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Streszczenie 
Wstęp: Zbyt niski poziom masy mięśniowej w późnych latach życia czyli presarkopenia, w niekorzystnych warunkach 
może prowadzić do sarkopenii, która stanowi zagrożenie dla sprawnej starości. W złożonej patogenezie sarkopenii 
jako jedną z przyczyn wskazuje się niedożywienie białkowo-kaloryczne. Mimo to, dopiero w 2012 roku zwrócono 
uwagę na problem zależności pomiędzy złym stanem odżywienia a sarkopenią, co zdefiniowano jako Zespół 
Niedożywienie-Sarkopenia.   
Cel: W polskim piśmiennictwie nie znaleziono żadnej pracy, która podjęła się oceny częstości występowania 
niedożywienia i jego ryzyka u osób starszych z presarkopenią, jak i z masą mięśniową w normie. Dlatego też celem 
niniejszej analizy jest wypełnienie tej luki. 
Materiał i metoda: Do analizy włączono 40 osób starszych (28 kobiet i 14 mężczyzn) zamieszkujących w środowisku 
domowym na terenie miasta Poznania, w tym 25 z presarkopenią (14 kobiet i 11 mężczyzn) i 20 bez presarkopenii 
(14 kobiet i 6 mężczyzn). Presarkopenię rozpoznano za pomocą wskaźnika ALM; u starszych kobiet gdy był on 
≤5,52kg/m2, u starszych mężczyzn gdy był on ≤7,29kg/m2. Poziom masy mięśniowej i innych komponentów składu 
ciała oceniono za pomocą metody bioimpedancji elektrycznej (urządzenie InBody170). Ocenę niedożywienia i jego 
ryzyka przeprowadzono za pomocą pełnej wersji skali MNA, z wykorzystaniem następującej klasyfikacji: wynik 
<17punktów=niedożywienie, wynik na poziomie 17-23,5punktów=ryzyko niedożywienia, wynik≥24 punkty=dobry 
stan odżywienia. 
Wyniki: Średni wynik uzyskany przez wszystkich badanych w skali MNA wyniósł 24,30±3,00punktów i świadczył  
o przeciętnie dobrym stanie odżywienia badanych. 33,78% badanych prezentowało ryzyko niedożywienia, pozostali 
stan odżywienia w normie. W analizie porównawczej pomiędzy grupą osób z presarkopenią i bez presarkopenii 
odnotowano dla tych pierwszych istotnie statystyczną niższą wartość dla: wskaźnika BMI (odpowiednio 
22,69±3,28vs24,29±3,03 kg/m2, p<0,05), wskaźnika ALM (odpowiednio 5,98±0,92vs6,36±0,84 kg/m2, p<0,05) oraz 
wyniku uzyskanego w skali MNA (odpowiednio 23,20±3,14vs25,68±2,18; p<0,01). 
Wnioski: Osoby starsze z presarkopenią częściej prezentowały gorszy stan odżywienia, w postaci zagrożenia 
niedożywieniem, niż osoby w podeszłym wieku, których poziom masy mięśniowej znajdował się w normie. 
 
Słowa kluczowe: niedożywienie, presarkopenia, sarkopenia, starzenie się 
 

Abstract 
Introduction: Too low level of muscle mass in the late years of life that is presarcopenia in unfavorable conditions 
can lead to sarcopenia, which is a threat to the successful aging. In the complex pathogenesis of sarcopenia as one  
of the reasons protein-energy malnutrition is indicated. Nevertheless, only  in 2012 the problem of the relationship 
between poor nutritional status and sarcopenia was highlighted, which was defined as a Malnutrition-Sarcopenia 
Syndrome 
Objective: In Polish literature was not found any paper, which undertook to assess  the prevalence of malnutrition 
and its risk in older people with presarcopenia. Therefore, the aim of this study is to fill this gap. 
Material and Methods: The analysis included 40 community-dwelling elderly (28 women and 14 men) from Poznan, 
including 25 of presacopenia (14 women  and 11 men) and 20 without presarcopenia (14 women and 6 men). 
Presarcopenia was diagnosed with the ALM index; in older women if their ALM index was not higher than 5.52 kg/m2  
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and in older men when ALM index  was ≤7.29 kg/m2. The level of muscle mass and other components of body 
composition was evaluated by the bioimpedance analysis (InBody170 device). Assessment of malnutrition and its risk 
was carried out using the full version of  MNA scale, using the following classification: result ≤17 points = 
malnutrition, the result of 17-23.5 points = risk of malnutrition, result ≥24 points = good nutritional status. 
Results: The average result for all respondents obtained in the MNA scale was 24.30±3.00 points and reflects  
the average of a good nutritional status of examined persons. 33.78% of the respondents presented a risk  
of malnutrition, remaining persons  presented normal nutritional status.  The comparative analysis between the 
group of older adults with presarcopenia and without presarcopenia showed that examined persons with 
presarcopenia had statistically significant lower value: for BMI index (respectively 22.69±3.28 vs 24.29±3.03kg/m2, 
p<0.05), for ALM index (respectively 5.98±0.92 vs 6.36±0.84 kg/m2, p<0.05) and the result obtained in the MNA scale 
(respectively 23.20±3.14 vs 25.68±2.18; p<0.01). 
Conclusions: Older people with presarcopenia often presented poor nutritional status, in the form of risk 
of malnutrition than older people whose level of muscle mass was within normal range. 
 
Keywords: malnutition, presarcopenia, sarcopenia, ageing 

 
 
Wprowadzenie 

Naturalną konsekwencją fizjologicznego starzenia 
jest stopniowa utrata masy mięśniowej, która  
w niekorzystnych warunkach może prowadzić do 
sarkopenii, która stanowi zagrożenie dla sprawnej 
starości. Zbyt niski poziom masy mięśniowej w późnych 
latach życia czyli presarkopenia jest cechą 
charakterystyczną sarkopenii, definiowanej aktualnie 
jako zespół uogólnionej i progresywnej utraty mięśni 
szkieletowych i ich siły, któremu towarzyszy ryzyko 
fizycznej niesprawności i złej jakości życia [1, 2]. Ponadto 
nadmierna utrata masy i siły mięśniowej zwiększa ryzyko 
zespołu kruchości (z ang. frailty), upadków i urazów 
czemu może towarzyszyć wzrost zależności od innych 
osób oraz zwiększone ryzyko instytucjonalizacji, jak 
również chorobowości i śmiertelności [3]. Dlatego też 
postępujący w procesie starzenia zanik masy mięśniowej 
oraz siły mięśniowej postrzegany jest jako poważny 
problem zdrowotny wieku starszego, szczególnie  
w obliczu aktualnych prognoz demograficznych, które 
prezentują stały wzrost udziału osób starszych  
w strukturach wielu społeczeństw świata, także  
w Polsce [4]. 

Sarkopenia to nieunikniona konsekwencja starzenia 
się organizmu ludzkiego. Jej etiologia jest 
wieloczynnikowa, jednakże nie wszystkie mechanizmy 
prowadzące do jej powstania zostały do końca 
wyjaśnione oraz jak dotąd nie opracowano skutecznego 
sposobu jej prewencji, jak i leczenia [5, 6]. W złożonej 
patogenezie sarkopenii, obok braku aktywności 
fizycznej, (m.in. długotrwałe unieruchomienie lub 
siedząco-leżący tryb życia) wymienia się m.in związaną 
ze starzeniem utratę wybranych funkcji nerwowo-
mięśniowych (zanik alfa-motoneuronów, demielinizacja 
aksonów, degeneracja synaps), jak również związane  
z wiekiem zmiany hormonalne (spadek poziomu 
testosteronu u mężczyzn i estrogenów u kobiet oraz  

 

 
 
hormonu wzrostu u obu płci), a także niedożywienie 
białkowo-kaloryczne [5, 7].  

Zdaniem wielu badaczy [7, 8], obecność 
niedożywienia w starości może zwiększać ryzyko lub 
progresję sarkopenii. Starzenie się organizmu ludzkiego 
wiąże się ze stopniowym zmniejszeniem spożycia 
żywności, objawiającym się często w postaci 
jadłowstrętu (z ang. anorexia of ageing), co 
predysponuje do niedożywienia białkowo-kalorycznego, 
którego głównym objawem jest utrata masy ciała [9]. 
Spadek masy ciała w okresach niedostatecznego 
pokrycia zapotrzebowania kalorycznego to spadek nie 
tylko zasobów tkanki tłuszczowej, ale zawsze 
beztłuszczowej masy ciała, w tym tkanki mięśniowej.   
U osób starszych utrata masy ciała – zamierzona czy też 
niezamierzona - wpływa na utratę masy mięśniowej  
w większym stopniu niż u młodszych dorosłych, a jej 
odzyskanie jest szczególnie trudne do osiągnięcia [10]. 
Dlatego też w przypadku otyłości u osób starszych 
zawsze należy indywidualnie rozważyć korzyści i ryzyko 
płynące z celowego zmniejszenia masy ciała. Należy 
również uwzględnić, że zdaniem specjalistów z zakresu 
geriatrii i wielu badaczy,  optymalny zakres dla 
wskaźnika masy ciała BMI  dla osób w wieku podeszłym 
powinien być wyższy niż ten rekomendowany przez 
Światową Organizację Zdrowia (od 18,5-24,99 kg/m2)  
i znajdować się możliwie w zakresie od 22-27 kg/m2 [11] 
(według innych autorów w przedziale od 24-29 kg/m2 
[12], a nawet 27-30 kg/m2 [13]). Wielu badaczy 
podkreśla, że wciąż istnieje potrzeba ustalenia punktów 
odcięcia dla wskaźnika BMI dla osób starszych, które 
będą stanowiły międzynarodowy standard [14, 15]. 

W 2012 roku Vandewoude i wsp.[8] zwrócili uwagę 
na problem zależności pomiędzy złym stanem 
odżywienia a niską masą i siłą mięśniową. W swojej 
publikacji, autorzy ci podkreślili, że w ostatnich latach  
w szpitalach zaobserwowano wzrost liczby starszych 
pacjentów, u których równolegle rozpoznaje się 
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niedożywienie oraz sarkopenię. W związku z powyższym 
zaproponowali oni wprowadzenie do praktyki klinicznej  
i badawczej nowego zespołu klinicznego pod nazwą 
Zespoł Niedożywienie-Sarkopenia (z ang. Malnutrition- 
Sarcopenia Syndrome). Zespół ten zdefiniowano  
za pomocą pięciu kryteriów, do których zaliczono:  
1) pogorszony apetyt, któremu towarzyszy zmniejszone 
spożycie składników odżywczych z żywności,  
2) niezamierzoną utratę masy ciała, co najmniej 3 kg  
w ciągu ostatnich 3 miesięcy, 3) niski poziom masy 
mięśniowej (oceniony m.in. za pomocą metody DEXA  
(z ang. Dual-Energy X-ray Absorptiometry – 
absorpcjometria dwóch wiązek promieni 
rentgenowskich o różnych energiach) czy BIA (z ang. 
Bioelectrical Impedance Analysis – metoda 
bioimpedancji elektrycznej)); 4) pogorszenie prędkości 
chodu (<0,8 m/s), 5) spadek siły uścisku kończyn 
górnych. Proponowany zespół należy zdiagnozować  
w przypadku rozpoznania u pacjenta przynajmniej  
4 z powyższych kryteriów. Vandewoude i wsp. [8] nie 
określili jednoznacznie czy Zespół Niedożywienie-
Sarkopenia dotyczy wyłącznie hospitalizowanych osób 
starszych. Podkreślili jednak konieczność dalszych 
badań, również tych oceniających częstość 
występowania tego zespołu w różnych środowiskach 
osób starszych czyli w instytucjach opieki, jak też  
w środowisku domowym. Do oceny pierwszych dwóch 
kryteriów można zastosować kwestionariusz MNA 
(inaczej skala MNA, z ang. Mini Nutritional Assessment). 
 
Cel 

W zagranicznej literaturze przedmiotu, w tym roku 
Eglseer i wsp. [16] opublikowały pierwszy systematyczny 
przegląd literatury, w którym podjęto się oceny związku 
pomiędzy sarkopenią a stanem odżywienia u osób  
w wieku podeszłym. Do analizy włączono 33 zagraniczne 
artykuły, w których stan odżywienia u osób starszych  
z różnych środowisk oceniano różnymi metodami 
(najczęściej tylko za pomocą wskaźnika BMI lub 
wybranych parametrów laboratoryjnych; do przeglądu 
włączono również 5 badań, w których wykorzystano 
skalę MNA (w wersji skróconej lub pełnej), jednakże 
tylko 3 z nich analizowały stan odżywienia u osób 
starszych zamieszkujących w środowisku domowym. 
Według najlepszej wiedzy autorki niniejszego 
opracowania w polskim piśmiennictwie nie istnieje 
żadna praca, która podejmowałaby tę tematykę.  
W związku z powyższym celem niniejszej analizy jest 
wypełnienie tej luki i próba odpowiedzi na pytanie  
czy osoby starsze zamieszkujące środowisko domowe,  
u których zdiagnozowano niską masę mięśniową 
świadczącą o presarkopenii, częściej niż osoby z masą 
mięśniową w normie prezentują gorszy stan odżywienia 
tj. niedożywienie lub jego ryzyko, co zostanie ocenione 
za pomocą pełnej wersji skali MNA. 

Materiał i metoda 
Do niniejszej analizy włączono 40 osób starszych  

(28 kobiet i 14 mężczyzn), w tym 25 z niską masą 
mięśniową (tj. presarkopenią; 14 kobiet i 11 mężczyzn)  
i 20 z masą mięśniową w normie (bez presarkopenii;  
14 kobiet i 6 mężczyzn). Wszyscy badani zamieszkiwali  
w środowisku domowym, na terenie miasta Poznania,  
a do badania zostali zrekrutowani w ramach zajęć 
odbywających się w poznańskich klubach seniora. 

Kryteriami włączenia do niniejszej analizy były:   
1) wiek – 60 lat lub więcej, 2) brak przeciwwskazań  
do oceny składu ciała za pomocą metody BIA, do których 
zalicza się: posiadanie rozrusznika serca, metalowych 
implantów w ciele czy też metalowych endoprotez),  
3) możliwość przyjęcia pozycji pionowej, niezbędnej  
do wykonania pomiaru wzrostu, jak i oceny składu ciała 
w związku z posiadanym typem analizatora składu ciała 
(pomiar wykonywany jest na stojąco). 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji 
Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Wszyscy badani zostali 
poinformowani o zasadach i celu badania oraz wyrazili 
zgodę na udział w nim. 
 
Ocena składu ciała, ze szczególnym uwzględnieniem 
poziomu masy mięśniowej do diagnostyki 
presarkopenii 

Skład ciała oceniono u wszystkich badanych metodą 
BIA z wykorzystaniem urządzenia InBody170 
(dwuczęstotliwościowe urządzenie BIA, Biospace, Korea 
Południowa). Analizator InBody170 jest urządzeniem, 
które wykorzystuje 8-punktowy system elektrod 
dotykowych. Każdorazowo badanie wykonywane jest na 
boso, na czczo lub co najmniej dwie godziny po jedzeniu. 
Osoba badana, po zdjęciu zewnętrznych ubrań (np. 
kurtki) i metalowych akcesoriów (m.in. pierścionki, 
bransoletki, paski, zegarki) wchodzi na platformę 
urządzenia (z wbudowaną wagą) układając stopy  
w wyznaczonym do tego miejscu, w którym znajdują się 
cztery elektrody. W obie dłonie chwyta drążki –  
w każdym z nich znajdują się dwie elektrody (dla kciuka  
i reszty dłoni).  Następnie do urządzenia wprowadza się 
numer identyfikacyjny badanego, jego wiek, płeć oraz 
wzrost. W tym celu u wszystkich osób dokonano oceny 
wzrostu za pomocą przenośnego wzrostomierza (Tanita, 
Polska). Po około 15 sekundach urządzenie generuje,  
w postaci wydruku, wyniki obrazujące skład ciała 
badanego, do których należą m.in. masa ciała, masa 
mięśni szkieletowych, masa tkanki tłuszczowej, 
całkowita zawartość wody w ciele, beztłuszczowa masa 
całego ciała, beztłuszczowa masa ciała w podziale 
segmentalnym (prawa kończyna górna, lewa kończyna 
górna, tułów, prawa kończyna dolna, lewa kończyna 
dolna). 
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Diagnostyka niskiej masy mięśniowej celem 
rozpoznania presarkopenii 

Do rozpoznania niskiej masy mięśniowej 
wykorzystano wskaźnik ALM (z ang. Appendicular Lean 
Mass) wyrażający stosunek sumy beztłuszczowej masy 
wszystkich kończyn [wyrażonej w kilogramach] do 
kwadratu wzrostu [wyrażonego w metrach2]. Wyliczoną 
wartość dla wskaźnika ALM każdorazowo odniesiono,  
w zależności od płci badanego, do następujących 
punktów odcięcia: 5,52 kg/m2 dla kobiet i 7,29 kg/m2 dla 
mężczyzn. Punkty te zostały wyznaczone dla populacji 
polskiej, zgodnie z podejściem Baumgartnera – pioniera 
badań nad sarkopenią, co szczegółowo opisano gdzie 
indziej [17]. Presarkopenię czyli niską masę mięśniową  
u starszych kobiet należy rozpoznać jeśli średnia dla 
wskaźnika ALM jest ≤5,52 kg/m2, a u starszych mężczyzn 
≤ 7,29 kg/m2

. 

 
Ocena niedożywienia i jego ryzyka  

Ocena niedożywienia i jego ryzyka została 
przeprowadzona za pomocą pełnej wersji skali MNA, 
narzędzia rekomendowanego przez wiele instytucji 
(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), do powszechnego 
stosowania w populacji geriatrycznej. Interpretacja 
uzyskanej liczby punktów pozwala na zakwalifikowanie 
badanego do jednej z trzech grup stanu odżywienia  
tj. w przypadku uzyskania wyniku poniżej 17 punktów 
badany zostanie zakwalifikowany do grupy pacjentów 
niedożywionych, wynik na poziomie 17-23,5 punktów 
świadczyć będzie o ryzyku niedożywienia, zaś powyżej 
24 punktów o dobrym stanie odżywienia [18]. 

Skala MNA składa się z dwóch części: oceny 
skróconej tj. MNA- Short Form (MNA-SF) i jej 
kontynuacji. Ocena skrócona składa się z 5 pytań  
i pomiaru masy ciała i wzrostu, niezbędnych do 
wyliczenia wskaźnika BMI  (za pomocą wzoru: masa ciała 
w kilogramach/wzrost w metrach2). Pytania dotyczą 
zmniejszenia przyjmowania pokarmów w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy i utraty masy ciała w tym okresie, 
kolejno mobilności i jej ewentualnych ograniczeń, 
następnie występowania ostrej choroby lub stresu, 
również w ciągu ostatnich trzech miesięcy, oraz 
problemów neuropsychologicznych w postaci depresji 
czy demencji. Wyliczenie wskaźnika masy ciała BMI 
wymaga zaklasyfikowania uzyskanego dla osoby badanej 
wyniku do jednego z czterech przedziałów tj. BMI<19 
kg/m2; 19 ≤ BMI < 21 kg/m2; 21 ≤ BMI < 23 kg/m2; BMI ≥ 
23 kg/m2 [18]. W przypadku osób starszych, u których 
nie można zmierzyć wzrostu czy też masy ciała 
(najczęściej u osób leżących), parametr ten można 
zastąpić pomiarem obwodu łydki kończyny 
niedominującej w jej najszerszym miejscu, czego nie 

wykorzystano w niniejszej analizie wobec braku takiej 
potrzeby. Część druga skali zawiera kolejne 12 pytań, 
które dotyczą diety badanego (liczby spożywanych 
posiłków, spożycia białka, owoców i warzyw oraz 
płynów) i zdolności do samodzielnego odżywiania się. 
Obejmuje również pytania wymagające samooceny 
stanu odżywienia i stanu zdrowia badanego,  
w porównaniu do innych osób starszych w tym samym 
wieku, co badany. Uwzględnia także pomiary 
antropometryczne (obwód ramienia i łydki) oraz miejsce 
zamieszkania badanego, liczbę pobieranych leków  
i ocenę występowania odleżyn/owrzodzeń.  

 
Analiza statystyczna 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej 
przy użyciu programu STATISTICA 12.0. Wyniki 
przedstawiono w postaci średnich ± SD. Normalność 
rozkładu zmiennych oceniono testem Shapiro-Wilka. Do 
porównania dwóch grup niepowiązanych 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  

W tabeli I przedstawiono średnią i odchylenie 
standardowe dla: wieku, wybranych parametrów 
antropometrycznych (wzrost, masa ciała, wskaźnik BMI), 
parametrów składu ciała, wskaźnika ALM oraz  wyniku 
uzyskanego w skali MNA dla całej grupy badanej (n=45), 
a także dla grupy osób z niską masą mięśniową 
(presarkopenią; n=25) i grupy badanych z masą 
mięśniową w normie (bez presarkopenii, n=20).  
Badaniem objęto 28 kobiet (62,22%) i 17. mężczyzn 
(37,78%). Średnia wieku analizowanych osób wynosiła 
75,29±7,77 lat (zakres: 61,00-90,00 lat). Średnie BMI 
całej grupy badanej wyniosło 23,40±3,29 kg/m2 
(zakres:18,51-32,17), średnia wartość dla wskaźnika ALM 
wyniosła 6,15±0,90 kg/m2 (zakres: 4,41-7,86). Średni 
wynik uzyskany przez wszystkich badanych w skali MNA 
wyniósł 24,30±3,00 punktów (zakres: 17,00-28,50)  
i świadczył o przeciętnie dobrym stanie odżywienia 
badanych. Większość badanych tj. 62.22% prezentowało 
dobry stan odżywienia, pozostała część uzyskała wynik 
świadczący o ryzyku niedożywienia. Żadna z osób 
badanych nie była niedożywiona. W analizie 
porównawczej pomiędzy grupą osób z presarkopenią  
i bez presarkopenii odnotowano istotną statystycznie 
różnicę dla trzech zmiennych: wskaźnika BMI, wskaźnika 
ALM oraz wyniku uzyskanego w skali MNA. Średnie dla 
tych trzech parametrów były niższe dla grupy badanych  
z presarkopenią. Jeśli chodzi o stan odżywienia  
to średnia wyniku uzyskanego w skali MNA w grupie 
osób bez presarkopenii wyniosła 25,68±2,18 punktów 
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(zakres:21,00-28,50) i świadczyła o przeciętnie dobrym 
stanie odżywienia tworzących tę grupę osób, natomiast 
wśród badanych z presarkopenią wyniosła 23,20±3,14 
punktów (zakres:18,51-32,17 punktów) i wskazywała na 
ryzyko niedożywienia.  

W tabeli II oceniane parametry przedstawiono dla 
grupy wszystkich przebadanych kobiet (n=28), a także 
osobno dla kobiet z presarkopenią (n=14) i bez 
presarkopenii (n=14). Średnia wieku dla wszystkich 
analizowanych kobiet wyniosła 74,39±8,39 lat (zakres: 
61,00-91,00 lat), średnia dla wskaźnika BMI wyniosła 
22,99±2,89 kg/m2 (zakres: 18,51-28,77), zaś średnia 
wartość dla wskaźnika ALM – 5,54±0,41 kg/m2 (zakres: 
4,41-6,02). Średni wynik uzyskany przez wszystkich 
badane w skali MNA wyniósł 24,07±3,12 punktów 
(zakres: 17,00-28,00) i świadczył o przeciętnie dobrym 
stanie odżywienia osób tworzących tę grupę. 60,71% 
kobiet (n=17) prezentowało stan odżywienia w normie, 
pozostałe zakwalifikowano do grupy z ryzykiem 
niedożywienia. U żadnej z badanych kobiet nie 
rozpoznano niedożywienia.  W analizie porównawczej 
pomiędzy grupą kobiet z presarkopenią (niską masą 
mięśniową) i bez presarkopenii (z masą mięśniową  
w normie) odnotowano istotną statystycznie różnicę dla 
prawie wszystkich parametrów składu ciała (z wyjątkiem 
beztłuszczowej masy ciała kończyn dolnych). Kobiety  
z niską masą mięśniową w porównaniu do kobiet bez 
presarkopenii charakteryzowały się mniejszą masą ciała 
(o ponad 6 kg; p<0,05), niższą o ponad 1,1 kg masą 
mięśniową (p<0,05), niższą o ponad 4,5 kg tkanką 
tłuszczową (p<0,05) i niższą zawartością wody w ciele  
o ponad 1,2 litra (p<0,05). Zarówno beztłuszczowa masa 
całego ciała, jak i czterech kończyn oraz kończyn górnych 
była istotnie statystycznie niższa od wyników uzyskanych 
dla tych zmiennych w grupie kobiet z masą mięśniową  
w normie. Z pozostałych parametrów tj. dla wskaźnika 
BMI oraz dla średniego wyniku uzyskanego w skali MNA 
również odnotowano różnicę na poziomie istotności 
statystycznej. Kobiety z presarkopenią charakteryzowały 
się niższym o prawie trzy jednostki wskaźnikiem BMI 
(odpowiednio 21,57 vs 24,41; p<0,01). Z kolei średnia 
wyniku uzyskanego w skali MNA w grupie kobiet z niską 
masą mięśniową wyniosła 22,79±3,43 punktów (zakres: 
17,00-28,00 ) i świadczyła o ryzyku niedożywienia, 
natomiast wśród badanych z masą mięśniową w normie 
wyniosła 25,36±2,22 punktów (zakres: 21,00-28,00)  
i wskazywała na dobry stan odżywienia (p<0,05). Wśród 
kobiet z presarkopenią ryzyko niedożywienia 
odnotowano u połowy z nich (50,00%), pozostałe 
kobiety charakteryzował dobry stan odżywienia.  
W grupie badanych bez presarkopenii odsetek kobiet  
w ryzyku niedożywienia był niższy i wyniósł 21,43% 
(n=3), pozostałe badane prezentowały stan odżywienia 
w normie. U żadnej z kobiet nie zidentyfikowano 
niedożywienia. 

W tabeli III oceniane parametry przedstawiono dla 
wszystkich przebadanych mężczyzn (n=17), a także 
osobno dla mężczyzn z niską masą mięśniową 
(presarkopenią, n=11) i z masą mięśniową w normie (bez 
presarkopenii, n=6). Średnia wieku dla wszystkich 
analizowanych mężczyzn wyniosła 76,76±6,60 lat 
(zakres: 66,00-88,00), średnia dla wskaźnika BMI 
wyniosła 24,07±3,87 kg/m2 (zakres: 19,08-32,17), zaś 
średnia dla wskaźnika ALM 7,15±0,46 kg/m2 (zakres: 
6,35-7,29). Średni wynik uzyskany przez wszystkich 
badanych mężczyzn w skali MNA wyniósł 24,68±2,83 
punktów (zakres:19,50-28,50) i świadczył o przeciętnie 
prawidłowym stanie odżywienia osób tworzących tę 
grupę. Ponad połowa przebadanych mężczyzn tj. 58,82% 
(n=10) prezentowała dobry stan odżywienia, pozostali 
zaś ryzyko niedożywienia. Podobnie jak w grupie 
przebadanych kobiet, u żadnego z mężczyzn nie zdiagno-
zowano niedożywienia. Z parametrów opisujących skład 
ciała, w analizie porównawczej pomiędzy grupą 
mężczyzn z presarkopenią i bez presarkopenii 
odnotowano istotną statystycznie różnicę: dla całkowitej 
zawartości wody w ciele (p<0,01), beztłuszczowej masy 
ciała (p<0,01), beztłuszczowej masy czterech kończyn 
(p<0,001), a także beztłuszczowej masy kończyn dolnych 
(p<0,01).  Wszystkie wymienione parametry były wyższe 
w grupie mężczyzn z masą mięśniową w normie. 
Pomimo, iż średni poziom masy mięśniowej w grupie 
mężczyzn bez presarkopenii był wyższy o ponad 2 kg od 
grupy badanych z presarkopenią, różnica ta nie była 
istotna statystycznie. Co ciekawe, to grupa mężczyzn  
z presarkopenią charakteryzowała się wyższym, o ponad 
1,5 kg poziomem tkanki tłuszczowej i nieznacznie 
wyższym wskaźnikiem BMI w porównaniu do mężczyzn 
bez presarkopenii (obie różnice nie były jednak istotne 
statystycznie, u kobiet zaobserwowano tendencje 
odwrotne). Z pozostałych analizowanych parametrów 
odnotowano, że średnia wyniku uzyskanego w skali MNA 
w grupie mężczyzn z niską masą mięśniową wyniosła 
23,73±2,81punktów (zakres:19,50-28,00) i świadczyła  
o zagrożeniu niedożywieniem, natomiast wśród 
badanych z masą mięśniową w normie była istotnie 
statystycznie wyższa (p<0,05) i wyniosła 26,42±2,08 
punktów (zakres: 23,00-28,50) i świadczyła o przeciętnie 
prawidłowym stanie odżywienia osób tworzących tę 
grupę. Wśród badanych z presarkopenią ryzyko 
niedożywienia odnotowano u ponad połowy z nich tj. 
54,55% (n=6), pozostali charakteryzowali się dobrym 
stan odżywienia. W grupie badanych mężczyzn bez 
presarkopenii odsetek mężczyzn zagrożonych 
niedożywieniem był niższy tj. 16,67% (n=1), a pozostałe 
osoby z tej grupy prezentowały stan odżywienia  
w normie. U żadnego z mężczyzn nie zidentyfikowano 
niedożywienia. 
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Dyskusja 
Według najlepszej wiedzy autorki niniejszego 

opracowania jest to pierwsza taka analiza w polskim 
piśmiennictwie, w której podjęto się oceny częstości 
występowania niedożywienia i jego ryzyka u osób 
starszych z niską masą mięśniową tj. z presarkopenią, 
która w niekorzystnych warunkach (m.in. unierucho-
mienie związane z chorobą, wielochorobowość) może 
prowadzić do rozwinięcia sarkopenii czyli związanego  
z wiekiem spadku nie tylko masy mięśniowej, ale 
również siły mięśniowej i/lub sprawności fizycznej. 
Uzyskane wyniki porównywano do zbliżonej pod 
względem liczebności grupy badanych z masą mięśniową 
w normie. 

 W niniejszej analizie do badań włączono tylko 
osoby starsze zamieszkujące w środowisku domowym. 
Wykazano, że osoby z niską masą mięśniową 
(presarkopenią) charakteryzują się przeciętnie gorszym 
stanem odżywienia niż osoby z masą mięśniową  
w normie. W prezentowanym opracowaniu, u żadnej  
z badanych osób z rozpoznaną presarkopenią, nie 
zdiagnozowano niedożywienia, do czego wykorzystano 
pełną wersję skali MNA.  Średni wynik uzyskany przez 
badanych bez presarkopenii w skali MNA świadczył o ich 
przeciętnie dobrym stanie odżywienia, natomiast wśród 
badanych z presarkopenią uzyskano wynik świadczący  
o ryzyku niedożywienia. Alexandre Tda i wsp.[19]  
w swojej analizie wykazali, że osoby starsze  z niską masą 
i siłą mięśniową (sarkopenią), zamieszkujące  
w środowisku domowym na terenie Brazylii, istotnie 
częściej prezentowały ryzyko niedożywienia niż samo 
niedożywienie. W cytowanej analizie do oceny stanu 
odżywienia zastosowano również pełną wersję skali 
MNA, a ocenę ryzyka niedożywienia dokonano  
w podziale dla płci.  W grupie kobiet bez sarkopenii 
(n=549, średnia wieku:68,9±0,6 lat) niedożywionych było 
tylko 0,5% z nich, zaś 23,8% prezentowało ryzyko 
niedożywienia, z kolei wśród kobiet z sarkopenią (n=163, 
średnia wieku: 78,8±1,0 lat) proporcje były bardziej 
niekorzystne: u  3,2% badanych rozpoznano 
niedożywienie, a u 49,7% ryzyko niedożywienia. Autorka 
niniejszego opracowania odnotowała ryzyko 
niedożywienia u podobnego odsetka kobiet z niską masą 
mięśniową (tj. u 50.0%). Ponadto Alexandre Tda i wsp. 
[19] odnotowali, że grupę mężczyzn z masą i siłą 
mięśniową w normie (n=334, średnia wieku: 68,1±0,6 
lat) najczęściej charakteryzował dobry stan odżywienia 
(u 78,9%), bowiem niedożywienie zdiagnozowano tylko 
u 0,9%, a ryzyko niedożywienia u 20,2%. Proporcje  
w grupie mężczyzn z sarkopenią były mniej korzystne 
(n=103, średnia wieku: 74,8±1,0 lat), bowiem aż 8,1% 
badanych prezentowało niedożywienie, a 39.8% ryzyko 
niedożywienia. Wszystkie opisane różnice były istotne 
statystycznie (p≤0,05). Autorka niniejszego opracowania 
uzyskała wyższy odsetek mężczyzn z presarkopenią 

zagrożonych niedożywieniem tj. 54.55%. U nikogo  
z omawianej grupy nie rozpoznano niedożywienia,  
co ostatecznie świadczy o lepszym stanie odżywienia 
mężczyzn z presarkopenią włączonych do niniejszej 
analizy. Uzyskana różnica, przynajmniej częściowo może 
wynikać z tego, że badani z analizy Alexandre Tda i wsp. 
prezentowali sarkopenię, czyli poza spadkiem masy 
mięśniowej także pogorszenie siły mięśniowej i/lub 
sprawności fizycznej, co najprawdopodobniej mogło  
się przełożyć, bardziej niż sama presarkopenia, na 
pogorszenie zdolności do wykonywania podstawowych  
i złożonych czynności dnia codziennego, w tym robienie 
zakupów i przygotowanie posiłków, co wiązało się 
ostatecznie z gorszym stanem odżywienia. 

Do kolejnych analiz badających związek pomiędzy 
stanem odżywienia a niską masą mięśniową u osób 
starszych zamieszkujących środowisko domowe zaliczyć 
należy badanie Wu i wsp. [20] z 2013 roku, 
przeprowadzone na 549 osobach starszych (średnia 
wieku: 76,0±6,2 lat) zamieszkujących na terenach 
wiejskich w Tajwanie. W cytowanym badaniu do oceny 
stanu odżywienia wykorzystano również pełną wersję 
skali MNA. Odnotowano, że grupa osób z presarkopenią 
(n=31, średnia wieku: 76,4±5,9 lat) uzyskała gorszy 
średni wynik dla skali MNA niż grupa badanych bez 
presarkopenii, odpowiednio 25,6±2,7 vs 26,2±2,3 
punktów (ns). Należy podkreślić jednak, że obie średnie 
świadczyły o przeciętnie dobrym stanie odżywienia osób 
tworzących porównywane grupy, co nie pokrywa się  
z wynikami uzyskanymi w niniejszym opracowaniu 
(osoby z presarkopenią uzyskały wynik świadczący  
o ryzyku niedożywienia). Autorce tego opracowania 
trudno wyjaśnić tę różnicę. W badaniu Wu i wsp. [20] nie 
przedstawiono odsetka osób z presarkopenią, u których 
rozpoznano niedożywienie i ryzyko niedożywienia,  
co uniemożliwia dokonanie analizy porównawczej w tym 
zakresie. 

Do parametrów antropometrycznych, które 
najczęściej wykorzystuje się do oceny stanu odżywienia 
zalicza się pomiar masy ciała oraz wzrostu, które to 
umożliwiają wyliczenie wskaźnika masy ciała BMI. Wielu 
badaczy wykazało, że wyższe BMI u osób starszych 
wiązało się z wyższym poziomem masy mięśniowej 
(odniesionej najczęściej do kwadratu wzrostu  
i wyrażonej w postaci wskaźnika niskiej masy mięśniowej 
np. SMI (z ang. Skeletal Muscle Index – definiowany jako 
stosunek masy mięśni szkieletowych do kwadratu 
wzrostu) lub wskaźnik ALM. [19-21]. I tak w analizie 
porównawczej przeprowadzonej przez Volpato i wsp. 
[21], pomiędzy 110. osobami starszymi z presarkopenią  
i 373. osobami starszymi bez presarkopenii wykazano, że 
badani z masą mięśniową w normie charakteryzowali  
się istotnie statystycznie wyższym: wskaźnikiem BMI 
(odpowiednio 28,4±3,6 kg/m2 vs 24,7±3,3 kg/m2; 
p<0,001) oraz wskaźnikiem SMI (odpowiednio 8,58±1,52 
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kg/m2 vs 6,90±1,28 kg/m2; p<0,001). Podobne wyniki 
uzyskano również we wcześniej już cytowanej analizie 
Wu i wsp.[20]. Tu także badani bez presarkopenii mieli 
nie tylko wyższe BMI niż osoby z niską masą mięśniową 
(odpowiednio 25,4±3,9 kg/m2 vs 21,6±2,3 kg/m2; 
p<0,001), ale również wyższe SMI (odpowiednio 7,7±1,4 
kg/m2 vs 6,1±1,2 kg/m2; p<0,001). Otrzymane  
z niniejszego opracowania wyniki stoją w zgodzie z tymi 
z powyżej cytowanych badań. Grupa osób bez 
presarkopenii także prezentowała wyższe BMI niż badani 
z presarkopenią, a uzyskana różnica była istotna 
statystycznie (odpowiednio 24,29±3,03 vs 22,69±3,38 
p<0,05). Także wskaźnik niskiej masy mięśniowej ALM 
dla osób bez presarkopenii był istotnie statystycznie 
wyższy niż u osób z presarkopenią, odpowiednio 
6,36±0,84 kg/m2 vs 5,98±0,92 kg/m2 vs (p<0,05). 

Także Alexandre Tda i wsp.[19], którzy 
przeprowadzili analizę w podziale na płeć,  wykazali, że 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni z masą mięśniową  
w normie (bez sarkopenii) mieli istotnie statystycznie 
wyższe BMI oraz SMI niż badani z sarkopenią 
(odpowiednio dla kobiet: BMI 28,7±0,2 vs 21,03±0,2 
kg/m2; p<0,05 i SMI 7,99±0,07 kg/m2 vs 5,67±0,06 
kg/m2; p<0,05 oraz odpowiednio dla mężczyzn: BMI 
26,7±0,2 kg/m2 vs 20,6±0,2 kg/m2; p<0,05; SMI: 
10,1±0,07 kg/m2 vs 8,3±0,06 kg/m2; p<0,05). Autorka 
tego opracowania odnotowała podobne wyniki dla 
grupy kobiet: te z masą mięśniową w normie miały 
istotnie statystycznie wyższe BMI, odpowiednio 
24,41±2,82 kg/m2 vs 21,57±2,25 kg/m2; p<0.01; oraz 
istotnie statystycznie wyższą średnią dla wskaźnika ALM 
odpowiednio 5,83±0,12 kg/m2 vs 5,25 kg/m2 (p<0,001).  
Z kolei w analizie porównawczej dla mężczyzn co prawda 
nie odnotowano różnicy istotnej statystycznie dla 
wskaźnika BMI (mężczyźni bez presarkopenii mieli 
odpowiednio niższe BMI 24,00±3,77kg/m2 vs 24,11±4,10 
kg/m2; ns), ale uzyskano ją dla wskaźnika ALM 
(mężczyźni bez presarkopenii 7,59±0,19 kg/m2 vs 
mężczyźni z presarkopenią 6,91±0,39 kg/m2; p<0,001). 
Na brak istotności statystycznej dla wskaźnika BMI 
mogło wpłynąć to, że w grupie mężczyzn z presarko-
penią jeden badany prezentował wysokie BMI  
tj. powyżej 30 kg/m2 i z dużym prawdopodobieństwem 
znajdował się w ryzyku otyłości sarkopenicznej (fenotyp 
składu ciała, charakteryzujący się współwystępowaniem 
otyłości i sarkopenii, szczegółowa charakterystyka tego 
problemu wykracza poza ramy tego opracowania).  

Z kolei Verlaan i wsp. [22], uzyskali sprzeczne wyniki 
w stosunku do wcześniej cytowanych badań i wykazali, 
że wyższe BMI było związane z niższym poziomem masy 
mięśniowej. Przeprowadzono przez nich analiza 
wykazała, że wskaźnik BMI osób z sarkopenią (n=66, 
średnia wieku: 71,1±4,4 lat), który wyniósł: 26,5±2,2 
kg/m2 był istotnie statystycznie wyższy (p=0,040) niż  
u osób bez sarkopenii (n=66, średnia wieku 71,0±4,4 lat)  

(25,6±2,8 kg/m2), z kolei wskaźnik ALM dla osób  
z sarkopenią był istotnie statystycznie niższy 6,8±1,0 
kg/m2 vs 7,4±1,2 kg/m2 (p<0,001). Te wyniki nie 
pokrywają się z rezultatami odnotowanymi w niniejszym 
opracowaniu. Najprawdopodobniej wyższe BMI a niższy 
wskaźnik ALM dla grupy osób z sarkopenią,  
w cytowanym w tym paragrafie badaniu, wynika  
z włączenia do tej grupy osób z otyłością sarkopeniczną.  

W badaniu Verlaan i wsp. [22] porównywano 
również stan odżywienia za pomocą skróconej wersji 
skali MNA (MNA-SF). Nie odnotowano związku pomiędzy 
złym stanem odżywienia a sarkopenią. Tylko 6,1% 
badanych z sarkopenią była w ryzyku niedożywienia, 
pozostałe osoby z tej grupy prezentowały dobry stan 
odżywienia. Dla porównania grupa osób bez sarkopenii 
również charakteryzowała się dobrym stanem 
odżywienia – tylko 3,0% badanych było zagrożone 
niedożywieniem, a reszta prezentowała stan odżywienia 
w normie. Trudno jest wyjaśnić tak duże różnice 
dotyczące ocenionej przez Verlaan i wsp.[22] częstości 
występowania ryzyka niedożywienia w porównaniu do 
rezultatów z niniejszego opracowania czy też wcześniej 
cytowanych badań. Tym bardziej, że Verlaan i wsp. [22] 
ocenę stanu odżywienia za pomocą skali MNA-SF 
poszerzyli analizą sposobu żywienia wszystkich badanych 
(metodą bieżącego notowania z 3 dni) i wykazali sporo 
nieprawidłowości w sposobie żywienia osób z sarko-
penią (spożywali oni mniej: białka/kg (-6%), witaminy  
D (-38%), witaminy B12 (-22%), magnezu (-6%), fosforu  
(-5%), i selenu (-2%); p<0,05 dla wszystkich tu 
wymienionych różnic )w porównaniu do badanych  
z masą i siłą mięśniową w normie. 

W niniejszej  analizie nie oceniano siły uścisku 
kończyn górnych oraz prędkości chodu, w związku  
z powyższym nie można było zdiagnozować sarkopenii  
i Zespołu Niedożywienie-Sarkopenia, co stanowi 
ograniczenie tego badania. 

 
Podsumowanie 

Wyniki uzyskane w ramach tej analizy wykazały, że 
osoby starsze z presarkopenią  częściej prezentują 
ryzyko niedożywienia, niż osoby w podeszłym wieku, 
których poziom masy mięśniowej znajduje się w normie. 
Ponieważ u osób starszych ryzyko niedożywienia  
i presarkopenia mogą ze sobą współwystępować warto 
równocześnie przeprowadzać diagnostykę przesiewową 
w kierunku obu analizowanych zaburzeń, czemu dobrze 
może służyć skala MNA oraz badanie składu ciała 
metodą BIA. 
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Tabela I. Charakterystyka całej grupy badanej (n=45)  oraz w podziale na dwie podgrupy: osoby z presarkopenią (n=25) i bez 
presarkopenii (n=20) 
Table I. Characteristics of the study group and in the division into two subgroups: persons with presarcopenia (n=25) and 
persons without presarcopenia (n=20) 
 

zmienne cała populacja badana 
(n=45) 

osoby z presarkopenią 
(niską masą mięśniową) 

osoby bez presarkopenii 
(z masą mięśniową  

w normie) 

p 

wiek 75,29±7,77 75,80±8,12 74,65±7,46 ns 

masa ciała  58,03±9,87 56,55±10,52 59,89±8,89 ns 

wzrost  1,57±0,08 1,58±0,08 1,57±0,09 ns 

wskaźnik BMI  23,40±3,29 22,69±3,38 24,29±3,03 <0,05 

wynik dla skali MNA 24,30±3,00 23,20±3,14 25,68±2,18 <0,01 

masa tkanki mięśniowej 21,50±4,15 21,32±4,13 21,73±4,28 ns 

masa tkanki tłuszczowej 17,60±6,66 16,51±6,20 18,97±7,13 ns 

całkowita zawartość wody  
w ciele  

29,73±5,34 29,44±5,22 30,09±5,61 ns 

beztłuszczowa masa ciała  40,43±7,15 40,04±6,99 40,92±7,49 ns 

beztłuszczowa masa kończyn 
(ALM) 

15,45±3,66 15,08±3,52 15,92±3,88 ns 

beztłuszczowa masa kończyn 
górnych 

4,14±1,14 4,07±1,14 4,22±1,16 ns 

beztłuszczowa masa kończyn 
dolnych  

11,31±2,65 11,00±2,48 11,70±2,87 ns 

wskaźnik ALM 6,15±0,90 5,98±0,92 6,36±0,84 <0,05 

Wyniki przedstawiono w postaci średniej± odchylenie standardowe (SD); ns – brak istotności statystycznej 
 
Tabela II. Charakterystyka wszystkich przebadanych kobiet (n=28)  oraz w podziale na dwie podgrupy: kobiety z presarkopenią 
(n=14) i bez presarkopenii (n=14) 
Table II. Characteristics of all women and in the division into two subgroups: women with presarcopenia (n=14) and women  
without presarcopenia (n=14) 
 

zmienne wszystkie kobiety 
n=28 

kobiety presarkopenią 
( z niską masą mięśniową) 

n=14 

kobiety bez presarkopenii 
( z masą mięśniową  

w normie) n=14 

p 

wiek 74,39±8,39 74,50±8,90 74,29±8,18 ns 

masa ciała  53,38±6,92 50,26±5,42 56,49±7,02 <0,05 

wzrost  1,53±0,06 1,53±0,06 1,52±0,05 ns 

wskaźnik BMI  22,99±2,89 21,57±2,25 24,41±2,82 <0,01 

wynik dla skali MNA 24,07±3,12 22,79±3,43 25,36±2,22 <0,05 

masa tkanki mięśniowej 18,63±1,33 18,06±1,50 19,20±0,84 <0,05 

masa tkanki tłuszczowej 17,96±6,12 15,69±4,62 20,24±6,74 <0,05 

całkowita zawartość wody  
w ciele  

25,98±1,58 25,36±1,83 26,59±1,02 <0,05 

beztłuszczowa masa ciała  35,42±2,13 34,58±2,42 36,26±1,43 <0,05 

beztłuszczowa masa kończyn 
(ALM) 

12,92±1,40 12,32±1,53 13,52±0,97 <0,05 

beztłuszczowa masa kończyn 
górnych 

3,36±0,37 3,18±0,41 3,54±0,23 <0,01 

beztłuszczowa masa kończyn 
dolnych  

9,56±1,19 9,14±1,29 9,98±0,95 ns 

wskaźnik ALM 5,54±0,41 5,25±0,39 5,83±0,12 <0,001 

Wyniki przedstawiono w postaci średniej± odchylenie standardowe (SD); ns – brak istotności statystycznej 
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Tabela III. Charakterystyka wszystkich przebadanych mężczyzn (n=17) oraz w podziale na dwie podgrupy: mężczyźni  
z presarkopenią (n=11) i bez presarkopenii (n=6) 
Table III. Characteristics of all men and in the division into two subgroups: men with presarcopenia (n=11) and men without 
presarcopenia (n=6) 
 

zmienne wszyscy mężczyźni 
n=17 

mężczyźni  z 
presarkopenią 

(z niską masą mięśniową) 
n=11 

mężczyźni bez 
presarkopenii 

(z  masą mięśniową  
w normie) 

n=6 

p 

wiek 76,76±6,60 77,45±7,06 75,50±6,06 ns 

masa ciała  65,69±9,31 64,55±10,10 67,80±8,07 ns 

wzrost  1,65±0,05 1,64±0,05 1,68±0,04 ns 

wskaźnik BMI  24,07±3,87 24,11±4,10 24,00±3,77 ns 

wynik dla skali MNA 24,68±2,83 23,73±2,81 26,42±2,08 <0,05 

masa tkanki mięśniowej 26,23±2,52 25,47±2,07 27,62±2,85 ns 

masa tkanki tłuszczowej 17,01±7,63 17,55±7,89 16,02±7,74 ns 

całkowita zawartość wody  
w ciele  

35,91±3,00 34,64±2,83 38,25±1,60 <0,01 

beztłuszczowa masa ciała  48,68±4,06 46,99±3,85 51,78±2,27 <0,01 

beztłuszczowa masa kończyn 
(ALM) 

19,62±1,98 18,58±1,57 21,52±0,97 <0,001 

beztłuszczowa masa kończyn 
górnych 

5,42±0,71 5,20±0,61 5,83±0,74 ns 

beztłuszczowa masa kończyn 
dolnych  

14,20±1,65 13,38±1,22 15,69±1,25 <0,01 

wskaźnik ALM 7,15±0,46 6,91±0,39 7,59±0,19 <0,001 

Wyniki przedstawiono w postaci średniej± odchylenie standardowe (SD); ns – brak istotności statystycznej 
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