocnych stron obecnie 
stosowanych metodologii i narzędzi. Celem tych działań 
było zbudowanie nowego, zintegrowanego systemu 
narzędzi badawczych, dzięki jednoczesnemu zastoso-
waniu metod stosowanych wcześniej oddzielnie –  
do pomiaru diety, aktywności fizycznej i (siedzącego) 
trybu życia.  

Ważnym elementem naszych prac w ramach 
projektu DEDIPAC był udział w międzynarodowym 
zespole pod przewodnictwem Heinera Boeing (German 
Institute of Human Nutrition, Poczdam). Efektem było 
przygotowanie pracy na temat sezonowości spożycia: 
Seasonality of food groups and total energy intake:  
a systematic review and meta-analysis [6]. 

Na ukończeniu są kolejne dwie publikacje typu SLR 
o czynnikach wpływających na zachowania żywieniowe 
osób starszych (Individual social – cultured determinants 
of dietary intake in community-dwelling older adults –  
a DEDIPAC study oraz Individual functional determinants 
of dietary intake in community-dwelling older adults –  
a DEDIPAC study), w przygotowaniu których braliśmy 
udział. Pracami tego zespołu kierowała Dorothee Volkert 
(Institut für Biomedizin des Alterns, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen, Norymberga). 

W ramach podzadania, nasz zespół brał udział  
w pracach związanych z budowaniem repozytorium 
determinantów żywieniowych według wypracowanego 
przez konsorcjum modelu DONE (Determinants  
of Nutrition and Eating). W trakcie prac określano  
wagę poszczególnych deteminant zgodnie z przyjętymi 
kryteriami modelu DONE. W efekcie powstała kolejna 
praca, przedstawia ona opracowaną przez badaczy 
strukturę determinantów żywienia (DONE framework). 
Praca oczekuje na recenzję, a ogólnie dostępne jest 
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interaktywne narzędzie przedstawiające tę strukturę 
(www.uni-konstanz.de/DONE). 

Nasz zespół przedstawiał idee wspólnego 
programowania (Joint Programming Initiatives) oraz 
Inicjatywę Wspólnego Programowania Zdrowa Dieta dla 
Zdrowego Życia na konferencjach naukowych, 
prelekcjach i spotkaniach organizowanych dla studentów 
naszego Uniwersytetu. Na zorganizowanych przez nas 
warsztatach studenci i młodzi pracownicy nauki mieli 
okazję do zapoznania się z metodologią przygoto-
wywania SLR. Uczestniczyli również w seminariach na 
temat związków diety i depresji. 

W czerwcu 2016 roku w Katowicach odbyła się 
konferencja Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. 
Ponieważ część naszego poznańskiego zespołu  
to psychiatrzy, chcieliśmy przybliżyć inicjatywę „DEDIPAC 
Centrum Wiedzy” w kontekście relacji między zdrowiem 
psychicznym a problemem otyłości. Zorganizowaliśmy 
specjalną sesję, na której dr hab. A. Suwalska omówiła 
założenia projektu DEDIPAC oraz rolę depresji jako 
determinanty diety. Związek depresji z niedożywieniem 
u osób starszych (prof. dr hab. K. Wieczorowska-Tobis) 
analizowany był w oparciu o wyniki uzyskane  
w ogólnopolskim badaniu POLSENIOR. Poruszono 
również problematykę powiązań między zaburzeniami 
nastroju a otyłością (dr n med. D. Łojko). O wadze 
poruszanych tematów może świadczyć to, że mimo, że 
sesja odbywała się wcześnie rano, sala była pełna 
słuchaczy, zadawano wiele pytań prelegentom,  
a ożywione dyskusje toczyły się jeszcze długo po 
zakończeniu sesji. Na interdyscyplinarnej konferencji 
Dietetyka gerontologiczna – wyzwania i szanse 
przedstawiliśmy w formie wykładów i sesji plakatowej 
kolejne efekty prac  inicjatywy „DEDIPAC Centrum 
Wiedzy”. Poruszono m.in. tematy: w kontekście zdrowej 

diety osób starszych mieszkających w środowisku 
domowym omówiono możliwe bariery i ograniczenia, 
związek witaminy A w diecie osób starszych  
z zaburzeniami poznawczymi i otępieniem; kwestie diety 
i aktywności fizycznej w prewencji spadku masy i siły 
mięśniowej osób starszych. Streszczenia prezentacji 
opublikowane zostały w czasopiśmie Postępy Dietetyki 
w Geriatrii i Gerontologii (vol.2, 2016) [7-10].  

Oficjalnie inicjatywa “DEDIPAC Centrum Wiedzy” 
(DEDIPAC – the Knowledge Hub on the DEterminants  
of DIet and Physical Activity Choice) zakończyła  
się w grudniu 2016 roku Nasz zespół, już  
z doświadczeniem wyniesionym z JPI, kontynuuje  
pracę naukową w obszarze zagadnień związanych  
z tematyką diety i nawyków żywieniowych. Nawiąza-
liśmy liczne kontakty, poznaliśmy wielu naukowców  
z różnych ośrodków w całej Europie. Zostaliśmy 
zaproszeni do współpracy przez badaczy z paryskiego 
ośrodka L’Institut National de la Recherche Agrono-
mique (INRA).Od 2015 roku rozpoczęliśmy badania 
dotyczące cukrzycy u pacjentów z chorobą dwubiegu-
nową, a od jesieni 2016 roku w Klinice Psychiatrii 
Dorosłych UMP realizowany jest szereg projektów 
dotyczących aktywności fizycznej w depresji, związku 
ćwiczeń fizycznych z nastrojem i funkcjonowaniem 
poznawczym oraz diety w depresji i chorobie afektywnej 
dwubiegunowej.  

Raport z działań i ich efektów wszystkich zespołów  
i obszarów tematycznych „DEDIPAC Centrum Wiedzy” 
dostępny jest na stronie internetowej www.dedipac.eu 
[11]. Tam też udostępnione są informacje nt. dalszych 
prac Inicjatywy Wspólnego Programowania Zdrowa 
Dieta dla Zdrowego Życia, omówienie których przekracza 
ramy tego artykułu.  
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DIETA A RYZYKO ROZWOJU I PRZEBIEG REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA 
STAWÓW 
 
The impact of diet on risk and course of rheumatoid arthritis 
 
 
dr inż. PAULINA NOWACZYK 
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła, układowa choroba tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. 
Chorobę cechuje postępujący proces zapalny stawów. RZS przyczynia się do znaczącego obniżenia jakości i skrócenia 
trwania życia chorych. Jest powodem wykluczenia z aktywności zawodowej. W rozwój choroby zaangażowane  
są zarówno czynniki genetyczne (odpowiadają za rozwój choroby w 50-60%), jak i środowiskowe, w tym czynniki 
żywieniowe. Te ostanie mogą wpływać na rozwój RZS, jak i modyfikować przebieg choroby. Celem pracy było omówienie 
wpływu wybranych czynników żywieniowych na ryzyko wystąpienia i przebieg RZS. Dostępne dane naukowe nie 
pozwalają na formułowanie ścisłych zaleceń dotyczących składu diety w prewencji i leczeniu RZS. Niemniej istnieją 
przesłanki ku temu, że dieta, która może wpłynąć na obniżenie ryzyka rozwoju RZS i łagodzenie objawów choroby 
powinna nosić pewne znamiona diety wegetariańskiej i śródziemnomorskiej – charakteryzować się wysokim spożyciem 
produktów pochodzenia roślinnego, jednocześnie uwzględniać spożycie ryb, produktów fermentowanych (w tym 
mlecznych), a dodatkowo część produktów zbożowych zawierających gluten może zostać zastąpiona produktami 
bezglutenowymi. Dieta powinna być pozbawiona napojów słodzonych, szczególnie słodzonych wysokofruktozowym 
syropem kukurydzianym. Wdrażanie jakichkolwiek ograniczeń dietetycznych powinno być prowadzone w porozumieniu 
z lekarzem reumatologiem i pod nadzorem dietetyka. Skuteczność leczenia dietetycznego może zależeć od obecności  
u poszczególnych pacjentów immunologicznych markerów RZS. 
 
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, czynniki ryzyka, żywienie, dieta śródziemnomorska, dieta 
wegetariańska 
 

Abstract 
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systematic autoimmune disease of connective tissues. The disease is characterized 
by progressive inflammation of joints. RA significantly affects quality of life of patients and may reduce life expectancy.  
It is also a reason of exclusion from professional life. Genetic factors (responsible for the disease in 50-60%)  
and environmental factors, among which nutritional factors need to be mentioned, are involved in the development  
of RA. Nutritional factors may affect risk, as well as the course of the disease. Thus, the aim of the paper was to discuss 
the impact of chosen nutritional factors on incidence and course of RA. The available data does not allow to formulate 
strict recommendations about the composition of the diet aiming at the prevention and treatment of RA. However, 
there are some presuppositions that the diet that is supposed to decrease risk and alleviate symptoms of RA should 
share some features of vegetarian and Mediterranean diet, among which high intake of plant foods, intake of fish  
and fermented foods (including fermented dairy foods) and the partial replacement of gluten-containing grains partially 
with gluten-free products should be mentioned. The diet should be free of sweetened beverages, especially  
those sweetened with high-fructose corn syrup. The implementation of any dietary regimes must be made 
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in cooperation with rheumatologist and under supervision of dietitian. The effectiveness of nutritional treatment may  
be conditioned by the presence of immunological markers of rheumatoid arthritis in individual patients. 
 
Keywords: rheumatoid arthritis, risk factors, nutrition, Mediterranean diet, vegetarian diet 

 
 
Wprowadzenie 

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to 
przewlekła, układowa choroba tkanki łącznej o podłożu 
immunologicznym. Chorobę cechuje postępujący proces 
zapalny stawów, zazwyczaj stawów symetrycznych. 
Ogniska zapalne w pierwszych etapach obejmują błonę 
maziową stawu, stopniowo rozprzestrzeniają się na obszar 
całego stawu, kaletek maziowych i pochewek ścięgnistych. 
W początkowych okresach choroby proces zapalny 
zajmuje stawy nadgarstkowe, palców, kolanowe i stawy 
stóp, a w późniejszych etapach stawy barkowe, łokciowe  
i biodrowe [1]. Najwyższą zapadalność na RZS notuje się, 
według różnych źródeł, pomiędzy 30. a 55. rokiem życia 
[2] lub pomiędzy 55. a 64. rokiem życia w przypadku 
kobiet i 65. a 75. rokiem życia w przypadku mężczyzn  
[3]. Kobiety chorują 2-4 krotnie częściej niż mężczyźni  
[2, 3]. W Polsce na RZS choruje 0,5-2% populacji,  
co oznacza, że schorzenie to przyczynia się do niepełno-
sprawności i/lub inwalidztwa około 400 000-600 000 
tysięcy osób [2, 4]. RZS przyczynia się do znaczącego 
obniżenia jakości i skrócenia trwania życia chorych. Jest 
powodem wykluczenia z aktywności zawodowej. 

Etiopatogeneza RZS nie została do tej pory w pełni 
wyjaśniona. Wiadomo, że w rozwój choroby zaangażo-
wane są zarówno czynniki genetyczne, jak i środowi-
skowe, ale to wypadkowa ich oddziaływania decyduje  
o wystąpieniu choroby [5]. Szacuje się, że czynniki 
genetyczne w około 50-60% odpowiadają za rozwój RZS. 
Analiza występowania RZS w zależności od stopnia 
pokrewieństwa wykazała, że ryzyko wystąpienia RZS  
u bliźniąt dwujajowych wynosi 2-4% [5], a więc  
jest zbliżone do prawdopodobieństwa występującego  
w przypadku rodzeństwa niepochodzącego z bliźniąt  
[1]; wynosi 12-15% u bliźniąt jednojajowych [5], w ukła-
dzie rodzic-dziecko kształtuje się ono na poziomie około 
4,7%, a u krewnych drugiego stopnia na poziomie około 
1,9% [1]. Wśród środowiskowych czynników modyfi-
kujących ryzyko wystąpienia RZS wymienia się palenie 
tytoniu [5, 6], czynniki żywieniowe [5, 6], otyłość  
[6], czynniki socjo-ekonomiczne  [5, 6], czynniki psycholo-
giczne [6], czynniki hormonalne  (w tym stosowanie 
doustnych środków antykoncepcyjnych, hormonalnej 
terapii zastępczej, zmiany hormonalne w przebiegu ciąży  
 

 
 
i karmienia piersią) [5, 6], infekcje  [5], a nawet ekspozycję 
na związki krzemu [5]. 

Celem leczenia RZS jest zmniejszenie lub całkowita 
eliminacja objawów, w tym dolegliwości bólowych 
towarzyszących ostrej fazie tego schorzenia, jak również 
zahamowanie procesu degradacji stawów oraz ogranicze-
nia utraty sprawności ruchowej [7]. Leczenie RZS powinno 
zatem być wielopłaszczyznowe i obejmować farmako-
terapię, fizjoterapię i rehabilitację, psychoterapię, jak 
również edukację pacjenta [2]. W leczeniu farmako-
logicznym RZS stosuje się następujące grupy leków: 
glikokortykosteroidy (głównie w celu stłumienia procesu 
zapalnego), leki modyfikujące objawy choroby – 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (tzw. leki pierwszego 
rzutu – podawane w celu zmniejszenie bólu, stanu 
zapalnego i obrzęków stawowych), leki modyfikujące 
przebieg choroby, w tym klasyczne, zwane też 
syntetycznymi (LMPCh) oraz biologiczne. LMPCh 
odgrywają kluczową rolę w terapii farmakologicznej RZS 
[7]. Należy jednak zaznaczyć, że stosowanie LMPCh 
związane jest z występowaniem wielu działań 
niepożądanych [8]. Stąd wielu pacjentów wykazuje 
zainteresowanie w poszukiwaniu metod wspierających 
terapię RZS, które umożliwiłyby zmniejszenie dawek 
przyjmowanych leków.   

Spośród wymienionych wyżej grup czynników 
związanych z ryzykiem RZS, czynniki żywieniowe tworzą 
najszerszą grupę, jednocześnie stanowią one grupę 
czynników stosunkowo łatwo poddających się modyfikacji. 
Wyniki badań przeprowadzonych na populacji japońskiej 
sugerują, że pacjenci cierpiący z powodu RZS są 
zainteresowani stosowaniem terapii żywieniowej, opiera-
jącej się na stosowaniu suplementów diety lub wybranych 
produktów spożywczych o domniemanych cechach 
prozdrowotnych, w celu złagodzenia objawów choroby  
i poprawy ogólnego stanu zdrowia. Niepokojący jest 
natomiast fakt, że wiedzę na temat wpływu określonych 
składników pokarmowych na występowanie i przebieg RZS 
pacjenci ci czerpią przede wszystkim od członków rodziny, 
czy ze środków masowego przekazu. W niewielu 
przypadkach stosowanie suplementów diety czy prze-
strzeganie szczególnych reżimów żywieniowych wynika  
z zaleceń lekarza. Niemal 60% pacjentów nie jest 
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przekonanych co do korzyści uzyskiwanych w wyniku 
wprowadzanych do diety zmian [9]. 

Czynniki żywieniowe mogą przyczyniać się do 
wystąpienia RZŚ, jak i modyfikować przebieg choroby. 
Warto też zwrócić uwagę, że niepełnosprawność 
rozwijająca się w trakcie trwania choroby może wpływać 
na sposób pokrywania potrzeb żywieniowych przez osoby 
chore [3].  

Przedstawione powyżej fakty, przemawiają za 
istnieniem potrzeby usystematyzowania wiedzy na temat 
związku pomiędzy dietą a ryzykiem rozwoju i przebiegiem 
RZS, co dałoby możliwość przekazywania pacjentom 
rzetelnych informacji w tym zakresie. Celem niniejszej 
pracy jest omówienie wpływu wybranych czynników 
żywieniowych na ryzyko wystąpienia i przebieg RZS.  
W artykule zwrócona zostanie uwaga przede wszystkim na 
żywność w postaci konwencjonalnej, w mniejszym stopniu 
na pobranie składników odżywczych i nieodżywczych 
składników biologicznie aktywnych z suplementami diety.  
 
Żywieniowe czynniki ryzyka RZS 
Ryby i długołańcuchowe wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe z rodziny n-3 

Jednym z najszerzej analizowanych w literaturze 
czynników żywieniowych wiązanych z ryzykiem rozwoju 
RZS jest spożycie ryb i pobranie długołańcuchowych 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny  
n-3 (DWNKT n-3). W ostatnich latach DiGiuseppe i wsp. 
przeprowadzili systematyczny przegląd literatury [10] oraz 
metaanalizę [11] wyników badań oceniających wpływ 
spożycia ryb na ryzyko rozwoju RZS. Wyniki trzech,  
z siedmiu analizowanych przez nich prac, wykazały 
występowanie odwrotnej, istotnej statystycznie zależności 
pomiędzy spożyciem ryb a zmniejszeniem ryzyka RZS. 
Metaanaliza przeprowadzona na podstawie tych siedmiu 
badań [11] nie potwierdziła jednak istotności statystycznej 
tej zależności. Należy zwrócić uwagę, że istnieją pewne 
czynniki mogące wpływać na ujawnienie się omawianej 
zależności. Wśród tych czynników wymienić można 
obecność we krwi chorych markerów immunologicznych 
reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym przeciwciał 
przeciwko cytrulinowanemu peptydowi (ang. anti-
citrullinated protein antibodies, ACPA) oraz tzw. czynnika 
reumatoidalnego (ang. rheumatoid factor, RF). Występo-
wanie ACPA stwierdza się u 60% chorych we wczesnym 
okresie RZS oraz u 77% osób w późniejszym okresie 
choroby. Z kolei pozytywny wynik na obecność RF dotyczy 
70% chorych we wczesnym okresie choroby, a u kolejnych 
10-15% pacjentów pojawia się w ciągu 2 lat trwania RZS 
[12]. W badaniach, w których czynniki te brano pod 

uwagę, stwierdzono odwrotną zależność pomiędzy 
spożyciem ryb a ryzykiem RZS u pacjentów z dodatnim 
wynikiem testu na obecność ACPA i RF, podczas gdy  
u pacjentów z wynikami negatywnymi zależność taka  
nie była obserwowana [10, 13, 14]. Ponadto, w jednym  
z badań zasugerowano, że to sposób obróbki kulinarnej 
ryb może mieć wpływ na występowanie omawianej 
zależności. Obserwowano bowiem odwrotną zależność 
pomiędzy wielkością spożycia ryb gotowanych i pieczo-
nych a ryzykiem wystąpienia RZS, podczas gdy spożywanie 
ryb smażonych nie wpływało na redukcję ryzyka rozwoju 
tego schorzenia [10, 13].  Zainteresowanie wielkością 
spożycia ryb w kontekście ryzyka rozwoju RZS wynika 
przede wszystkim z faktu, że są one znaczącym źródłem 
DWNKT n-3. W organizmie człowieka, kwasy należące  
do rodzin n-6 i n-3 są kompetencyjnym substratami dla 
tych samych układów enzymatycznych, a ich metabolity 
działają antagonistycznie względem siebie. Metabolity 
kwasów n-6 działają prozapalnie i prozakrzepowo, 
podczas gdy metabolity kwasów n-3 wykazują potencjał 
przeciwzapalny oraz antyagregacyjny [15]. DiGiuseppe  
i wsp. [16] odnotowali że pobranie DWNKT n-3 w ilości  
> 0,21g/dzień jest związane z 35% redukcją ryzyka rozwoju 
RZS, stałe długofalowe (> 10 lat) związane jest z obniże-
niem ryzyka RZS aż o 52%.  

 
Witamina D 

Ryby morskie stanowią również jedno z najbo-
gatszych pokarmowych źródeł witaminy D. W jednym  
z badań obserwacyjnych wykazano odwrotną zależność 
pomiędzy wielkością pobrania witaminy D a ryzykiem RZS 
[17]. Badaniem objęto kohortę ponad 29 tysięcy kobiet  
w wieku 55-69 lat bez historii występowania RZS na 
początku okresu badawczego. Kobiety poddano 11 letniej 
obserwacji. W okresie tym rozwinęły się 152 przypadki 
RZS. Odnotowano, że w podgrupie kobiet charaktery-
zujących się najwyższym pobraniem witaminy D (pierwszy 
vs trzeci tercyl pobrania z diety i suplementów,  
co odpowiadało wartościom <221,4 IU/dzień i > 467,7 
IU/dzień) ryzyko rozwoju RZS było o 33% niższe niż  
w grupie o najniższym pobraniu tej witaminy. Zależność  
tą obserwowano także przy analizowaniu pobrania 
witaminy D wyłącznie z dietą, jak i wyłącznie  
z suplementami diety. Przy czym w drugim przypadku 
zależność była silniejsza. Nie odnotowano natomiast,  
aby spożycie któregokolwiek produktu bogatego  
w witaminę D i/lub wapń było związane z ryzykiem RZS 
(przy analizowaniu każdego produktu osobno). W czterech 
innych badaniach nie odnotowano wpływu podaży 
witaminy D diecie na ryzyko rozwoju RZS [18-21]. 
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Napoje alkoholowe 

Dość zaskakujące doniesienia dotyczą zależności 
pomiędzy spożyciem alkoholu a ryzkiem rozwoju  
RZS. Systematyczny przegląd literatury i metaanaliza 
obejmujące łącznie dziewięć badań kohortowych  
(3 badania) i kliniczno-kontrolnych (6 badań), wykowane 
przez Scott i wsp. [22] wykazały, że osoby spożywające 
alkohol, w porównaniu do osób nie spożywających 
alkoholu obciążone są niższym ryzykiem rozwoju RZS.  
Gdy w metaanalizie uwzględniono jedynie badania 
kohortowe zależność ta nie była istotna statystycznie,  
z kolei wzięcie pod uwagę wyłącznie badań kliniczno-
kontrolnych skutkowało wzmocnieniem siły obserwo-
wanej zależności. Wyniki omawianej metaanalizy sugerują 
ponadto, że ochronne działanie spożywania alkoholu 
dotyczy szczególnie chorych z dodatnim wynikiem  
na obecność ACPA. Zaledwie jedno badania oceniało 
omawianą zależność w kontekście podgrup RF-
pozytywnych i RF-negatywnych i nie wykazało ono 
zróżnicowania pomiędzy tymi podgrupami pacjentów. 
Metaanaliza Scotaa i wsp. nie dała odpowiedzi na pytanie 
odnośnie wielkości spożycia alkoholu (dawką) a jego 
potencjalnym działaniem ochronnym. Z kolei analiza 
danych pozyskanych z badań prowadzonych wśród 
żeńskiego personelu medycznego w USA (Nurses’ Health 
Study 1980-2008 i 1991-2009; NHS I i NHS II) [23] 
wykazała, że spożywanie napojów alkoholowych w ilości 
odpowiadającej przyjmowaniu 5,0-9,9 g czystego alkoholu 
etylowego na dzień związane z 22% niższym ryzykiem 
wystąpienia RZS w porównaniu, w odniesieniu do 
całkowitej rezygnacji ze spożywania alkoholu. Ryzyko 
wystąpienia serododatniego RZS (pozytywny wynika testu 
na obecność RF i/lub ACPA) przy tej wielkości spożycia 
alkoholu było niższe o 31%. Analiza uwzględniająca 
spożycie poszczególnych rodzajów napojów alkoholo-
wych, ujawniła, że wśród kobiet które spożywały piwo 2-4 
razy w tygodniu ryzyko wystąpienia RZS było o 31% niższe 
w porównaniu z kobietami, które napoju tego nie 
spożywały. Dla wina i likierów podobne zależności nie 
zostały odnotowane. Jak jednak zauważają autorzy,  
w przeprowadzonej analizie nie było możliwości 
określenia wpływu wysokiego spożycia alkoholu (jak np.  
> 15 czy > 20 g/dzień) na ryzyko wystąpienia RZS. Należy 
ponadto wziąć po uwagę, że w analizie statystycznej 
budowano modele, które eliminowały wpływy innych 
czynników związanych z ryzykiem RZS na analizowaną 
zależność – spożycia alkoholu a ryzyko rozwoju RZS. 
Czynnikami, które wzięto pod uwagę były: palenie tytoniu, 
wiek, BMI, poziom aktywności fizycznej, wiek pierwszej 
miesiączki, historia karmienia piersią, status meno-

pauzalny i stosowanie terapii hormonalnej oraz wartość 
energetyczna diety. Jednocześnie w badanej populacji 
kobiety, które charakteryzowały się wyższym spożyciem 
alkoholu częściej były osobami palącymi, stosującymi 
doustną antykoncepcję hormonalną, miały wyższe 
dochody, niższe wartości wskaźnika BMI, wyższy poziom 
aktywności fizycznej, rzadziej były kobietami, które 
urodziły dziecko oraz karmiącymi piersią dłużej niż  
12 miesięcy. Informacje te są o tyle istotne, 
iż w rzeczywistości stwierdza się współwystępowanie 
wielu różnych czynników modyfikujących ryzyko 
wystąpienia RZS, a rozwój schorzenia jest wypadkową  
ich oddziaływania. Należy także wyraźnie podkreślić,  
że niektóre leki z grupy LMPCh wykazują działanie 
hepatotoksyczne, które może zostać nasilone przy 
jednoczesnym regularnym spożywaniu alkoholu. Z kolei 
glikokortykosteroidy i niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
podobnie jak alkohol, podwyższają ryzyko choroby 
wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.  
Stąd w odniesieniu do pacjentów ze zdiagnozowanym  
RZS stosujących wymienione grupy leków zaleca się 
ograniczenia spożywania lub całkowitą eliminację 
alkoholu ze zwyczajowej diety [24]. 
 
Napoje słodzone 

Doniesienia z ostatnich lat wyraźnie wskazują  
na występowanie zależności pomiędzy spożywaniem 
napojów słodzonych a ryzykiem rozwoju RZS. Analiza 
przytaczanych już danych z badań NHS I i NHS II wykazała, 
że regularne spożywanie napojów słodzonych, ale nie 
napojów dietetycznych, stanowi niezależny czynnik ryzyka 
seropozytywnego RZS [25]. Z kolei DeChristopher i wsp. 
[26] w badaniach przekrojowych w populacji osób 
dorosłych w wieku 20-30 lat wykazali, że spożywanie 
napojów, w których zawartość monomerów fruktozy jest 
wyższa od zawartości monomerów glukozy (w tym 
napojów słodzonych wysokofruktozowym syropem 
kukurydzianym, soku jabłkowego, napojów owocowych) 
jest istotnie związane z częstszym występowaniem 
różnych postaci zapalenia stawów. 
 
Inne czynniki żywieniowe 

W krajach Europy Południowej obserwuje się niższą 
częstość występowania RZS niż w krajach Europy 
Północnej. Wyniki niektórych badań wskazują ponadto,  
że w pierwszej z wymienionych grup krajów, notuje się 
występowanie łagodniejszych form RZS, z mniejszą ilością 
epizodów manifestacji pozastawowych i radiologicznych 
[27]. Fakt ten przypisuje się sposobowi żywienia 
mieszkańców krajów basenu Morza Śródziemnego. 
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Ogólnie rzecz ujmując, tzw. dieta śródziemnomorska  
to sposób żywienia charakteryzujący się wysokim 
spożyciem produktów pochodzenia roślinnego, oliwy  
z oliwek, ryb, drobiu i mlecznych napojów fermento-
wanych. Z punktu widzenia wartości odżywczej dieta ta 
charakteryzuje się niską zawartością kwasów tłuszczowych 
nasyconych, dużą ilością kwasów tłuszczowych jednonie-
nasyconych i wielonienasyconych, jak również wysoką 
zawartością naturalnych antyoksydantów i błonnika 
pokarmowego [1]. Analiza danych pochodzących z badań 
obserwacyjnych przeprowadzonych na populacji spoza 
basenu Morza Śródziemnego – dane z badania NHS I i NHS 
II, nie wykazała zależności pomiędzy stopniem w jakim 
zwyczajowa dieta odpowiada śródziemnomorskiemu 
wzorcowi spożycia żywności (ocena na podstawie 
wskaźnika diety śródziemnomorskiej – alternate Medite-
rranean Diet Score – aMed) a ryzykiem RZS [28]. Badania 
przeprowadzone na populacji chińskiej wykazały, że 
wyższe spożycie ziemniaków i owoców, poza owocami 
cytrusowymi, stanowi niezależny czynnik podwyższonego 
ryzyka rozwoju RZS. Jednocześnie wyższe spożycie 
grzybów, produktów mlecznych i owoców cytrusowych 
uznano w tej populacji za czynniki ochronny w kontekście 
rozwoju RZS [29].  

W literaturze można ponadto spotkać się z analizami 
dotyczącymi powiązania pomiędzy spożyciem oliwy  
z oliwek, owoców i warzyw, pieczywa pełnoziarnistego, 
mięsa czerwonego, produktów mlecznych, kawy, a także 
zawartością w diecie antyoksydantów, żelaza, białka  
a ryzykiem rozwoju RZS [6, 10]. 
 
Dieta a przebieg RZS 
Wzory żywieniowe 

Do wzorów żywieniowych, których skuteczność 
oceniano w kontekście łagodzenia objawów RZS należą: 
głodowanie z następującą po nim dietą wegetariańską, 
dieta wegańska, dieta śródziemnomorska oraz diety 
eliminacyjne i elementarne. Z czego poniżej zostaną 
omówione badania dotyczące trzech pierwszych  
z wymienionych wzorców. 

Skuteczność diety śródziemnomorskiej w łagodzeniu 
objawów i nasilenia RZS ocenili Skoldstam i wsp. [30] oraz 
McKeller i wsp. [31]. Skoldstam i wsp. badaniem objęli 
grupę 56 pacjentów z co najmniej dwuletnią historią 
występowania RZS i ściśle określonymi kryteriami co do 
rodzaju, dawki i okresu stosowania poszczególnych leków 
wykorzystywanych w farmakoterapii RZS. Pacjenci zostali 
losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup badanych,  
z czego pierwsza stanowiła grupę eksperymentalną  
i w grupie tej wdrożono w ramach 3-miesięcznej 

interwencji żywieniowej dietę śródziemnomorską 
inspirowaną dietą z Krety (z czego przez 3 tygodnie 
otrzymywali lunch i kolację od organizatorów badania,  
a w następnym tygodniach zobowiązani byli do samo-
dzielnego przestrzegania zaleceń diety); druga grupa 
stanowiła grupę kontrolną i pacjenci do niej przynależący 
proszeni byli o kontynuowanie swojego zwyczajowego 
sposobu żywienia. W grupie eksperymentalnej po 
zakończeniu pełnego cyklu interwencji żywieniowej 
zaobserwowano istotnie niższe wartości wskaźnika 
aktywności choroby mierzonego za pomocą wskaźnika 
DAS28 (ang. disease activity index), niższe wartości 
wskaźnika ocenianego za pomocą kwestionariusza oceny 
zdrowia HAQ (ang. health assessment questionnaire) oraz 
poprawę w zakresie samooceny „witalności” badanej  
za pomocą kwestionariusza jakości życia SF-36 (ang, short 
form health survey). McKeller i wsp. [31] badaniem objęli 
grupę 130 pacjentów z średnim czasem trwania RZS 
wynoszącym 9 lat. Podobnie jak w przytoczonych 
wcześniej badaniach, pacjentów przydzielono do dwóch 
grup badanych. W pierwszej grupie – eksperymentalnej, 
prowadzono kompleksową edukację żywieniową  
i poradnictwo żywieniowe ukierunkowane na wdrożenie 
przez pacjentów żywienia zgodnego z śródziemnomorskim 
modelem żywienia. Pacjentów z drugiej grupy wyposa-
żono jedynie w pisemne materiały dotyczące zasad 
zdrowego żywienia. Po 6 miesiącach trwania interwencji  
w grupie eksperymentalnej zaobserwowano wzrost 
spożycia owoców, warzyw, nasion roślin strączkowych 
oraz poprawę proporcji kwasów tłuszczowych 
jednonienasyconych do nasyconych w diecie. Jedno-
cześnie, po tym okresie czasu, wśród pacjentów z grupy 
eksperymentalnej, w porównaniu do pacjentów z grupy 
kontrolnej, odnotowano istotną poprawę w zakresie 
samooceny ogólnego stanu pacjenta, redukcję nasilenia 
bólu oraz skrócenia czasu trwania uczucia porannej 
sztywności stawów.  

Kjeldsen-Kragh i wsp. [32, 33] porównali wpływ 
stosowania diety wegetariańskiej (poprzedzonej kilku-
dniową głodówką) z wpływem żywienia opierające się  
na tradycyjnej diecie mieszanej (grupa kontrolna n=26)  
na przebieg RZS. W grupie eksperymentalnej (n=27) 
interwencja żywieniowa opierała się na wprowadzeniu  
7-10-dniowej głodówki, po której nastąpił roczny okres 
stosowania zindywidualizowanej diety wegetariańskiej  
(w tym 3,5-miesięczy okres stosowania diety wegańskiej 
bezglutenowej i jednocześnie pozbawionej cukru rafino-
wanego, owoców cytrusowych, soli, ostrych przypraw, 
konserwantów, napojów alkoholowych, kawy i herbaty,  
a następnie stopniowe rozszerzanie wyboru produktów  
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do uzyskania diety o charakterze diety laktoowo-
wegetariańskiej). Wszyscy pacjenci objęci badaniem 
pierwsze 4 tygodnie interwencji żywieniowej spędzili  
w ośrodkach zamkniętych na „farmie zdrowia” (grupa 
eksperymentalna) i w sanatorium (grupa kontrolna). 
Pacjentom zalecano pokrywanie zapotrzebowania na 
witaminę D poprzez przyjmowanie oleju z wątroby rekina 
lub suplementowanie tej witaminy oraz zachęcano do 
spożywania mleka z nasion sezamu lub stosowania innych 
form suplementowania wapnia. Po czterech pierwszych 
tygodniach interwencji żywieniowej w grupie ekspery-
mentalnej odnotowano istotne zmiany: redukcję nasilenia 
bólu, skrócenie czasu trwania porannej sztywności mięśni, 
redukcję wartości wskaźnika ocenianego za pomocą 
kwestionariusza HAQ, wzrost siły uścisku dłoni, redukcję 
liczby tkliwych i opuchniętych stawów, redukcję wartości 
współczynnika stawowego Ritchiego (ang. Ritchies 
Articular Index), podczas gdy w grupie kontrolnej istotne, 
korzystne, zmiany dotyczyły jedynie nasilenia bólu.  
W grupie eksperymentalnej większość z zaobserwowa-
nych zmian zachowała istotność statystyczną po 
zakończeniu całego, 12-miesięcznego cyklu interwencji 
żywieniowej. Przeprowadzone 20 lat przed badaniem 
Kjeldsen-Kragh i wsp., badanie Skoldstam i wsp. [34] nie 
wykazało natomiast skuteczności 7-10-dniowej głodówki  
z następującym po niej 9-tygodniowym okresem  
diety laktoowowegetariańskiej na łagodzenie objawów  
i nasilenia przebiegu RZS. Bardziej restrykcyjną formę 
diety wegetariańskiej – dietę wegańską, a dodatkowo 
eliminującą gluten, wśród pacjentów z RZS na okres 
jednego roku wdrożyli Hafstrom i wsp. [35]. Wpływ tej 
diety na nasilenie objawów RZS porównali z efektami 
uzyskiwanymi po wdrożeniu odpowiednio zbilansowanej 
diety mieszanej. Do grupy eksperymentalnej włączono 38 
osób, z czego 22 osoby ukończyły co najmniej 9 miesięcy 
interwencji żywieniowej. Do grupy kontrolnej włączono 28 
osób, z których 25 osób ukończyło co najmniej 9 miesięcy 
interwencji żywieniowej. Grupy były porównywalne pod 
względem odsetka osób z dodatnim wynikiem testu  
na obecność RF oraz pod względem stosowania LMPCh. 
Po zakończeniu interwencji żywieniowej poprawę 
spełniającą kryteria ACR20 (poprawa o 20 procent oceny 
według kryteriów American College of Rheumatology) 
odnotowano u 40,5% osób (n=9) z grupy ekspery-
mentalnej i jedynie u 4% osób (n=1) z grupy kontrolnej. 
Kolejny ciekawy, wywodzący się z diety wegańskiej 
wzorzec spożycia żywności u pacjentów z przewlekłym 
aktywnym RZS wdrożyli Nenonen i wsp. [36]. Autorzy  
ci do badania włączyli 43 pacjentów, których losowo 
przydzielono do grupy eksperymentalnej (n=22)  

i kontrolnej (n=21). U pacjentów z grupy 
eksperymentalnej wdrożono dietą nazywaną „żywą 
dietą”. Głównymi założeniami tej diety było spożywanie 
niepoddawanych obróbce cieplnej produktów roślinnych, 
bogatych w bakterie z rodzaju Lactobacillus. Diety 
zakładała wykluczenie soli. Większość produktów 
stosowanych w diecie poddawanych było procesowi 
moczenia i kiełkowania (nasiona i ziarna zbóż), jak również 
procesowi fermentacji. Pacjentom z grupy kontrolnej 
polecono kontynuować dotychczasowy sposób żywienia. 
W obu grupach wprowadzono zakaz spożywania 
czekolady, napojów alkoholowych, napojów zawierających 
kofeinę, jak również zakazano palenia tytoniu. Zakładano, 
że pełny cykl interwencji żywieniowej powinien trwać  
3 miesiące. Spośród pacjentów włączonych do grupy 
eksperymentalnej badanie ukończyło 19 osób, z czego  
8 pacjentów kontynuowało stosowanie diety jedynie  
przez 2 miesiące. Rezygnacje z udziału w badaniu  
lub przedwczesne zakończenie stosowania diety 
interwencyjnej wynikały z występowania efektów 
ubocznych, takich jak nudności i biegunki. Niektóre 
produkty spotkały się ze szczególnie niską akceptacją ze 
strony pacjentów, np. napój z fermentowanej pszenicy był 
spożywany w rekomendowanej ilości jedynie przez sześciu 
pacjentów. Niemniej, wśród większości pacjentów z grupy 
eksperymentalnej, którzy ukończyli 2-3 miesięczny okres 
interwencji żywieniowej, odnotowano istotną poprawę  
w zakresie samooceny występowania bólów reumaty-
cznych, opuchlizny stawów, czasu trwania porannej 
sztywności stawów, jak i ogólnego samopoczucia. Wśród 
większości pacjentów z grupy kontrolnej zmiany takie nie 
były odnotowane. Nie odnotowano natomiast różnic  
w wielkości zmian parametrów oceniających nasilenie  
RZS pomiędzy grupami eksperymentalną i kontrolą 
mierzonymi za pomocą standaryzowanych narzędzi 
badawczych (stężenia białka CRP, czas sedymentacji 
erytrocytów, wskaźnik stawowy Ritchiego, HAQ, czas 
trwania porannej sztywności stawów, nasilenie bólu  
w spoczynku i w ruchu za pomocą skali VAS). Nie 
odnotowano różnic pomiędzy wartościami początkowymi 
i końcowymi wskaźnika aktywności choroby DAS (ang. 
disease activity score) w żadnej z grup badanych. Niemniej 
model regresji krokowej wykazał, że wartości wskaźnika 
DAS ulegały redukcji wraz ze wzrostem spożycia napojów 
z fermentowanej pszenicy i błonnika pokarmowego, 
redukcją pobrania żelaza w grupie pacjentów niewyma-
gających stosowania metotreksatu (lek z grupy LMPCh), 
złota, i leków steroidowych. Autorzy zwrócili na 
potencjalne powiązanie między składem mikrobiota 
przewodu pokarmowego a nasileniem przebiegu RZS.  
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Warto również wspomnieć, że pacjenci z RZS znajdują 

się w grupie podwyższonego ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych. Elkan i wsp. [37] podjęli próbę określenia 
wpływu stosowania przez okres roku diety wegeta-
riańskiej bezglutenowej na profil lipidowy i stężenie 
przeciwciał przeciwko fosforylocholinie (anty-PC; wysokie 
stężenie przeciwciał anty-PC wiąże się ze zmniejszonym 
prawdopodobieństwem miażdżycy naczyń krwionośnych) 
u pacjentów z RZS. Wpływ tej diety porównali do efektów 
uzyskiwanych przy stosowaniu odpowiednio zbilanso-
wanej diety mieszanej. Po 12 miesiącach interwencji 
żywieniowej w grupie eksperymentalnej odnotowano 
istotnie niższe wartości wskaźników DAS28 i HAQ oraz 
istotnie niższe stężenie białka CRP (w porównaniu  
z wartościami początkowymi). W grupie kontrolnej nie 
doszło do istotnych zmian tych parametrów. Poprawę 
spełniającą kryteria ACR20 odnotowano u 37% pacjentów 
z grupy eksperymentalnej i zaledwie u 4% pacjentów  
z grupy kontrolnej. W grupie eksperymentalnej po 12 
miesiącach odnotowano istotną redukcję stężenia 
cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL oraz obniżenie 
stosunku cholesterolu LDL/HDL. Redukcji uległo także 
stężenie ox-LDL. W odniesieniu do przeciwciał anty-PC  
w grupie eksperymentalnej odnotowano wzrost ich ilości 
w podklasie IgM po 12 miesiącach stosowania diety.  
W grupie tej odnotowano też wzrost ilości przeciwciał 
anyt-PC w klasie IgA, ale efekt ten był widoczny jedynie  
po 3 miesiącach stosowania diety (po 12 miesiącach ich 
ilość była porównywalna z wartością początkową). 

Smedslund i wsp. [38] dokonali przeglądu 
systematycznego literatury w zakresie różnych reżimów 
żywieniowych wdrażanych u pacjentów z RZS w ramach 
randomizowanych badań klinicznych. Autorzy ci podjęli 
także próbę oceny bezpieczeństwa tych reżimów 
żywieniowych. Okazało się, że pacjenci z grup 
eksperymentalnych – objęci dietami wegetariańskimi, 
wegańskimi, bezglutenowymi w porównaniu do 
pacjentów z grup kontrolnych (kontynuujący stosowanie 
zwyczajowego sposobu żywienia lub stosujący prawidłowo 
zbilansowaną dietę mieszaną) charakteryzowali się 
zazwyczaj większą utratą masy ciała w trakcie trwania 
interwencji, jak również liczba rezygnacji z udziału  
w badaniach w tych grupach była wyższa. Warto także 
zaznaczyć, że w trakcie badań klinicznych pacjenci objęci 
są najczęściej stałą opieką specjalistów z zakresu żywienia 
i dietetyki. Ryzyko niedoborów żywieniowych jest w tej 
sytuacji ograniczone. Stosowanie rygorystycznych 
reżimów żywieniowych przez pacjentów bez odpowiedniej 
kontroli specjalistów, może do takich niedoborów 
doprowadzić. 

RZS a zaspakajanie potrzeb żywieniowych 
Szereg objawów pojawiających się u pacjentów  

w przebiegu RZS, w tym dolegliwości bólowe, pogorszenie 
sprawności fizycznej, obniżone łaknienie i brak chęci do 
spożywania żywności, może przyczyniać się do trudności 
w pełnym pokrywaniu potrzeb żywieniowych osób 
chorych. Przykładowo, badania przeprowadzone przez 
Grimstvedt i wsp. [3] wykazały, że dieta osób starszych  
z RZS trwającym średnio 23 lata charakteryzuje się niższą 
wartością wskaźnika zdrowego żywienia HEI-2005 (ang. 
healthy eating index 2005) w porównaniu do diety ich 
zdrowych rówieśników. Niższa wartość tego wskaźnika 
wynika przede wszystkim z niższego spożycia owoców, 
produktów zbożowych pełnoziarnistych oraz olejów. 
 
Podsumowanie 

Dostępne dane naukowe pochodzące z badań 
obserwacyjnych oraz żywieniowo-klinicznych nie dają 
podstaw do formułowania ścisłych zaleceń co do sposobu 
komponowania diety, tak by spełniała ona rolę 
prewencyjną i leczniczą w reumatoidalnym zapaleniu 
stawów, a jednocześnie cechowała się całkowitym 
bezpieczeństwem stosowania.  Zdaje się, że dieta, która 
może wpłynąć na obniżenie ryzyka rozwoju RZS  
i złagodzenie objawów choroby powinna nosić pewne 
znamiona diety wegetariańskiej i śródziemnomorskiej – 
charakteryzować się wysokim spożyciem produktów 
pochodzenia roślinnego, jednocześnie uwzględniać 
spożycie ryb, produktów fermentowanych (w tym 
mlecznych), a dodatkowo część produktów zbożowych 
zawierających gluten może zostać zastąpiona produktami 
bezglutenowymi. Dieta powinna być pozbawiona napojów 
słodzonych, szczególnie wysokofruktozowego syropu 
kukurydzianego. Należy jednocześnie jednoznacznie 
podkreślić, że wdrażanie jakichkolwiek ograniczeń 
dietetycznych przez pacjentów z RZS powinno być 
prowadzone w porozumieniu z lekarzem reumatologiem  
i pod nadzorem dietetyka. Przy komponowaniu diety 
należy wziąć pod uwagę potencjalne interakcje pomiędzy 
stosowanymi lekami i składnikami żywności. Warto 
również poprosić pacjenta o notowanie ewentualnych 
dolegliwości występujących po spożyciu określonych 
produktów spożywczych. Pacjentów należy uprzedzić 
również, że powodzenie podejmowanej terapii żywie-
niowej może być zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi 
osobami chorymi w zależności m.in. od występowania  
u nich markerów immunologicznych reumatoidalnego 
zapalenia stawów (RF i ACPA). 
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Streszczenie 
Sarkopenia jest to stopniowy i postępujący spadek masy mięśniowej i związane z tym obniżanie się siły i sprawności 
funkcjonalnej mięśni szkieletowych. Może być ona przyczyną niepełnosprawności, hospitalizacji, a nawet zwiększać 
ryzyko śmierci. Straty związane z ubytkiem masy mięśniowej z wiekiem mogą być modyfikowane poprzez 
wprowadzenie odpowiedniej interwencji żywieniowej oraz treningu siłowego. Pojawia się coraz więcej badań 
sugerujących, że zmiany w zakresie ilościowym i jakościowym w spożyciu białka mogą zwiększyć odpowiedź 
anaboliczną mięśni oraz przeciwdziałać sarkopenii. Sugeruje się, że podaż 25-30 g białka w posiłku sprzyja 
optymalizacji hipertrofii mięśni. Na rynku można znaleźć wiele suplementów zmniejszających preoteolizę  
i pobudzających anabolizm mięśni szkieletowych. W niniejszej pracy podjęto próbę opisu wpływu suplementacji 
białkiem, kreatyną, aminokwasami rozgałęzionymi oraz kwasem β-hydroksy-β-metylomasłowym na masę i siłę 
mięśniową w grupie osób starszych.  
 
Słowa kluczowe: białko, starzenie, suplementacja 
 

Abstract 
Sarcopenia is defined as a degenerative loss of muscle mass, strength and quality that leads to disability, 
hospitalization and increases the risk of death. Dietary interventions and resistance training have been proved  
to ameliorate the loss of muscle mass. Recent studies show that the supplementation of the adequate amount and 
quality of protein can increase anabolic response in elderly people. The optimal amount of protein that should be 
ingested in one single meal in order to augment muscle protein synthesis in the elderly is 25-30 g. There are plenty 
of anabolic supplements available on the market currently. Thus, in the present study the efficacy of protein, 
creatine, branched-chain amino acids and HMB in preventing and treating sarcopenia was reviewed. 
 
Keywords: protein, ageing, supplementation 

 
 
Wprowadzenie 

Proces starzenia się oraz współwystępowanie 
chorób przewlekłych są często związane ze stopniową  
i postępującą utratą masy mięśniowej, równoczesnym 
obniżaniem się siły mięśni oraz spadkiem wydolności 
fizycznej [1]. Zespół tych objawów nazywany  
jest sarkopenią, która dotyczy osób starszych [2]. Może 
ona prowadzić do niepełnosprawności, hospitalizacji,  
a nawet zwiększać ryzyko śmierci [3]. W badaniu 
kohortowym przeprowadzonym przez Landi i wsp. [4]  
z udziałem 364 osób powyżej 80 roku życia oceniano 
wpływ sarkopenii na ryzyko zgonu. W ciągu siedmio-
letniego okresu obserwacji stwierdzono, że u osób  

 
 
badanych ze stwierdzoną sarkopenią ryzyko zgonu 
wynosi 67%, a u osób bez sarkopenii 41% [4]. Wiele 
badań wskazuje na fakt, iż od czwartej do ósmej dekady 
życia masa i siła mięśni szkieletowych obniża się o 50% 
[5-8]. Biorąc pod uwagę, że masa mięśniowa stanowi 
około 60% masy ciała zdrowej osoby, zmiany 
patologiczne w niej zachodzące mogą mieć negatywne 
konsekwencje zdrowotne [7].  

Podłoże sakropenii jest wieloczynnikowe i mogą  
na nie wpływać zmiany komórkowe związane z wiekiem, 
uwarunkowania genetyczne, utrata połączeń nerwowo- 
mięśniowych, zaburzenia funkcji wewnątrzwydzielni-
czych, siedzący tryb życia, niska aktywność fizyczna lub 
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jej brak, choroby przewlekłe, stany zapalne, 
insuliooporność i niedobory żywieniowe [3, 7]. Zmiany 
komórkowe związane z wiekiem obejmują osłabienie 
czynników zwiększających anabolizm mięśni szkieleto-
wych oraz zwiększoną ekspresję czynników przyczy-
niających się do nasilenia procesów katabolicznych. 
Zachodzące procesy molekularne objawiają się zmniej-
szeniem powierzchni przekroju włókien mięśniowych, 
utratą unerwienia oraz zmianami adaptacyjnymi  
w proporcjach włókien wolno- i szybkokurczliwych [9].  

Fizjologiczne i morfologiczne zmiany w mięśniach 
szkieletowych u osób starszych charakteryzują się 
spadkiem wielkości i liczby włókien poprzecznie 
prążkowanych, głównie typu II (szybkokurczliwych) oraz 
naciekiem tkanki włóknistej i tłuszczowej na mięśnie 
szkieletowe [10]. Ponadto komórki satelitarne, które  
są komórkami macierzystymi mięśni szkieletowych, 
również mogą ulegać istotnym zmianom związanym  
ze starzeniem się. Komórki te są aktywowane w odpo-
wiedzi na stres spowodowany dużymi obciążeniami oraz 
urazy i odpowiadają za proces naprawy i regeneracji 
mięśni szkieletowych [2]. W mięśniach szkieletowych 
osób starszych zawartość komórek satelitarnych jest 
mniejsza, co dotyczy w szczególności włókien 
mięśniowych typu II. Skutkiem tych procesów są zmiany 
masy, siły i funkcji mięśniowych, co prowadzi do 
obniżenia wydolności fizycznej, niepełnosprawności, 
zwiększonego ryzyka obrażeń związanych z upadkami 
oraz ogólnego osłabienia [7].  

W związku z tym, prowadzenie interwencji 
zmniejszających preoteolizę i pobudzających anabolizm 
mięśni szkieletowych wydaje się słuszną metodą 
zapobiegania i leczenia sarkopenii. Na rynku można 
znaleźć wiele suplementów o takim działaniu, jednak 
warto przyjrzeć się, czy ich skuteczność została 
potwierdzona naukowo. W niniejszej pracy zagadnienie 
to zostało rozważone i podjęto próbę opisu wpływu 
suplementacji białkiem, kreatyną, aminokwasami 
rozgałęzionymi oraz kwasem β-hydroksy-β-metylomasło-
wym na masę i siłę mięśniową w grupie osób starszych. 
 
Suplementacja preparatami białkowymi 

Straty związane z ubytkiem masy mięśniowej  
z wiekiem mogą być modyfikowane poprzez 
wprowadzenie odpowiedniej interwencji żywieniowej 
oraz treningu siłowego. Pojawia się coraz więcej badań 
sugerujących, że zmiany w zakresie ilościowym  
i jakościowym w spożyciu białka mogą przeciwdziałać 
procesom patofizjologicznym związanym z utratą masy 
mięśniowej [10]. Zastosowanie suplementacji z użyciem 
białka serwatkowego u osób starszych z sarkopenią 
może zagwarantować odpowiednią podaż aminokwasów 
egzogennych, niezbędnych do stymulacji syntezy białek 
mięśniowych [11].  

Istotny jest także rodzaj podawanego białka. Burd  
i wsp. [12] przeprowadzili badanie mające na celu ocenę 
efektu spożycia kazeiny oraz białka serwatkowego  
na syntezę białek miofibrylarnych w spoczynku i po 
wysiłku oporowym u 14 starszych mężczyzn w wieku 72 
lat. Badani spożywali 20 g białka serwatkowego lub 
kazeinowego w spoczynku i taką samą ilość po treningu 
oporowym. Zaobserwowano, iż w grupie suplementu-
jącej białko serwatkowe (n=7) doszło do większej 
syntezy białek miofibrylarnych niż w przypadku 
suplementacji kazeiną (n=7) [12]. Podobne wyniki 
uzyskali Poortmans i wsp. [13], którzy zaobserwowali,  
iż spożycie białka serwatkowego sprzyja większej 
stymulacji syntezy białek po treningu oporowym,  
w porównaniu do białka sojowego i kazeiny.  
W badaniach przeprowadzonych przez Yang i wsp. [14] 
porównywano wpływ różnych źródeł białka na syntezę 
białek miofibrylarnych u 30 starszych mężczyzn  
(71 ± 5 lat). Autorzy oceniali wpływ spożycia białka 
serwatkowego i białka soi w spoczynku i po wysiłku 
fizycznym. Porównano trzy różne dawki białka:  
0, 20 i 40 g. Zaobserwowano zwiększoną syntezę białek 
mięśniowych w grupie suplementującej 20 g białka 
serwatkowego w porównaniu do grupy suplementującej 
20 g białka sojowego. Podobny wynik zaobserwowano 
przy spożyciu 40 g. Badanie to wskazuje na większą 
zdolność do syntezy białek miofibrylarnych po spożyciu 
białka serwatkowego w porównaniu z białkiem sojowym 
[14].  

W porównaniu z białkiem sojowym, kazeiną  
i kolagenem, białko serwatkowe ma znacznie wyższą 
zawartość aminokwasów egzogennych i leucyny, która 
ma najlepiej udokumentowane badaniami działanie 
anaboliczne. Ponadto aminokwasy pochodzące z soi, 
mają niższą biodostępność od aminokwasów 
pochodzących z białek kazeiny i serwatki [15]. 
Dodatkowo w przewodzie pokarmowym zachodzi 
większa absorpcja aminokwasów i oligopeptydów  
z białka serwatkowego niż z białek soi lub kazeiny  
[11]. Badania Witard i wsp. [16] sugerują, iż białko 
serwatkowe może pozytywnie wpływać także na układ 
immunologiczny.  

Powyższe badania wskazują, iż suplementacja 
białkiem u osób w podeszłym wieku może zwiększyć 
odpowiedź anaboliczną mięśni oraz przeciwdziałać 
sarkopenii. Białko serwatkowe ze względu na stosunko-
wo dużą zawartość aminokwasów egzogennych, 
zwłaszcza leucyny, szybką i wysoką strawność oraz dobrą 
biodostępność może być dobrym elementem 
postępowania terapeutycznego w sarkopenii osób star-
szych [11]. Ważne jest również zwrócenie uwagi na 
łączną podaż białka w posiłkach i całodobowej diecie 
osoby starszej. Niska podaż białka (mniej niż 20 g na 
posiłek) upośledza syntezę białek mięśniowych u osób 
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starszych [17]. W związku z tym, podaż 25-30 g wydaje 
się odpowiednia w celu optymalizacji hipertrofii mięśni, 
gdyż wyższe dawki nie wykazały dalszego wzrostu [18].  

 
Zastosowanie suplementacji kreatyną u osób starszych  

W organizmie kreatyna jest syntetyzowana przez 
nerki, wątrobę i trzustkę z argininy, glicyny oraz 
metioniny [19]. Dziennie powstaje jej ok. 1-2 gramy,  
z czego większość magazynowana jest w mięśniach  
[20]. Do źródeł pokarmowych kreatyny należy przede 
wszystkim mięso [21]. Pod wpływem kinazy kreatynowej 
fosfokreatyna jest przekształcana w kreatynę biorąc tym 
samym udział w syntezie adenozyno-trifosforanu (ATP) 
w początkowej fazie wysiłku o maksymalnej 
intensywności [22]. Zarówno kreatyna, jak i fosfo-
kreatyna są metabolizowane do kreatyniny i w tej 
postaci wydalane z moczem. Zaobserwowano, że  
z wiekiem zawartość kreatyny i fosfokreatyny  
w mięśniach maleje [23], co jest szczególnie widoczne  
u osób ze współistniejącą sarkopenią. Zawartość 
kreatyny w mięśniach jest również zależna od poziomu 
aktywności fizycznej [24]. W związku z tym spadek 
aktywności fizycznej obserwowany wśród osób w wieku 
podeszłym może dodatkowo wpływać na zmniejszenie 
zawartości kreatyny w mięśniach. Ponadto, niższe 
spożycie mięsa również będzie ku temu predysponowało 
[25]. Do tej pory odnotowano, że 5-dniowa 
suplementacja kreatyną w dawce 0,3 g na kilogram masy 
ciała spowodowała 30% wzrost zawartości kreatyny  
w mięśniach u osób w wieku 58 lat ± 4 lata (n=4)  
[26], natomiast u osób starszych (70 ± 2,9 lat,  
n=7) zaobserwowano nieco niższy wzrost (7%) [27]. 
Jednak ze względu na małą wielkość próby i związany  
z tym brak reprezentatywności interpretacja obu tych 
badań jest ograniczona. Kiedy obok suplementacji  
(5 g dziennie) wdrożono trening oporowy, wzrost 
zawartości kreatyny wyniósł 30% u mężczyzn, a 17%  
u kobiet [28]. Jednak już sama tylko suplementacja 
okazała się skuteczna w zwiększaniu oporności mięśni  
na zmęczenie u osób w wieku podeszłym [29]. 
Natomiast jej wpływ na siłę mięśniową pozostaje 
niejednoznaczny [27, 29-30]. 

Warto zwrócić uwagę, że kreatyna poprawia 
zdolnośc do wykonywania codziennych czynności co 
potwierdzono w badaniach [31]. Przy czym połączenie 
suplementacji z treningiem prowadzi do dodatkowej 
poprawy adaptacji do wysiłku niż sam tylko trening  
[30, 32], aczkolwiek taka zależność nie zawsze była 
obserwowana [33]. Podobnie, większy przyrost 
beztłuszczowej masy ciała odnotowywano u osób 
starszych kiedy trening oporowy był dodatkowo 
wspomagany suplementacją kreatyny [30, 34-35]. 
Długotrwała podaż kreatyny zmniejszała także utratę 
masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym [36]. 

W meta-analizie podsumowującej 13 różnych badań 
potwierdzony został pozytywny wpływ suplementacji 
kreatyną w połączeniu z treningiem oporowym na masę 
mięśniową i siłę w kończynach górnych oraz gęstość 
mineralną kośćca u osób starszych [35]. W związku  
z licznymi korzyściami płynącymi z suplementacji 
kreatyną, została ona uznana jako środek znajdujący 
zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu sarkopenii [37]. 
Mechanizm hipertroficznego działania kreatyny polega 
w głównej mierze na poprawie uwodnienia komórek, 
aktywacji transkrypcji genów miogenicznych oraz genów 
dla ciężkiego łańcuch miozynowego [38]. 

Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że wyższa zawartość 
kreatyny w mózgu korzystnie wpływa również  
na sprawność umysłową. Kreatyna w mózgu, podobnie 
jak w mięśniach, jest donorem grupy fosforowej  
do resyntezy ATP [39]. Badania McMorris i wsp. [40] 
wykazały, że tygodniowa suplementacja kreatyną  
(5 g dziennie) skutecznie poprawiła pamięć i funkcje 
poznawcze u osób w wieku podeszłym (n=15, 76,4 ± 8,5 
lat). Mechanizm takiego działania nie został jednak 
jeszcze dobrze poznany. Dodatkowo rozpatruje się 
korzystny wpływ kreatyny na objawy licznych chorób 
pojawiających się z dużą częstotliwością u osób  
w podeszłym wieku, takich jak choroba Parkinsona, 
Alzheimera, czy udar mózgu [41].  
 
Aminokwasy rozgałęzione jako czynnik zwiększający 
syntezę białek mięśniowych 

Aminokwasy rozgałęzione (ang. branched-chain 
amino acid, BCAA) należą do aminokwasów białkowych 
posiadających boczny łańcuch alifatyczny, zalicza się do 
nich: leucynę, izoleucynę i walinę. Dzięki przypisanemu 
im działaniu anabolicznemum zyskały popularność 
głównie w grupie sportowców, ale także w celu 
ograniczenia utraty tkanki mięśniowej powodowanej 
chorobą, unieruchomieniem oraz starzeniem się 
organizmu [42-44]. Szczególnie ważna jest anaboliczna 
rola leucyny, poprzez jej wpływ na kinazę mTOR, 
zwiększający fosforylację kinazy p70-S6 (S6K1) oraz 
białka wiążącego eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 
4E (eIF4E binding protein 1, 4E-BP1) [45]. Leucyna należy 
do aminokwasów egzogennych, a do jej źródeł 
żywieniowych zalicza się mięso, ryby, nabiał, soję  
i orzechy [46]. Zaobserwowano, że z wiekiem zwiększa 
się oporność mięśni na żywieniowe bodźce anaboliczne, 
co oprócz większej utraty tkanki mięśniowej, będzie 
predysponowało do rozwoju sarkopenii [47-48].  
W związku z tym, proponuje się suplementację BCAA 
jako bodziec pobudzający syntezę białek mięśniowych  
u osób starszych oraz ograniczający procesy kataboliczne 
[49]. Suplementacja mieszaniną aminokwasów egzogen-
nych wzbogaconych w 3,5 g leucyny w połączeniu  
z treningiem oporowym zwiększyła odpowiedź anabo-
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liczną oraz wrażliwość mięśni na aminokwasy egzogenne 
w grupie starszych mężczyzn (n=7, średni wiek:  
71 ± 3 lata) w porównaniu do grupy (n=8, średni wiek:  
74 ± 2 lata), która otrzymywała jedynie 1,85 g leucyny 
[50]. Podobnie, w badaniach krzyżowych (grupa, która 
najpierw otrzymywała BCAA, potem placebo: n=27, 
średni wiek: 78,4 ± 7,8 lata; grupa, która najpierw 
otrzymywała placebo, a potem BCAA: n=25, średni wiek: 
80,4 ± 8,9lat) połączenie treningu z suplementacją BCAA 
w dawce 6 g dziennie sprzyjało zwiększeniu siły  
w kończynach dolnych o ~ 10% w porównaniu z placebo 
(maltodektryna) [51]. Kim i wsp. [52] wykazali,  
że 3 miesięczna interwencja wśród kobiet w wieku 75 lat 
i starszych, która polegała na wprowadzeniu dwóch 
jednogodzinnych sesji treningowych w tygodniu oraz 
codzienna suplementacja 6 g BCAA (n=38) istotnie 
zwiększyła siłę i masę mięśniową w porównaniu do 
grupy poddanej jedynie treningowi (n=39). 

Zaobserwowano również, że osoby w starszym 
wieku wymagają wyższej podaży BCAA niż osoby 
młodsze w celu zoptymalizowania syntezy białek 
mięśniowych [17]. Zwiększenie podaży leucyny do 41% 
zawartości w 6,7 g preparatu aminokwasów 
egzogennych skutkowało większą odpowiedzią 
anaboliczną u osób starszych (grupa otrzymująca 
preparat 26% leucyny: n=10, średni wiek: 66,7 ± 2,0 lata; 
grupa otrzymująca preparat 41% leucyny: n=10, średni 
wiek: 66,5 ± 2,2 lata), ale nie miało dalszego wpływu na 
syntezę białek mięśniowych u osób młodszych  
w porównaniu z preparatem zawierającym 26% leucyny 
(grupa otrzymująca preparat 26% leucyny: n=8, średni 
wiek: 30,6 ± 2,0 lata; grupa otrzymująca preparat 41% 
leucyny: n=8, średni wiek: 28,8 ± 2,6 lata) [53]. Ponadto, 
podaż podobnej dawki aminokwasów egzogennych (7 g) 
skutkowała mniejszą odpowiedzią anaboliczną u osób 
starszych (~ 68 lat) niż u osób młodych (~ 31 lat) [17]. 
Natomiast już sam dodatek leucyny do posiłków (4 g na 
posiłek w 3 posiłkach dziennie) w grupie osób starszych 
(średnia wieku i liczebość nie podana) spożywających 
ilości białka zgodne z zaleceniami (0,75-0,85 g białka na 
kg masy ciała na dzień) przez okres dwóch tygodni 
zwiększało odpowiedź anaboliczną [54].  

Bezpieczny poziom spożycia (UL) leucyny dla osób  
w wieku podeszłym nie został jednoznacznie ustalony 
[55]. Sugeruje się, że wartość UL wyznaczona dla osób 
młodych na poziomie 500 mg ∙ kg-1 ∙ d–1, czyli 35 g/d dla 
osoby ważącej 70 kg wydaję się odpowiednia również 
dla starszych [55]. Aczkolwiek bardziej ostrożne 
podejście proponuje nieco niższe dawki: 351 500 mg ∙  
kg-1 ∙ d–1, czyli 24,5 g/d dla osoby ważącej 70 kg [55]. 
Taka podaż nie powinna stwarzać dodatkowego 
zagrożenia zdrowotnego, a wykazano, że nawet niższe 
dawki mogę mieć korzystny efekt na siłę i masę 

mięśniową u osób starszych, nie wliczały one jednak 
podaży tego aminokwasu ze zwyczajową dietą [53-54].  
 
Czy suplementacja HMB znajduje zastosowanie  
w prewencji i leczeniu sarkopenii osób starszych? 

Kwas beta-hydroksy-beta-metylomasłowy (HMB) 
jest metabolitem wyżej opisanej leucyny, w organizmie 
ludzkim ok. 5% leucyny jest przetwarzana do HMB [56]. 
Sugeruje się, że HMB w dwojaki sposób może wpływać 
na utratę tkanki mięśniowej: zwiększając syntezę białek 
mięśniowych poprzez stymulację szlaków anabolicznych 
oraz ograniczając proteolizę poprzez hamujący wpływ na 
szlaki kataboliczne [57]. 

Vukovich i wsp. [58] wykazali, że 8-tygodniowa 
interwencja podczas, której został prowadzony trening 
(5 jednostek treningowych tygodniowo) oraz suple-
mentacja solą wapniową HMB (CaHMB) w dawce  
3 g dziennie sprzyjała większemu wzrostowi masy 
beztłuszczowej i wyższej utracie tkanki tłuszczowej  
w porównaniu do grupy placebo u osób w wieku 
podeszłym (n=31, średnia wieku 70 ± 1 lat).  

Stout i wsp. [59] porównywali natomiast 
skuteczność suplementacji CaHMB u osób starszych  
(w wieku 65 lat i więcej (średnia wieku nie podana) 
poddanych treningowi oporowemu (grupa placebo: 
n=22, grupa CaHMB: n=20) oraz u osób niećwiczących 
(grupa placebo: n=24, grupa CaHMB: n=24). Po 
suplementacji 3 g CaHMB dwa razy dziennie 
zaobserwowano 2,2% przyrost beztłuszczowej masy 
ciała. Natomiast po wprowadzeniu dodatkowego 
treningu siłowego, w grupie suplementującej CaHMB 
dwa razy dziennie po 3 g zaobserwowano 4,3% wzrost 
beztłuszczowej masy ciała oraz poprawę siły uchwytu 
dłoni w skurczu izometrycznym o ~ 10%, a także wyniku 
w teście „Wstań i idź” („Get up and go”). HMB znajduje 
również zastosowanie w zapobieganiu ubytkom masy 
mięśniowej spowodowanym unieruchomieniem w łóżku 
(grupa suplementująca HMB: n=11, średnia wieku:  
67,4 ± 1,4 lat; grupa kontrolna: n=8, średnia wieku:  
67,1 ± 1,7 lat) [60]. Podaż 3 g CaHMB dziennie podczas 
10-dniowego unieruchomienia w łóżku spowodowała 
ograniczenie ubytku tkanki beztłuszczowej, podczas  
gdy grupa placebo straciła w tym okresie średnio  
ok. 2 kg masy beztłuszczowej.  

Inne protokoły suplementacyjne skupiały się na 
łączeniu HMB z argininą i lizyną [61]. Po 12 tygodniach 
suplementacji 2 g HMB, 5 g argininy i 1,5 g lizyny 
zaobserwowano 17% poprawę w wyniku testu „Wstań  
i idź”, ponadto odnotowano wzrost siły mięśniowej  
w kończynach dolnych oraz siły uchwytu ręki w grupie 
osób starszych (n=77, średnia wieku: 76 ± 1.6 lat) [61].  
W podobnym badaniu codzienna podaż HMB  
w połączeniu z L-lizyną i L-argininą przez 12 miesięcy 
skutkowała 1,6% wzrostem masy komórkowej i 1,2% 
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wzrostem masy beztłuszczowej [62]. Tempo całkowitego 
obrotu białka w organizmie w grupie suplementacyjnej 
wzrosło o 8% w 3 miesiącu suplementacji i o 12% w 12 
miesiącu. W grupie placebo natomiast spadło o 11 i 9%, 
odpowiednio w 3 i 12 miesiącu badania. W meta-analizie 
podsumowującej dostępne wyniki badań nad wpływem 
HMB na zachowanie masy mięśniowej w grupie osób 
powyżej 65 roku życia, wykazano korzystny wpływ HMB 
na przyrost masy mięśniowej (0,352 kg) w porównaniu  
z placebo [63]. Nie wykazano natomiast wpływu  
na zawartość tkanki tłuszczowej, podważając tym 
samym jej zastosowanie w celu redukcji masy ciała  
u osób starszych. 
 
Podsumowanie 

Dostępne badania sugerują, że wdrożenie 
dodatkowej suplementacji u osób starszych wydaje się 
być skuteczną metodą zapobiegania i leczenia 
sarkopenii, choć aktualny stan wiedzy jest wciąż 

ograniczony i zasadne są dalsze badania w tym zakresie. 
Suplementacja preparatami białka sprzyja nasileniu 
odpowiedzi anabolicznej, przy czym najlepsze działanie 
obserwuje się dla białka serwatkowego, dzięki 
najwyższej zawartości aminokwasów egozgennych. 
Aminokwasy o rozgałęzionym łańcuchu bocznym,  
ze względu na dużą zawartość leucyny, działają jako 
bodziec pobudzający syntezę białek mięśniowych,  
a także ograniczający procesy kataboliczne. Suplemen-
tacja kreatyną zwiększa oporność mięśni na zmęczenie 
oraz poprawia zdolność do wykonywania codziennych 
czynności u osób w wieku podeszłym. Jej działanie jest 
jeszcze lepsze, kiedy suplementacja połączona jest  
z treningiem oporowym. Wykazano także, że suplemen-
tacja HMB ma korzystny wpływ na przyrost tkanki 
mięśniowej. Podsumowując, zastosowanie suplementa-
cji może stanowić alternatywę dla farmakologicznego 
leczenia sarkopenii, które związane jest często z poja-
wieniem się niekorzystnych skutków ubocznych. 
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WPŁYW DIETY I SUPLEMENTÓW DIETY NA PROCES STARZENIA SIĘ 
SKÓRY 
 
Influence of diet and dietary supplements on skin aging 
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Streszczenie 
Skóra jako najbardziej zewnętrzna warstwa naszego ciała jest bezpośrednio narażona na działanie szkodliwych 
czynników zewnętrznych, a zatem proces jej starzenia przebiega znacznie szybciej niż innych organów. Proces 
starzenia jest nie do powstrzymania i do odwrócenia, zatem warto skupić się zawczasu na jego prewencji  
i opóźnieniu. Na podstawie najnowszych badań wyszczególniono składniki odżywcze posiadające właściwości 
antyoksydacyjne, które mają potwierdzone działanie przeciwzapalne i opóźniające procesy starzenia. Warto również 
zwrócić uwagę na istotę aktywności fizycznej, która m.in. wspiera transport substancji odżywczych do komórek.  
Artykuł stanowi przegląd publikacji baz medycznych z lat 2000-2015, które dotyczyły wpływu żywności  
i suplementów diety na proces starzenia się skóry.  
 
Słowa kluczowe: dieta anty-aging, starzenie się skóry, antyoksydanty 
 

Abstract 
The skin as the top layer of our body is directly exposed to harmful external factors, and therefore the aging process 
is much faster than other organs. The aging process cannot be stopped and reversed, so it is worth to focus  
in advance on the prevention and delay. Based on the latest research specified nutrients having antioxidant 
properties that have proven anti-inflammatory and anti-aging. It should also pay attention to the essence of physical 
activity, which, among others, supports the transport of nutrients to the cells.The article is a review of medical 
databases publications from the years 2000-2015, which concerned the impact of food and nutritional supplements 
for skin aging process. 
 
Keyword: anty-aging diet, sking aging, antioxidants  

 
 
Wstęp 

Skóra jako najbardziej zewnętrzna powłoka ciała 
jest bezpośrednio narażona na działanie szkodliwych 
czynników zewnętrznych. Dlatego też proces jej 
starzenia przebiega znacznie szybciej niż innych 
organów. W zależności od przyczyny można wyodrębnić 
kilka rodzajów starzenia się skóry: starzenie 
wewnątrzpochodne (związane  z wiekiem i gospodarką 
hormonalną), starzenie mimiczne oraz starzenie 
zewnątrzpochodne (powstające pod wpływem takich 
czynników zewnętrznych jak: promieniowanie UV, 
temperatura, dym tytoniowy). Ponadto, biorąc pod 
uwagę fakt, że proces ten przebiega w podobny sposób 
u ogółu populacji danego gatunku, można  

 
 
wywnioskować, że jego przebieg ma podłoże 
genetyczne. Stwierdza się zatem, że proces starzenia się 
skóry ma charakter wieloczynnikowy, na którego 
przebieg wpływają zarówno czynniki genetyczne,  
jak i środowiskowe. Starzenie się skóry obejmuje  
zmiany właściwości fizjologicznych, morfologicznych 
oraz fizycznych poszczególnych warstw skóry. Naskórek 
staje się cienki, w skórze właściwej maleje liczba włókien 
kolagenowych, naczyń krwionośnych oraz gruczołów 
potowych i łojowych, a podskórna tkanka tłuszczowa 
zanika. To prowadzi do zaburzenia termoregulacji, 
suchości skóry i do spadku elastyczności i wytrzyma- 
łości skóry. Efektem końcowym jest powstawanie 
zmarszczek [1]. 
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Fotostarzenie się skóry 

Fotostarzenie to proces starzenia się skóry pod 
wpływem światła nasilany działaniem innych czynników 
środowiskowych (np. palenie tytoniu, stres, niewłaściwa 
dieta, zanieczyszczenia powietrza). Promieniowanie  
UV jest niewątpliwie jednym z najsilniejszych czynników 
uszkadzających skórę, prowadzący do przedwczesnego 
jej starzenia. Zmiany powstające pod wpływem działania 
promieni UVB obejmują przede wszystkim naskórek, 
natomiast promieni UVA – skórę właściwą. W procesie 
fotostarzenia skóra nabiera innego wyglądu niż w wyni-
ku starzenia fizjologicznego: oprócz zjawiska suchości  
i mniejszej elastyczności, pojawiają się głębokie 
zmarszczki i bruzdy oraz liczne zmiany barwnikowe [2]. 
 
Proces starzenia się skóry a dieta anty-aging 

Pojawia się coraz więcej badań wskazujących  
na istotne znaczenie poszczególnych składników diety  
w celu prewencji starzenia się skóry. Opracowano  
tzw. dietę anty-aging spowalniającą tempo 
postępowania tego procesu. Duży nacisk kładzie się  
na podaż antyoksydantów (substancje wykazujące 
zdolność do eliminowania wolnych rodników  
z organizmu), do których należy m.in. witamina  
C, witamina E, karotenoidy, polifenole i koenzym  
Q10 oraz witaminy D, niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczonych (NNKT) czy kolagenu.  

 
Witamina C 

Witamina C (inaczej kwas L-askorbinowy) to 
witamina rozpuszczalna w wodzie o silnym działaniu 
przeciwutleniającym. W wyniku etapowej donacji 
elektronu powstaje wolny rodnik askorbylowy, który 
dzięki swojej wysokiej stabilności, może posłużyć jako 
substancja niszcząca inne reaktywne formy tlenu, które 
posiadają destrukcyjny wpływ na stan skóry. Ponadto 
kwas L-askorbinowy stymuluje syntezę kolagenu, 
uczestniczy w procesie dojrzewania i regeneracji tkanki 
łącznej, zwiększa gęstość i elastyczność skóry właściwej. 
Badania na kobietach w wieku 40-74 lat wykazały, że im 
więcej witaminy C dostarcza się z dietą, tym mniejsze 
ryzyko wystąpienia w suchości starczej oraz zmarszczek 
[3]. Organizm ludzki w przeciwieństwie do większości 
zwierząt  nie jest w stanie sam syntetyzować  
tej witaminy, musi być ona zatem dostarczana wraz  
z pożywieniem. Bogatym jej źródłem są owoce 
cytrusowe, czarna porzeczka, brokuły, natka pietruszki 
czy papryczka chilli [4-5]. 

 
Witamina E 

Witamina E to grupa 8 rozpuszczalnych w tłuszczach 
związków chemicznych zwanych tokoferolami i toko-
trienolami. W organizmie człowieka największą rolę 
odgrywa α-tokoferol wykazujący najsilniejszą aktywność 

biologiczną. Jako silny przeciwutleniacz, hamuje 
utlenianie fosfolipidów błon komórkowych i dzięki temu 
stabilizuje błonę komórkową. Warto zaznaczyć, że 
witamina E działa synergistycznie z witaminą C jako 
antyoksydanty. Podczas reakcji z wolnymi rodnikami 
witamina E ulega utlenieniu, co zahamowuje jej 
aktywność i wymaga jej regeneracji. Wtedy wolne 
rodniki zwalcza witamina C, aż do momentu pełnej 
regeneracji α-tokoferolu. To zjawisko może tłumaczyć 
wynik badania, w którym wykazano, że nawet duże 
dawki witaminy E i witaminy C w monoterapii nie 
zapewniały większej ochrony przed promieniowaniem 
UV. Natomiast w przypadku terapii łączonej ochrona  
ta była znacznie większa, co stwierdzono na podstawie 
wyższej minimalnej dawki UV wywołującej nasilony 
rumień skórny po upływie 24h  (minimalna dawka 
rumieniowa) [6-7]. Witamina E jest lepiej przyswajalna  
w formie naturalnej niż w formie syntetycznej. Jej 
głównymi źródłami pokarmowymi są nasiona pszenicy, 
olej słonecznikowy, kukurydziany i sojowy oraz zielone 
warzywa liściaste, orzechy i żółtka jaj.  

 
Karotenoidy 

Karotenoidy to barwniki pochodzenia roślinnego, 
do których zaliczamy takie związki jak: α- i β-karoten, 
likopen, fitoten, fitofluen, astaksantyna, zeaksantyna,  
α- i β-kryptoksantyna oraz retinol. Należą do 
prekursorów witaminy A i stanowią główne jej źródło  
w diecie człowieka. Substancje te są silnymi anty-
oksydantami i wykazują właściwości fotoprotekcyjne. 
Najlepiej przebadanym przedstawicielem karotenoidów 
jest β-karoten. Podstawową jego rolą jest aktywacja 
prowitaminy A oraz walka z wolnymi rodnikami.  
Jak wskazują badania, wykazuje on także działanie 
fotoprotekcyjne [8-9], a skuteczność tego działania 
zależy od dawki i czasu trwania leczenia, co przekłada się 
na wyższe stężenia karotenoidów w skórze [10-11]. 
Ponadto w jednym z badań wykazano, że w fibroblastach 
β-karoten może skutecznie spowalniać mutacje 
mitochondrialnego DNA powstające po naświetleniu 
promieniami UV [12]. Podstawowymi źródłami  
β-karotenu są żółte i czerwone warzywa oraz owoce,  
a także ciemnozielone warzywa liściaste: marchew, 
słodkie ziemniaki, dynia, pietruszka naciowa, szpinak, 
papryka, brokuł, morela, mango, papaja, pomidor.  

Również likopen, zawarty w czerwonych owocach  
i warzywach takich jak: pomidor, arbuz, papaja, 
wykazuje działanie ochronne przed poparzeniami 
słonecznymi. Po ekspozycji na promieniowanie  
UV substancja ta ulega intensywniejszemu rozkładowi 
niż β-karoten, co wskazuje na jego rolę w zmniejszaniu 
stresu oksydacyjnego w tkankach [13]. Likopen jest także 
substancją o udowodnionym działaniu przeciwnowotwo-
rowym [14]. Warto zaznaczyć, że przyswajalność tej 
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substancji zwiększa się pod wpływem obróbki termicznej 
oraz w obecności tłuszczów [15]. 

Kolejnym przedstawicielem grupy karotenoido-
wców jest astaksantyna występująca w drożdżach, 
niektórych rybach oraz owocach morza. Występuje także 
powszechnie w ciele glonów, u których pełni funkcję 
ochronną przed promieniowaniem UV. Dla człowieka 
wykazuje również szereg korzystnych działań. 
Astaksantyna posiada silny potencjał biologiczny, gdyż 
może zapobiegać niekorzystnym zmianom w aktywności 
peroksydazy glutationowej i dysmutazy ponadtlenkowej 
wywołanym przez promieniowanie UV. Wykazuje także 
silne działanie ochronne przeciwko promieniowaniom 
UV i przeciwko powstawaniu zmian przez nie 
wywoływanych. Jej potencjał fotoochronny wydaje się 
być nawet większy niż β-karotenu [4, 16]. 

Retinol to substancja rozpuszczalna w tłuszczach, 
posiadająca dwa aktywne metabolity: retinaldehyd  
i kwas retinowy. Retinaldehyd bierze udział w procesach 
widzenia. Retinol jest niezbędny do prawidłowego 
działania organizmu, niestety nie jesteśmy w stanie go 
syntezować. Jego pokarmowe źródła to: wątroba, mleko, 
żółtka jaj, sery i tłuszcz rybi. Naturalnie występująca 
witamina A (retinol) oraz jej syntetyczny odpowiednik 
wykazują się podobnym działaniem biologicznym. 
Witamina ta jest niezbędna do prawidłowego wzrostu  
i różnicowania keratynocytów, dlatego jej niedobór 
objawia się najczęściej suchą, zrogowaciałą i łuszczącą 
się skórą oraz paznokciami i włosami podatnymi  
na złamania. Powszechnie witamina A używana jest  
w preparatach do stosowania miejscowego. Pochodne 
witaminy A wykazują szereg działań na skórę: wygładzają 
ją, poprawiają spoistość naskórka i redukują naskórek 
zrogowaciały, redukują objawy fotostarzenia i wygładza-
ją zmarszczki mimiczne. Niemniej jednak suplementacja 
retinolu i jego pochodnych w celu zapobiegania starze-
nia się skóry nie jest zalecana [17]. 

 
Witamina D 

Synteza witaminy D w skórze jest głównym  
jej źródłem dla naszego organizmu. Pod wpływem 
promieniowania UVB dochodzi do konwersji  
7-dehydroksycholesterolu do cholekalcyferolu (witamina 
D3), który podlega następnie dalszym przemianom  
w wątrobie i nerkach. Małe ilości witaminy D2 i D3 mogą 
być dostarczane wraz z mięsem ryb (łosoś, dorsz, śledź, 
makrela, sardynki), tranem, wątrobą, żółtkiem jaja lub 
niektórymi grzybami. W krajach europejskich dodatkowo 
wzbogaca się niektóre produkty w celu zapobiegania 
ewentualnym niedoborom. Witamina D ma znaczący 
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jej 
aktywny metabolit – 1,25-dihydroksycholekalcyferol 
(1,25(OH)2D3) chroni komórki skóry przed apoptozą 
spowodowaną promieniowaniem UV, hamuje aktywację 

kinazy białkowej wywołanej stresem oraz hamuje 
wytwarzanie interleukiny IL-6, przez co chroni skórę 
przed uskodzeniami [18]. Ponadto wykazuje działanie 
przeciwnowotworowe [19]. Wraz z wiekiem maleje 
zdolność skóry do syntezy witaminy D3, co może 
doprowadzić do jej niedoborów. Chang i wsp. w swoich 
badaniach przeprowadzonych na kobietach powyżej  
40 roku życia wykazują, że istnieje korelacja między 
starzeniem się skóry a niskim poziomem prekursora 
witaminy D – 25-hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D3). 
Niemniej jednak potrzeba więcej badań nad tą 
zależnością [20]. 

Polifenole 
Polifenole to grupa związków chemicznych o silnym 

działaniu antyoksydacyjnym. Wraz z dietą jesteśmy  
w stanie dostarczyć spore ilości tych związków, gdyż 
występują one powszechnie w żywności, w wielu 
owocach i warzywach a także w winie, kakao czy 
herbacie. Niestety wykazano, że obróbka termiczna 
przyczynia się do znacznego obniżenia ich ilości  
w produktach [4]. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono 
wiele badań nad mechanizmem działania polifenoli. 
Związki te mają na pewno zdolność do obniżania stresu 
oksydacyjnego, dzięki czemu chronią DNA przed 
uszkodzeniem. Ponadto chronią przed szkodliwym 
promieniowaniem UV [21].  

Wśród polifenoli na szczególną uwagę zasługuje 
resweratrol. Jego  najbogatszym źródłem są owoce 
czerwonych winogron oraz czerwone wina. Resweratrol 
wykazuje silne działanie przeciwutleniające, przeciw-
zapalne i przeciwnowotworowe [22]. Ma również 
udowodnione działanie w prewencji chorób sercowo-
naczyniowych [23].  

Zielona herbata dzięki zawartości dużej ilości 
polifenoli (w szczególności katechin i flawonoli) również 
może pełnić rolę ochronną przed starzeniem. Badania 
wykazały, że dzięki obecności galusanu epigallokatechiny 
(EGCG) wyciąg z zielonej herbaty wykazuje także 
działanie przeciwzapalne i redukuje rumień skóry po 
kontakcie z nadmiernym promieniowaniem UV [24-25]. 
 
Ubichinon (koenzym Q10) 

Ubichinon jest endogennym związkiem 
witaminopodobnym, rozpuszczalnym w tłuszczach. 
Znajduje się w większości komórek eukariotycznych  
i jako składnik łańcucha transportu elektronów  
bierze udział w procesie wytwarzania ATP w procesie 
oddychania tlenowego. Koenzym Q10 (CoQ10) jest także 
silnym przeciwutleniaczem. Jego wysokie stężenie 
znajduje się w zewnętrznej warstwie naskórka, gdzie 
działa jako ochrona „pierwszej linii”. W diecie bogatym 
jego źródłem są tłuste ryby, podroby i pełnoziarniste 
produkty. Należy pamiętać, że jako substancja 
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rozpuszczalna w tłuszczach, lepiej wchłaniany jest  
z posiłkami tłustymi. Niezbędną ilość koenzymu Q10 
można pozyskać dzięki zbilansowanej diecie, niemniej 
jednak istnieje na rynku wiele suplementów i wiele 
kosmetyków zawierających ten związek. Doświadczenia 
wykazały konieczność suplementowania ubichinonu  
w razie niedoboru [26]. Wykazano na szczurach,  
że suplementacja koenzymem Q10 podnosi poziom jego 
homologów, dzięki czemu dochodzi do redukcji ilości 
białek stresu oksydacyjnego i do wzrostu potencjału 
antyoksydacyjnego [27]. W badaniach na ludziach z kolei 
pokazano, że codzienne przyjmowanie 50mg witaminy  
E, CoQ10 oraz selen i stosowanie dodatkowo prepara-
tów miejscowych, skutecznie zwiększa poziom CoQ10  
w naskórku [4].  

 
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 

Wśród niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (NNKT) najpowszechniej występującym 
kwasem jest kwas linolowy (omega-6), który bierze 
udział w utrzymywaniu bariery dla wody w naskórku. 
Dlatego jego niedobór prowadzi do nadmiernej utraty 
wody, a z to kolei może mieć istotny związek na proces 
starzenia się skóry. W badaniu obejmującym 4025 kobiet 
w wieku 40-74 lat wykazano, że wyższe spożycie kwasu 
linolowego wiąże się z niższym prawdopodobieństwem 
wystąpienia atrofii skóry i suchości starczej [3]. Oprócz 
kwasu linolowego do NNKT zaliczamy także kwas  
α- i δ-linolenowy, arachidonowy, eikozapentaenowy  
i dokozaheksaenowy. Występują w wielu produktach 
żywnościowych: rybach, owocach morza, olejach, oliwie, 
algach i ziarnach chia. W badaniu pokazano,  
że suplementacja 4g kwasu eikozapentaenowego 
(omega-3) wyraźnie zwiększa MED czyli minimalną 
dawkę rumieniową UV. Wykazano także, że promienio-
wanie UV słabiej indukuje ekspresję białka p53, króre 
jest markerem uszkodzenia DNA [28]. 

 
Kolagen 

Kolagen jest głównym białkiem tkanki łącznej, 
stanowi 1/3 całkowitej masy białka w naszym organizmie. 
Jest bardzo ważnym elementem skóry, odpowiada  
za jej elastyczność i wytrzymałość [29]. Wraz z wiekiem 
obniża się tempo syntezy kolagenu, zmniejsza się 
również aktywność enzymów biorących udział w jego 
przemianach, a co więcej same włókna kolagenu stają 
się cieńsze. To z kolei prowadzi do spadku elastyczności 
skóry i w dużej mierze przyczynia się do powstawania 
zmarszczek [2]. Do tej pory większość preparatów 
kolagenów była stosowana w  profilaktyce schorzeń 
układu ruchu (głównie części chrzęstno-stawowej).   
W ostatnich latach jednak na rynku pojawia  
się coraz więcej suplementów zawierających kolagen, 
które znajdują zastosowanie w pielęgnacji skóry,  

a w szczególności profilaktyki jej starzenia. Doniesienia 
naukowe zdają się potwierdzać skuteczność tych 
preparatów. Badania in vitro na liniach komórkowych 
wykazały wzmożoną syntezę kolagenu pod wpływem 
aminokwasów, z których kolagen jest zbudowany 
(arginina, glicyna, hydroksyprolina) [30]. Opisano także 
wzrost nawilżenia skóry po przyjmowaniu gotowego 
hydrolizatu kolagenowego [31]. W badaniach na 
ludziach zaobserwowano znaczący i utrzymujący się 
przez ponad 4 godziny wzrost stężenia we krwi 
peptydów wchodzących w skład  kolagenu [32]. Nowsze 
badania na szczurach również dostarczają dowodów na 
korzystny wpływ suplementacji hydrolizatów kolagenu 
bydlęcego i rybiego na białka macierzy pozakomórkowej. 
Wykazano, że pod wpływem hydrolizatu wzrosła ilość 
samego kolagenu i ponadto obniżyła się ilość enzymów 
odpowiedzialnych za jego degradację [33-34]. Należy 
mieć na uwadze fakt, że spożywanie nadmiernych ilości 
kolagenu niesie ze sobą ryzyko pojawienia się skutków 
ubocznych takich jak reakcje alergiczne w odpowiedzi  
na kolagen czy też hiperkalcemia i związane z nią zabu-
rzenia funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego 
oraz nerwowego [35]. 

 
Aktywność fizyczna 

Z racji że aktywność fizyczna jest podstawą 
współczesnej piramidy żywieniowej, warto również 
zwrócić uwagę na jej wpływ na proces starzenia  
się skóry. Wraz z wiekiem spada przepływ krwi  
przez naczynia, m.in. z powodu obniżenia poziomu 
tlenku azotu w naczyniach krwionośnych. Wykazano,  
że regularne treningi chronią przed tym zjawiskiem,  
a tym samym wspomagają transport substancji 
odżywczych do komórek [36-37]. Ponadto aktywność 
fizyczna może również chronić przed nadmierną utratą 
kolagenu i tym samym wpływać na większą elastyczność 
skóry w wieku podeszłym [38]. 

 
Podsumowanie 

Niestety starzenie jest procesem nieodwracalnym  
i nie można go zatrzymać. Badania sugerują jednak,  
że mamy wpływ na przebieg tego procesu, gdyż możemy 
go opóźnić poprzez modyfikację czynników środowi-
skowych: niepalenie tytoniu, unikanie stresów, ochrona 
przeciwsłoneczna, odpowiednia ilość snu oraz zbilanso-
wana dieta. Na podstawie dostępnych badań można 
wywnioskować, że najważniejszą rolę odgrywa wzboga-
canie diety w pokarmy będące źródłem antyoksydantów. 
Substancje te mają potwierdzone działanie przeciwza-
palne i opóźniające procesy starzenia. Należy  
zatem pamiętać o spożywaniu owoców i warzyw,  
o odpowiedniej podaży wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych i regularnej aktywności fizycznej.  
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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. 
 
Słowa kluczowe: niedożywienie, diagnostyka, starość 
 

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. 
 
Keywords: malnutrition, diagnosis, old age 

 
 
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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Streszczenie 
Kacheksja to złożony zespół metaboliczny występujący w przebiegu określonej choroby podstawowej. Jego cechą 
charakterystyczną jest obecność stanu zapalnego, ubytek masy mięśniowej oraz mogące jednocześnie wystąpić 
zmniejszenie zapasów tkanki tłuszczowej. Kluczowym kryterium diagnostycznym jest stwierdzenie co najmniej  
5% niezamierzonego ubytku masy ciała, w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie. Najczęstszym powodem 
hospitalizacji osób starszych w Polsce jest niewydolność serca. Wystąpienie kacheksji w jej przebiegu znacznie 
zwiększa ryzyko śmierci. Na patomechanizm kacheksji sercowej składają się między innymi: zmiany w przewodzie 
pokarmowym upośledzające wchłanianie składników pokarmowych, zaburzenie równowagi metabolicznej 
polegające na nasileniu katabolizmu przy równoczesnym osłabieniu procesów anabolicznych oraz zwiększenie 
aktywacji układu współczulnego. Wczesne rozpoznanie kacheksji i rozpoczęcie leczenia umożliwia wyrównanie 
powstałych zaburzeń. Do niefarmakologicznych metod leczenia należy interwencja żywieniowa, obejmująca m.in. 
zwiększoną podaż energii i białka. Celem pracy był przegląd badań dotyczących kacheksji w przebiegu niewydolności 
serca u osób starszych  
 
Słowa kluczowe: kacheksja sercowa, niewydolność serca, osoby starsze 
 

Abstract 
Cachexia is a complex metabolic syndrome occurring in patients in the course of a specific underlying disease.  
It is characterized by an inflammatory condition, reduction of muscle mass and there might be a concurrent loss  
of fat tissue. The key diagnostic criterion is a determination of at least 5% of unintended body mass loss in the period 
of 12 months prior to the examination. The most common reason for hospitalization of an elderly patients in Poland 
is a heart failure. Presence of cachexia in the course of this condition is a factor that significantly increases the risk  
of death. The pathophysiology of cardiac cachexia involves among others: changes in gastrointestinal tract which 
hinder the absorption of nutrients, metabolic imbalance which consists in an increased catabolism with a concurrent 
reduction of anabolic processes and an increased activation of a sympathetic nervous system. An early diagnosis  
of cachexia and commencement of treatment enables to fight with the arisen disorders. Non-pharmacologic 
methods of treatment consist of nutrition intervention that includes among others an increased energy and protein 
supply. The aim of the study was to review the research regarding cachexia in the course of heart failure in elderly 
people.  
 
Key words: cardiac cachexia, heart failure, elderly people 

 
 
Wprowadzenie 

Kacheksja jest złożonym zespołem metabolicznym 
powiązanym z występowaniem określonej choroby 
podstawowej. Charakteryzuje się ubytkiem masy 
mięśniowej z lub bez występującego zmniejszenia 
zapasów tkanki tłuszczowej [1]. Występowanie stanu  

 
 
zapalnego jest czynnikiem odróżniającym głodzenie  
proste od kacheksji. Niewystarczające pokrycie 
zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, 
podczas głodzenia prostego, powoduje uruchomienie 
mechanizmów, których celem jest ograniczenie 
wydatków energetycznych i ochrona białka mięśnio-
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wego. Tymczasem stan zapalny hamuje uruchomienie 
mechanizmów ochronnych, przyczyniając się do 
przyspieszonego ubytku masy tkanki mięśniowej  
i tłuszczowej [2]. Zmiany towarzyszące procesowi 
starzenia, mogą prowadzić do rozwoju kacheksji, 
więżącej się z: dłuższym pobytem pacjenta w szpitalu, 
większym ryzykiem wystąpienia powikłań, wyższymi 
kosztami leczenia i ryzykiem śmierci [1,3] Kacheksja 
występuje w przebiegu wielu chorób przewlekłych,  
w tym niewydolności serca, która jest najczęstszym 
powodem hospitalizacji osób starszych w Polsce [4,5]. 
Celem pracy jest przegląd badań dotyczących kacheksji 
w przebiegu niewydolności serca u osób starszych.  
 
Czynniki predysponujące do rozwoju kacheksji u osób 
starszych 

Osoby starsze są grupą szczególnie narażoną  
na występowanie kacheksji. Przyczynia się do tego, 
towarzyszący procesowi starzenia wzrost częstości 
występowania otyłości trzewnej, zmniejszenie stężenia 
hormonów płciowych, zmniejszenie aktywności limfo-
cytów regulatorowych, skutkujące rozwojem przewle-
kłego zapalenia o słabym nasileniu, zwanego zapaleniem 
starczym [6,7,8]. Duże znaczenie odgrywa także 
związany z wiekiem ubytek masy mięśniowej, który jest 
jednocześnie jednym z mechanizmów prowadzących  
do rozwoju pierwotnej sarkopenii. Z tego powodu 
większość pacjentów z rozpoznaną kacheksją, spełnia 
równocześnie kryteria diagnostyczne sarkopenii, 
natomiast wśród osób z rozpoznaną sarkopenią rzadko 
dochodzi do rozwoju kacheksji. Stopień zmniejszenia 
masy mięśniowej nie jest jednak wyznacznikiem ich  
siły, dlatego kryteria rozpoznania sarkopenii obejmują 
utratę masy mięśni szkieletowych oraz obniżenie ich  
siły lub sprawności fizycznej pacjenta [9]. Wyniki badań: 
Collaborative Research on Ageing in Europe (COURAGE) 
oraz World Health Organization Study on global AGEing 
and adult health (SAGE) przeprowadzonych łącznie  
w 8 krajach wśród 18363 osób starszych, oceniających 
częstość występowania sarkopenii i otyłości sarkopeni-
cznej, wykazały iż wyższa zawartość procentowa tkanki 
tłuszczowej jest związana z częstszym występowaniem 
sarkopenii i niższą masą mięśni szkieletowych [10].  
Do niezamierzonej utraty masy ciała predysponuje  
także częste w tej grupie osób współwystępowanie 
równocześnie kilku chorób przewlekłych. Fabbri i wsp. 
porównali spoczynkową przemianę materii (RMR – 
Resting Metabolic Rate) osób starszych w zależności od 
liczby zdiagnozowanych chorób przewlekłych. Średnia 
wartość RMR osób chorujących jednocześnie na cztery 
lub więcej przewlekłych schorzeń była wyższa niż osób 
zdrowych. Zdaniem autorów podwyższone wartości  
RMR mogą być wczesnym wskaźnikiem występowania  
w przyszłości wielochorobowości [11]. Ponadto stwier-

dzono zależną od liczby chorób relację pomiędzy 
obecnością schorzeń przewlekłych a występowaniem 
otyłości sarkopenicznej, podczas gdy obecność 
sarkopenii nie korelowała z wielochorobowością  
[10]. Częstość występowania kacheksji jest związana  
z wiekiem i stanowi czynnik pogarszający rokowanie  
[8]. W badaniu Arthur i wsp. średnia wieku pacjentów  
u których zdiagnozowano kacheksję wynosiła 67,95 lat, 
podczas gdy w grupie odniesienia średnia wieku była 
zdecydowanie niższa i wynosiła 48,10 lat. Kacheksja 
znacznie zwiększyła ryzyko zgonu w każdej grupie 
wiekowej, przy czym iloraz szans w grupie osób w wieku 
85+ lat był ponad dwu krotnie wyższy w porównaniu  
z grupą pacjentów w wieku 55-64 lat [3]. 
 
Definicja kacheksji i częstość występowania 

Zgodnie z opublikowanymi przez ESPEN (European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism) w 2016 
roku wytycznymi dotyczącymi definicji i terminologii 
żywienia klinicznego, kacheksja jest synonimem 
przewlekłego niedożywienia związanego z chorobą  
ze współistniejącym stanem zapalnym. Charakterysty-
czną cechą jest ubytek masy mięśniowej, któremu może 
towarzyszyć jednoczesne zmniejszenie masy tkanki 
tłuszczowej [12]. 

Zgodnie z opublikowanymi w 2008 roku przez grupę 
naukowców i klinicystów kryteriami diagnostycznymi, 
elementem kluczowym w rozpoznaniu kacheksji jest 
stwierdzenie co najmniej 5% ubytku masy ciała w czasie 
ostatnich 12 miesięcy lub krótszym. Ramy czasowe  
w zależności od choroby podstawowej mogą wynosić  
3-6 miesięcy w przypadku pacjentów z rozpoznaną 
chorobą nowotworową lub do12 miesięcy w przypadku 
pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, 
niewydolnością nerek, serca lub innymi przewlekłymi 
schorzeniami. Jeżeli brakuje dokumentacji dotyczącej 
zmiany masy ciała, autorzy sugerują rozważenie 
wykorzystania wskaźnika BMI (Body Mass Index), 
którego wartości < 20,0 kg/m2 są wystarczające do 
ustalenia diagnozy. Poza zmniejszeniem masy ciała 
konieczne jest także stwierdzenie obecności co najmniej 
trzech z następujących objawów [1]: 

 Obniżenie siły mięśniowej 

 Niski wskaźnik beztłuszczowej masy ciała 

 Zmęczenie 

 Anoreksja 

 Nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych: 
a) Wzrost stężenia białka C-reaktywnego  

> 5,0 mg/l 
b) Wzrost stężenia interleukiny 6 > 4,0 pg/ml 
c) Zmniejszenie stężenia hemoglobiny < 12 g/dl 
d) Zmniejszenie stężenia albumin < 3,2g/dl 

Częstość występowania kacheksji jest różna i zależy 
zarówno od przyjętych kryteriów diagnostycznych, jak  
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i od rodzaju choroby podstawowej. Odsetek pacjentów  
z kacheksją waha się od 10% w przypadku niewydolności 
serca lub reumatoidalnego zapalenia stawów, przez  
30% w przypadku różnych typów nowotworów do 50% 
w końcowej fazie przewlekłej niewydolności nerek. 
Biorąc pod uwagę roczną śmiertelność pacjentów  
z kacheksją najwyższy odsetek zgonów wynoszący  
20-60% dotyczy pacjentów z rozpoznaną chorobą 
nowotworową, na drugim miejscu znajdują się pacjenci  
z niewydolnością serca u których odsetek ten wynosi  
20-40%, natomiast najniższa wartość tego wskaźnika 
występuje wśród chorych na reumatoidalne zapalenie 
stawów i wynosi 5% [4]. 

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia  
z roku 2009 dotyczących wydatków związanych  
z finansowaniem hospitalizacji pacjentów powyżej 65 
roku życia, zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn, 
niewydolność serca była najczęstszym rozpoznaniem 
głównym [5]. Ponadto prawie ¼ pacjentów  
z niewydolnością serca w ciągu 30 dni od wypisu ze 
szpitala wymaga ponownej hospitalizacji. Kolejne 
przyjęcie do szpitala jest związane z wyższym ryzykiem 
śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny w późniejszym 
okresie czasu [13].  
 
Patomechanizm rozwoju kacheksji w niewydolności 
serca 
Zmiany w przewodzie pokarmowym 

Niewydolność serca poprzez aktywację 
współczulnego układu nerwowego, powoduje 
zmniejszenie przepływu krwi w krążeniu trzewnym. 
Wywołuje to strukturalne i funkcjonalne zmiany  
w przewodzie pokarmowym [14]. Valentowa i wsp. 
wykazali różnice między grubością ściany jelita  
a rodzajem niewydolności serca. Pacjenci z prawoko-
morową niewydolnością serca i podwyższonym 
ciśnieniem w prawym przedsionku, odznaczali się 
wyższymi wartościami tego parametru. Ponadto grubość 
ściany jelita dodatnio korelowała z występowaniem: 
obrzęków obwodowych, dyskomfortu w jamie brzusznej, 
poposiłkowego uczucia pełności i brakiem łaknienia. 
Zdaniem autorów przekrwienie bierne ściany jelita może 
przyczyniać się do upośledzonego wchłaniania 
składników pokarmowych co zwiększa ryzyko rozwoju 
kacheksji [15]. Częstym schorzeniem współistniejącym  
z niewydolnością serca jest anemia [16]. Do jej rozwoju 
przyczyniać się mogą różnorodne czynniki, w tym wyżej 
wspomniane zaburzenia powstające w przewodzie 
pokarmowym. Niedobór żelaza poprzez hamowanie 
erytropoezy może dodatkowo nasilać objawy 
niewydolności serca [14].  
 
 
 

Zaburzenie równowagi metabolicznej 
Nasilenie procesów katabolicznych 

Przewlekła niewydolność serca jest związana  
ze wzrostem stężenia cytokin prozapalnych takich jak: 
czynnik martwicy nowotworu α (TNF-α), interleukina-1 
(IL)-1 i IL-6. Wzrost stężenia tych mediatorów zapalenia, 
jest połączony z obniżonym lub podwyższonym 
stężeniem mediatorów przeciwzapalnych takich jak IL-10 
i transformujący czynnik wzrostu β 1 (TGF-β1). 
Mechanizm tego zjawiska nie został jeszcze dokładnie 
poznany. Przypuszcza się jednak, iż do rozwoju stanu 
zapalnego przyczynia się niedotlenienie i obrzęk ściany 
jelita będący następstwem przekrwienia żylnego. 
Obecność obrzęku promuje przenikanie lipopolisa-
charydu bakteryjnego (LPS) do krążenia systemowego, 
gdzie indukuje on produkcje TNF-α i innych mediatorów 
zapalnych [17,15]. Hipotezę tą popierają wyniki badania 
Valentowej i wsp. w którym grubość ściany jelita 
korelowała dodatnio z stężeniem oznaczonego metodą 
wysokoczułą białka C-reaktywnego (hsCRP) w surowicy 
krwi [15]. TNF-α odgrywa także ważną rolę w procesie 
utraty masy mięśniowej. Cytokina ta aktywuje zależny 
od złożonych kompleksów białkowych, tak zwanych 
proteasomów, rozkład białek w mięśniach poprzecznie 
prążkowanych i innych tkankach [17]. Nakagomi i wsp. 
badając związek pomiędzy stanem odżywienia 
pacjentów z niewydolnością serca a wskaźnikami 
procesu zapalnego zauważyli iż, zarówno produkowany 
przez monocyty TNF α, jak i wzrost stężenia CRP  
w surowicy krwi są istotnie skorelowane z gorszym 
stanem odżywienia [18]. 

Cechą charakterystyczną niewydolności serca jest 
wzrost aktywacji układu współczulnego przy jedno-
czesnym osłabieniu odpowiedzi przywspółczulnej [19]. 
Wśród pacjentów z rozpoznaną niewydolnością serca 
obserwuje się wzrost stężenia angiotensyny II. Hormon 
ten pobudza syntezę noradrenaliny w zakończeniach 
włókien adrenergicznych [20]. Zarówno adrenalina, jak  
i noradrenalina powodują przesunięcie metabolizmu  
w stronę procesów katabolicznych, co prowadzi do 
zwiększenia spoczynkowego wydatku energetycznego 
[19]. Stosowane w terapii niewydolności serca leki  
z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI – 
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors), poprzez 
zmniejszanie stężenia angiotensyny II we krwi wykazują 
działanie hipotensyjne, tym samym wpływają korzystnie 
na przebieg choroby [20]. Kolejną grupą leków mogącą 
opóźnić lub zapobiec rozwojowi kacheksji są leki 
blokujące receptory β-adrenergiczne, które poprzez 
hamowanie aktywności układu współczulnego, 
zmniejszają śmiertelność całkowitą oraz ryzyko hospitali-
zacji z przyczyn sercowo-naczyniowych [17,20]. 
Kardiomiocyty pod wpływem bodźca jakim jest 
rozciągnięcie ścian serca, wytwarzają peptyd 
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natriuretyczny typu B, który jest uwalniany w formie 
nieaktywnej [21]. Ponieważ peptyd ten pierwszy  
raz zidentyfikowano w mózgu (świń), został on nazwany 
mózgowym czynnikiem natriuretycznym (BNP –  
Brain Natriuretic Peptide). Następnie prohormon zostaje 
rozszczepiony przez specyficzne proteazy do 
bioaktywnej formy oraz NT-proBNP (N-Terminal 
proBNP), obydwa fragmenty są wydzielane do 
krwioobiegu w ekwimolarnych stężeniach [22]. Wzrost 
stężenia immunoreaktywnego BNP (iBNP) jest więc 
cechą charakterystyczną niewydolności serca. Polak  
i wsp. przeprowadzili eksperyment z udziałem 10 
pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca oraz 
13 zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną, 
którego celem była ocena wpływu BNP na tkankę 
tłuszczową. Uczestnikom za pomocą sondy mikrodializa-
cyjnej umieszczonej w podskórnej tkance tłuszczowej 
okolic brzucha podano kolejno noradrenalinę w stężeniu 
10 µmol, następnie rekombinowany ludzki BNP w dwóch 
różnych stężeniach odpowiednio 10 µmol i 0.1 µmol. 
Markerem nasilenia lipolizy było stężenie glicerolu 
uwalnianego z adipocytów po hydrolizie triglicerydów. 
Wyniki badania dowodzą, iż pacjenci z niewydolnością 
serca w porównaniu do grupy kontrolnej odznaczali się 
wyższym spontanicznym tempem lipolizy. Po podaniu 
BNP zarówno w niższym, jak i wyższym stężeniu, 
zaobserwowano wyraźniejszy wzrost tempa lipolizy  
w grupie pacjentów w porównaniu do grupy kontrolnej. 
Autorzy dostrzegli także odwrotną proporcjonalnie 
zależność między lipolitycznym efektem wywołanym 
przez podanie BNP w stężeniu 10 µmol a odsetkiem 
tkanki tłuszczowej w organizmie pacjentów z niewy-
dolnością serca, jednocześnie takiej relacji nie 
zaobserwowano w grupie kontrolnej. Zdaniem badaczy 
zjawisko to może być podstawą związku pomiędzy 
wzrostem masy tkanki tłuszczowej i lepszymi progno-
zami w niewydolności serca, zwanego „paradoksem 
otyłości” [21]. Związek ten został potwierdzony 
wynikami metaanalizy dziewięciu badań przeprowa-
dzonych z udziałem pacjentów z niewydolnością serca. 
W której śmiertelność zarówno z przyczyn sercowo 
naczyniowych, jak i jakichkolwiek była niższa u osób  
z nadwagą lub otyłością w porównaniu do osób których 
wartości BMI nie były podwyższone [23]. 
 
Upośledzenie procesów anabolicznych 

Na masę ciała wpływają także procesy anaboliczne 
odpowiedzialne za syntezę białek, które w przypadku 
mięśni przyczyniają się do zwiększenia ich masy i siły.  
W kacheksji towarzyszącej niewydolności serca dochodzi 
do upośledzenia przebiegu tych procesów. Do hormo-
nów o działaniu anabolicznym zalicza się m.in.: 
testosteron, siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEAS), 
hormon wzrostu (GH), insulinopodobny czynnik  

wzrostu 1 (IGF-1) oraz insulinę [19]. Wśród osób 
starszych zaobserwowano zmniejszające się wraz  
z wiekiem stężenie testosteronu u mężczyzn oraz DHEAS 
zarówno u mężczyzn, jaki i u kobiet [7]. Ponadto 
Kalicińska i wsp. w badaniu przeprowadzonym wśród 
382 mężczyzn, leczonych z powodu skurczowej 
niewydolności serca, wykazali częste występowanie 
niedoboru hormonów anabolicznych w tej grupie. Niskie 
stężenie całkowitego testosteronu i szacowanego 
wolnego testosteronu stwierdzono u odpowiednio 
23,2% i 33,9% natomiast DHEAS i IGF-1 u 47,8%  
i 73,4% pacjentów w wieku ≥ 60 lat. Niedobór 
testosteronu był powiązany z terapią antagonistami 
aldosteronu i diuretykami pętlowymi, podczas gdy 
niskim stężeniom DHEAS i IGF-1 towarzyszyło 
podwyższone stężenie hsCRP [24]. Zmiany w osi GH/IGF-
1 oddziałują na równowagę pomiędzy procesami 
anabolicznymi i katabolicznymi w organizmie, przez  
co mogą modyfikować przebieg przewlekłej 
niewydolności serca [19,25]. Arcopinto i wsp. na 
postawie badania przeprowadzonego wśród 207 
pacjentów z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością 
serca wykazali, że u osób z niskim stężeniem IGF-1  
stwierdzono wyższe ryzyko śmiertelności z jakiejkolwiek 
przyczyny. Dodatkowo stężenie IGF-1 oraz wartość 
wskaźnika IGF-1/białko wiążące insulinopodobny czynnik 
wzrostu 3 (IGFBP-3) były bezpośrednio związane  
z wartością wskaźnika maksymalnego zużycia tlenu [25].  

Jednym z efektów działania insuliny jest hamowanie 
lipolizy, a więc oszczędzanie zapasów energii. 
Towarzysząca niewydolności serca insulinooporność 
zakłóca ten mechanizm i upośledza anaboliczne 
działanie tego hormon [21]. Scherbakov i wsp. porównali 
za pomocą wskaźnika HOMA (Homeostasis Model 
Assessment) stopień insulinooporności w grupie 
kontrolnej oraz wśród 40 pacjentów leczonych z powodu 
niewydolnością serca bez współistniejącej cukrzycy. 
Autorzy zaobserwowali, iż wartość wskaźnika HOMA  
w grupie pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową  
była wyższa o 258% , natomiast wśród pacjentów  
z zachowaną frakcją wyrzutową o 158% w porównaniu 
do grupy kontrolnej, mediana wartości wskaźnika 
wynosiła odpowiednio 3,1 (1,4-3,7), 1,9 (1,5-3,6) oraz 
1,2 (0,9-1,8) [26]. Na niekorzystny wpływ podwyższo-
nego stężenia insuliny w osoczu krwi wskazują także 
wyniki badania wykonanego przez Polak i wsp. w którym 
zaobserwowano, iż w grupie mężczyzn z rozpoznaną 
niewydolnością serca wyższym stężeniom insuliny 
towarzyszyło zwiększone nasilenie spontanicznej lipolizy 
w tkance tłuszczowej, podczas gdy w grupie kontrolnej 
nie zaobserwowano takiej zależności [21].  
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Niefarmakologiczna terapia kacheksji w niewydolności 
serca 

Rozwój kacheksji w niewydolności serca jest 
spowodowany różnymi czynnikami, dlatego też na 
postępowanie terapeutyczne składa się kilka strategii. 
Wśród nich można wymienić: postępowanie prewen-
cyjne, regeneracje mięśni, leczenie farmakologiczne, 
interwencje żywieniową i trening fizyczny [19].  

W interwencji żywieniowej kluczową rolę odgrywa 
zwiększona podaż energii i białka, których 
niewystarczająca podaż może zakłócać proces leczenia  
i pogarszać rokowanie. Obecnie jednak liczba dowodów 
potwierdzających skuteczność tej niefarmakologicznej 
metody leczenia jest ograniczona [27]. Zgodnie  
z zaleceniami grupy PROT-AGE dla większości osób 
starszych cierpiących z powodu ostrej lub przewlekłej 
choroby zapotrzebowanie na białko wynosi 1,2-1,5 g/kg 
masy ciała/dobę, natomiast w przypadku ciężkich 
chorób, obrażeń lub wyraźnego niedożywienia 
zapotrzebowanie może wynosić nawet 2,0 g/kg masy 
ciała/dobę. Zalecenia te nie dotyczą pacjentów z ciężką 
choroba nerek, którzy nie są dializowani. Osoby te 
wymagają ograniczenia podaży białka [28]. Niewy-
dolność nerek może być zarówno skutkiem, jak  
i przyczyną niewydolności serca. Często wśród 
pacjentów obserwuje się więc współwystępowanie tych 
schorzeń. W takim przypadku podaż białka powinna  
być dostosowana indywidualnie [29]. Ważne jest także 
dostarczenie odpowiedniej ilości energii, aby zapobiec 
wykorzystywaniu białka do celów energetycznych [30]. 
Dlatego też wskaźnik kcal/g N2 powinien być utrzymy-
wany na poziomie 100-150/1 [31]. Preferowaną metodą 
służącą do określenia zapotrzebowania energetycznego 
jest kalorymetria pośrednia. W przypadku braku 
dostępności tej metody zaleca się oszacowanie potrzeb 
energetycznych na podstawie prostego wzoru: 25 
kcal/kg/dobę lub z wykorzystaniem odpowiednich 
równań służących do obliczania spoczynkowego wydatku 
energetycznego z jednoczesnym uwzględnieniem 
czynników takich jak poziom aktywności fizycznej i stres 
[28]. Rozentryt i wsp. ocenili wpływ suplementacji 

żywieniowej na masę, skład ciała oraz stężenie cytokin 
prozapalnych wśród pacjentów z niewydolnością serca. 
W tym celu uczestnikom należącym do grupy 
interwencyjnej przez 18 tygodni podawano preparat 
odżywczy, stanowiący dodatkowe źródło 600 kcal energii 
i 24 g białka na dobę. Jednocześnie grupie kontrolnej 
podawano preparat placebo zawierający 12 kcal energii. 
W czasie trwania terapii żywieniowej obserwowano 
stopniowy przyrost masy ciała, w tym tkanki tłuszczowej, 
oraz spadek stężenia TNF-α w surowicy krwi.  
W przypadku beztłuszczowej masy ciała korzystny efekt 
był widoczny po 6 tygodniach, nie został jednak 
utrzymany w czasie kolejnych 12 tygodni [27]. 

Wśród pacjentów z rozpoznaną kacheksją  
w przebiegu niewydolności serca korzystne może być 
wprowadzenie trwającego przez 2-3 tygodni żywienia 
dojelitowego. Upośledzenie czynności serca może 
jednak niekorzystnie wpływać na perfuzje jelitową  
i ograniczać skuteczność żywienia enteralnego. W tym 
przypadku wskazane może być zastosowanie żywienia 
pozajelitowego [31].  
 
Podsumowanie 

Niewydolność serca jest główną przyczyną 
hospitalizacji osób starszych w Polsce [5]. Proces 
starzenia i związane z nim zmiany zachodzące  
w organizmie predysponują do rozwoju kacheksji [8]. Jej 
wystąpienie niekorzystnie wpływa na przebieg choroby 
głównej, wydłuża czas hospitalizacji i zwiększa ryzyko 
zgonu [3]. Dlatego ważne jest jak najwcześniejsze jej 
rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia [1]. Rozwój kacheksji 
jest spowodowany wieloma czynnikami, dlatego jej 
leczenie wymaga wdrożenia złożonej strategii 
terapeutycznej. Do niefarmakologicznych sposobów 
leczenia można zaliczyć interwencje żywieniową  
i trening fizyczny [19]. Obecnie liczba dowodów 
potwierdzających skuteczność terapii żywieniowych jest 
ograniczona. Konieczne są wiec dalsze badania, które 
pozwolą na określenie właściwego sposobu leczenia 
kacheksji sercowej [27]. 
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Streszczenie 
Rak jelita grubego jest drugim u kobiet (po raku piersi) i trzecim u mężczyzn (po raku płuca i gruczołu krokowego) 
najczęściej występującym nowotworem złośliwym. Charakteryzuje się dynamicznym wzrostem zachorowalności, 
szczególnie u osób starszych, po 60. roku życia. Stres oksydacyjny wywołany nadmiarem wolnych rodników odgrywa 
istotną rolę w rozwoju raka jelita grubego. Zaburzenie równowagi pomiędzy związkami o działaniu pro-  
i przeciwutleniającym stwarza zagrożenie dla stabilności struktur komórkowych organizmu, w tym m.in. lipidów.  
W wyniku ich peroksydacji powstają mutagenne i toksyczne związki, do których należą: dialdehyd malonowy (MDA), 
4-hydroksynonenal (4-HNE) oraz 4-hydroksyheksanal (4-HHE). W licznych badaniach naukowych odnotowuje  
się znaczny wzrost końcowych stężeń produktów peroksydacji lipidów (zwłaszcza MDA) u osób starszych chorych  
na raka jelita grubego w stosunku do osób młodych i zdrowych. Sugeruje to związek peroksydacji lipidów z procesem 
starzenia się organizmu, jak i progresją raka jelita grubego. Celem pracy było dokonanie przeglądu piśmiennictwa  
na temat znaczenia peroksydacji lipidów i stresu oksydacyjnego jako czynnika ryzyka raka jelita grubego u osób 
starszych. 
 
Słowa kluczowe: rak jelita grubego, osoby starsze, peroksydacja lipidów 
 

Abstract 
Colorectal cancer is the second among females (after breast cancer) and the third among males (after lung cancer 
and prostate cancer) the most common malignant neoplasm. It is characterized by a dynamic increase of incidence, 
especially among the elderly people, above the age of 60 years. Oxidative stress caused by an excess of free radicals 
plays an important role in the development of colorectal cancer. Disturbance of homeostasis between pro- and 
antioxidant compounds poses a threat for the stability of the cellular structures of the body, including lipids.  
As a result of lipid peroxidation toxic and mutagenic compounds produced which include malondialdehyde (MDA),  
4-hydroxynonenal (4-HNE), and 4-hydroxyhexanal (4-HHE). A lot of studies show significant increase of final 
concentrations of lipid peroxidation products (especially MDA) in the elderly patients with colorectal cancer when 
compared to young and healthy people. It suggests a relationship of lipid peroxidation with the process of aging and 
the progression of colorectal cancer. The aim of the study was a review of the literature on the importance of lipid 
peroxidation and oxidative stress as a risk factor for colorectal cancer among elderly people. 
 
Key words: colorectal cancer, elderly people, lipid peroxidation  
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Wprowadzenie 
Nowotwory złośliwe, mimo ciągłego udoskonalania 

metod diagnostycznych, jak i procedur postępowania 
leczniczego, pozostają poważnym problemem zdrowot-
nym. W Polsce stanowią drugą przyczynę zgonów, tuż  
po chorobach układu sercowo-naczyniowego [1,2]. Wg 
danych Krajowego Rejestru Nowotworów, rak jelita 
grubego jest drugim u kobiet (po raku piersi) i trzecim  
u mężczyzn (po raku płuca i gruczołu krokowego) 
najczęściej występującym nowotworem złośliwym.  
W Polsce zachorowalność na raka jelita grubego, została 
oszacowana w 2013 roku na ponad 17 tysięcy, 
charakteryzuje się dynamicznym wzrostem, zwłaszcza  
u osób starszych, po 60. roku życia. Ponad ¾ zachorowań 
przypada na ten wiek, przy czym wyższe ryzyko 
wystąpienia raka jelita grubego obserwowane jest  
w populacji mężczyzn [2]. Fakt ten tłumaczony jest  
m.in. niechęcią płci męskiej do wykonywania badań 
profilaktycznych, co może być przyczyną późniejszej 
diagnozy i tym samym niekorzystnych rokowań wśród 
tej grupy osób. Współczynnik umieralności na raka jelita 
grubego w 2013 roku wyniósł ponad 11 tysięcy, a aż 80% 
zgonów odnotowano wśród osób po 60. roku życia [1,2]. 
Uwarunkowania zwiększające prawdopodobieństwo 
wystąpienia raka jelita grubego można podzielić na 
czynniki osobnicze i środowiskowe. Czynniki osobnicze, 
zwane również wewnętrznymi, zależą od uwarunkowań 
genetycznych, związane są z obciążeniami rodzinnymi  
i występowaniem niektórych chorób, w tym m.in. 
nieswoistych zapaleń jelit [3,4]. Szacuje się, że aż  
u ponad 20% chorych na wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego rozwija się rak jelita grubego [5]. Z kolei czynniki 
środowiskowe, zewnętrzne, są ściśle powiązane  
ze stylem życia. Wśród czynników stylu życia wymienia 
się nieprawidłowo zbilansowaną dietę, brak aktywności 
fizycznej oraz palenie tytoniu [3,4,6]. Rak jelita grubego 
częściej jest rozpoznawany w krajach o wysokim 
indeksie rozwoju społecznego i jest jednym z najczęściej 
występujących nowotworów uwarunkowanych czynni-
kami środowiskowymi. Co więcej, jego występowanie 
koreluje z długością życia i potencjalnie dłuższym 
narażeniem organizmu na niepożądane działanie 
czynników środowiskowych [4,6]. W patogenezie raka 
jelita grubego istotną rolę odgrywają również wolne 
rodniki, odpowiedzialne za powstawanie stresu oksyda-
cyjnego, jak i przewlekłe procesy zapalne, tworzące 
mikrośrodowisko sprzyjające kancerogenezie [5]. 

Celem pracy było dokonanie przeglądu piśmien-
nictwa na temat znaczenia peroksydacji lipidów i stresu 
oksydacyjnego jako czynnika ryzyka raka jelita grubego  
u osób starszych. 
 
 

Wolne rodniki i stres oksydacyjny 
Do prawidłowego przebiegu procesów zacho-

dzących w komórkach niezbędna jest energia, która 
uzyskiwana jest głównie poprzez oddychanie tlenowe 
odbywające się w mitochondriach. W łańcuchu 
oddechowym za sprawą białek transportujących 
elektrony cząsteczka tlenu ulega redukcji do wody. Może 
jednak zaistnieć sytuacja, w której cząsteczka tlenu 
zostanie zredukowana częściowo, wówczas powstają 
związki zwane reaktywnymi formami tlenu (RFT),  
wśród których istotną grupę stanowią wolne rodniki.  
Są to cząsteczki lub jony, mające na zewnętrznej orbicie 
co najmniej jeden niesparowany elektron. Należą  
do związków wysoce reaktywnych, dążą do sparowania 
elektronu poprzez przyłączenie lub oddawanie go innym 
cząsteczkom. Wykazują tym samym zdolność wcho-
dzenia w interakcję ze strukturami komórki [7].  
W niskich stężeniach pełnią funkcję fizjologiczne.  
Są potrzebne do prawidłowego przebiegu licznych 
procesów życiowych, m.in. biorą udział w eliminowaniu 
drobnoustrojów, ekspresji genów, a także odgrywają 
istotną rolę w aktywacji białek kontrolujących podziały 
komórkowe [7,8]. Z kolei w wysokich stężeniach 
stanowią niebezpieczeństwo dla organizmu [8]. Nadmiar 
wolnych rodników prowadzi do wystąpienia stresu 
oksydacyjnego, polegającego na zaburzeniu równowagi 
pomiędzy związkami o działaniu pro- i przeciw-
utleniającym. Nasilenie tego stanu stwarza zagrożenie 
dla stabilności struktur komórkowych [9-11]. Zgodnie  
z teorią zaproponowaną przez D. Harmana w latach 50. 
ubiegłego wieku stres oksydacyjny prowadzi do starzenia 
się komórek organizmu [10]. Ponadto przyjmuje się, że 
współistnienie stresu oksydacyjnego i procesu zapalnego 
może być podłożem nawet jednej trzeciej wszystkich 
nowotworów złośliwych. Wolne rodniki mogą również 
odpowiadać za ich wzrost, uczestnicząc w procesach 
angiogenezy [5]. W rezultacie ich patologicznego 
działania dochodzi do uszkodzeń makrocząsteczek, 
takich jak kwasy nukleinowe, białka oraz lipidy [9-11].  

Oksydacja kwasów nukleinowych może zachodzić  
w wyniku bezpośredniego działania RFT lub poprzez 
włączenie zmodyfikowanego nukleotydu w trakcie 
powielania materiału genetycznego. Dochodzi wówczas 
do pojedynczych lub podwójnych pęknięć nici kwasu 
deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz transformacji 
zasad azotowych. Zmiany w materiale genetycznym, 
spowodowane oksydacją DNA, są istotnym czynnikiem 
wpływającym na proliferację komórkową, jak również 
zezłośliwienie nowotworu. Ponadto, do uszkodzeń 
kwasów nukleinowych mogą przyczynić się produkty 
peroksydacji lipidów, tworząc addukty, których nagro-
madzenie w tkankach sprzyja nowotworzeniu. Przykła-
dem tego typu reakcji jest powstanie pirymidopurynonu 
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w wyniku połączenia dialdehydu malonowego (MDA)  
z deoksyguanozyną [10].  

RFT oddziałują również na białka, powodując 
utlenienie reszt aminokwasowych i grup prostetycznych. 
Oksydacja białek prowadzi do zaburzeń ich funkcji 
biologicznych, np. ich całkowitego unieczynnienia. 
Nieodwracalnie uszkodzone białka są usuwane przez 
proteazy, jednak zmniejszająca się wraz z wiekiem 
aktywność proteolityczna może być przyczyną 
gromadzenia się tych uszkodzeń w komórkach [12].  

Poza oksydacją kwasów nukleinowych oraz białek, 
RFT zmieniają również strukturę lipidów, doprowadzając 
do ich peroksydacji [9,10,12].  
 
Peroksydacja lipidów a proces nowotworzenia i starze-
nia się organizmu 

Peroksydacja lipidów jest procesem skompli-
kowanym, charakteryzującym się dużym stopniem 
złożoności, w następstwie którego dochodzi do utraty 
integralności błon komórkowych. Stanowi szereg 
następujących po sobie reakcji, inicjowanych działaniem 
wolnych rodników lipidowych [13]. Upraszczając, można 
wyodrębnić kilka jej etapów. Są to kolejno: inicjacja, 
prolongacja (propagacja) oraz terminacja. Pierwszy etap 
peroksydacji lipidów może być zapoczątkowany przez 
tlenki i dwutlenki azotu, jak również rodniki, w tym m.in. 
rodnik hydroksylowy (OH˙), nadtlenkowy (LOO˙) oraz 
alkilowy (L˙). W tym etapie dochodzi do usunięcia 
(oderwania) atomu wodoru z cząsteczki nienasyconego 
kwasu tłuszczowego, będącego składnikiem fosfoli-
pidów. Drugi etap, określany jest mianem wolno-
rodnikowej reakcji łańcuchowej, polega na oddziały-
waniu rodników alkilowych (L˙) z tlenem (O2) w wyniku 
czego powstaje wolny rodnik nadtlenkowy (LOO˙), który 
wykazuje zdolność reagowania z kolejnymi cząsteczkami 
nienasyconych kwasów tłuszczowych. Końcowym rezul-
tatem jest powstanie wodorotlenku lipidowego (LOOH). 
Dodatkowo dochodzi do wytworzeniem kolejnego 
rodnika alkilowego, co sprawia, iż proces ten może być 
wielokrotnie powtarzany [7,9,11,13]. 

L˙+ O2 → LOO˙ 
LOO˙ + LH → LOOH + L˙ 

Terminacja stanowi ostatni etap peroksydacji 
lipidów. Powstałe w poprzednich reakcjach wolne 
rodniki, wykazują dużą reaktywność, a ich nadmiar 
sprawia, iż reagują ze sobą, tworząc nierodnikowe 
produkty utleniania lipidów [13]. 

Za sprawą zjawiska reinicjacji, powstałe w etapie 
prolongacji wodorotlenki lipidowe mogą ulegać 
rozkładowi, powodując, w wyniku dalszych przemian 
rozpad reszt nienasyconych kwasów tłuszczowych.  
W rezultacie dochodzi do powstania końcowych 
produktów peroksydacji lipidów, do których zalicza się: 

dialdehyd malonowy (MDA), 4-hydroksynonenal (4-HNE) 
oraz 4-hydroksyheksanal (4-HHE) [9,13]. Z powstałych 
produktów peroksydacji lipidów MDA wydaje się być 
najbardziej mutagennym związkiem, podczas gdy 4-HNE 
uznawany jest za najbardziej toksyczny [9]. MDA 
wykazuje się wysoką reaktywnością, posiada zdolność 
hamowania enzymów chroniących komórki przed 
działaniem stresu oksydacyjnego, a także cechuje się 
działaniem cytotoksycznym i rakotwórczym [10,11,14]. 
Jego stężenie w osoczu krwi stanowi miarę peroksydacji 
lipidów, a stężenie MDA w tkankach wzrasta pod 
wpływem działania RFT [2,11]. Do oceny stopnia 
uszkodzeń spowodowanych przez produkty peroksydacji 
lipidów, w tym MDA, stosuje się m.in. pomiar substancji 
reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) [15].  

Wysokie stężenia produktów peroksydacji lipidów 
we krwi, jak i tkankach obserwowane są w przebiegu 
wielu chorób, chorób nowotworowych, w tym w raku 
jelita grubego [4,9,14]. Skrzydlewska i wsp. dokonali 
oceny stężeń produktów peroksydacji lipidów oraz 
wybranych związków stanowiących barierę antyoksy-
dacyjną organizmu. Badaniem tym objęto 81 chorych na 
raka jelita grubego, u których pobrano wycinki tkanek. 
Autorzy zaobserwowali wzrost produktów peroksydacji 
lipidów i aktywności enzymatycznej w czasie progresji 
nowotworu. Jednocześnie stężenia MDA i 4-HNE były 
znacząco wyższe w tkance nowotworowej w porównaniu 
z grupą kontrolną (wycinki tkanek pobrane z miejsc 
niezmienionych chorobowo). Z kolei stężenia nieenzy-
matycznych przeciwutleniaczy, takich jak witamina  
C i E były niższe w tkankach, w których toczył się  
proces nowotworowy [16]. Podobne wyniki uzyskano  
we wcześniejszych badaniach Skrzydlewskiej i wsp. [17]. 
Wnioski płynące z powyższych badań sugerują związek 
raka jelita grubego z występowaniem stresu oksyda-
cyjnego, prowadzącego do progresji choroby [16,17]. 
Chang i wsp. również prowadzili badania w tym 
obszarze, dokonując oceny stężeń produktów utleniania 
DNA, białek oraz lipidów, ponadto sprawdzali stężenia 
enzymów i przeciwutleniaczy w osoczu krwi (36 osób  
z rakiem jelita grubego oraz 40 osób zdrowych).  
Co ciekawe, średni poziom MDA w osoczu krwi był niższy 
w grupie badanej, niż w kontrolnej, przy czym 
odnotowano znacząco wyższe poziomy produktów 
utleniania DNA oraz białek w grupie badanej  
w odniesieniu do kontrolnej. Autorzy na podstawie 
uzyskanych wyników podkreślają, że rak jelita grubego 
jest związany ze stresem oksydacyjnym, a ocena tego 
stanu może mieć znaczenie w leczeniu i profilaktyce  
tej choroby [18]. Z kolei Thanoon i wsp. zaznaczają,  
że stres oksydacyjny może być skutkiem, a nie przyczyną 
nowotworu. W swojej pracy oceniali wpływ chirurgi-
cznego wycięcia nowotworu oraz chemioterapii na 
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peroksydację lipidów oraz poziom przeciwutleniaczy  
u pacjentów z chorobą nowotworową (21 mężczyzn  
z rakiem żołądka, okrężnicy, prostaty oraz 26 osób 
zdrowych). U pacjentów z chorobą nowotworową 
stężenie MDA w surowicy krwi było znacząco wyższe  
w odniesieniu do grupy kontrolnej, podczas gdy 
całkowity status antyoksydacyjny (TAS) w surowicy krwi 
był u tych osób niższy. Po chirurgicznym usunięciu 
nowotworu stężenie MDA w surowicy krwi zmniejszyło 
się, natomiast po chemioterapii zaobserwowano jego 
znaczący wzrost, jednocześnie zauważono obniżenie  
TAS w surowicy krwi po zastosowaniu chemioterapii 
[19]. W innym badaniu również oceniano poziom 
peroksydacji lipidów u osób ze zdiagnozowanym rakiem 
jelita grubego (przed i po leczeniu), jak i w grupie 
kontrolnej, a wyniki były zbliżone do tych jakie uzyskali 
Thanoon i wsp. [20]. 

Warto również zaznaczyć, że proces utleniania 
lipidów jest ściśle związany z wiekiem. W licznych 
pracach wykazano, że wraz z postępującymi procesami 
starzenia się organizmu następują zauważalne zmiany 
markerów stresu oksydacyjnego we krwi, w tym wzrost 
MDA [21-24]. Związek ten potwierdzono również  
w badaniu Junqueira i wsp., którzy dokonywali oceny 
stężeń produktów peroksydacji lipidów w osoczu krwi  
u 503 zdrowych osób z różnych grup wiekowych. 
Autorzy zaobserwowali znaczny wzrost (o 20-45%) 
stężenia TBARS u osób powyżej 50. roku życia  
w porównaniu z grupą kontrolną, którą stanowiły osoby 
w wieku 20-29 lat, jednocześnie wykazali silną, dodatnią 

korelację między wiekiem badanych osób, a stężeniem 
TBARS w osoczu krwi (r=0.972; p<0.01) [25]. W innej 
pracy przebadano grupę 100 zdrowych osób w wieku  
20-70 lat. Kasapoglu i Özben również zaobserwowali 
zależny od wieku wzrost MDA w osoczu krwi. Ponadto 
nie odnotowali oni spadku enzymów przeciwutleniają-
cych (za wyjątkiem peroksydazy glutationowej),  
co skłoniło autorów do stwierdzenia, iż poziom stresu 
oksydacyjnego nie może być w pełni utożsamiany  
z obniżeniem aktywności antyoksydacyjnej organizmu 
[26].  

Powyższe wyniki badań pokazują pewien kierunek, 
jednak należy je traktować z ostrożnością. Ogranicze-
niem przytaczanych prac, zwłaszcza tych rozpatrujących 
związek peroksydacji lipidów u chorych na raka jelita 
grubego jest stosunkowo niewielka liczebność badanych 
grup. 
 
Podsumowanie 

W ostatnich latach prowadzono liczne badania 
oceniające znaczenie peroksydacji lipidów i stresu 
oksydacyjnego w patogenezie różnych chorób, m.in. 
chorób nowotworowych, w tym raka jelita grubego. 
Występowanie związku peroksydacji lipidów z procesami 
starzenia się organizmu jest udokumentowane,  
a związek z progresją raka jelita grubego wymaga 
dalszych badań na większej grupie chorych. Nadal 
poszukuje się istotnych czynników ryzyka raka jelita 
grubego, które mogłyby być wykorzystane w profilaktyce 
jak i leczeniu. 
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WPŁYW RESTRYKCJI KALORYCZNEJ NA ZMIANY W NERKACH 
SZCZURÓW WYWOŁANE PROCESEM STARZENIA 
 
The effect of caloric restriction on age-related alterations in kidney function in rats 
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Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Wstęp: W nerkach szczurów obserwuje się typowe zmiany wynikające z procesu starzenia. Jak wykazano 15-45% 
zmniejszenie podaży kalorii we wczesnym okresie życia ma efekt nefroprotekcyjny i pozwala spowolnić lub wręcz 
zahamować nefropatię związaną z wiekiem. Cel: W bieżących badaniach postanowiliśmy scharakteryzować proces 
starzenia nerek u szczurów i sprawdzić w jaki sposób na nasilenie obserwowanych zmian wpływa restrykcja 
kaloryczna. Materiał i metoda: Badania wykonano na szczurach szczepu Wistar. Grupę kontrolną stanowiły szczury 
karmione “ad libitum” (grupa C), a grupę badaną – zwierzęta na diecie restrykcyjnej (grupa RD), u których 
zmniejszono podaż kalorii o 40%. W bieżącym artykule przeanalizowaliśmy szczury z grupy kontrolnej, które 
zakończyły badanie po 3, 6, 12 i 24 miesiącach (odpowiednio: C3, C6, C12, C24) dla scharakteryzowania procesu 
starzenia nerek. Dodatkowo, porównaliśmy wyniki uzyskane w grupie kontrolnej i grupie badanej po 24 miesiącach 
trwania eksperymentu (C24 vs. RD24). Na zakończenie eksperymentu u każdego z badanych szczurów wykonano 
ocenę funkcji nerek (stężenie kreatyniny w surowicy, klirens kreatyniny, wielkość dobowego białkomoczu). Wyniki: 
Stwierdzono, że w procesie starzenia dobowe wydalanie białka całkowitego i albuminy skorygowane na wydalanie 
kreatyniny ulega zwiększeniu (C24 vs. C3 – p<0,0001) przy równoległym zmniejszeniu klirensu kreatyniny (C12 i C24 
po przeliczeniu na masę ciała było niższe w stosunku do C3 – p<0,05). Dieta restrykcyjna wprowadzona we wczesnym 
okresie życia wpływa korzystnie na wydalanie białka (C24 vs. RD24; p<0.001), ale nie na wartości klirensu kreatyniny. 
Wnioski: Podsumowując, samce szczurów szczepu Wistar wydają się być dobrym modelem dla badań nasilenia 
zależnej od wieku nefropatii w związku ze stwierdzonymi zmianami czynnościowymi pojawiającymi się wraz  
z upływem czasu. Wprowadzenie diety restrykcyjnej w pierwszych tygodniach życia szczurów korzystnie wpłynęło  
na ciężkość nefropatii; ale nie spowodowało zmian klirensu kreatyniny. 
 
Słowa kluczowe: starzenie, nerka, szczur, restrykcja kaloryczna 
 

Abstract 
Introduction: Age-related alterations in renal function are observed in rats. It is believed that a15-45% caloric 
restriction in early life has a nefroprotective effect. In animals on diet the age-related nephropathy has been slowed 
or even stopped. Aim: Thus, the aim of the study was to characterise the process of renal aging in rats and to analyse 
the effect of caloric restriction on its tempo. Material and methods: The experiment was performed on male Wistar 
rats. Rats in control group were fed “ad libitum” (group C) whereas those on restricted diet (group RD) were put into 
40% caloric restriction. In this paper we analyse group C rats which finished the experiment after 3, 6, 12 and  
24 months (C3, C6, C12, C24, respectively) in order to characterise the renal aging. To analyse the diet effect, the 
results obtained in C24 rats were compared with those of RD24. At the end of study renal function was assessed  
in every rat (plasma creatinine, creatinine clearance, severity of proteinuria & albuminuria). Results: It was found 
that total protein and albumin excretion by the kidney corrected for creatinine excretion increased throughout the 
ageing (C24 vs. C3 – p<0.0001) with the parallel decrease in creatinine clearance (C12 and C24 corrected for body 
weight was lower in comparison with C3 – p<0.05). Restricted diet introduced in early life delayed renal dysfunction 
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expressed as the excretion of total protein and albumin corrected for excretion of creatinine which was lower  
in RD24 in comparison with C24 (p<0.001). Conclusion: In conclusion, male Wistar rats seem to be a good model for 
studying age-related nephropathy as evident functional alterations occur due to the passage of time. The 
introduction of diet in early life (7th week of life) was effective and could be measured by decreased severity  
of proteinuria but not creatinine clearance. 
 
Key words: ageing, kidney, rat, caloric restriction 

 
 
Wstęp 

Starzenie się organizmu jest definiowane jako 
postępujący proces, który prowadzi do zmniejszenia 
zdolności utrzymania homeostazy w warunkach stresu. 
Występujące zmiany obejmują wszystkie narządy. Do 
tych, w których proces starzenia zachodzi bardzo 
intensywnie należą nerki [1,2,3]. Badania nad procesem 
starzenia się nerek prowadzi się m.in. z udziałem 
szczurów. Już w latach 70. ubiegłego wieku uszkodzenia 
nerek u szczurów zachodzące w procesie starzenia 
charakteryzowano jako zespół postępujących zaburzeń, 
które mogą prowadzić do rozwoju nefropatii [4]. Ich 
elementem czynnościowym jest przede wszystkim 
białkomocz rozpoczynający się od zmian niewielkiego 
stopnia i stopniowo przybierający postać masywną [5,6] 
Od szczepu szczurów i płci zależy czas jego pojawienia 
się oraz nasilenie. W badaniach z udziałem szczurów 
szczepu Sprague-Dawley wykazano, że w 3. miesiącu 
życia białkomocz pojawia już u 25% szczurów i wzrasta 
do 94% w 24 miesiącu życia [4,7]. Jeśli chodzi o płeć  
to np. u szczepu Wistar zmiany pojawiają się wcześniej  
u samców niż u samic i są u nich bardziej nasilone [8]. 
 
Dieta niskokaloryczna a czynność nerek u szczurów 

Przełomowymi badaniami nad wpływem diety 
niskokalorycznej na proces starzenia stały się prowa-
dzone w latach 30. XX wieku badania McCay [9], który 
stwierdził, że szczury poddane takiej diecie żyją dłużej 
niż zwierzęta karmione bez ograniczeń.  Średnia długość 
życia zwierząt karmionych „ad libitum” wynosiła około 
23. miesięcy, a maksymalna – 33 miesiące, podczas gdy  
u szczurów poddanych 40% restrykcji kalorycznej 
wartości te uległy wydłużeniu odpowiednio do 33 i 47 
miesięcy, czyli o około 30%. Chociaż wyniki tych badań 
przez długi czas podważano, ze względów metodologi-
cznych, to jednak wraz z upływem czasu przybywało 
potwierdzających je dowodów. 

W latach 70. np. Weindruch i wsp. [10] 
zaobserwowali, że szczury poddane restrykcji kalory-
cznej wprowadzonej w pierwszych trzech miesiącach 
życia żyją o 30 do 50% dłużej niż zwierzęta karmione bez 
ograniczeń. Równolegle badania były prowadzone także 
z wykorzystaniem myszy. 

 
 

 
 
Istotnym elementem w badaniach nad działaniem 

diety niskokalorycznej jest wielkość restrykcji kalory- 
cznej. Optymalną dietą jest takie ograniczenie, które 
wywołując korzystne efekty biologiczne, nie prowadzi  
do niedożywienia [11]. Pożądane zmiany narządowe 
wywołuje już 15% ograniczenie (czyli podaż energii  
85% w stosunku do zwierząt karmionych „ad libitum”), 
ale efektywność restrykcji wzrasta wraz z wielkością 
ograniczenia. Jako graniczną uznaje się restrykcję 45%, 
gdyż jak wykazano większe ograniczenie podaży kalorii 
może wywołać niedobory pokarmowe. Większa restry-
kcja bez ryzyka rozwoju niedożywienia może być 
stosowana jedynie krótkotrwale. 

Badania nad wpływem diety niskokalorycznej  
na długość życia, pokazały, że szczury poddane restrykcji 
są w lepszej kondycji niż te karmione bez ograniczeń. 
Zwierzęta te rzadziej chorują na nowotwory, przedłuża 
się u nich okres płodności, a przede wszystkim znacznie 
później rozwijają się zmiany narządowe przypisywane 
procesowi starzenia i mają one łagodniejszy przebieg. 
Jedną z takich zmian jest nefropatia zależna od wieku, 
która jest główną przyczyną śmierci szczurów [12].  
W eksperymentach nad nefroprotekcyjnym działaniem 
diety niskokalorycznej wykazano, jej korzystny efekt 
zarówno czynnościowy, jak i morfologiczny. Hubert  
i wsp. [11] stwierdzili, że u szczurów Sprague-Dawle 
poddanych 25% restrykcji kalorycznej nie obserwowano 
z wiekiem wzrostu ilości wydalonego białka. Stosowana 
dieta nie tylko ograniczała nasilenie albuminurii,  
ale również hamowała rozwój globulinurii, która pojawia 
się w ciężkich uszkodzeniach nerek u starzejących się 
szczurów karmionych bez ograniczeń. 

Wszyscy autorzy zgodnie twierdzą, że najlepsze 
efekty, jeśli chodzi o długość życia i protekcję zmian 
narządowych, wywołuje dieta wprowadzona do 6 mie-
siąca życia i prowadzona przez minimum 6 miesięcy. 
Podkreśla się jednocześnie, że efekt diety jest tym 
korzystniejszy im młodsze są zwierzęta, u których się  
ją wprowadza. W przypadku szczurów wiąże się to  
z zaawansowaniem zmian w nerkach, które pojawiają  
się w procesie starzenia.  
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Cel 

Wobec powyższych faktów podjęliśmy badania, 
których celem była ocena wpływu diety niskokalorycznej 
wprowadzanej na różnych etapach życia na czynność 
nerek u szczurów. 
 
Materiał i metoda 

Badania przeprowadzano na szczurach, samcach 
rasy Wistar. Punktem początkowym badań był moment 
ukończenia przez samce 7 tygodnia życia. Podział 
zwierząt na grupy został poprzedzony pomiarem masy 
ich ciała. Zwierzęta umieszczano w oddzielnych klatkach 
w celu prowadzenia dokładnej kontroli spożytego 
pokarmu. Przedstawione badania stanowią fragment 
większego projektu [13]. Poniżej przedstawiono tylko  
tą część metodyki, która posłużyła do uzyskania analizo-
wanych w niniejszej pracy wyników. 

Grupa kontrolna [C] obejmowała zwierzęta 
karmione „ad libitum”. Samce miały swobodny dostęp 
do wody i paszy (pasza standardowa granulowana).  
W tej grupie dokonywano systematycznego pomiaru 
podawanej paszy w celu wyliczenia dobowego spożycia 
pokarmu. Analizy wykonano po 3, 6, 12 i 24 miesiącach 
badań (odpowiednio szczury: C3, C6, C12 i C24). 

Grupa RD [Restriction Diet] składała się z samców 
szczurów, które po ukończeniu 7. tygodnia życia 
poddano 40% restrykcji kalorycznej (wyliczanej  
z wielkości spożycia szczurów w grupie kontrolnej). 
Szczury obserwowano przez 24 miesiące (RD24). 
 
Metodyka badania  

Na zakończenie badania każdego szczura, po 
zważeniu, umieszczano na 24 godziny w klatkach 
metabolicznych w celu wykonania dobowej zbiórki 
moczu. Do dalszych badań zabezpieczano próbki krwi 
(dla oznaczenia stężenia kreatyniny) i moczu zwierząt 
(dla oznaczenia stężenia kreatyniny, białka całkowitego  
i albuminy). Na podstawie wybranych danych wyliczano 
klirens kreatyniny (ml/min) oraz dobowego wydalania 
białka całkowitego i albuminy z moczem (również  
w przeliczeniu na wydalanie kreatyniny) jako, że te 
parametry były wcześniej stosowane w analogicznych 
badaniach. 
 
Analiza statystyczna 

Otrzymane wyniki badań przedstawiono jako 
wartości średnie arytmetyczne ± błąd standardowy 
średniej. Istotność różnic pomiędzy wartościami 
średnimi określono wykorzystując test Manna-Withey’a 
dla dwóch grup zmiennych niepowiązanych (porównanie 
szczurów z grupy kontrolnej i na diecie restrykcyjnej)  
i nieparametrycznym testem ANOVA (w przypadku 
porównania obserwowanych zmian w procesie starze-
nia). Za próg istotności przyjęto wartość p<0,05. 

Wyniki 
Starzenie nerek szczurów 

Średnie stężenie kreatyniny w surowicy krwi  
u zwierząt kontrolnych z analizowanych grup nie różniło 
się istotnie. Jednak w grupie C24 (n=9) u dwóch zwierząt 
stężenie kreatyniny w surowicy przekroczyło 1g/100cm3. 
Tak wysokich stężeń nie obserwowano w pozostałych 
grupach (rycina1A). Pomimo brak różnic w stężeniu 
kreatyniny obserwowano wyraźne zmniejszenie dobo-
wego nerkowego wydalania kreatyniny w grupach C12  
i C24 w stosunku do C3 (rycina 1B). 

Wartości klirensu kreatyniny nie różniły się  
u szczurów kontrolnych w 3. i 6. miesiącu eksperymentu. 
Natomiast w 12. miesiącu obserwowano zmniejszenie 
się jego wartości w stosunku do grupy C6 (p<0,01).  
Nie obserwowano jednak dalszego obniżania się jego 
wartości i w 24. miesiącu klirens nie różnił się  
w odniesieniu do grupy C12; pozostawał natomiast 
niższy niż w grupie C6 (p<0,01). Ponadto w grupie C24  
u 2/9 szczurów obserwowano bardzo niskie, nieprzekra-
czające wartości 1mg/min (rycina 3A). U jednego z tych 
zwierząt obniżonej wartości klirensu towarzyszyło 
bardzo wysokie stężenie kreatyniny w surowicy. 

Po odniesieniu wartości klirensu do masy ciała 
utrzymywały się porównywalne wartości w grupach 
analizowanych w 3. i 6. miesiącu eksperymentu. 
Natomiast obserwowano zmniejszenie się jego wartości 
w grupie C12 i C24 w stosunku do grupy C3 (p<0,05). 
Pozostałe zmiany były analogicznie do zmian klirensu 
(rycina 3B). 

Nie stwierdzono istotnego wpływu wieku  
na dobowe wydalanie białka całkowitego i albuminy 
(rycina 3A i 3B). Po przeliczeniu wydalania na wydalanie 
kreatyniny obserwowano wyraźnie wyższe wartości  
w grupie C24 (rycina 3C i 3D) zwiększające stopniowy 
wzrost w kolejnych grupach. 
 
Wpływ diety niskokalorycznej na starzenie nerek 
szczurów 

Średnie stężenie kreatyniny w surowicy było 
porównywalne u zwierząt w grupach RD24 i C24, 
podobnie jak dobowe wydalanie kreatyniny i klirens 
kreatyniny (dane nieprezentowane).  Obserwowano 
jednak znaczne różnice w dobowym wydalaniu białka – 
zarówno wydalanie białka całkowitego, jak i albuminy 
było niższe w grupie RD24 niż w C24 (p<0,001), również 
po przeliczeniu na wydalanie kreatyniny (Ryc.4). 
 
Dyskusja 

Choć pogarszanie się funkcji nerek u szczurów jest 
faktem powszechnie akceptowanym, to jednak jej 
potwierdzenie przy pomocy parametrów biochemi-
cznych jest trudne ze względu na niewielką czułość 
dostępnych metod. Stąd uzyskiwane przez różnych 
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autorów wyniki są niejednoznaczne. Jednak dla badania 
wpływu diety na tempo powstawania zmian w nerkach 
konieczne jest zdefiniowanie parametrów, które 
pozwolą na monitorowanie obserwowanych zmian. 

W prezentowanych badaniach u szczurów w proce-
sie starzenia stwierdzono zmniejszenie klirensu kreatyni-
ny w grupach C12 i C24. Pogorszenie klirensu kreatyniny 
obserwowali również inni autorzy [14,15]. Stwierdzono 
niższe klirensy u szczurów C12 i C24 tylko w porównaniu 
do szczurów C6, a nie C3. Szczury C12 i C24 miały niższy 
średni klirens niż C3 jedynie po przeliczeniu tego 
parametru na masę ciała. Rzeczywiście u szczurów 
stosuje się do oceny funkcji nerek zarówno klirens 
kreatyniny, jak i klirens przeliczony na masę ciała, co ma 
odpowiadać przeliczaniu funkcji nerek na powierzchnię 
ciała u człowieka. U badanych szczurów zwrócić należy 
uwagę, że wartości klirensów były wyższe, choć nie 
istotnie statystyczne, u szczurów C6 w stosunku do C3. 
Wydaje się, że właśnie dzięki temu u starszych zwierząt 
obniżenie wartości klirensów było istotne w stosunku do 
C6. Wspomniane zmiany sugerują obecność hyperfil-
tracji u szczurów C6. Na jej kompensacyjny mechanizm 
w stosunku do uszkodzenia nerek wskazywać mogą m.in. 
badania z udziałem szczepów szczurzych z inicjowaną 
cukrzycą, a także zwierząt po częściowej nefrektomii 
[16,17]. 

W prezentowanych w niniejszej pracy wynikach 
badań obserwowano również stopniowy wzrost 
wydalania białka, istotnie wyższy u szczurów C24  
w stosunku do C3. Jednak analizując dobowe wydalanie 
albuminy zaobserwowano wyraźny wzrost w grupie  
C6 vs. C3 (choć nie istotny statystycznie), co może 
potwierdzać obecność hiperfiltracji. Istnieje bowiem 
koncepcja zgodnie, z którą za rozwój hyperfiltracji 
odpowiedzialny jest proces przeładowania białkiem 
(albuminą) nefronów. Ponowny wzrost wydalania białka 
w przeliczeniu na kreatyninę stwierdza się u szczurów 
C24, co odpowiada znacznemu pogorszeniu funkcji 
nerek i wyczerpaniu się mechanizmów kompensa-
cyjnych. Zjawisko wzrostu nerkowej utraty albuminy 
i/lub białka całkowitego jest akceptowaną konsekwencją 
starzenia się nerek u szczurów [15]. 

Podsumowując pierwszą cześć analizy, w ocenie 
wpływu diety restrykcyjnej na tempo zależnych od wieku 
zmian w nerkach szczurów monitorować należy klirens 
kreatyniny i wielkość dobowego białkomoczu, zwłaszcza 
z uwzględnieniem przeliczenia jego wielkości na wyda-
lanie kreatyniny. 
 
Dieta niskokaloryczna a czynność nerek u szczurów 

Według doniesień literaturowych najkorzystniejsze 
efekty wywołuje 40% ograniczenie podaży kalorii  
w stosunku do podaży u szczurów karmionych „ad 
libitum” [18]. W naszych badaniach zastosowaliśmy taki 

właśnie model. W niniejszej pracy prezentujemy wyniki 
24 miesięcznych badań w kontekście zmian wywołanych 
procesem starzenie. 

U szczurów, u których w 7 tygodniu życia wprowa-
dzono ograniczenie dietetyczne (RD24) białkomocz był 
znacznie niższy niż w grupie kontrolnej (C24). Redukcja 
białkomoczu jest zmianą, w przypadku, której korzystny 
wpływ diety został potwierdzony przez wielu autorów – 
np. Keenan i wsp. [19] u szczurów Sprague-Dawley 
poddanych 40% ograniczeniu podaży kalorii w 7 tygod-
niu życia, już po 5 tygodniach obserwowali niższy 
białkomocz w stosunku do szczurów karmionych bez 
ograniczeń. Wraz z wiekiem obserwowana różnica 
znacznie pogłębiała się i w 24 miesiącu szczury karmione 
„ad libitum” wydalały czterokrotnie więcej białka niż 
szczury poddane diecie. Hubert i wsp. [11], którzy u tego 
samego szczepu szczurów zastosowali restrykcję 25  
i 45%, stwierdzili, że efektywność diety zależy od jej 
wielkości. W przypadku 25% restrykcji po 79. tygodniach 
u zwierząt występował białkomocz śladowy, podczas gdy 
u szczurów poddanych 45% diecie nie stwierdzano jego 
obecności. Roe i wsp. [20] również u szczurów Wistar 
poddanych 20% stwierdzili, że ilość wydalonego białka 
wzrosła tylko o 10% między 6. a 24. miesiącem, 
natomiast u szczurów kontrolnych w tym samym czasie 
aż o 90%. 

Drugi parametr zastosowany do oceny funkcji nerek 
czyli klirens endogennej kreatyniny nie różnił się w anali-
zowanych grupach szczurów po 24 miesiącach badań. 
Zestawienie naszych wyników z danymi literaturowymi 
jest trudne ze względu na różne punkty pomiarowe  
i różne szczepy szczurów np. Keenan i wsp. [19], którzy  
u szczurów Sprague-Dawley, poddanych 40% restrykcji, 
obserwowali wyższy klirens kreatyniny w przeliczeniu na 
masę ciała szczura w 39 tygodniu trwania doświadczenia 
i później. Znaczenie może tu mieć dłuższy czas trwania 
ekspozycji na zmiany dietetyczne, ale również zastoso-
wanie szczurów Sprague-Dawley i potencjalnie inna ich 
wrażliwość na stosowane modyfikacje. W związku  
z trudnymi do porównania zmianami czynnościowymi 
sugeruje się konieczność stosowania oceny morfolo-
gicznej nerek w badaniach procesu starzenia i wpływu 
diety, jako zapewniającej znacznie większą czułość 
zachodzących zmian [21]. Wyniki naszych badań z tego 
zakresu zostaną przedstawione w odrębnej pracy. 
 

Wnioski 
Stopień nasilenia proteinurii jest najczulszym 

parametrem pozwalającym na monitorowanie czynności 
nerek u szczurów szczepu Wistar. Wprowadzenie  
40% restrykcji kalorycznej w pierwszych tygodniach 
życia, skutecznie hamuje rozwój zmian czynnościowych 
w nerkach starzejących się szczurów.  
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Rycina 1. Średnie stężenie kreatyniny w surowicy u analizowanych szczurów (A) i jej dobowe wydalanie (B) 

 

 
Rycina 2. Klirens kreatyniny endogennej (A) i klirens po przeliczeniu na 100g masy ciała (B) 

 

 
 
Rycina 3. Dobowe wydalanie białka z moczem u starzejących się szczurów 
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Rycina 4. Dobowe wydalanie białka z moczem u szczurów karmionych „ad libitum” i będących na diecie restrykcyjnej przez  
24 miesiące życia 
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