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Streszczenie 
Wstęp: Dobry stan odżywienia (DSO) powinien wynikać z prawidłowego sposobu żywienia. W praktyce klinicznej  
u osób starszych bardzo rzadko ocenia się oba te obszary i często wykorzystuje się tylko ocenę za pomocą skali MNA 
(Mini Nutritional Assesment), która nie pozwala na szczegółową ocenę sposobu żywienia.  
Cel: Celem jest weryfikacja hipotezy czy osoby starsze z DSO, zidentyfikowanym za pomocą skali MNA, 
charakteryzują się prawidłowym sposobem żywienia. W polskim piśmiennictwie brakuje danych na ten temat,  
a w zagranicznej literaturze znaleziono tylko jedną tego typu analizę. 
Materiał i metoda: Analizę sposobu żywienia przeprowadzono u 24 osób (w tym 14 kobiet) powyżej 65 lat, 
zamieszkujących w środowisku domowym na terenie miasta Poznania. Podstawowymi kryteriami włączenia  
do analizy były: DSO zidentyfikowany za pomocą skali MNA (MNA≥24 punktów) i brak zaburzeń funkcji poznawczych 
oceniony za pomocą Skróconego Testu Sprawności Umysłowej (wynik≥8 punktów). U wszystkich badanych 
przeprowadzono ilościową ocenę sposobu żywienia na podstawie 3-dniowego zapisu. 
Wyniki: Zgodnie z obliczonym średnim dziennym spożyciem z 3 dni tylko 79,0% badanych pokrywało swoją 
podstawową przemianę materii. Całkowitą przemianę materii pokryło jedynie 42,0% badanych.  
Średnia wartość energetyczna całodziennych racji pokarmowych (CaRP) badanych kobiet wynosiła 1596,2 kcal/dzień, 
a mężczyzn 1784,0 kcal/dzień. Udział energii z białek, tłuszczów i węglowodanów w CaRP kobiet wynosił 
odpowiednio: 15,3%, 32,5% i 52,2%, a w CaRP mężczyzn odpowiednio: 15,7%, 31,6% i 52,7%. W CaRP kobiet  
i mężczyzn stwierdzono mniejszą w porównaniu z normami zawartość: potasu, wapnia i magnezu, witaminy D i kwasu 
foliowego.  
Wnioski: Wykazano, że osoby starsze z DSO prezentują znaczne niedobory pokarmowe, choć oczekiwałoby się,  
że deficyty w tym zakresie dotyczyć będą wyłącznie osób, z rozpoznanym przez skalę MNA, niedożywieniem czy też 
jego ryzykiem. Ponieważ utrwalone deficyty pokarmowe zawsze predysponują do pogorszenia stanu odżywienia, 
nawet u osób starszych w dobrym stanie zdrowia, warto rozważyć, przynajmniej raz w roku, szczegółową ocenę 
sposobu żywienia celem ich zidentyfikowania i skorygowania . 
 
Słowa kluczowe: sposób żywienia, stan odżywienia, skala MNA, osoby w wieku podeszłym 
 

Abstract 
Introduction: Normal nutritional status (NNS) should result from a proper food intake. In clinical practice in elderly 
people both of these areas are rarely evaluated and often the scale MNA (Mini Nutritional Assessment) is the only 
tool used which does not allow for a detailed assessment of the food intake. 
Objective: The objective is to verify the hypothesis that older people with NNS, identified by the MNA scale, are 
characterized by a proper food intake. In Polish literature the data on this subject does not exist and in foreign 
literature only one analysis of that type could be found. 
Material and Methods: The analysis of food intake was performed in 24 community – dwelling elderly people 
(including 14 women) over 65 years from Poznan. The inclusion criteria were as follows: NNS identified by the MNA 
scale (MNA≥24 points) and lack of cognitive disorders were assessed with an Abbreviated Mental Test Score 
(result≥8 points). A quantitative assessment of food intake on the basis of the 3-day dietary record was carried out  
in all subjects. 
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Results: According to the calculated average daily intake of 3 days only 79.0% of the respondents covered its basal 
metabolic rate. The total energy expenditure was covered only in 42.0% of respondents. An average energy intake 
with daily food rations amounted to 1596.2 kcal/day in the women and 1784.0 kcal/day in the men. The percentage 
of energy from protein, fat and carbohydrates in the women diets amounted to: 15.3%, 32.5% and 52.2%, while  
in men: 15.7%, 31.6% and 52.7%, respectively. In the diets of both groups, a lower than the recommended content 
of potassium, calcium, magnesium, vitamin D, folate was observed. 
Conclusions: It has been shown that elderly people with NNS present significant nutritional deficiencies, although  
it would be expected that the deficits in this area will concern only people with malnutrition or its risks (recognized 
by the MNA scale). Since established nutritional deficits always predispose to the deterioration of nutritional status, 
even in older people in good health, therefore a detailed assessment of the food intake at least once a year is worth 
considering as it gives potential occasion to correct and modify nutritional deficiencies. 
 
Keywords: food intake, nutritional status, MNA scale, older people 

 
 
Wstęp 

Stan odżywienia definiuje się jako stan organizmu 
człowieka, który wynika ze zwyczajowego spożycia 
żywności i związanego z nim procesu wchłaniania oraz 
wykorzystania wchodzących w skład posiłku składników 
odżywczych. Podkreśla się, że stan odżywienia wpływa 
na stan zdrowia człowieka w każdym wieku [1,2],  
a gdy jest on dobry to pomaga osiągnąć lepsze i szybsze 
rezultaty w wypadku leczenia wielu chorób [3,4].  
W piśmiennictwie wskazuje się, że ryzyko wystąpienia 
pogorszonego stanu odżywienia rośnie wraz z wiekiem, 
a szczególnie nim zagrożone są osoby starsze [5].  

Kompleksowa ocena stanu odżywienia powinna 
obejmować kilka elementów. Zalicza się tu: wywiad 
żywieniowy z oceną dobowego spożycia makro-  
i mikroskładników, pomiary antropometryczne (wzrost, 
masa ciała, obwód ramienia, obwód łydki) oraz badania 
laboratoryjne (hematologiczne i biochemiczne). W przy-
padku osób starszych do oceny stanu odżywienia stosuje 
się również skalę MNA (z ang. Mini Nutritional 
Assessment Questionnaire – inaczej Krótki Kwestio-
nariusz Oceny Stanu Odżywienia) [6]. Kwestionariusz 
MNA zalecany jest do oceny ryzyka niedożywienia  
u osób w wieku 65 lat i więcej. Narzędzie to 
rekomenduje wiele instytucji, m.in.: American Society 
for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.), 
European Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(ESPEN), The International Academy of Nutrition and 
Aging (IANA). Kwestionariusz obejmuje 18 pozycji,  
z czego 4 dotyczą kwestii oceny sposobu żywienia,  
w tym liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia, 
kolejno oceny spożycia białka, następnie częstości 
spożycia owoców i warzyw w ciągu dnia oraz wielkości 
podaży płynów. Maksymalną punktację w zakresie tych 
czterech pytań osoba badania uzyskuje w przypadku 
spożywania każdego dnia: 3 posiłków, produktów 
białkowych (co najmniej jednej porcji produktów 
mlecznych oraz porcji mięsa – ze szczególnym 
uwzględnieniem ryb i drobiu oraz dwóch lub więcej  

 
porcji roślin strączkowych lub jajek w ciągu tygodnia), 
ponadto konsumpcji dwóch lub więcej porcji owoców  
i warzyw oraz podaży przynajmniej pięciu szklanek 
różnego rodzaju płynów (woda, sok, kawa, herbata, 
mleko). Skala MNA zgodnie z przyjętą w niej klasyfikacją 
dzieli badanych na trzy grupy (osoby niedożywione, gdy 
wynik jest poniżej 17 punktów; osoby w ryzyku 
niedożywienia, gdy wynik jest w przedziale od 17 do 23,5 
punktów oraz osoby z prawidłowym stanem odżywienia 
– gdy wynik znajduje się w przedziale od 24 do 30 pkt).  

Dobry stan odżywienia powinien wynikać  
z prawidłowego sposobu żywienia. W praktyce klinicznej 
u osób starszych bardzo rzadko ocenia się oba te obszary 
i często wykorzystuje się tylko ocenę za pomocą  
skali MNA, która nie pozwala na szczegółową ocenę 
sposobu żywienia. Celem niniejszej analizy jest 
weryfikacja hipotezy czy osoby starsze z prawidłowym 
stanem odżywienia zidentyfikowanym za pomocą skali 
MNA charakteryzują się prawidłowym sposobem 
żywienia. W polskim piśmiennictwie brakuje danych  
na podjęty temat, z kolei w zagranicznej literaturze 
przedmiotu znaleziono tylko jedną tego typu analizę, 
opublikowaną w bieżącym roku [7]. 
 
3. Materiał i metody 
3.1. Charakterystyka grupy badanej i dobór próby 

W okresie od listopada 2015 roku do stycznia 2016 
roku badaniami objęto 34 osoby powyżej 65 roku życia, 
zamieszkujące w środowisku domowym na terenie 
miasta Poznania. Osoby te zrekrutowano do badań  
w kilku poznańskich klubach seniora. Z powyższej grupy 
4 osoby nie wyraziły zgody na wzięcie udziału w badaniu, 
natomiast 6 osób zostało wyłączonych z analizy ze 
względu na odnotowanie sporej liczby nieścisłości  
i braków w zapiskach z kolejnych dni w dostarczonych 
dzienniczkach bieżącego spożycia. Ostatecznie do analizy 
włączono 24 osoby (w tym 14 kobiet – 58,0%).  

Podstawowymi kryteriami włączenia do analizy 
były: prawidłowy stan odżywienia zidentyfikowany za 
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pomocą skali MNA i brak zaburzeń funkcji poznawczych 
oceniony za pomocą Skróconego Testu Sprawności 
Umysłowej wg Hodgkinsona [8] (inaczej kwestionariusza 
AMTS (z ang. Abbreviated Mental Test Score), którego 
celem było wykluczenie osób z deficytami w zakresie 
funkcji poznawczych, co mogłyby wpłynąć na rzetelność 
otrzymanych wyników. 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji 
Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Wszystkie badane osoby 
zostały poinformowane o celu pracy, jej przebiegu  
i wyraziły pisemną zgodę na udział w badaniu. 
 
3.2. Metody i narzędzia badawcze 

Zastosowany kwestionariusz MNA składa się  
z dwóch części: z oceny skróconej tj. MNA-Short Form 
(MNA-SF), oraz jej kontynuacji [6]. Ocena skrócona 
zawiera 5 pytań i ocenę wartości wskaźnika BMI 
(alternatywnie można ją zastąpić pomiarem obwodu 
łydki kończyny niedominującej w jej najszerszym 
miejscu). Pytania dotyczą oceny ograniczenia 
przyjmowania pokarmów i spadku masy ciała na 
przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, kolejno oceny 
mobilności wraz z ewentualnymi jej ograniczeniami, 
analizy występowania ostrych chorób czy sytuacji 
stresowych również w ciągu ostatniego kwartału, jak 
również występowania problemów neuropsycholo-
gicznych (depresji czy demencji). Druga część skali czyli 
jej kontynuacja zawiera 12 pytań, które to dotyczą: 
sposobu odżywiania badanej osoby (m.in. liczby 
przyjmowanych posiłków, spożycia owoców, warzyw, 
białka i płynów w ciągu doby), oceny ewentualnych 
ograniczeń w zakresie spożywania posiłków, także 
samooceny własnego stanu zdrowia i stanu odżywienia, 
w odniesieniu do innych osób w tym samym co osoba 
ankietowana wieku. Kontynuacja skali uwzględnia także 
pomiary obwodu łydki i ramienia oraz informacje  
na temat miejsce zamieszkania, liczby przyjmowanych 
leków i występowania na ciele badanego owrzodzeń  
czy odleżyn. W ocenie końcowej osoba badana może 
zdobyć od 0 do 30 punktów, przy czym wynik poniżej  
17 punktów oznacza niedożywienie, między 17 a 23,5 
pkt zagrożenie niedożywieniem, a wynik od 24 do 30  
pkt oznacza prawidłowy stan odżywienia. Do niniejszej 
analizy zakwalifikowano osoby z wynikiem ≥ 24 
punktów. 

Kwes onariusz AMTS jest narzędziem pozwalającym 
na ocenę występowania zaburzeń funkcji poznawczych. 
Narzędzie to pozwala ocenić takie funkcje jak: pamięć 
krótkotrwała i długotrwała, zdolność kojarzenia  
i umiejętność myślenia abstrakcyjnego [8]. Test ten się  
z 8 pytań i 3 zadań do wykonania, przy odpowiedzi  
za które przyznawany jest: 1 punkt za każdą prawidłową 
odpowiedź, 0,5 punktu za odpowiedź niepełną lub  

0 punktów za odpowiedź nieprawidłową lub jej brak.  
Za sprawne intelektualnie uznaje się osoby z wynikiem 
co najmniej 8 punktów i tylko takie zostały włączone  
do dalszych badań. 

Ilościową ocenę sposobu żywienia osób zakwali-
fikowanych do analizy dokonano na podstawie  
3-dniowych zapisków z autorskiego dzienniczka 
bieżącego spożycia z załączoną instrukcją notowania, 
które wprowadzono do programu Dieta 5.0 (Instytut 
Żywności i Żywienia, Polska) i szczegółowo przeanali-
zowano w programie statystycznym STATISTICA 12.0 
(StatSoft, Polska). Dzienniczki były uzupełniane przez 
badane osoby na bieżąco w swoich domach przez 3 dni, 
z czego jeden wybrany dzień był dowolnym dniem 
weekendowym. Uwzględniając zapisy w dzienniczkach 
oceniono: średnią energetyczność całodziennych racji 
pokarmowych, pokrycie podstawowej przemiany materii 
(PPM), pokrycie całkowitej przemiany materii (CPM), 
średnią zawartość węglowodanów, białka, tłuszczów, 
błonnika pokarmowego oraz wybranych witamin  
(A, E, C, D, B1, B2, B6, kwasu foliowego, B12) i składników 
mineralnych (Na – sód, K – potas, Ca – wapń, P – fosfor,  
Mg – magnez, Fe – żelazo, Zn – cynk, Cu – miedź). Dla 
analizowanych witamin i składników mineralnych 
wyliczono dla każdej z płci odsetek osób pokrywających 
rekomendowane normy.  

Jako zalecany udział energii z poszczególnych 
makroskładników w całodziennym pożywieniu przyjęto: 
15% energii z białka, 30% energii z tłuszczów i 55% 
energii z węglowodanów. Średnią podaż Ca, Mg, P, Fe, 
Zn, Cu i witamin: A, C, D, B1, B2, B6, kwasu foliowego, B12, 
analizowano zgodnie z zalecanym dziennym spożyciem 
(z ang. Recommended Dietary Allowances – RDA),  
a sodu, potasu, witaminy E z wystarczającym spożyciem 
(z ang. Adequate Intake – AI). Spożycie błonnika 
pokarmowego i cholesterolu odniesiono do zalecanych 
ilości w prewencji otyłości i innych chorób niezakaźnych 
(odpowiednio ≥25g i <300mg) [9]. Dla analizowanych 
parametrów za optymalny przedział realizacji normy 
uznano wyniki mieszczące się w zakresie od 90-110%. 
Średnie spożycie z trzech dni zostało porównane  
z normami żywienia dla osób starszych, zgodnie  
z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie 
[9]. 

U wszystkich badanych wykonano pomiar 
wysokości ciała (przenośny wzrostomierz, Tanita, Polska) 
oraz masy ciała (analizator składu ciała In Body 170),  
co umożliwiło wyliczenie wskaźnika masy ciała BMI  
(z ang. Body Mass Index). Ponadto dane te wykorzystano 
do obliczenia PPM przy pomocy wzoru Harrisa-
Benedicta, osobno dla każdej z płci [10]: 

- dla kobiet na podstawie wzoru: PPM = 655,1 + 
(9,563 x masa ciała [kg]) + (1,85 x wzrost [cm]) – 
(4,676 x [wiek])  
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- dla mężczyzn na podstawie wzoru: PPM = 66,5 + 

(13,75 x masa ciała [kg]) + (5,003 x wzrost [cm]) 
– (6,775 x [wiek]) 

Do wyliczenia CPM wykorzystano przelicznik 
aktywności fizycznej o wartości 1,4. 
 
3.3. Analiza statystyczna 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej 
przy użyciu programu STATISTICA 12.0. Wyniki 
przedstawiono w postaci wartości średnich±SD. 
Normalność rozkładu zmiennych oceniono testem 
Shapiro-Wilka. Do porównania dwóch grup niepowią-
zanych zastosowano test t-Studenta, a w przypadku 
istotnej różnicy w wariancji między badanymi grupami 
zastosowano test Cochrana-Coxa. Przy braku rozkładów 
normalnych używano testu U-Manna-Whitney’a. 
Przyjęto p<0,05 jako istotne statystycznie. 
 
Wyniki 
Charakterystyka stanu zdrowia osób badanych na 
podstawie analizy wybranych parametrów 

W tabeli I przedstawiono wartości średnie±SD dla: 
wieku, wybranych parametrów antropometrycznych 
(wzrost, masa ciała, wskaźnik BMI), wyniku uzyskanego 
w skali MNA i w skali AMTS dla całej grupy badanej 
(n=24), a także w podziale na płeć (kobiety n=14, 
mężczyźni n=10). Kobiety stanowiły 58,3% grupy 
badanej. Średnia wieku dla wszystkich analizowanych 
osób wyniosła 75,0±5,2 lat, mężczyźni byli istotnie 
statystycznie starsi niż analizowane kobiety (p<0,001). 
Średnie BMI całej grupy badanej wyniosło 28,9±4,5 
kg/m2 i zgodnie z ogólnie przyjętą klasyfikacją 
zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia, 
świadczyło o nadwadze. Średnie BMI dla grupy starszych 
kobiet było wyższe niż dla grupy starszych mężczyzn 
(uzyskano różnicę na granicy istotności statystycznej  
tj. p=0,058). Wszyscy badani prezentowali prawidłowy 
stan odżywienia i funkcji poznawczych, co wynikało  
z kryteriów włączenia do niniejszej analizy.  
 
Charakterystyka kaloryczności i udziału podstawowych 
składników pokarmowych w dziennej racji pokarmowej 
grupy badanej w podziale na płeć 

Średnia wartość dla PPM dla grupy badanych kobiet 
wyniosła 1307,0 ± 92,6 kcal a średnia dla CPM 1829,9 ± 
129,9 kcal przy średnim dziennym spożyciu równym 
1596,2 ± 330,7 kcal. Dla grupy mężczyzn wartości  
te wynosiły odpowiednio: 1384,7 ± 215,9 kcal i 1938,7 ± 
302,2 kcal, przy średnim dziennym spożyciu wynoszącym 
1784,0 ± 358,0 kcal. Zgodnie z obliczonym średnim 
dziennym spożyciem z 3 dni tylko 79,0% badanych osób 
starszych pokrywało swoją PPM. Natomiast CPM, która 
jest należną ilością energii do spożycia przez wybrane  
do badań osoby starsze, pokrywało jedynie 42,0% 

badanych. Zarówno grupa mężczyzn, jak i kobiet nie 
pokrywała całkowicie należnego spożycia energii 
(kobiety w 88,0%, a mężczyźni w 92,0%). Pokrycie  
CPM przedstawiono, osobno dla kobiet i mężczyzn,  
na rycinach 1 i 2. 

Wyniki dotyczące średniej kaloryczności oraz 
udziału podstawowych składników pokarmowych  
w diecie badanych osób starszych przedstawiono  
w tabeli II. W związku z założeniami przedstawionymi  
w metodzie odnotowano, że badane racje pokarmowe 
obu grup badanych charakteryzowały się prawidłowym 
procentowym udziałem energii pochodzącej z białka, 
tłuszczów i węglowodanów. Z kolei średnie spożycie 
białka w przeliczeniu na 1 kg masy ciała na dobę  
średnie spożycie białka wynosiło dla grupy mężczyzn 
1,0±0,2 g/kg.mc/dobę, zaś dla grupy kobiet 0,8±0,3 
g/kg.mc/dobę i świadczyło o normie w odniesieniu  
do zaleceń dotyczących spożycia tego składnika  
przez osoby dorosłe (RDA 0,8g/kg.mc./dobę [9]). 
Optymalny przedział realizacji normy odnotowano także 
dla sacharozy i cholesterolu. Ponadto u obu płci 
odnotowano zbyt wysokie spożycie tłuszczów 
nasyconych i za niskie na błonnik pokarmowy (za dolną 
granicę przyjęto wartość 25 g/dzień).  
 
Charakterystyka udziału wybranych składników 
mineralnych w dziennej racji pokarmowej grupy 
badanej w podziale na płeć 

Spośród analizowanych składników mineralnych 
właściwe pokrycie normy dla obu płci odnotowano tylko 
dla dwóch pierwiastków – żelaza i cynku. Dla trzech 
składników tj. miedzi, fosforu i sodu odnotowano podaż 
powyżej normy. Z kolei poniżej normy znalazła się podaż 
potasu, wapnia i magnezu. Szczegółową charakterystykę 
wraz z procentem realizacji norm przedstawiono  
w tabeli III. Z kolei w tabeli IV i V przedstawiono osobno 
dla każdej z płci odsetek osób pokrywających normę  
dla analizowanych składników mineralnych. 
 
Charakterystyka udziału wybranych witamin w dzien-
nej racji pokarmowej badanej grupy w podziale na płeć 

Spośród analizowanych witamin właściwe pokrycie 
normy dla obu płci odnotowano tylko dla witaminy  
B1 i dodatkowo dla grupy badanych mężczyzn: dla 
witaminy A, witaminy E, witaminy B2, a dla grupy 
analizowanych kobiet dla witaminy B6. Z kolei dla 
witaminy B12 i witaminy C u obu płci odnotowano podaż 
powyżej normy i dodatkowo u starszych kobiet także dla 
witaminy A, witaminy B2, a dla badanych mężczyzn  
dla witaminy B6. Poniżej normy dla obu płci znalazła się 
podaż kwasu foliowego oraz witaminy D. Szczegółową 
charakterystykę wraz z normami dla ocenianych witamin 
przedstawiono w tabeli VI. Natomiast w tabelach VII  
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i VIII przedstawiono osobno dla każdej z płci odsetek 
osób pokrywających normę dla analizowanych witamin. 
 
Dyskusja  

W niniejszej analizie wykazano, że także osoby  
z dobrym stanem odżywienia mogą prezentować pewne 
niedobory pokarmowe, choć oczekiwałoby się, że 
deficyty w tym zakresie dotyczyć będą wyłącznie osób,  
z rozpoznanym przez skalę MNA, niedożywieniem czy 
też jego ryzykiem. Podobne obserwacje poczynili 
Jyvakorpi i wsp. [7], którzy jako jedyni do tej pory 
przeprowadzili analizę sposobu żywienia osób starszych 
w zależności od ich stanu odżywienia, zdiagnozowanego 
za pomocą pełnej wersji skali MNA. Badanie  
to przeprowadzono na grupie 900 osób starszych  
z Finlandii w wieku 60 lat i więcej. Zaznaczyć należy,  
że powyższą grupę badaną tworzyły zarówno zdrowe 
osoby starsze zamieszkujące we własnych domach,  
jak i te z gorszą kondycją zdrowotną zamieszkujący  
w domach opieki. Dobry stan odżywienia spośród 900-
osobowej gruby badanej odnotowano u 379 badanych 
(42,1%). Co istotne u dużego odsetka z nich odnotowano 
nieprawidłowości w zakresie żywienia, które dotyczyły 
deficytowej podaży: energii (trudności z pokryciem CPM 
u ponad 55%), białka (u ponad 70%), błonnika 
pokarmowego (u ponad 80%) oraz witaminy D (u ponad 
40%), zaś w mniejszym stopniu: kwasu foliowego  
(u około 25%) oraz witaminy E (u około 23%) [7]. Autorki 
tego opracowania, również odnotowały wszystkie 
przedstawione powyżej deficyty u osób włączonych  
do niniejszej analizy (n=24), choć odsetek osób  
z niedoborami kwasu foliowego i witaminy E był prawie 
4-krotnie wyższy. W naszej analizie podobny odsetek 
badanych (tj. 58,0%) nie dostarczał odpowiedniej liczby 
kalorii, co jest bardzo niepokojącą obserwacją, bowiem 
niedostateczne pokrycie zapotrzebowania kalorycznego 
powoduje utratę masy ciała i w zależności od długości 
jego trwania, może sprzyjać rozwojowi niedożywienia 
lub jego ryzyka. Należy zaznaczyć, że u osób starszych 
utrata masy ciała – zamierzona czy też niezamierzona – 
wpływa na utratę masy mięśniowej w większym stopniu 
niż u młodszych dorosłych, przez co zwiększa się ryzyko 
sarkopenii, która stwarza zagrożenie dla sprawnej 
starości [11]. 

W cytowanej już analizie Jyvakorpi i wsp. [7] 
odnotowano również, że aż 74% badanych ze stanem 
odżywienia w normie prezentowało podaż białka niższą 
niż rekomendowaną (przez nordyckie rekomendacje 
żywieniowe – Nordic Nutrition Recommendation [12]), 
którą określono na poziomie 1,2 g/kg.m.c./24h 
Optymalny poziom białka dla osób starszych jest szeroko 
dyskutowany, na przestrzeni ostatnich lat, w wielu 
środowiskach naukowych [13,14]. Część naukowców 
uważa, że aktualne zalecenia dla wszystkich osób 

dorosłych dotyczące spożycia białka na poziomie 0,8 
g/kg.m.c./24h nie uwzględniają wyższych potrzeb ludzi  
w podeszłym wieku. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami 
grupy badaczy PROT-AGE, dla utrzymania masy 
mięśniowej, a więc i sprawności fizycznej w wieku 
podeszłym, spożycie to powinno być na poziomie 1,0-1,2 
g/ kg.m.c/24h (a więc większe niż w młodszych grupach 
osób dorosłych) [15]. W naszej analizie również podobny 
odsetek badanych (79,2%) prezentował podaż białka 
poniżej 1,2 g/kg.m.c/24h, z kolei po przyjęciu niższego 
progu czyli 1,0 g/kg.mc/24h odsetek ten zmalał  
do poziomu do 54,2%, choć wciąż należy uznać go za 
wysoki. Wystarczające spożycie białka u osób starszych 
jest zasadnicze dla utrzymania masy i siły mięśniowej 
(przeciwdziałanie sarkopenii), co przekłada się na spra-
wność fizyczną w późnych latach życia [15,16]. 

W naszym badaniu odnotowaliśmy podobny jak  
w analizie Jyvakorpi i wsp.[7] odsetek osób prezentujący 
niedobory w zakresie realizacji normy na błonnik 
pokarmowy. Niskie spożycie błonnika pokarmowego  
w dziennych racjach pokarmowych odnotowaliśmy  
aż u 83,3% badanych. Niższa podaż u osób w wieku 
podeszłym niż zalecane minimum w polskich reko-
mendacjach, czyli 25g/24h, została opisana w licznych 
polskich publikacjach (nordyckie rekomendacje również 
za zalecane minimum uznają ten sam poziom co  
w naszym kraju) [17, 18]. Jak wskazuje między innymi 
Platta [19] błonnik jest istotny w prewencji oraz leczeniu 
wielu jednostek chorobowych, które często występują  
u osób starszych. Dieta bogatoresztkowa (o wysokiej 
podaży błonnika pokarmowego) wspomaga prawidłową 
perystaltykę jelit i jest skuteczną formą leczenia zaparć. 
Zaleca się również spożycie odpowiednich ilości błonnika 
ze względu na wspomaganie procesu leczenie chorób 
metabolicznych – poprawia on efektywność leczenia 
cukrzycy (poprzez kontrolę profilu glukozowego krwi), 
otyłości (wspomaga redukcję masy ciała) i dyslipidemii 
(wykazano, że poziom trójglicerydów i cholesterolu  
w osoczu krwi jest odwrotnie proporcjonalny do spo-
życia błonnika pokarmowego w codziennej diecie) [19].  

W niniejszej analizie odnotowano, że 100% osób 
badanych nie pokryło normy na witaminę D ze 
spożywanej żywności, co jest bardzo niepokojącą 
obserwacją wobec faktu, że tylko dwóch badanych 
zdeklarowało, że suplementuje tę witaminę z prepa-
ratów farmaceutycznych czy też suplementów diety. 
Należy podkreślić, że organizm ludzki na drodze 
fotochemicznej syntezy wytwarza witaminę D w skórze, 
a tylko pewne jej ilości dostarczane są wraz  
z pożywieniem. Niestety osoby starsze wykazują wysoką 
skłonność do unikania ekspozycji słonecznej, która  
to jest najlepszym źródłem witaminy D [20]. Niedobory 
egzogennej formy witaminy D z całodziennej racji 
pokarmowej wynikają najczęściej z niskiego spożycia ryb 
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oraz mleka i jego przetworów. Wynik ten jest bardzo 
niekorzystny wobec doniesień o wieloczynnikowym 
pozytywnym wpływie cholekalcyferolu na zdrowie. Jak 
opisuje między innymi Skop-Lewandowska i WSP. [21] 
witamina D ma szerokie zastosowanie w prewencji 
(niezbędna jest w celu utrzymania masy kostnej  
w późniejszym wieku) i leczeniu osteoporozy (spowalnia 
proces osteomalacji układu kostnego) ze względu  
na regulację wchłaniania oraz regulację gospodarki 
wapniowo-fosforanowej organizmu. Aktualnie niedo-
bory witaminy D łączy się również z występowaniem 
m.in. chorób sercowo-naczyniowych, stwardnienia 
rozsianego, nadciśnienia, otyłości, nowotworów, 
cukrzycy, zaburzeń funkcji mięśni, zaburzeń 
psychicznych oraz większym ryzykiem śmiertelności [22]. 
Ponieważ witaminę D można znaleźć w niewielu 
produktach żywnościowych (ryby – szczególnie tłuste, 
margaryny wzbogacane, pieczarki, żółtko jaja kurzego, 
wątróbka [23]), u osób starszych z ograniczoną 
ekspozycją na słońce jej suplementacja wydaje się 
uzasadniona. Warto mieć na uwadze również żywność 
wzbogacaną, tym bardziej, że polski asortyment 
żywności fortyfikowanej witaminą D z roku na rok 
znacząco powiększa się [24]. 

Ze względu na konsekwencje zachodzących 
procesów starzenia i słabszą kondycję zdrowotną osób 
starszych ważne jest by spożycie witamin antyoksy-
dacyjnych (A, C, E) było na właściwym tj. zgodnym  
z normami poziomie. Spośród wymienionych witamin,  
u osób z prawidłowym stanem odżywienia, 
odnotowaliśmy zaskakująco wysoki odsetek osób 
prezentujących niedobory witaminy E (aż u 87,5% 
badanych; dla porównania odsetek osób prezentujących 
niedobory zarówno witaminy A i C wyniósł już tylko 
37,5%). Co ciekawe, odsetek osób z prawidłowym 
stanem odżywienia według MNA, prezentujących deficyt 
witaminy E w analizie Jyvakorpi i wsp.[7] był 4-krotnie 
niższy. Podobną różnicę odnotowaliśmy także dla kwasu 
foliowego, którego niedobór może prowadzić u osób 
starszych do zachorowań na choroby degeneracyjne 
układu nerwowego oraz do zaburzeń funkcji 
poznawczych [25,26]. Zaobserwowana różnica dla kwasu 
foliowego, przynajmniej częściowo, wynika z innych 
poziomów rekomendowanych dla tego składnika 
pokarmowego – w Polsce dla osób starszych obu płci 
rekomenduje się podaż 400 µg , z kolei nordyckie 
rekomendacje wskazują jako właściwy poziom 300 µg 
(tylko jedna osoba z naszej grupy badanej pokryła normę 
400 µg, przy poziomie 300 µg ich liczba wzrosła już do  
3 osób). Trudno natomiast wyjaśnić zaobserwowaną 
różnicę dla witaminy E, bowiem dla tego składnika 
pokarmowego polskie i nordyckie rekomendacje 
żywieniowe są zbieżne. Niedobory witaminy E w badaniu 
przeprowadzonym na osobach starszych zamieszku-

jących w środowisku domowym odnotowała również 
Goluch-Koniuszy i Fabiańska [17]. 

Poza wyżej skomentowanymi niedoborami,  
w przeanalizowanej przez nas grupie badanych z MNA  
w normie, odnotowano bardzo wysoki odsetek osób  
z niedoborem wapnia i potasu (u 95,8%) i z deficytem 
magnezu (u 83,3%). Co istotne tylko dwóch badanych 
zdeklarowało przyjmowanie suplementów wapnia,  
a po jednej osobie suplementu potasu czy magnezu.  
W cytowanej już wcześniej analizie Jyvakorpi i wsp. [7] 
nie odnotowano problemów żywieniowych tego typu  
u osób starszych z MNA w normie. Należy jednak 
podkreślić, że istnieją duże rozbieżności pomiędzy 
nordyckimi a polskimi rekomendacjami żywieniowymi 
dla omawianych w tym paragrafie składników 
mineralnych. Według nordyckich rekomendacji żywie-
niowych [12] rekomendowana dzienna podaż dla osób  
w wieku 61 lat i więcej to dla: wapnia tylko 800mg dla 
obu płci (polskie rekomendacje – 1300mg), z kolei dla 
potasu 3100mg dla kobiet i 3500mg dla mężczyzn 
(polskie rekomendacje 4800mg dla obu płci), a dla 
magnezu 280mg dla kobiet i 350 mg dla mężczyzn 
(polskie rekomendacje – 320mg dla kobiet i 420 mg dla 
mężczyzn). Deficyt wapnia wpływa negatywnie na stan 
układu kostnego, bowiem jego niedobory w organizmie 
skutkują jego uwalnianiem z kości, co powoduje 
obniżenie masy kostnej i przyśpieszenie rozwoju 
osteoporozy. Niska podaż wapnia w późnych latach życia 
może być spowodowana eliminacją mleka i przetworów 
mlecznych (choć jego najlepszym źródłem jest żółty ser), 
wskutek narastającej wraz z wiekiem nietolerancji 
laktozy, którą te produkty zawierają w dużych ilościach. 
Ich spożycie, wobec niedoboru enzymu laktazy, 
powoduje niekorzystne objawy dyspeptyczne (m.in. 
wzdęcia, bóle brzucha), które skłaniają do rezygnacji  
z ich konsumpcji. Tak duży odsetek niedoborów wapnia 
skłania do rozważenia suplementacji tego składnika. 
Poza deficytem wapnia, u prawie wszystkich badanych 
(za wyjątkiem jednej osoby) stwierdzono za niskie 
spożycie potasu. Hipokaliemia dla osób w wieku 
podeszłym jest niekorzystna dla zdrowia, ponieważ 
może powodować zaburzenia rytmu serca, upośledzić 
prawidłową pracę nerek, układu nerwowego, a także 
mięśniowego [27]. Bardzo duży odsetek naszych 
badanych nie pokrył również zapotrzebowania  
na magnez (83,3%). Jego niedostateczna podaż może 
przyczyniać się do oporności na insulinę i wpływać  
na upośledzenie jej wydzielania, ponadto prowadzić  
do zaburzeń w pracy układu sercowo-naczyniowego oraz 
nerwowo-mięśniowego, a także być czynnikiem ryzyka 
pomenopauzalnej osteoporozy [27]. Opisane w tym 
paragrafie niedobory odnotowano również w innych 
polskich analizach żywieniowych, które przeprowadzono 
na osobach starszych zamieszkujących w środowisku 
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domowym. W analizach tych jednak nie oceniano stanu 
odżywienia za pomocą skali MNA [28,29]. 

Rzetelnie przeprowadzona ocena sposobu żywienia 
z wykorzystaniem dzienniczka żywieniowego czyli 
metody bieżącego notowania spożycia wymaga 
samodyscypliny badanego do regularnych zapisków. 
Zdaniem Brzozowskiej i wsp. [30], bieżące notowanie 
spożycia może sprawiać osobom w wieku podeszłym 
wiele trudności i powodować dyskomfort psychiczny,  
co potwierdza także Volkert i Schrader [31]. Dlatego też 
w przypadku osób starszych w dobrym stanie zdrowia 
(tj. bez ograniczeń funkcjonalnych i poznawczych)  
nie powinno być prowadzone dłużej niż 3-4 dni.  
W niniejszej analizie odnieśliśmy się do tych spostrzeżeń 
i wykorzystaliśmy zapis z 3 dni tygodnia. Zaznaczyć 
należy, że zapiski z tak krótkiego okresu czasu mogą nie 
odzwierciedlać w pełni zwyczajowego sposobu żywienia 
badanych, co stanowi ograniczenie tego badania. 
Podkreślić jednakże trzeba, że zapiski 3-dniowe  
z pewnością dostarczają więcej informacji żywieniowych 
niż np. często stosowany wywiad dotyczący spożycia  
z ostatnich 24 godzin. 

Niniejsza analiza została przeprowadzona na zbyt 
małej grupie badanych, aby jej wyniki mogły być 
uogólniane dla całej populacji osób starszych. Mogą one 
jednak stanowić podstawę do przeprowadzenia 

większych badań, czego zasadność podkreśla niewielka 
liczba analiz podobnego typu [7].  
 
Podsumowanie 

W niniejszej analizie wykazano, że osoby starsze  
z dobrym stanem odżywienia mogą prezentować 
znaczne niedobory pokarmowe, choć oczekiwałoby się, 
że deficyty w tym zakresie dotyczyć będą wyłącznie 
osób, z rozpoznanym przez skalę MNA, niedożywieniem 
czy też jego ryzykiem. Ponieważ utrwalone deficyty 
pokarmowe zawsze predysponują do pogorszenia  
stanu odżywienia, nawet u osób starszych w dobrym 
stanie zdrowia, warto rozważyć przynajmniej raz  
w roku szczegółową ocenę sposobu żywienia celem  
ich zidentyfikowania i skorygowania. 
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Tabela I. Charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych, stanu odżywienia i funkcji poznawczych dla całej 
badanej grupy oraz w podziale na płeć 

 
Zmienne 

 
Średni wynik ± SD p * 

 Kobiety (n=14) Mężczyźni (n=10) Wszyscy (n=24) 

 Wiek (lata) 73,7 ± 5,3 77,6 ± 5,2 75,0 ± 5,2 p<0,001 

 Masa ciała (kg) 74,4 ± 10,3 74,9 ± 13,5 74,5 ± 11,8 ns 

 Wysokość ciała (cm) 156,6 ± 3,8 166,5 ± 7,5 160,7 ± 7,1 ns 

 wskaźnik BMI (kg/m
2
) 30,4 ± 4,3 26,7 ± 4,0 28,9 ± 4,5 p=0,058 

 MNA (pkt) 26,2 ± 1,6 26,8 ± 1,4 26,4 ± 1,5 ns 

 AMTS (pkt) 9,5 ± 0,6 9,7 ± 0,5 9,5 ± 0,5 ns 

* analiza porównawcza dla ocenianych parametrów pomiędzy grupą badanych kobiet i mężczyzn;  
ns – brak różnicy istotnej statystycznie 

 
Tabela II. Charakterystyka wartości energetycznej i udziału podstawowych makroskładników w dziennej racji pokarmowej 
badanej grupy w podziale na płeć 
 

  

Składniki pokarmowe Kobiety (n=14) Mężczyźni (n=10) p ** 

wynik ± SD % normy RDA wynik ± SD % normy RDA 

Energia (kcal) 1596,2 ± 330,7 88 1784,0 ± 358,0 92 ns 

% energii z białka 15,3 ± 2,2 102 15,7 ± 1,6 105 ns 

% energii z tłuszczu 32,5 ± 5,7 108 31,6 ± 4,1 105 ns 

% energii z węglowodanów 52,2 ± 6,7 95 52,7 ± 3,7 96 ns 

Białko ogółem (g) 61,1 ± 16,7 90 70,4 ± 20,6 97 ns 
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* AI – norma na poziomie wystarczającego spożycia;  
** analiza porównawcza dla ocenianych parametrów pomiędzy grupą badanych kobiet i mężczyzn 
ns – brak istotności statystycznej 

 
Tabela III. Charakterystyka udziału wybranych składników mineralnych w dziennej racji pokarmowej badanej grupy w podziale 
na płeć 
 

Składniki 
mineralne  

Kobiety (n=14) Mężczyźni (n=10) p ** 

wynik ± SD % normy RDA wynik ± SD % normy RDA 

 Sód (mg) 2878,9 ± 585,3 221 (*) 3617,0 ± 670,5 278 (*) p<0,05 

 Potas (mg) 2903,5 ± 667,1 62 (*) 3548,6 ±1340,5 76 (*) p<0,05 

 Wapń (mg) 550,1 ± 186,9 46 533,8 ± 207,2 45 ns 

 Fosfor (mg) 1012,1 ± 257,7 145 1169,8 ± 241,8 167 ns 

 Magnez(mg) 255,9 ± 68,4 80 295,1 ± 61,3 70 ns 

 Żelazo (mg) 9,8 ± 3,3 98 11,0 ± 3,1 110 ns 

 Cynk (mg) 8,0 ± 1,8 100 9,7 ± 2,2 88 p=0,06 

 Miedź (mg) 1,1 ± 0,3 119 1,2 ± 0,3 137 ns 

* AI – norma na poziomie wystarczającego spożycia;  
** analiza porównawcza dla ocenianych parametrów pomiędzy grupą badanych kobiet i mężczyzn 
ns – brak istotności statystycznej 

 
Tabela IV. Odsetek badanych kobiet pokrywających normę na oceniane składniki mineralne 
 

Składnik mineralny Ca 
(mg) 

P 
(mg) 

Mg 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Zn 
(mg) 

Cu 
(mg) 

K 
(mg) 

Na 
(mg) 

norma 1300 700 320 10 8 0.9 4700 1300* 
1200** 

% badanych 
pokrywających 
normę (%) 

0 92,9 14,3 35,7 50,0 71,4 0 0 

*norma dla osób w wieku 66-75 lat 
** norma dla osób powyżej 75 roku życia 

 
Tabela V. Odsetek badanych mężczyzn pokrywających normę na oceniane składniki mineralne 
 

Składnik mineralny Ca 
(mg) 

P 
(mg) 

Mg 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Zn 
(mg) 

Cu 
(mg) 

K 
(mg) 

Na 
(mg) 

norma 1300 700 320 10 8 0.9 4700 1300* 
1200** 

% badanych 
pokrywających 
normę (%) 

10,0 100,0 10,0 70,0 20,0 100,0 10,0 100,0 

*norma dla osób w wieku 66-75 lat 
** norma dla osób powyżej 75 roku życia 

 
Tabela VI. Charakterystyka udziału wybranych witamin w dziennej racji pokarmowej badanej grupy w podziale na płeć 
 

Wybrane witaminy Kobiety (n=14)  Mężczyźni (n=10)  p ** 

wynik ± SD % normy RDA wynik ± SD % normy RDA 

Witamina A 
 (ekwiwalent retinolu) (µg) 

1421,3 ± 2079,8 203 893,1 ± 286,3 99 ns 

 Witamina E  
(ekwiwalent α-tokoferolu) (mg) 

6,3 ± 2,1 78 (*) 9,7 ± 5,4 97 (*) p<0,01 

 Witamina B1 (mg) 1,0 ± 0,3 93 1,2 ± 0,4 92 ns 

Składniki pokarmowe Kobiety (n=14) Mężczyźni (n=10) p ** 

wynik ± SD % normy RDA wynik ± SD % normy RDA 

Tłuszcz ogółem (g) 59,3 ± 15,9 99 64,0 ± 14,8 99 ns 

Tłuszcze nasycone (g) 25,6 ± 7,5 126 26,9 ± 8,8 125 ns 

Cholesterol (mg) 266,4 ± 88,6 89 268,0 ± 84,1 89 ns 

Węglowodany ogółem (g) 218,3 ± 52,1 88 248,2 ± 52,2 94 ns 

Błonnik pokarmowy (g) 16,4 ± 5,9 65 (*) 21,5 ± 6,9 86 (*) p<0,05 

Sacharoza (g) 48,6 ± 21,9 107 46,5 ± 15,6 97 ns 
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Wybrane witaminy Kobiety (n=14)  Mężczyźni (n=10)  p ** 

wynik ± SD % normy RDA wynik ± SD % normy RDA 

 Witamina B2 (mg) 1,5 ± 0,6 133 1,4 ± 0,4 109 ns 

 Witamina B6 (mg) 1,5 ± 0,4 101 2,0 ± 1,0 116 p=0,057 

 Kwas foliowy (µg) 202,3 ± 50,3 51 285,3 ± 106,7 71 p<0,05 

 Witamina B12 (µg) 4,4 ± 4,0 183 5,3 ± 3,4 220 ns 

 Witamina C (mg) 93,2 ± 46,8 124 136,3 ± 89,4 151 ns 

 Witamina D (µg) 2,9 ± 2,3 14 6,7 ± 4,1 33 p<0,05 

* AI – norma na poziomie wystarczającego spożycia 
** analiza porównawcza dla ocenianych parametrów pomiędzy grupą badanych kobiet i mężczyzn 
ns – brak istotności statystycznej 

 
Tabela VII. Odsetek badanych kobiet pokrywających normę na oceniane witaminy 
 

witamina wit C 
(mg) 

wit.B1 

(mg) 
wit.B2 

(mg) 
wit.B6 

(mg) 
wit.B12 

(µg) 
kwas 

foliowy 
(µg) 

niacyna 
(mg) 

wit. A* 
(µg) 

wit.D 
(µg) 

wit.E** 
 (mg) 

norma 75 1,1 1.1 1.5 2.4 400 14 700 15 8 

% badanych 
pokrywających 
normę (%) 

57,1 33,7 71,4 50,0 71,4 0 57,1 64,3 0 7,1 

*- równoważnik re tinolu 
**- równoważnik α-tokoferolu 

 
Tabela VIII. Odsetek badanych mężczyzn pokrywających normę na wybrane witaminy 
 

witamina wit C 
(mg) 

wit.B1 

(mg) 
wit.B2 

(mg) 
wit.B6 

(mg) 
wit.B12 

(µg) 
kwas 

foliowy 
(µg) 

niacyna 
(mg) 

wit. A* 
(µg) 

wit.D 
(µg) 

wit.E** 
 (mg) 

norma 90 1,3 1,3 1,7 2.4 400 16 900 15 10 

% badanych 
pokrywających 
normę (%) 

70,0 20,0 60,0 50,0 70,0 10,0 50,0 60,0 0 20,0 

*- równoważnik re tinolu 
**- równoważnik α-tokoferolu 
 

Rycina 1. Średnie pokrycie całkowitej przemiany materii (CPM) w odniesieniu do średniej podaży energii z analizowanych 
jadłospisów u badanych mężczyzn (n=10) 
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Rycina 2. Średnie pokrycie całkowitej przemiany materii (CPM) w odniesieniu do średniej podaży energii z analizowanych 
jadłospisów u badanych kobiet (n=14) 
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