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ODWODNIENIE JAKO POWAŻNY PROBLEM U OSÓB STARSZYCH  
 
DEHYDRATION AS A SERIOUS PROBLEM IN THE ELDERLY PEOPLE 
 
mgr ANNA PUDEŁKO, dr n. o zdr. JUSTYNA NOWAK 

 
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych 
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
 

Streszczenie 
Nieodpowiednia podaż płynów to jeden z głównych problemów obserwowanych wśród osób starszych. Na zaburzoną 
gospodarkę wodno-elektrolitową wpływa wiele czynników takich jak: złe nawyki żywieniowe czy stosowanie leków 
moczopędnych lub przeczyszczających. Dodatkowo obecność nieswoistych objawów odwodnienia utrudnia lekarzom 
rozpoznanie i zastosowanie odpowiedniego leczenia dehydratacji. Wprowadzanie edukacji zarówno osób starszych, jak  
i ich opiekunów, w zakresie odpowiedniego nawodnienia organizmu może przyczynić się do zmniejszenia odsetka osób 
odwodnionych. 
 
Słowa kluczowe: odwodnienie, płyny, woda, osoby starsze 
 
Abstract 
Inadequate fluid supply is one of the main problems seen among older people. Irritable water-electrolyte management 
is affected by many factors such as poor eating habits or the use of diuretics or laxatives. In addition, the presence  
of non-specific dehydration symptoms makes it difficult for physicians to diagnose and treat the dehydration 
treatment. Introducing the education of both the elderly and their caregivers with adequate hydration can help reduce 
the proportion of people dehydrated. 
 
Key words: dehydration, fluids, water, elderly people 

 
Wprowadzenie 

Woda jest składnikiem każdego żywego organizmu,  
a także substancją niezbędną do życia. Pełni ona wiele 
ważnych funkcji w organizmie m.in.: stanowi środowisko 
dla większości procesów metabolicznych zachodzących  
w organizmie, bierze udział w wewnątrzkomórkowym 
transporcie składników odżywczych. Człowiek jest  
w stanie wytworzyć niewielkie ilości wody (około 300 
ml/dobę), głównie jako efekt procesów metabolicznych 
zachodzących w organizmie, jednak by pokryć 
zapotrzebowanie organizmu na wodę niezbędne jest jej 
adekwatne dostarczanie wraz z płynami oraz 
pożywieniem. Nieodpowiednia podaż płynów może 
doprowadzić do zachwiania homeostazy organizmu. 
Grupą szczególnie narażoną na występowanie 
odwodnienia są osoby starsze. Według badań Mentes'a 
oraz Benett'a  [1,2] laboratoryjne cechy przewlekłego 
odwodnienia [zależne od rodzaju zdiagnozowanego 
odwodnienia np. w przypadku odwodnienia 
hipotonicznego są to m.in.: wzrost stężenia hematokrytu, 
spadek stężenia sodu (<130 mmol/l], wzrost stężenia 
mocznika;  z kolei w przypadku odwodnienia 
hipertonicznego zwykle nie jest zaobserwowany wzrost 
stężenia hematokrytu i mocznika, natomiast występuje 
wzrost stężenia sodu)  stwierdzono u 48% pacjentów 
będących powyżej 75. roku życia zgłaszających się na 

szpitalny oddział ratunkowy. Objawy odwodnienia (m.in.: 
suchość skóry i błon śluzowych, zmniejszenie 
elastyczności skóry, osłabienie, senność, obniżenie 
ciśnienia krwi, spadek ilości wydalanego moczu i zmiana 
koloru moczu)  obecne były u 23% hospitalizowanych 
[1,2]. Problem niedostatecznego nawodnienia może 
dotyczyć nawet 31% podopiecznych domów opieki [3].  
 
Definicja odwodnienia i jego rodzaje 

Odwodnienie to niedobór wody w organizmie, 
wynikający z niedostatecznej podaży lub nadmiernej 
utraty płynów. U osób zdrowych z reguły jest wynikiem 
nieodpowiedniej podaży wody, zaś w przypadku zaburzeń 
chorobowych może być spowodowane niedostatecznym 
spożyciem, zaburzeniem wchłaniania bądź nadmiernym 
wydalaniem wody [4,5]. Wyróżnia się trzy główne typy 
odwodnienia (Tabela 1) [6,7,5]. 
 
Charakterystyka osób starszych jako grupy zwiększonego 
ryzyka występowania odwodnienia 

U osób starszych najczęściej spotykanym rodzajem 
odwodnienia jest odwodnienie hipertoniczne, 
spowodowane nieodpowiednią podażą płynów, głównie 
w wyniku upośledzonego odczucia pragnienia [8,9]. 
Badania prowadzone przy użyciu pozytonowej tomografii 
emisyjnej wykazały, iż u osób w wieku podeszłym 
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dochodzi do stopniowego spadku aktywności obszaru 
mózgu odpowiedzialnego za zaspokojenie pragnienia 
(przednia kora środkowego zakrętu obręczy). Oprócz tego 
zauważono, iż wraz z wiekiem spada wrażliwość nerwów 
obwodowych zlokalizowanych m.in. w gardle, przełyku, 
które odpowiedzialne są za przekaz informacji do mózgu 
na temat objętości przyjętych płynów oraz wpływają one 
na wytwarzanie wazopresyny przez podwzgórze [10]. 
Innymi przyczynami odwodnienia hipertonicznego u osób 
starszych są: nadmierna utrata wody przez przewód 
pokarmowy, skórę, płuca oraz nerki, które są kluczowymi 
narządami w utrzymaniu prawidłowej homeostazy [8,9]. 

Osoby w wieku podeszłym narażone są także na 
występowania odwodnienia hipo- oraz izoosmotycznego. 
Główną przyczyną utraty elektrolitów jest 
nieodpowiednio dostosowana do osoby farmakoterapia 
lekami moczopędnymi. Podaż leków sodopędnych bez 
prowadzonej kontroli stanu nawodnienia oraz 
postępująca wraz z wiekiem niewydolność nerek może 
prowadzić do wystąpienia odwodnienia hipotonicznego 
[11,12]. Należy także zwrócić uwagę na stosowanie przez 
osoby starsze leków przeczyszczających bez konsultacji 
lekarskiej. Nieodpowiednie zażywanie środków 
osmotycznych prowadzić może do odwodnienia  
i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej [13]. Kolejną 
grupą leków wpływających na bilans wodny organizmu są 
preparaty zmniejszające uczucie pragnienia m.in. leki 
antycholinergiczne, sole litu, leki stosowane w chorobie 
Parkinsona. Osoby starsze często zapominają  
o konieczności uzupełniania płynów, zdarza się, że są one 
zdane także na opiekę osób trzecich, niemających 
odpowiedniej wiedzy w zakresie dopajania osób 
starszych. W chorobie Alzheimera dodatkowym 
czynnikiem wpływającym na występowanie odwodnienia 
jest obniżone stężenie wazopresyny: hormonu 
regulującego zawartość wody w organizmie  
i zapobiegającego nadmiernej jej utracie wraz z moczem. 
U osób cierpiących na chorobę Parkinsona występująca 
często dysfagia także może przyczynić się do 
zmniejszonego przyjmowania płynów oraz pokarmów 
[8,14,15]. Innymi schorzeniami sprzyjającymi 
występowaniu odwodnienia u osób w podeszłym wieku 
są apatia oraz depresja. Samotność oraz izolacja od 
społeczeństwa mogą przyczynić się do zmniejszonej 
podaży płynów i tym samym do nieodpowiedniego 
sposobu żywienia. Spadek spożycia płynów wiąże się 
także z ograniczoną sprawnością ruchową bądź 
całkowitym unieruchomieniem osób starszych. Osoby w 
podeszłym wieku mogą świadomie zrezygnować z 
odpowiedniego spożycia płynów ze względu na 
towarzyszące choroby mogące utrudniać korzystanie z 
toalety [11,15,16].  

W wyniku procesu starzenia się organizmu dochodzi 
do wielu zmian czynnościowych i metabolicznych, które 
oddziałują na zapotrzebowanie na wodę, energię oraz 
składniki odżywcze. Do nich należą m.in.: 
 

 nieprawidłowo wykształcone nawyki 
żywieniowe, 

 zaburzenia trawienia i wchłaniania składników 
odżywczych, 

 zmiany w odczuwaniu łaknienia oraz pragnienia, 

 spożywanie posiłków w samotności, 

 zmniejszona zdolność przełykania oraz ubytki  
w uzębieniu, 

 zaburzenia funkcji poznawczych, 

 obecność współistniejących chorób, 

 stosowane leki. 
Współwystępowanie kilku czynników ryzyka zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia odwodnienia u osób  
w podeszłym wieku [17,18]. 
 
Doniesienia na temat spożycia płynów przez osoby 
starsze 

U osób po 65. roku życia w wyniku postępującego 
procesu starzenia się organizmu dochodzi do wielu zmian 
metabolicznych i czynnościowych, które wykazują wpływ 
na zapotrzebowanie na płyny oraz uczucie pragnienia. 

Badania przeprowadzone przez Manz'a [19] i 
Brocker'a [20] wykazały zależność między długotrwałą 
niską podażą wody a niektórymi chorobami przewlekłymi 
jak np. kamicą nerkową, zaparciami, udarem, chorobami 
uzębienia, a także zaburzeniami funkcji poznawczych 
[19,20]. 

Według badań SENECA oraz SENECA II  
w populacji osób starszych obserwuje się liczne błędy 
związane z przyjmowaniem wody [21-22]. Do niektórych  
z nich należą: zbyt rzadkie spożycie produktów takich jak: 
soki owocowe, soki warzywne oraz woda niegazowana,  
a zbyt duże spożycie napojów słodzonych, a także kawy  
i herbaty. 

Wyniki uzyskane w badaniu PolSenior wykazały, iż 
ponad 11% ankietowanych przyjmowało poniżej 1000 ml 
płynów na dzień. Zbyt niską podaż płynów częściej 
obserwowano w grupie kobiet. Wraz z wiekiem wzrastał 
także odsetek osób przyjmujących niedostateczne ilości 
płynów (z 8,8% w grupie osób w wieku 55–59 lat do 
26,5% w grupie 90-latków) [23]. U respondentów 
zaobserwowano także zwiększone spożycie herbat przy 
nieodpowiedniej podaży wody niegazowanej, a także 
mleka i produktów mlecznych (ze względu na większą 
częstość występowania nietolerancji laktozy) oraz soków 
[23]. 
 
Zalecenia dotyczące spożycia płynów przez osoby starsze 

Zapotrzebowanie na wodę zależne jest od wielu 
czynników takich jak: skład diety, temperatura otoczenia, 
aktywność fizyczna. Zapotrzebowanie na płyny wzrasta 
przy wysokiej temperaturze otoczenia oraz niskiej 
wilgotności, a także przy zwiększonej aktywności 
fizycznej. Zapotrzebowanie na płyny zależne jest także od 
rodzaju spożywanych posiłków - dla przykładu dieta 
bogata w białko zwiększa diurezę, obecność produktów 
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bogatych w błonnik pokarmowy zwiększa 
zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Średnie 
zapotrzebowanie na wodę wynosi 30-35 ml/kg masy ciała, 
a spożycie wody nie powinno być mniejsze niż  
1500 ml/dobę lub 1-1,5 ml/1 kcal. U osób starszych o 
zmniejszonej sprawności zapotrzebowanie na wodę 
należy określić dokładniej i wynosi ono 100 ml wody na 
pierwsze 10 kg masy ciała, 50 ml na kolejne 10 kg masy 
ciała oraz 15-20 ml na pozostałą ilość kilogramów masy 
ciała [3,24]. Dzięki temu można określić podaż wody u 
osób, u których występuje niska wartość energetyczna 
diety oraz u osób z niską masą ciała, zaś u osób starszych 
otyłych powyższa metoda obliczania podaży płynów może 
być niedokładna. Według aktualnych Norm Instytutu 
Żywienia Człowieka z 2012 roku zapotrzebowanie na 
wodę na poziomie wystarczającego spożycia (AI) wynosi 
dla mężczyzn 2500 ml/dobę, a u kobiet 2000 ml/dobę. 
Określone wartości norm obejmują zarówno spożycie 
czystej wody, jak i wszystkich innych napojów 
zawierających wodę [24,25].  
 
Skutki niedoboru wody 

Organizm człowieka nie jest w stanie magazynować 
wody, dlatego musi być ona stale dostarczana  
w odpowiednich ilościach. Nieodpowiednie spożycie 
płynów prowadzi do odwodnienia. U osób starszych 
występuje zwiększone ryzyko odwodnienia organizmu: 
wynika to ze zmniejszonego odczuwania pragnienia, 
zmniejszonego spożycia płynów, obniżonej sprawności 
wchłaniania wody. Wraz z wiekiem maleje także grubość 
skóry i następują większe straty związane z wydzielaniem 
przez nią wody. Do innych czynników wpływających na 
odwodnienie u osób starszych należą: niewydolność 
nerek, splątanie, unieruchomienie, depresja. Stan 
odwodnienia u osób starszych występuje częściej, niż jest 
rozpoznawalny, dlatego może prowadzić do poważnych 
powikłań zdrowotnych, do których zalicza się m.in.: 
zaburzenia mowy i funkcji poznawczych, zaburzenia 
wydalania moczu, hipotonię ortostatyczną, zaparcia, 
zmiany masy ciała, upośledzenie wydzielania śliny, 
zaburzenia w działaniu leków spowodowane ich 
zmienionym metabolizmem i wydalaniem. U osób 
starszych niedobór wody zmniejsza elastyczność skóry, 
zwiększa również ryzyko wystąpienia odleżyn. Ze względu 
na wielochorobowość osób starszych odwodnienie może  
zwiększać ryzyko hospitalizacji i rehospitalizacji, co może 
wpływać na generowanie kosztów opieki zdrowotnej 
[26,27].  
 
Zapobieganie odwodnieniu 

Osoby starsze to grupa osób podatna na 
występowanie odwodnienia. By zapobiec dehydratacji 
należy: 

 zapewnić stały dostęp do płynów, a osoby  
z zaburzeniami funkcji poznawczych powinny być 
pojone przez osoby trzecie, 

 informować o konieczności wypijania 
odpowiedniej ilości płynów, nawet przy braku 
odczuwania pragnienia, 

 zachęcać do wypijania odpowiednich ilości wody 
w małych porcjach, by uzupełnić ubytki wody 
ustrojowej, 

 unikać napojów gazowanych (zawarty  
w napojach dwutlenek węgla uwalniany jest  
w żołądku i rozciąga jego ściany, powodując 
pobudzenie zakończeń nerwowych w ścianie 
żołądka, skąd bodźce trafiają do ośrodkowego 
układu nerwowego, hamując uczucie 
pragnienia), 

 zachęcać osoby starsze do spożywania innych 
produktów spożywczych bogatych w wodę  
np. owoce i warzywa, 

 unikać napojów, które działają odwaniająco  
np. kawa i herbata, 

 stosować nawadnianie dożylne u osób, które nie 
są w stanie przyjmować płynów drogą doustną, 

 sprawować opiekę na osobami stosującymi leki 
diuretyczne, dobierać dawki odpowiednio do 
wieku i stanu klinicznego [9,11]. 

 
Podsumowanie: 

Odpowiednie nawodnienie organizmu jest 
niezbędnym elementem jego prawidłowego 
funkcjonowania, a niedostateczna podaż płynów wpływa 
na proces homeostazy. Osoby starsze to grupa osób 
szczególnie narażona na występowanie odwodnienia w 
wyniku działania wielu czynników związanych z procesem 
starzenia się, dlatego należy wprowadzić odpowiednie 
działania edukacyjne, które w połączeniu z praktycznymi 
wskazówkami mogą przyczynić się do zmniejszonej 
częstości występowania odwodnienia u osób starszych  
i tym samym do zmniejszonej ilości hospitalizacji wśród 
osób starszych.   
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Tabela 1: Rodzaje i przyczyny oraz objaw odwodnień [5,6,7] 

ODWODNIENIE 

T 
Y
P 

Izotoniczne 
związane z przestrzenią wodną 

pozakomórkową, zarówno 
śródnaczyniową jak i 

pozanaczyniową 
 

Hipertoniczne 
Spadek zawartości wody w 

przestrzeni śród- oraz 
pozakomórkowej 
prowadzący do 

hipernatremii oraz wzrostu 
ciśnienia osmotycznego 

Hipotoniczne 
czyli zespół niedoboru sodu 

 

P
R 
Z 
Y
C 
Z 
Y
N
Y 

nadmierna utrata płynów 
ustrojowych przez przewód 

pokarmowy, 
krwotok, 

wzmożone wydalanie sodu 
przez nerki, 

utrata przez skórę 
(oparzenia) 

niedostateczna podaż 
wody, 

utrata wody przez skórę,  
płuca, nerki, 

czynniki jatrogenne 
(nadmierna podaż 

osmotycznie czynnych 
substancji) 

 

nadmierna utrata jonów 
(głównie jonów sodu) w 
stosunku do wody, co 

prowadzi do odwodnienia 
pozakomórkowego i 

przewodnienia 
komórkowego, stany 

chorobowe wymieniane 
przy odwodnieniu 

izotonicznym np. nadmierna 
utrata sodu przez nerki 

O
B 
J 
A
W
Y 

spadek ciśnienia tętniczego 
krwi, 

skłonności do zaparć, 
zaburzenia świadomości, 

nudności, 
wymioty 

 

dominujące uczucie 
pragnienia, 
osłabienie, 

brak koncentracji, 
omamy, splątania, spadek 
diurezy a gęstość moczu 

pozostaje wysoka 

skłonności do zapaści, 
zawroty głowy, 

osoba odwodniona nie 
skarży się na pragnienie, 

natomiast może odczuwać 
metaliczny posmak w 

ustach 
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Streszczenie 
Bakterie jelitowe są odpowiedzialne za kontrolę bariery jelitowej, funkcje odpornościowe oraz endokrynologiczne jelit. 
Mikrobiota wpływa również na metabolizm wszystkich komórek ciała gospodarza, modulując homeostazę energetyczną 
oraz odporność immunologiczną. Zmniejszenie stanu zapalnego może być pomocne w zapobieganiu lub opóźnianiu 
rozwoju oraz zmniejszaniu ciężkości chorób związanych z wiekiem. Nieprawidłowy sposób żywienia wpływa na stan 
zapalny, stres oksydacyjny, jak i dysbiozę jelitową. Dlatego też, jego korekta poprzez odpowiednią interwencję 
żywieniową uwzględniająca probiotyki i prebiotyki może stanowić cenne wsparcie w terapii wielu zaburzeń wieku 
starszego. 
 
Słowa kluczowe: mikrobiota, probiotyk, prebiotyk, odżywianie 
 
Abstract 
Intestinal bacteria are responsible for intestinal barrier control, immune and endocrine gut function. Microbiota also 
affects the metabolism of all host’s cells trough modulating energy homeostasis and immunological function. 
Decreasing of inflammation can be helpful in preventing or delaying development and reduce the severity of age-
related diseases. Inadequate nutritional habits affects inflammation, oxidative stress and intestinal dysbiosis. Therefore, 
its correction through adequate food intervention including probiotics and prebiotics can  provide valuable support  
in the treatment of many age-related disorders. 
 
Key words: microbiota, probiotic, prebiotic, nutrition 

 
Wprowadzenie 

Starzenie się społeczeństwa jest powszechne na całym 
świecie, szacuje się, że w roku 2050 liczba osób powyżej 
60 roku życia osiągnie 2 miliardy. Wobec wielu zaburzeń 
zdrowotnych, które towarzyszą tej grupie osób, zjawisko 
to stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla lekarzy, jak  
i dietetyków. Związane z wiekiem zmiany w układzie 
pokarmowym, takie jak zwiększona przepuszczalność błon 
śluzowych, spowolnienie pasażu jelitowego czy 
zmniejszenie wydzielania kwasów żołądkowych przez 
błonę śluzową mogą w znaczny sposób wpływać na jakość 
życia osób starszych. Zmiany te są ściśle powiązane ze 
zmianami w składzie mikroflory jelitowej. 
 
Mikrobiota jelitowa 

Mikroflora jelitowa jest największym znanym 
ekosystemem bakteryjnym [1,2]. Szacuje się, że liczba 
tworzących je mikroorganizmów jest dziesięciokrotnie 
wyższa niż liczba komórek ciała człowieka. Bakterie 
jelitowe są odpowiedzialne za kontrolę bariery jelitowej, 
funkcje odpornościowe oraz endokrynologiczne jelit. 
Mikrobiota wpływa również na metabolizm wszystkich 
komórek ciała gospodarza, modulując homeostazę 
energetyczną oraz odporność immunologiczną [1-3]. 

Mikroorganizmy jelitowe w układzie pokarmowym 
człowieka, dzięki swoim zdolnościom metabolicznym, 
pozwalają na przekształcanie złożonych związków 
pokarmowych (takich jak błonnik) w cukry proste, 
krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i inne łatwo 
przyswajalne substancje [4]. Dokładne funkcje i rola 
mikroflory jelitowej człowieka wciąż nie jest jednak 
dobrze poznana i  jest obiektem zainteresowań 
współczesnych badań [4-6]. W wielu chorobach (cukrzyca 
typu 2, otyłość, miażdżyca tętnic, choroba nowotworowa  
i choroby o podłożu immunologicznym, w tym choroby 
zapalne jelit) obserwuje się zaburzenia w składzie 
mikroflory jelitowej [5]. W tabeli 1 przedstawiono 
wybrane rodzaje i gatunki bakterii jelitowych oraz  
ich związek z określonymi chorobami i schorzeniami. 
 
Mikrobiota u osób starszych 

Skład mikroflory jelitowej charakteryzuje się 
różnorodnością w zależności od wieku organizmu 
ludzkiego. Współczesne badania potwierdzają jej różny 
skład u dzieci, dorosłych, w tym u osób starszych [4,7,8]. 
Należy zauważyć, że podstawowe funkcje mikrobioty 
(pobieranie składników odżywczych, fermentacja 
składników żywności czy pobudzanie układu 
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immunologicznego) są widoczne  już na początku 3. roku 
życia [4]. Mikrobiota rozwija się do 5 roku życia człowieka 
i jej skład pozostaje w późniejszych latach stabilny.  
U zdrowych dorosłych dominują w nim cztery grupy: 
Clostridium leptum, Clostridium coccoides, Bacteroides  
i Bifidobacterium [4,9]. Znaczne zmiany w składzie 
mikroflory pojawiają się w okresie starzenia [3,9,10]. 
Obserwowany jest wówczas spadek różnorodności 
mikrobiologicznej charakteryzujący się mniejszą liczbą 
niepatogennych bakterii z gatunku Bifidobacterium  
i Bacteroides, a także spadek liczby rodzaju Lactobacillus 
oraz proporcjonalny wzrost liczby bakterii patogennych, 
takich jak E. coli, Clostridia, Streptococci oraz 
Enterobacteria [2,4,6,7]. Zauważalne jest również 
niekorzystne obniżenie stosunku rodzaju Firmicutes do 
Bacteroidetes. Co istotne, analogiczne zmiany występują 
u osób otyłych, niezależnie od ich wieku. Zmiany te 
wpływają na fizjologię procesów trawiennych u osób 
powyżej 65 roku życia [7]. Należy dodać, że u osób 
starszych występuje osłabienie funkcji przewodu 
pokarmowego. Ponadto w starości bardzo często 
zmianom ulega dotychczasowy sposób żywienia, stając się 
ubogoenergetyczny i niepełnowartościowy. Wszystko to 
może powodować modyfikację mikroflory jelitowej, której 
zmieniona struktura znacznie osłabia układ 
immunologiczny osób starszych [6].   

Wyniki niektórych badań sugerują, że nie tyle sam 
proces starzenia powoduje zmiany w składzie mikrobioty, 
co raczej często obserwowane w starości ogólne 
pogorszenie stanu zdrowia, w tym zwiększone ryzyko 
niedożywienia, jak i wzrost liczby przyjmowanych leków 
(takich jak antybiotyki, które niszczą mikrobiotę, czy 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które 
uszkadzają błonę śluzową żołądka)[7,11-12]. Niemniej,  
u wszystkich osób starszych widoczny jest zmieniony 
skład mikrobioty jelitowej, co z kolei sprzyja 
występowaniu w starości prozapalnego środowiska (tzw. 
inflammaging) [13].  

Związek między zaburzeniami przewodu 
pokarmowego wspomnianymi we wstępie pracy, dysbiozą 
jelitową oraz przewlekłym stanem zapalnym  
u osób starszych jest skorelowany ze zwiększonym 
ryzykiem rozwoju m.in. raka jelita grubego [10]. 
Zmniejszenie stanu zapalnego może być pomocne  
w zapobieganiu lub opóźnianiu rozwoju oraz zmniejszaniu 
ciężkości chorób związanych z wiekiem, takich jak 
choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, miażdżyca 
tętnic, cukrzyca typu 2, osteoporoza,  zespół słabości czy 
pogorszenie funkcji poznawczych. Pewnym jest, że 
nieprawidłowy sposób żywienia wpływa na stan zapalny, 
stres oksydacyjny, jak i dysbiozę jelitową. Dlatego też, 
jego korekta, poprzez odpowiednią interwencję 
żywieniową, uwzględniająca probiotyki i prebiotyki może 
zmniejszyć ryzyko lub opóźnić opisane powyżej zmiany 
[14]. 
 
 

Znaczenie probiotyków 
Według definicji FAO(z ang. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia  
i Rolnictwa) i WHO (z ang. World Health Organization, 
Światowa Organizacja Zdrowia), z 2002 roku, mianem 
probiotyku określa się żywe mikroorganizmy, które 
wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza, po 
podaniu w odpowiedniej dawce [15]. Korzyści te wynikają 
z zapewnienia prawidłowej równowagi naturalnej 
mikrobiocie. Probiotyki mogą być podawane w postaci 
preparatów farmaceutycznych, przeważnie jako liofilizaty 
bakterii o gęstości 10

10
komórek/gram, bądź w postaci 

żywności fortyfikowanej tymi bakteriami (są to głównie 
fermentowane produkty mleczne takie jak: jogurty, kefiry 
czy mleko acydofilne) [16].  
 
Probiotyki w badaniach z udziałem osób w wieku 
podeszłym  

U osób starszych, funkcje układu odpornościowego 
osłabiają się z wiekiem, wydaje się zatem celowe 
opóźnianie tych zmian w celu utrzymania dobrego stanu 
zdrowia. Wykazano, że probiotyki mogą odgrywać istotną 
rolę w poprawie odporności osób starszych przez ich 
działanie immunomodulujące, polegające między innymi 
na regulacji poziomu limfocytów Th17, czy regulacji 
stosunku limfocytów Th1 do Th2 [2,14,17]. Celem badania 
przeprowadzonego przez Moro-Garcia i wsp. [17] była 
ocena skuteczności probiotyku zawierającego 
Lactobacillus subsp.bulgaricus 8481 na odpowiedź 
immunologiczną u osób w wieku podeszłym. W badaniu 
oceną tą objęto 49 osób, z których 21 stanowiło grupę 
placebo (średnia wieku 69,5 lat±9,2 lat), zaś grupę badaną 
tj. przyjmującą probiotyk 28 osób (71,6±5,5 lat). Osoby z 
grupy badanej przyjmowały przez okres  
6 miesięcy trzy kapsułki dziennie z wyżej wymienionym 
szczepem bakterii probiotycznych, zaś grupa placebo trzy 
kapsułki wypełnione skrobią kukurydzianą. Po interwencji, 
u osób przyjmujących probiotyk, zaobserwowano 
pozytywne dla układu immunologicznego zmiany takie 
jak: istotne obniżenie poziomu komórek CD8+  
(33,1±9,2 vs 30,7±7,4; p<0,05), znaczne podwyższenie 
poziomu komórek NK (9,4±3,5 vs 11,6±4,1; p<0,05), 
zmniejszeniu uległ również poziom interleukiny IL-8, przy 
jednoczesnym wzroście poziomu peptydu 
przeciwbakteryjnego hBD-2. Podobnych zmian nie 
zaobserwowano w grupie placebo. Co ciekawe zmiany, 
które zaszły u osób przyjmujących probiotyk zanikały po  
6. miesiącach od zaprzestania stosowania preparatu [17].  

W literaturze przedmiotu rolę probiotyków oceniono 
również w odniesieniu do zaburzeń związanych  
z przewodem pokarmowym, obserwowanych w chorobie 
Parkinsona. Gorgeuss i wsp. [18] w badaniu 
przeprowadzonym na 40 osobach w wieku starszym 
(średnia wieku 76,1±2,1 lat; 42,5% mężczyźni)  
z rozpoznaną chorobą Parkinsona, wykazali, że 
zastosowanie probiotyku z fermentowanego mleka 
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(L.casei Shirota) zmniejszało niekorzystne objawy ze 
strony przewodu pokarmowego, takie jak zaparcia, 
wzdęcia, czy ból brzucha. Nie oceniono jednak, czy 
suplementacja wpływała również na inne objawy 
związane z chorobą Parkinsona (m. in. zaburzenia funkcji 
układu moczowego czy nadmierne pocenie). 

Z kolei Akbari i wsp.[19] w swoim badaniu oceniali czy 
wzmocnienie mikrobioty jelitowej poprzez suplementację 
probiotyczną wpływa na poprawę zaburzeń poznawczych 
i metabolicznych u osób starszych z chorobą Alzheimera. 
W badaniu udział wzięło 60 osób z rozpoznaną chorobą 
Alzheimera (przedział wiekowy 65-90 lat). Grupę badaną 
stanowiło 30. uczestników, którzy przyjmowali mleko, 
zawierające bakterie z gatunku Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum oraz 
Lactobacillus fermentum. Pozostałe 30 osób stanowiło 
grupę placebo, która spożywała mleko niewzbogacone 
wymienionymi gatunkami bakterii. Po 12-tygodniowej 
interwencji, u osób przyjmujących probiotyki, znacznej 
poprawie uległy funkcje poznawcze (oceniane przy użyciu 
testu MMSE - Mini Mental State Examination)  
w porównaniu do osób z grupy placebo (odpowiednio 
+27,9±8,1% vs -5,0±3,0%; p<0,001). Ponadto badacze 
odnotowali u grupy badanej istotne statystycznie różnice 
w ocenie kilku parametrów biochemicznych, świadczące o 
poprawie stanu zdrowia w zakresie zaburzeń 
metabolicznych (obniżeniu uległy m.in. stężenie VLDL, 
stężenie trójglicerydów, poziom CRP) podczas gdy  
w grupie placebo poziom CRP wzrósł, natomiast pozostałe 
wymienione wyżej parametry uległy nieistotnemu 
obniżeniu. Nie zaobserwowano jednak istotnego wpływu 
suplementacji probiotykiem na parametry stresu 
oksydacyjnego oraz na pozostałe parametry stanu 
zapalnego, czy też poziom glukozy w osoczu na czczo oraz 
pozostałe frakcje cholesterolu. 

W literaturze przedmiotu również oceniono wpływ 
probiotyków na występowanie nadciśnienia tętniczego  
u osób w wieku podeszłym. Aoyagi i wsp. [20] zbadali 
zależność pomiędzy konsumpcją mlecznych produktów 
fermentowanych (MPF) zawierających szczep 
Lactobacillus ssp. Shirota a wystąpieniem nadciśnienia 
tętniczego w ciągu 5-letniego okresu obserwacji.  
W badaniu udział wzięły 352 osoby (przedział wiekowy 
65-93 lata), które to podzielono na 2 grupy ze względu na 
częstość spożycia MPF. Pierwszą grupę stanowiły osoby 
spożywające MPF mniej niż 3 razy w tygodniu (n=254), 
drugą grupę osoby spożywające MPF częściej niż 3 razy 
(n=98). Częstość występowania nadciśnienia tętniczego  
w ciągu 5 lat obserwacji była istotnie statystycznie niższa 
u osób spożywających MPF częściej niż 3 w tygodniu  
w porównaniu do osób spożywających je rzadziej niż 3 
razy w ciągu tygodnia (odpowiednio 6,1% vs 14,2%;  
p= 0,037). 

Także Nyangale i wsp. [21] przeprowadzili badanie w 
populacji osób starszych z użyciem probiotyku Bacillus 
coagulans GBI-30.  Analiza miała na celu ocenę efektu 
codziennego przyjmowania probiotyku na funkcje 

odpornościowe i jelitowe u osób starszych bez 
niekorzystnych objawów ze strony przewodu 
pokarmowego. Objęto nią 36 osób w wieku od 65-80 lat. 
Po 28 dniach suplementacji odnotowano znaczny wzrost 
korzystnych bakterii F. prausnitzii, co mogło być 
spowodowane zwiększoną produkcją kwasu mlekowego 
przez B. coagulans. Wykazano również pozytywny wpływ 
na odpowiedź immunologiczną przez wzrost wydzielania 
cytokiny przeciwzapalnej IL-10, utrzymanie aktywności 
komórek NK w porównaniu do osób z grupy placebo,  
u których aktywność NK uległa obniżeniu [21]. 
 
Znaczenie prebiotyków i synbiotyków 

W 2007 roku eksperci FAO/WHO określili prebiotyki 
jako niezdolne do życia składniki pokarmowe, które 
wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza w 
związku z modulacją zespołu mikroorganizmów jelitowych 
[22]. 

Prebiotyki muszą wykazywać następujące właściwości 
[23]: 

 stymulować wzrost i aktywność wybranych szczepów 
bakterii mających korzystny wpływ na zdrowie, 

 obniżać pH treści jelitowej, 

 wykazywać korzystne dla człowieka działanie 
miejscowe w przewodzie pokarmowym, 

 być odporne na działanie enzymów przewodu 
pokarmowego, 

 nie ulegać wchłanianiu w górnym odcinku przewodu 
pokarmowego, 

 stanowić substrat dla jednego lub określonej liczby 
pożytecznych gatunków mikroorganizmów w 
okrężnicy, 

 być stabilne w procesie przetwórstwa spożywczego. 
Synbiotyk jest natomiast kombinacją  probiotyku  

z prebiotykiem, gdzie oba składniki występują w takich 
proporcjach, by ich działania były synergistyczne  
i wzajemnie się wzmacniały [24]. 
 
Prebiotyki w badaniach z udziałem osób w podeszłym 
wieku 

Nie wiele badań przeprowadzono z wykorzystaniem 
prebiotyków, jak i synbiotyków w populacji osób 
starszych. Według naszej najlepszej wiedzy w literaturze 
znaleziono tylko dwa doniesienia z tego zakresu, obydwa 
z 2016 roku. 

W 2016 roku Buigues i wsp. [6] przeprowadzili badanie 
z udziałem 60 osób starszych (średnia wieku 73,8±1,6 lat) 
ze zdiagnozowanym zespołem słabości (wg kryteriów 
Lindy Fried i wsp. opublikowanych w 2001 roku do 
których należą: niezamierzona utrata masy ciała, 
obniżona siła mięśniowa, uczucie wyczerpania, wolne 
tempo chodu oraz niski poziom aktywności fizycznej; 
obecność przynajmniej trzech z powyższych kryteriów 
pozwala zdiagnozować zespół słabości [25]). Grupę 
badaną stanowiło 28 osób, które to przyjmowały preparat 
prebiotyczny (zawierający mieszaninę inuliny oraz 
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fruktooligosacharydów). W grupie placebo znalazły się 22 
osoby przyjmujące kapsułki zawierające maltodekstrynę. 
Celem badania było określenie, czy codzienne 
przyjmowanie prebiotyku może wpłynąć na poprawę 
wykładników zespołu słabości. Wykazano widoczną, choć 
nie istotną statystycznie różnicę w ocenie niektórych 
kryteriów w grupie osób przyjmujących preparat 
prebiotyczny w porównaniu do grupy placebo. Osoby  
z grupy badanej prezentowały poprawę prędkości chodu, 
lepszą siłę mięśniową oraz deklarowały zmniejszone 
uczucie wyczerpania. Na podstawie uzyskanych wyników 
autorzy cytowanego badania zasugerowali zasadność 
zastosowania prebiotyków w prewencji oraz 
wspomaganiu leczenia osób starszych z zespołem słabości 
[6]. 

Również w tym samym roku Liu i wsp. opublikowali 
wyniki badania in vitro, w którym to poddano ocenie 
zdolność probiotyku i prebiotyku, podawanych oddzielnie, 
do obniżania stanu zapalnego i sprzyjania rozwojowi 
pozytywnych dla zdrowia gatunków bakterii. Badanie 
przeprowadzono z użyciem kału trzech osób po  60. roku 
życia (przedział wiekowy 62-66 lat). Prebiotyki (B-GOS  
i inulina) i probiotyki (B. bifidum, L. acidophilus i B. 
coagulans) doprowadziły do zmiany w bilansie mikroflory 
powodując wzrost Bifidobakterii. Ponadto, zarówno 
prebiotyki, jak i probiotyki przyczyniły się do wywołania 
efektu przeciwzapalnego przez zahamowanie produkcji 
cytokin prozapalnych i zwiększenie produkcji cytokin 
przeciwzapalnych. Badanie to wskazuje, że prebiotyki  
i probiotyki mają ogromny potencjał w modulowaniu 
mikrobioty i wygaszaniu stanu zapalnego u osób 
starszych. Ponadto zaobserwowano lepszy efekt 
preparatów prebiotycznych niż probiotycznych [10]. 
 
Podsumowanie 

Prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego 
jest niezbędne do poprawy jakości życia osób starszych 
[26]. Nie do końca wiadomo, czy to zmiany w składzie i 

jakości mikrobioty wpływają na pogorszoną z wiekiem 
pracę przewodu pokarmowego czy raczej związane  
z wiekiem zmiany w funkcjonowaniu tego układu 
wpływają na niekorzystne zmiany w obrębie mikroflory 
jelitowej starzejącego się organizmu. Pewnym natomiast 
jest, że skład mikroflory jelitowej osób starszych różni się 
od mikroflory osób młodszych, dlatego badania nad 
potencjalnym wpływem pro- i prebiotyków powinny być 
prowadzone odrębnie w każdej z tych grup wiekowych. 
Jednakże w literaturze przedmiotu do tej pory znaleziono 
stosunkowo nie wiele badań klinicznych oceniających 
wpływ pro- i prebiotyków u osób w wieku podeszłym. 
Wydaje się, że w najbliższych latach można spodziewać 
się większej ilości doniesień z tego zakresu, o czym może 
świadczyć fakt, że wykorzystane w tym opracowaniu 
prace były z ostatnich pięciu lat. Wyniki cytowanych  
w tym opracowaniu badań wydają się być obiecujące, 
jednak z pewnością potrzeba dalszych analiz 
obejmujących większe grupy badanych. Ponieważ 
stosowanie probiotyków i prebiotyków jest bezpieczne  
i nie niesie ze sobą skutków ubocznych  mogą one 
stanowić cenne wsparcie w terapii wielu zaburzeń wieku 
starszego.  
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Tabela 1. Związek bakterii jelitowych z określonymi chorobami i schorzeniami* 

Rodzaj/ typ bakterii Przykładowe funkcje Konsekwencje zmian 

Bifidobacterium spp. 

 Produkcja SCFA 
(krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe) 

 Poprawa stanu błony śluzowej 
jelit 

Zmniejszona ilość w otyłości 

Lactobacillus spp. 

 Produkcja SCFA 

 Aktywność przeciwzapalna 

 Aktywność anty- 
nowotworowa 

Łagodzenie objawów w IBD 
(z ang. inflammatory bowel disease- 
nieswoiste choroby zapalne jelit) 

Bacteroides spp.  Aktywacja komórek T CD4+ Zwiększona ilość w IBD 

Alistipes spp. 
 

Obserwowane w tkankach w ostrym 
zapaleniu wyrostka robaczkowego i 
ropniach mózgu 

Bilophila spp. 
 Wspomaganie odporności 

przeciwzapalnej (Th1) 

Zaobserwowano w zapaleniu jelita 
grubego, perforacji i wrzodziejącym 
zapaleniu wyrostka robaczkowego, 
ropniach tkanek wątroby i tkanek 
miękkich, zapaleniu pęcherzyka 
żółciowego, zapaleniu kości i szpiku 
kostnego 

Clostridium spp. 
 Aktywacja wytwarzania 

komórek Th17 

Są patogenne, powodując tężec, zapalenie 
jelita grubego 

Roseburia spp.  Produkcja SCFA Zmniejszona ilość w IBD 

Eubacterium spp.  Produkcja SCFA Zmniejszona ilość w IBD 

Enterococcus spp. 
 

Niektóre szczepy są patogenne, powodując 
infekcje układu moczowego, zapalenie 
wsierdzia lub bakteriemie 

Faecalibacterium 
prausnitzii 

 Produkcja SCFA Aktywność 
przeciwzapalna 

Zmniejszona ilość w IBD oraz otyłości 

Akkermansia 
muciniphila 

 Aktywność przeciwzapalna Zmniejszona ilość w IBD oraz otyłości 

Escherichia coli 
 Aktywacja TLR  

(z ang. Toll-like receptor, 
receptory Toll-podobne) 

Zwiększona ilość w IBD, w nieżycie 
żołądka, infekcjach układu moczowego 
oraz w zapaleniu opon mózgowych 

Helicobacter pylori 
 

Obecność w nieżycie żołądka, zwiększona 
liczebność w chorobie wrzodowej i w 
nowotworach tkanki limfatycznej 

Streptococcus spp. 
 

Niektóre szczepy są patogenne, powodując 
zapalenie opon mózgowych, zapalenie 
płuc i zapalenie wsierdzia 

 *Modyfikacja własna na podstawie [5] 
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Streszczenie 
Kserostomia określana jest jako subiektywny zespół objawów wywołanych zmniejszeniem lub brakiem wydzielania 
śliny, jest częstą jednostką chorobową występującą wśród osób starszych. Proces starzenia się organizmu 
w konsekwencji pojawiających się patologii wpływa na dysfunkcję zarówno całych układów, jak i poszczególnych 
narządów wchodzących w ich skład. Na występowanie kserostomii mają wpływ zarówno wynikające w pewnym stopniu 
z wieku patologie, czy dysfunkcje narządów, ale także czynniki środowiskowe w tym farmakoterapia. Ponad 500 leków 
może przyczyniać się do powstania kserostomii, a na szczególną uwagę zasługują interakcje, które mogą nasilić objawy 
poprzez działanie synergistyczne. Kserostomia częściej dotyczy kobiet, szczególnie w okresie menopauzalnym, a także 
osób starszych w wieku powyżej 65 roku życia. Czynnikiem żywieniowym, który może być przyczyną powstawania 
objawu suchości w jamie ustnej jest zbyt niska podaż płynów. Określone zalecenia dietetyczne mogą zmniejszyć 
dolegliwości i poprawić komfort życia pacjentów.  
 
Słowa kluczowe: kserostomia, dietoterapia, suchość jamy ustnej, osoby starsze 
 
Abstract 
Xerostomia, defined as a subjective set of symptoms caused by a decrease or lack of saliva, is a common disease among 
elderly people. The process of body aging, as a consequence of pathological changes, affects the dysfunction of the 
whole systems as well as the individual organs that compose them. The occurrence of xerostomia  
is influenced by age related pathologies or dysfunctions of the organs, but also by environmental factors including 
pharmacotherapy. More than 500 drugs can contribute to xerostomia, and special attention should be paid  
to interactions which can aggravate symptoms through synergy. Xerostomia is more common in women, especially in 
the menopausal stage, and in elderly people over 65 years of age. A nutritional factor that can cause dry mouth 
symptoms is insufficient fluid intake. Specific dietary recommendations can reduce the discomfort and improve  
a patient's well being. 
 
Key words: Xerostomia, diet therapy, dry mouth, elderly 

 
Wprowadzenie 

Kserostomia nazywana również suchością jamy 
ustnej definiowana jest jako subiektywny zespół objawów 
wywołanych zmniejszeniem lub brakiem wydzielania śliny 
[1]. Kserostomię można podzielić na kserostomię 
prawdziwą (Xerostomia cera) oraz kserostomię rzekomą 
(Xerosotmia spuria). Przyczyną kserostomii prawdziwej 
jest częściowy lub całkowity zanik wydzielania śliny przez 
gruczoły ślinowe, a dysfunkcja ta może być związana 
z klinicznie niezmienioną błoną śluzową - typ I lub z jej 
zanikiem - typ II. Kserostomia rzekoma jest tylko 
subiektywnym odczuciem suchości w jamie ustnej 
występującym przy prawidłowej funkcji i czynności 
ślinianek [1,2]. Efektywność sekrecji śliny to cecha 
osobnicza- występują duże różnice między osobnikami, 
ale przyjmuje się, iż ilość wydzielanej śliny spoczynkowej 

mniejsza niż 0,1 ml/min, a w przypadku śliny pobudzonej 
wartość poniżej 0,7 ml/min oznacza występowanie 
kserostomii prawdziwej [2]. Doniesienia literaturowe 
jednoznacznie nie wskazują, czy wraz z wiekiem sekrecja 
śliny u osób zdrowych ulega zmniejszeniu. Badania 
przeprowadzone przez Matear i wsp. dowiodły, iż wraz 
z postępującym zanikiem komórek wydzielniczych 
gruczołów ślinowych ilość wydzielanej śliny nie zmniejsza 
się [3]. Do takiego samego wniosku doszedł Smith i wsp. 
w badaniach przeprowadzonych z udziałem 3. różnych 
grup wiekowych (grupa I: 20-30 lat, grupa II: 40-50 lat, 
grupa III: >70 lat), a każda z nich liczyła 180 osób (90 
kobiet i 90 mężczyzn). Wykazano, iż w grupie osób > 70 
roku życia nie zmniejszyła się znacznie szybkość 
przepływu śliny [4]. Niemniej jednak metaanaliza 
opublikowana w 2015 roku przez Affoo i wsp. przedstawia 
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wyniki, które dowodzą temu, iż wraz ze starzeniem się 
organizmu maleje natężenie przepływu śliny [5]. 
Czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie gruczołów 
ślinowych jest występowanie innych chorób 
ogólnoustrojowych, czy chociażby polifarmakoterapia - 
częsta u osób starszych. Według literatury ponad 500 
leków powoduje powstawanie objawów suchości w jamie 
ustnej [6,7]. Putten i wsp. w swojej publikacji z 2014 roku 
zasugerowali, iż pogorszony stan jamy ustnej może 
w przyszłości stać się częścią jednego z nowych zespołów 
geriatrycznych [8].  
 
Epidemiologia 

Częstość występowania kserostomii w populacji 
europejskiej wynosi od 24-27% u kobiet, natomiast  
u mężczyzn od 18-21% [9]. W większości problem ten 
dotyka kobiet w okresie menopauzy oraz osób powyżej 65 
roku życia. Niemniej jednak omawianą jednostkę 
chorobową diagnozuje się u 20% osób w wieku 18-34 lat 
[10].  
 
Etiologia 

Najczęstszą przyczyną powstawania kserostomii  
u osób starszych jest stosowana farmakoterapia - często 
określana jako tzw. kserostomia polekowa. Natomiast 
występowanie objawu suchości w jamie ustnej  
u młodych osób w przewadze spowodowane jest 
paleniem papierosów czy występowaniem chorób 
alergicznych [11]. Zmniejszenie sekrecji śliny przez 
gruczoły ślinowe może być wynikiem sialoz. Jest to 
zwyrodnienie miąższu wydzielniczego oraz proliferacja 
nabłonka przewodów wydzielniczych, czego wynikiem jest 
zmniejszenie światła przewodu wydzielniczego 
i w konsekwencji zanik sekrecji [2]. Sialozy mogą być 
wywołane zarówno przez przebyte, jak i istniejące 
choroby (zespół Sjögrena, choroba Mikulicza, AIDS). 
Kserostomia może być także symptomem chorób 
ogólnoustrojowych, takich jak nadczynność tarczycy, 
hiperkalcemia, kamica i  stany zapalne ślinianek, 
reumatoidalne zapalenie stawów, niewyrównana 
cukrzyca typu I i II [1,12]. Suchość jamy ustnej może być 
także objawem towarzyszącym takich jednostek 
chorobowych jak np. niedokrwistość Addisona-Biermera, 
choroba Parkinsona, czy choroba Alzheimera [6].  

Sreebny i Schwartz zidentyfikowali ponad 400 leków, 
które mogą potencjalnie indukować powstawanie 
kserostomii [13]. Inne doniesienia naukowe wskazują na 
nawet 500 różnych środków farmakologicznych, które 
mogą przyczyniać się do powstawania kserostomii [14]. 
Kluczowe znaczenie w  powstawaniu tego rodzaju 
objawów mogą mieć także interakcje kilku 
przyjmowanych leków [15]. Przykładem mogą być 
farmakodynamiczne interakcje leków 
antycholinergicznych z lekami, których składnikiem 
czynnym jest, np. amantadyna, benzodiazepina, 
klonidyna, a także innymi grupami leków  
np. beta-blokerami czy diuretykami [16]. Ich stosowanie 

ma podobne skutki uboczne, co w konsekwencji może 
nasilać objawy powstałych zaburzeń.  

Najbardziej istotne ze względu na etiologię 
kserostomii są takie substancje farmakologiczne jak 
atropina, skopolamina czy homatropina. Innymi są 
oxitropium oraz bromek ipratropium, stosowane 
w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
i w astmie. Ich działanie poprzez blokadę receptora 
muskarynowego M3 powoduje również zahamowanie 
wydzielania śliny [2].  

Do innych leków wywołujących objawy suchości  
w jamie ustnej należą leki antycholinergiczne, 
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, 
imipramina), neuroleptyki (chloropromazyna), 
rozkurczowe (hioscyna), leki diuretyczne (tiazydy), czy 
opioidy. Substancjami, które mogą wywoływać podobne 
objawy są również leki przeciwhistaminowe (blokujące 
receptor H1). 

Niedobory żywieniowe - zarówno energetyczne 
(niedożywienie typu kwashiorkor), jak i witaminowe,  
tj. awitaminozy mogą w istotny sposób przyczyniać się do 
powstawania kserostomii [6;15]. Objaw suchości w jamie 
ustnej może wynikać także ze zbyt niskiej podaży płynów 
w całodziennej racji pokarmowej [17]. Ship i Fischer 
przeprowadzili badania z udziałem 12. młodych osób 
(grupa w wieku 20-40 lat) oraz 12. starszych (grupa osób 
w wieku 60-80 lat), w których badali zależność pomiędzy 
odwodnieniem organizmu a funkcją ślinianek. Uczestnicy 
badania przez 24 godziny ograniczali spożycie zarówno 
płynów, jak i pokarmów. Badacze wykazali, iż wraz 
z odwodnieniem organizmu zmniejszyła się prędkość 
przepływu śliny stymulowanej oraz niestymulowanej 
w obydwu grupach. Jednak wyniki dla śliny stymulowanej 
w grupie osób młodych nie były istotne statystycznie [18]. 
Podobne badania prowadzili Jankowska-Antczak i wsp., 
autorzy wykazali, że leczenie immunosupresyjne sprzyja 
powstawaniu kserostomii, a częstość występowania 
objawów nasila się wraz z  wiekiem pacjentów  
oraz czasem trwania leczenia [19]. Badania 
przeprowadzone przez Jham i wsp. dowiodły, iż wraz 
z wprowadzeniem radioterapii wzrasta odsetek chorych,  
u których dodatkowo rozwija się kserostomia [20]. 
Zastosowanie radioterapii przede wszystkim w przypadku 
nowotworów głowy i szyi niesie za sobą konsekwencje 
w postaci objawów suchości i pieczenia jamy ustnej 
[21,22]. Istnieją dowody, iż  modyfikowanie intensywności 
radioterapii z wykorzystaniem techniki modulowania 
intensywności wiązki (IMRT) może zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia kserostomii nawet o 11%  poprzez ochronę 
struktur krytycznych - w tym przypadku ślinianek 
przyusznych [23,24]. 
 
Postępowanie dietetyczne 

Brak właściwej sekrecji śliny zawierającej 
odpowiednią ilość zarówno enzymów i substancji 
bakteriobójczych, jak i immunoglobulin należących do 
mechanizmów obrony swoistej może sprzyjać 
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powstawaniu infekcji wirusowych, bakteryjnych czy 
grzybiczych [17]. Niewystarczająca objętość śliny 
prowadzi do zaburzenia homeostazy w jamie ustnej, 
a także do upośledzenia wszystkich procesów, w których 
bierze udział – również do formowania kęsa 
pokarmowego czy trawienia pokarmów. Poza uczuciem 
suchości, pieczenia i swędzenia w jamie ustnej, 
kserostomia może być przyczyną trudności 
w przyjmowaniu i połykaniu pokarmu [11]. Często, 
pomimo leczenia mogą pojawić się uszkodzenia 
mechaniczne nabłonka jamy ustnej, kandydoza, 
owrzodzenia strefy przyzębia, czy zaburzenia mowy  
[17,25]. Nieprawidłowe protezowanie oraz ubytki 
uzębienia mogą sprzyjać upośledzeniu zarówno żucia, jak 
i połykania pokarmów, a to może zwiększać ryzyko 
niedożywienia z uwagi na ograniczenia w wyborze 
produktów [26]. W badaniu PolSenior wykazano,  
iż bezzębie dotyczy 55% kobiet i 46,4% mężczyzn 
populacji polskiej w wieku podeszłym (≥65 lat), a częstość 
jego występowania zwiększa się wraz z wiekiem [27]. 
Wśród kobiet z bezzębiem protez używało 84,4%, a wśród 
mężczyzn 85,9% osób. Piśmiennictwo podaje także,  
iż całkowite protezy zębowe mogą przyczyniać się do 
zmniejszonej sekrecji przez gruczoły ślinowe [28]. Wynik 
badania przeprowadzonego przez Nikolopoulou i wsp. 
dowodzi temu, bowiem 20% uczestniczących w badaniu 
osób (średnia wieku: 65 lat) noszących zarówno protezy 
pełne, jak i częściowe miało poza innymi towarzyszącymi 
jednostkami chorobowymi stwierdzoną klinicznie 
kserostomię [29].  

Bardzo ważnym elementem dietoterapii 
w zaburzeniach sekrecji śliny jest odpowiednia podaż 
płynów. Płyny w diecie pacjenta powinny występować 
przede wszystkim w postaci wody, ale także w formie 
naparów z ziół np. mięty. Ważne, aby pić regularnie - 
w niedużych objętościowo porcjach i w krótkich 
odstępach czasowych [25]. Nie należy unikać podaży 
płynów w trakcie posiłków - szczególnie, jeśli są one 
bardziej suche i mogą zarówno podrażnić błonę śluzową 
jamy ustnej, jak i sprawić problem w uformowaniu kęsa 
pokarmowego i  jego połknięciu [30]. Elementem 
dietoterapii, który może korzystnie wpłynąć na sekrecje 
śliny jest ssanie kostek lodu [31]. Istotne jest, aby podaż 
wody w każdej formie była stała i regularna, a nie 
uzależniona tylko od odczucia pragnienia, gdyż u osób 
starszych ta potrzeba jest mniej odczuwalna [32]. 
Wdrożenie dodatku soku z cytryny do wody może również 
pobudzić gruczoły ślinowe do wydzielania śliny [7,33]. 
Należy jednak unikać długotrwałego stosowania soku 
z cytryny z uwagi na szkodliwy wpływ na szkliwo [34]. 
Poza płynami w tych działaniach pomocnym może okazać 
się korzystanie z gum do żucia.  

W badaniach przeprowadzonych przez Davies  
na pacjentach nowotworowych zastosowanie gumy do 
żucia okazało się mieć lepsze efekty, niż korzystanie z tzw. 
sztucznej śliny. Niemniej jednak, zarówno metodyka 
(wykorzystanie wizualnej analogowej skali oraz innych 

kwestionariuszy), jak i brak istotności statystycznej 
uzyskanych wyników wpływa niekorzystnie na znaczenie 
tego badania, dlatego wyniki te należy traktować 
z ostrożnością [35]. Badania przeprowadzone z udziałem 
osób onkologicznych z nowotworami jamy ustnej, 
przełyku, gardła lub krtani po zakończonej radioterapii 
z wykorzystaniem fluorowanej pasty do zębów, płynu  
do płukania jamy ustnej, a także gumy do żucia 
stosowanych równocześnie pozwoliło uzyskać korzystne 
rezultaty zniesienia odczucia suchości jamy ustnej 
w porównaniu ze stanem przed zastosowaną interwencją 
[36]. W piśmiennictwie można także znaleźć informacje 
na temat korzystnego wpływu suplementacji oleju 
z wiesiołka z uwagi na jego działanie w hamowaniu 
wytwarzania prostaglandyn [37]. Należy unikać  
czynników, które mogą pogorszyć zarówno stan błony 
śluzowej pacjenta, jak również zwiększyć odczucie 
suchości jamy ustnej. Do takich czynników należą przede 
wszystkim alkohol, kofeina, palenie tytoniu, a także 
gorące czy pikantne potrawy [38-40]. 

Ciekawym przykładem może być zastosowanie 
preparatu Aloe vera (gel) jako substytutu śliny. Badania 
przeprowadzone z udziałem chorych nowotworowych 
(120 pacjentów z nowotworem głowy i szyi) 
 - z występującą kserostomią po przeprowadzonej 
wcześniej radioterapii wykazało, iż podobnie, jak inne 
preparaty wykorzystywane w tym badaniu (preparat 
zawierający karboksymetylocelulozę sodu, olej rzepakowy 
do rozpylania oraz preparat zawierający mucynę) środek 
ten znacząco zmniejszał odczucie suchości w jamie ustnej. 
Metodyka badania opierała się na wypełnianiu 
kwestionariuszy po tygodniowym stosowaniu każdego 
z preparatów [41].  

Dobrym naturalnym substytutem śliny, który 
z jednej strony wpływa nawilżająco na błonę śluzową 
jamy ustnej, z drugiej stanowi wartościowy produkt jest 
mleko [42]. Poza nawilżaniem i buforowaniem sprzyja 
także remineralizacji szkliwa zębów. Właściwości 
buforujące mleka wynikają przede wszystkim z obecnych 
w nim: wodorowęglanów, fosforanów, wapnia i peptydów 
bogatych w histydynę. Obecny w ślinie mocznik może być 
przekształcany przez bakteryjne ureazy do amoniaku 
 co może sprzyjać neutralizacji kwasu. Birked i wsp. 
wykazali w badaniach in vivo, iż codzienne płukanie jamy 
ustnej niskotłuszczowym mlekiem bydlęcym po 
 4 tygodniach adaptacji powoduje zmniejszenie pH 
w płytce nazębnej [43]. 

 Murugesh i wsp. w swoich badaniach wykazali,  
iż zastosowanie jogurtu naturalnego w dietoterapii może 
zwiększyć szybkość przepływu śliny u zdrowych osób. 
Aktywność jogurtu porównywano z roztworem wodnym 
soku z cytryny o takim samym pH, jak to w jogurcie. 
Porównując wyniki okazało się, że jogurt daje lepsze 
rezultaty w zwiększaniu wydzielania śliny, niż sok 
z cytryny w stosunku do wartości wyjściowych [44]. 

Dietoterapia powinna uwzględniać szczególne 
potrzeby pacjentów związane z potencjalnie 
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występującymi niedoborami. Należy pamiętać, iż często 
przyczyną kserostomii są awitaminozy (witaminy B1, B6), 
a także niedobory żelaza [11]. Leczenie dietetyczne 
powinno uwzględniać także występujące objawy 
towarzyszących chorób, które mogłyby uniemożliwić 
spożycie niektórych produktów [25]. Racja pokarmowa 
powinna być oszczędzająca zarówno pod względem 
temperatury potraw, jak również pod względem 
mechanicznym i chemicznym - aby unikać podrażniania 
błony śluzowej jamy ustnej [45]. Dla osób odczuwających 
suchość w jamie ustnej, a także dolegliwości towarzyszące 
gryzieniu, czy połykaniu wskazana jest dieta półpłynna lub 
papkowata. Bilansując taką dietę należy zwrócić 
szczególną uwagę na podaż witamin z grupy B oraz 
witaminy C, których niedobór może sprzyjać powstawaniu 
stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, a także 
przekrwień i łuszczenia okolic ust i warg [25]. Z diety 

powinno wykluczyć się nadmierną ilość soli 
 - w przypadku osób ze współistniejącym nadciśnieniem 
tętniczym nie więcej niż 5 g NaCl na dobę. Pozostałe 
ograniczenia należy dostosować do indywidualnych 
objawów i jednostek chorobowych pacjenta. 

 
Podsumowanie 

Kserostomia jako jedno z zaburzeń początkowego 
odcinka przewodu pokarmowego może znacząco wpływać 
na stan odżywienia i komfort życia pacjentów, 
w szczególności osób starszych. Istotne w terapii takich 
objawów jest również odpowiednie podejście 
dietetyczne. Właściwe zalecenia żywieniowe mogą 
zmniejszyć intensywność objawów. Kluczowymi 
elementami dietoterapii są: modyfikacja konsystencji 
pokarmów, prawidłowy dobór surowców i produktów 
spożywczych, a także zwiększenie podaży płynów.  
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ROLA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH Z RODZINY N-3 W PATOGENEZIE I DIETOTERAPII 
REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW  
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ARTHRITIS 
 
lic. DOROTA GUMIELA 
 
studentka dietetyki, studia stacjonarne drugiego stopnia 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 

Streszczenie 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła choroba autoimmunizacyjna, w której dochodzi do zapalenia 
błony maziowej i destrukcji chrząstki stawowej i kości. W zachorowaniu na RZS istotną rolę odgrywają czynniki 
genetyczne, które stanowią 60% w ogólnym ryzyku wystąpienia choroby, z czego 30% uwarunkowane jest 
polimorfizmem genu HLA-DRB1. Do czynników środowiskowych związanych z zachorowaniem na RZS zalicza się palenie 
papierosów oraz dietę, w tym spożycie ryb i kwasów z rodziny omega-3 (n-3). Palenie tytoniu predysponuje do rozwoju 
bardziej agresywnej postaci choroby oraz słabszej odpowiedzi na farmakoterapię. Tłuste ryby morskie, m.in. łosoś, śledź 
czy makrela, ze względu na wysoką zawartość kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 wykazują korzyści w pierwotnym, jak i 
wtórnym zapobieganiu RZS. Niższe ryzyko wystąpienia choroby obserwuje się u osób, które spożywają w/w ryby 1-3 
razy w tygodniu. Potencjalny efekt ochronny kwasów tłuszczowych n-3 na autoimmunizację występującą w RZS jest 
najbardziej korzystny u osób wykazujących podatność genetyczną na jego wystąpienie – polimorfizm HLA klasy II. U 
osób, u których choroba już wystąpiła, kwasy tłuszczowe n-3 przyczyniają się do obniżenia produkcji cytokin 
prozapalnych (IL-1, IL-6, TNF-alfa) oraz obniżenia nieakceptowalnego, opornego bólu, jak i zmniejszają zapotrzebowanie 
na leki przeciwbólowe i niesteroidowe leki przeciwzapalne.  
 
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, zapobieganie, terapia, żywienie, kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 
 
Abstract 
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease that causes destruction of joint cartilage and bone. Main 
factors that can lead to the development of rheumatoid arthritis are genetic factors. Genetic factors constitute 60% of 
general risk of the disease, of which 30% is caused by polymorphism of HLA-DRB1 gene. Environmental factors 
connected with the development of rheumatoid arthritis include smoking and diet, including consumption of fish and 
omega-3 (n-3) fatty acids. Tobacco smoking predisposes to the development of more aggressive disease and lower 
response to pharmacotherapy.  Oily, salt water fish such as salmon, herring and mackerel, because of their  high 
content of essential omega-3 (n-3) fatty acids, present benefits in primary and secondary prevention of RA. Lower risk 
of prevalence of the disease can be observed in people who consume mentioned above fish from one to three times 
per week. Potential protective effects of  n-3fatty acids for autoimmunization which can occur in RA are most beneficial 
for those people who demonstrate genetic susceptibility for its occurrence - polymorphism HLA class II.  For people who 
have already experienced the disease, n-3 fatty acids contribute to the reduction of production of proinflammatory 
cytokines (IL-1, IL-6, TNF-alpha) and also to decreasing of the unacceptable, resistant pain and reduce the need for 
painkillers and non-steroids anti-inflammatory medicines. 
 
Key words: Rheumatoid arthritis, prevention, therapy, nutrition, n-3 fatty acids 

 
Wprowadzenie 

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła 
choroba autoimmunizacyjna, w przebiegu której dochodzi 
do zapalenia błony maziowej, destrukcji chrząstki 
stawowej i kości [1]. W różnych populacjach częstość 
występowania RZS waha się w granicach 0,2-5,3% [2]. 
Choroba dotyka 1% populacji rasy kaukaskiej [3]. Szacuje 
się, że w  Polsce na RZS choruje 400-600 tys. osób, a co 
roku diagnozuje się 8- 16 tys. nowych zachorowań [4-6]. 

Głównym objawem RZS jest ból, obrzęk oraz sztywność 
poranna symetrycznych stawów rąk i stóp.  
U chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów proces 
zapalny najczęściej zajmuje stawy międzypaliczkowe 
bliższe, śródręczno-paliczkowe oraz śródstopno-
paliczkowe. W  późniejszych okresach choroby może dojść 
również do zajęcia wszystkich stawów obwodowych, w 
tym stawów: biodrowych, barkowych oraz szyjnego 
odcinka kręgosłupa [2]. U większości chorych RZS 
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prowadzi do niepełnosprawności, trwałego kalectwa [7] 
oraz skrócenia długości życia [2].  

Szczyt zapadalności na reumatoidalne zapalenie 
stawów przypada między 40 a 60 rokiem życia. Choroba 
ta częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Wyniki badań 
wykazały, że istnieją pewne różnice w  zachorowalności 
związane z płcią. U mężczyzn dochodzi do zwiększonej 
zachorowalności wraz z wiekiem [8].  

Celem pracy jest ocena roli kwasów tłuszczowych  
z rodziny n-3 w patogenezie i dietoterapii 
reumatoidalnego zapalenia stawów.  
 
Etiopatogeneza i przebieg reumatoidalnego zapalenia 
stawów 

Patogeneza RZS jest poznana w niewielkim zakresie. 
Połączenie wielu czynników, takich jak czynniki 
genetyczne, środowiskowe i hormonalne prowadzą do 
rozwoju procesów autoimmunologicznych [7]. 

Zmiany w obrębie stawów u osób z RZS charakteryzują 
się infiltracją aktywowanych limfocytów T, makrofagów  
i limfocytów B, które produkują przeciwciała przeciwko 
błonie maziowej oraz proliferacją fibroblastów komórki 
maziowej zwanej synowiocytami. Synwiocyty i nowe 
naczynia tworzą tkankę zwaną pannusem, która prowadzi 
do stopniowego niszczenia chrząstki i kości, co 
najprawdopodobniej jest wynikiem działania cytokin  
i mediatorów indukujących destrukcyjne enzymy np. 
metaloproteinazy niszczące macierz. RZS charakteryzuje 
się również zapaleniem układowym – podwyższone 
stężenie w osoczu niektórych cytokin (np. IL-6)  
i czynników reumatoidalnych [9]. 

Udział czynników genetycznych w ryzyku 
zachorowania na RZS wynosi 60% [10]. Wśród czynników 
genetycznych potencjalnie predysponujących do rozwoju 
RZS wymienia się m.in. polimorfizm w genie dla czynnika 

martwicy nowotworu  (TNF-) [11] oraz  polimorfizm 
genu HLA-DRB1. Około 30% genetycznego 
uwarunkowania RZS jest związane z polimorfizmem tego 
genu [4, 5, 6, 10]. Przebieg RZS jest bardziej destrukcyjny 
u chorych z epitopem DRSE+, u których schorzenie rozwija 
się wcześniej [5]. Prawdopodobnie choroba rozpoczyna 
się u genetycznie podatnych pacjentów poprzez 
aktywację komórek T CD4+ [12]. Aktywowane limfocyty  
T CD4

+ 
o fenotypie pamięci CD4

+
CD45RO

+
 są rekrutowane 

do płynu stawowego i błony maziowej, gdzie indukują  
i podtrzymują proces zapalny. Komórki T CD4+ naciekają 
na makrofagi, fibroblasty błony maziowej oraz 
chondrocyty. Limfocyty T przyczyniają się do syntezy 

cytokin prozapalnych – interleukiny 1 (IL-1), 

interleukiny 6 (IL-6), interleukiny 2 (IL-2) oraz TNF-. 

Główną rolę w patomechanizmie RZS odgrywa TNF- oraz 

IL-1, które prowadzą do aktywacji limfocytów B [2,13]. 
Limfocyty B po przekształceniu w komórki plazmatyczne 
syntezują autoprzeciwciała, w tym przeciwciała przeciw 
cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP) oraz 
czynnik reumatoidalny (RF) [3]. RF to autoprzeciwciało 

reagujące z częścią Fc przeciwciał IgG. Jest ono najczęściej 
używanym biomarkerem w rozpoznawaniu RZS. Wynik 
ujemny nie wyklucza jednak występowania RZS. RF nie 
występuje bowiem u jednej trzeciej pacjentów  
z wczesnym RZS, mimo, że część z nich później może stać 
się seropozytywna [14]. Według danych literaturowych 
przeciwciała anty-CCP występują już we wczesnych 
etapach choroby u 30-45% pacjentów z RZS. Obecność 
przeciwciał anty-CCP poprzedza pierwsze objawy 
choroby. Ryzyko rozwoju RZS w przeciągu 5 lat jest wyższe 
u osób anty-CPP dodatnich niż u osób RF IgM dodatnich. 
U pacjentów z dodatnim wynikiem testu na obecność 
anty-CCP obserwuje się nasiloną destrukcję stawów  
i większe zmiany radiologiczne [15, 16].  

Wśród środowiskowych czynników ryzyka rozwoju RZS 
wymienia się m.in. palenie tytoniu, przyjmowanie kwasów 
z rodziny omega-3 (n-3) i spożycie ryb. 

Palenie tytoniu może predysponować do rozwoju 
bardziej agresywnej postaci choroby, z wczesnym 
występowaniem nadżerek [17]. Wiąże się również ze 
słabszą odpowiedzią na farmakoterapię [18]. Wyniki 
badań wskazują, że RZS może być indukowane dymem 
papierosowym, który odpowiada za zmiany w regulacji 
transkrypcji białek szoku cieplnego (HSP) w stawach. 
Palenie tytoniu może zmienić ekspresję genów w stawach 
co może prowadzić do aktywacji szlaków sygnałowych, 
które sprzyjają rozwojowi zapalenia stawów [19].  

Jednym z najszerzej badanych czynników 
żywieniowych związanych z ryzkiem rozwoju  
i przebiegiem RZS jest podaż w diecie wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych [20, 21]. 
 
Przemiany i źródła wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych  

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (kwasy 
tłuszczowe zawierające w cząsteczce co najmniej 16 
atomów węgla w łańcuchu i co najmniej 2 wiązania 
podwójne) ze względu na położenie pierwszego wiązania 
podwójnego licząc od końca metylenowego, dzieli się na 
kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 i kwasy tłuszczowe  
z rodziny n-6. Ze względu na brak w organizmie człowieka 
układów enzymatycznych zdolnych do wprowadzenia 
wiązań podwójnych w pozycjach n-3 i n-6 łańcucha 
węglowego, wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) 
z tych rodzin, nie mogą być syntetyzowane de novo,  
a jedynie mogą ulegać przebudowie na drodze procesów 
elongacji i desaturacji (interkonwersja). Prekursorami 
WNKT z rodziny n-3 i n-6 są odpowiednio kwasy  
α-linolenowy i linolowy, nazywane niezbędnymi 
nienasyconymi kwasami tłuszczowymi [22-24].  

W trakcie przemian kwasu α-linolenowego (18:3 n-3; 
ALA), w procesie desaturacji i elongacji, które zachodzą  
w retikulum endoplazmatycznym, następuje jego 
przekształcenie do kwasu eikozopentaenowego (20:5 n-3; 
EPA), a następnie do kwasu dokozoheksaenowego (22:5 
n-3; DHA) [18]. Kwasy EPA i DHA powstają w wyniku 
biosyntezy na drodze enzymatycznej interkonwersji ALA, 
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w przebiegu której wyróżnia się kilka etapów elongacji 
tzn. wydłużenia łańcucha węglowego o dwa atomy węgla, 
naprzemiennie z etapami desaturacji. W wyniku 
desaturacji w cząsteczkę kwasu tłuszczowego wstawione 

zostaje wiązanie nienasycone. Przemiany te katalizują 6 

 i 5 desaturazy oraz elongaza [25]. Metabolizm ALA jest 
uwarunkowany osobniczo. Czynnikami wpływającymi na 

efektywność przemian są: aktywność 6 desaturazy, płeć, 
hormony, wiek i stan fizjologiczny. Efektywność 
interkonwersji przy diecie „typu zachodniego” (wysokie 
spożycie cukrów prostych, soli, ciężkostrawnych, 
smażonych potraw, bogatych w tłuszcze nasycone  
i tłuszcze trans produktów typu fast-food; uboga  
w warzywa, owoce i ryby) jest bardzo niska. W tego typu 
diecie spożycie EPA i DHA jest zbyt niski, a stosunek 
kwasów n-6 do n-3 jest 10-20 krotnie wyższy w stosunku 
do zalecanego (4:1). U kobiet w wieku reprodukcyjnym 
efektywność konwersji ALA jest znacznie wyższa niż  
u mężczyzn: o 21 % wyższa dla EPA i o 9% dla DHA. 
Wyższa efektywność tego procesu u kobiet jest 
prawdopodobnie wynikiem wpływu estrogenów na 

aktywację 6 desaturazy, jak również mniejszej 

predyspozycji ALA do szybkiej -oksydacji. Zależnie od 
źródła, podaje się, że u mężczyzn ALA ulega konwersji do 
EPA w 0,3% do 8%, a  DHA w od <1% do <4%. Niektóre 
źródła wskazują, że efektywność przemiany ALA do EPA 
wynosi jedynie 0,2%, zaś do DHA jedynie 0,05%. Insulina, 

tyroksyna i estrogeny wpływają aktywizująco na 6 i 5 
desaturazy, natomiast glukagon, adrenalina, hormon 
adrenokortykotropowy (ACTH) i glikokortykoidy hamują 
ich aktywność [25]. Niektóre dane literaturowe wskazują, 
że nie więcej niż 5% kwasu ALA podlega konwersji do EPA 
i mniej niż 1% do DHA. Dlatego oleje (np. lniany – 52,7% 
udział ALA w ogólnej puli kwasów tłuszczowych, 
lniankowy - 35,6%, żmijowcowy – 31,3%, oliwa z oliwek 
 - 0,9-0,51%) i orzechy (np. orzechy włoskie – 11,58%) 
[26,27,28] będące źródłem kwasu ALA, nie mogą w pełni 
stanowić alternatywy dla kwasów EPA i DHA [26]. Kwasy 
EPA i DHA powinny być zatem dostarczane 
z pożywieniem. Ich źródło stanowią tłuste ryby  
i suplementy oleju rybiego [30]. Zawartość oraz proporcje 
EPA i DHA w tłuszczu rybim uzależnione są od gatunku  
i stanu fizjologicznego ryby, a także pory roku i akwenu. 
Ryby z południowych mórz zawierają więcej DHA, 
natomiast z zimnych mórz północnych więcej EPA. 
Gatunki hodowlane cechują się niższą zawartością 
kwasów z rodziny n-3 w porównaniu do ryb żyjących 
dziko. Najwyższą zawartością  EPA i DHA cechuje się łosoś 
(1,40-1,90 g/100g), następnie śledź (1,2-1,70 g/100 g), 
makrela (1,00-2,5 g/100 g) i pstrąg (0,70-1,00 g/100 g) 
[31].   

Dostarczany z pożywieniem kwas linolowy (18:2 n-6; 

LA) w wyniku działania 6 desaturazy ulega 

przekształceniu do kwasu -linolenowego (18:3 n-6; GLA) 
 i następnie w wyniku działania elongazy do kwasu 
dihomo-gamma-linolenowego (20:3 n-6; DGLA).  

W dalszych etapach DGLA pod wpływem 5 desaturazy 
przekształca się do kwasu arachidonowego (20:4 n-6; AA). 
Niektóre dane literaturowe wskazują, że zwiększona 
podaż w diecie kwasu LA, w wyniku metabolizmu, może 
potencjalnie wzbogacić organizm w kwas arachidonowy 
[32]. Rett BS i Whelan [33] zestawili 9 badań, w których 
dokonano oceny wpływu przyjmowania  kwasu 
linolowego na poziom kwasu arachidonowego we krwi, 
jednak uzyskane wyniki nie potwierdziły koncepcji, że 
spożycie LA wpływa na poziom kwasu arachidonowego w 
osoczu/surowicy lub erytocytach  [33].  

Wysoką procentową zawartością kwasów 
tłuszczowych z rodziny n-6 charakteryzują się oleje 
arachidowy (75,4%), słonecznikowy (66,70%), 
kukurydziany (60,20%) i sojowy (47,30%) [31]. Średnia 
procentowa zawartość kwasu linolowego w orzechach 
waha się  w granicach 2,31-57,46%. Wysoką zawartością 
kwasu LA cechują się orzechy włoskie (57,46%), pekan 
(50,31%), piniowe (45,41%) i brazylijskie (42,8%) [34]. 
Źródła kwasu arachidonowego stanowią głównie tłuszcze 
zwierząt, np. słonina, jak również mięso i żółtka jaja 
[35,36] oraz ryby, które mogą zawierać w składzie 
lipidowym od 0,12 do 10,72% AA (Mugil – 10,72%, Salema 
9,28 %, Pagusa 8,47%) [37]. 

W przemianach kwasów z rodzin n-3 i n-6 uczestniczą  
te same układy enzymatyczne [26]. Wysokie spożycie LA 
stymuluje syntezę AA i osłabia wytwarzanie EPA i DHA 
[31]. Chociaż kwas arachidonowy i DHA uważane są za 
konkurujące ze sobą, spożycie kwasu arachidonowego nie 
zmniejsza zawartości DHA w osoczu, podczas gdy 
spożywanie kwasu dokozoheksaenowego i 
eikozopentaenowego obniża zawartość LA i AA w osoczu. 
Specyficzność włączania do fosfolipidów w osoczu 
kwasów tłuszczowych dostarczanych z żywnością  zdaje 
się być w następującej kolejności DHA>EPA>AA>LA [38]. 

Przypuszcza się, że dieta bogata w kwas arachidonowy 
wpływa na nasilenie zapalenia stawów, gdyż kwas ten jest 
przekształcany do prozapalnych mediatorów lipidowych. 
Badanie przeprowadzone przez Kakutani i wsp. [38]  
z udziałem osób w wieku 55-70 lat wykazało, że 
suplementacja kwasu arachidonowego w dawce 240 lub 
720 mg przez cztery tygodnie nie wpływa na parametry 

zapalne (stężenie CRP, IL-6, TNF- w osoczu) [38].  
W badaniu prowadzonym przez Tateishi i wsp. [39] 
suplementowano kwas arachidonowy u szczurów przez 
 4 tygodnie w dawce 0,07%, 0,15% lub 0,32%. U szczurów 
wywołano zapalenie stawów poprzez wstrzyknięcie 
adiuwanta Freunda. Rozwój zapalenia obserwowano 
przez kolejne cztery tygodnie. W badaniu zaobserwowano 
wzrost zawartości fosfolipidów w łapie, który był 
uzależniony od dawki kwasu arachidonowego, jednak AA 
nie wpłynął na nasilenie procesu zapalnego i erozję 
kostną [39].  

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ich znaczenie 
biologiczne i związek ze stanem zdrowia człowieka 
znajdują się w centrum zainteresowania lekarzy oraz 
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żywieniowców. Szczególne właściwości przypisywane są 
kwasom tłuszczowym z rodziny n-3 [22]. Kwasy 
tłuszczowe n-3 wpływają korzystnie na gospodarkę 
lipidową w organizmie człowieka, zmniejszając stężenie 
cholesterolu całkowitego, triglicerydów oraz cholesterolu 
frakcji LDL, jednocześnie zwiększają stężenie cholesterolu 
frakcji HDL we krwi. Przyczyniają się również do obniżenia 
wartości ciśnienia tętniczego, wykazują modulujący 
wpływ w procesie zapalnym. Pozwalają zredukować 
ryzyko ponownego zawału serca, zmniejszyć częstość 
hospitalizacji oraz poprawić jakość życia pacjentów [23]. 
Liczne badania wykazały również rolę WNKT  
w patogenezie RZS [24]. 
 
Omega-3 a ryzyko wystąpienia reumatoidalnego 
zapalenia stawów 

Wśród czynników dietetycznych związanych  
z ryzykiem rozwoju RZS, szczególne zainteresowanie budzi 
spożycie ryb bogatych w kwasy n-3 [40]. Przypuszcza się, 
że ryby takie jak łosoś, śledź, makrela, halibut i pstrąg [26] 
ze względu na wysoką zawartość kwasów tłuszczowych  
n-3, wykazują korzyści w pierwotnym, jak i wtórnym 
zapobieganiu RZS. Metaanaliza przeprowadza przez Di 
Giuseppe i wsp. (2014), wykazała o 20-24% niższe ryzyko 
wystąpienia RZS u osób, które spożywały ryby 1–3 razy  
w tygodniu w porównaniu z osobami, które ich w ogóle 
nie spożywały. Zależność ta nie osiągnęła jednak 
istotności statystycznej [40].  

W badaniu przeprowadzonym przez Di Guseppe D  
i wsp. [41] na grupie 32 232 kobiet zaobserwowano, że 
długotrwałe spożywanie (> 10 lat) powyżej 0,21 g/dobę 
kwasów tłuszczowych n-3 wiązało się ze zmniejszonym 
ryzykiem wystąpienia RZS o 52%, a długofalowe 
spożywanie co najmniej jednej porcji ryby w tygodniu,  
w stosunku do całkowitego braku ich spożycia, z 29% 
niższym ryzykiem wystąpienia omawianego schorzenia 
[41]. Zależność pomiędzy spożyciem kwasów n-3  
a ryzykiem RZS potwierdza badanie, w którym 
zaobserwowano niższe ryzyko wystąpienia RZS u osób  
z wyższym stężeniem EPA i ALA w erytrocytach [42]. Zdaje 
się, że potencjalny efekt ochronny kwasów tłuszczowych 
n-3 na autoimmunizację występującą w RZS jest 
najbardziej korzystny u osób wykazujących podatność 
genetyczną na występowanie tego schorzenia  
– polimorfizm HLA klasy II [43]. Za korzystnym 
oddziaływaniem kwasów n–3 w zapobieganiu wystąpienia 
RZS przemawiają wyniki badania przeprowadzonego przez 
Gan RW i wsp. (2016) [44]. W badaniu tym, udział wzięło 
30 krewnych pierwszego stopnia o średniej wieku 45,6 lat, 
chorych na RZS. Zaobserwowano odwrotną zależność 
pomiędzy dodatnim anty-CCP, a stosowaniem 
suplementacji kwasami n-3 i ich zawartością w błonach 
erytrocytów [44].  
 
Rola omega – 3 w terapii RZS   

Istnieje kilka mechanizmów, poprzez które kwasy 
tłuszczowe omega-3 mogą wpływać na przebieg RZS. 

Dowody naukowe potwierdzające wpływ kwasów n-3 na 
przebieg RZS pochodzą z badań in vivo prowadzonych na 
modelach zwierzęcych [45-47], jak i z udziałem ludzi [48]. 
Te z udziałem ludzi wskazują na powiązanie pomiędzy 
przyjmowanymi suplementami kwasów omega-3  
a szlakami zapalenia. Liczne randomizowane, 
kontrolowane badania, wykazały silny potencjał 
przeciwzapalny kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 u 
osób z  podwyższonym poziomem cytokin prozapalnych 
[24] oraz osób z jednostkami chorobowymi o podłożu 
autoimmunizacyjnym, do których należy RZS [49-52].  

Za korzystny wpływ kwasów z rodziny n-3 na przebieg 
RZS odpowiadają przede wszystkim kwasy EPA i DHA. 
Kwasy EPA i DHA ingerują w enzymatyczną konwersję 
kwasu arachidonowego do prozapalnych prostoglandyn 
(PG2), prostacyklin (PGI2) i tromboksanów (TXA2)  
i leuktorienów (LT) serii 4 (A4-E4) [52], które powstają  
w wyniku działania lipooksygenaz (LOX) i cyklooksygenaz 
(COX) [53]. Kwasy tłuszczowe n-3 zastępują też kwas 
arachidonowy w dwuwarstwowej błonie fosfolipidowej, 
zmieniając kompozycję membrany i jej płynność, jak 
również sygnalizację komórkową i ekspresję genów [54].  

Wpływ kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 na 
ekspresję genów został udowodniony w większości w 
badaniach prowadzonych na modelach in vitro oraz w 
badaniach prowadzonych na zwierzętach. Wyniki, które 
uzyskano wykazały potencjalny, bardzo silny wpływ 
kwasów tłuszczowych omega-3 na ekspresję genów stanu 
zapalnego. Udowodniono, że kwasy ALA, EPA i DHA 

zmniejszają ekspresję COX-2 (ale nie COX-1), TNF-, IL-1, 
IL-6 [55-58]. 

Uważa się, że kwasy EPA i DHA zmniejszają ból  
i nasilenie stanu zapalnego w przebiegu RZS na drodze 
konkurencyjnego hamowania produkcji prostaglandyny  
2 (PGE2) i leukotrienu B4 (LTB4), co z kolei hamuje 
aktywację jądrowego czynnika transkrypcyjnego (NF-kB), 
a tym samym uwalnianie cytokin zapalnych, takich jak 

IL-1  i TNF-. Ponadto mediatory pochodzące z WNKT,  
w tym resolwiny serii E z EPA, a także serii D z DHA 
wykazują silne działanie przeciwzapalne [46]. Kwasy 
tłuszczowe z rodziny n-3 mogą przyczyniać się do 
zmniejszenia bólu poprzez blokowanie aktywności kinazy 
aktywowanej mitogenami, która uczestniczy w modulacji 
centralnej wrażliwości indukowanej bólem zapalnym  
i neuropatycznym [59]. Badanie przeprowadzone przez 
Lourdudoss i wsp. [60] wykazało odwrotną zależność 
pomiędzy spożyciem kwasów tłuszczowych z rodziny n-3  
a nieakceptowalnym, opornym bólem (> 40 mm na       
100 mm  analogowej wizualnej skali natężenia 
dolegliwości bólowych). Wyniki badań wskazują, że kwasy 
tłuszczowe z rodziny n–3 mogą brać udział w tłumieniu 
bólu opornego w RZS, poprzez produkcję określonych 
mediatorów - lipokin i resolwin [60]. Metaanaliza 17 
randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych 
przeprowadzona przez Goldberga i wsp. [61] wykazała, że 
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3-4 miesięczna suplementacja kwasów n-3 zmniejsza ból 
związany z zapaleniem stawów.  

W badaniu przeprowadzonym przez Berbert i wsp. 
[62] zaobserwowano natomiast istotnie wyższe redukcję 
nasilenia bólu stawowego oraz skrócenie czasu trwania 
porannej sztywności stawów po 12 i 24 tygodniach  
w grupie badanej suplementowanej olejem rybim  
(3 g/dobę) w połączeniu z oliwą z oliwek (9,6 ml/dobę), 
 w odniesieniu do grupy przyjmującej olej sojowy, jak 
również do grupy przyjmującej jedynie kapsułki 
zawierające olej rybi (3 g/dobę) [62]. Przegląd 
piśmiennictwa przeprowadzony przez Cleland i wsp. [63] 
wykazał, że suplementowanie olejów rybich w dawkach 
od 1,3 g do 4,6 g na dobę EPA i od 1,0 g do 2,0 g na dobę 
DHA, wiąże się ze zmniejszeniem bólu i porannej 
sztywności stawów po 2 lub 4 miesiącach [63]. Dobry 
efekt przeciwbólowy związany z suplementacją kwasami 
omega-3 wykazano w badaniu Rajaei i wsp. [64],  
w którym suplementacja 1,8 g EPA i 2,1 g DHA na dzień, 
przez cztery tygodnie przyczyniła się do zmniejszenia 
zapotrzebowania na leki przeciwbólowe [64]. Na efekt 
przeciwbólowy kwasów tłuszczowych n–3 wskazuje także 
metaanaliza przeprowadzona przez Senftleber i wsp. [65], 
w której istotny efekt przeciwbólowy suplementacji oleju 
morskiego (np. oleju z całych ryb, tłuszczu foki, małży) 
widoczny był u chorych z reumatoidalnym zapaleniem 
stawów (22 badania) i z innymi mieszanymi diagnozami  
(3 badania). Efekt suplementacji olejów bogatych w kwasy 
tłuszczowe omega-3 nie był widoczny u osób z chorobą 
zwyrodnieniową stawów (5 badań) [65]. Metaanaliza 
badań wykazała, że stosowanie suplementacji kwasami 
omega-3 w dawkach > 2,7 g/dobę przez > 3 miesiące 
prowadziła do zmniejszenia zapotrzebowania na NLPZ 
[66]. 
 
Podsumowanie  

Dostępne dane literaturowe wskazują, że 
przyjmowanie z żywnością i suplementami diety kwasów 
tłuszczowych z rodziny n-3 może odgrywać rolę zarówno 
w patogenezie, jak i rozwoju reumatoidalnego zapalenia 
stawów.  

Wyniki badań dotyczące roli kwasów tłuszczowych  
z rodziny n-3 w zapobieganiu RZS nie pozwalają 

jednoznacznie określić podaży tych związków, która 
zminimalizuje ryzyko wystąpienia schorzenia. Niemniej, 
dotychczas uzyskane wyniki sugerują, że przez 
odpowiednią podaż kwasów z rodziny n-3 (> 0,21 g/dobę) 
oraz spożycie ryb (> 1 w tygodniu) możliwe jest 
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia RZS. Wyniki 
sugerujące korzystny wpływ kwasów z rodziny n-3 na 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia RZS nie odbiegają od 
tych, które rekomenduje Grupa Ekspertów (spożycie 1,5 g 
dziennie w grupach o podwyższonym ryzyku wystąpienia 
chorób reumatoidalnych) [67] oraz od zalecanego 
spożycia EPA i DHA wg Europejskiego Urzędu  
ds. Bezpieczeństwa Żywności, które ustalono na min.  
200 mg dziennie. Koniecznym zdaje się prowadzenie 
dalszych badań w celu wyjaśnienia, czy spożycie kwasów z 
rodziny n-3 może wpływać na wystąpienie RZS. 

U osób, u których zdiagnozowano RZS kwasy 
tłuszczowe z rodziny n-3 biorą udział w tłumieniu procesu 
zapalnego. Wyniki wskazują, że suplementacja kwasów 
EPA i DHA może wiązać się ze zmniejszeniem sztywności 
porannej, bólu stawów oraz potrzeby stosowania NLPZ  
i leków przeciwzapalnych. Kwasy EPA i DHA zdają się 
wspierać terapię RZS, jednak dotychczas nie ustalono 
zalecanego spożycia dla osób chorych. Według badań, 
skuteczne dawki kwasów n-3 w terapii RZS wynoszą 
powyżej 2,2 g/dobę. Dawka ta przekracza dzienne 
zapotrzebowanie ustalone przez Europejski Urząd  
ds. Bezpieczeństwa Żywności (min. 200 mg dziennie) oraz 
rekomendacje Grupy Ekspertów dotyczące spożycia 
 i suplementacji diety kwasami tłuszczowymi omega-3  
w populacji ludzi dorosłych ustaloną na 1 g na dzień oraz 
dawkę ustaloną dla osób narażonych na choroby 
reumatoidalne (1,5 g/dobę).  
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ZABURZENIA WĘCHU U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I ICH WPŁYW NA SPOSÓB ODCZUWANIA 
SMAKU I POBORU ŻYWNOŚCI 
 
SMELL DISORDERS AND THEY IMPACT ON TASTE PERCEPTION AND NUTRITION IN ELDERLY 
PERSONS 
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Streszczenie 
Węch to jeden ze zmysłów, którym dysponuje zdrowy człowiek. Wraz z wiekiem ulega on pogorszeniu i ponad 75% osób 

wieku powyżej 80 lat ma poważne zaburzenia zmysłu powonienia. Zmiany te w pewnym stopniu mogą wynikać z 

procesu starzenia się organizmu, jak również uwarunkowane są bodźcami zewnętrznymi, których to starzejący się 

człowiek doświadcza np. obecność chorób, jak i przyjmowane leki, których liczba rośnie wraz z wiekiem. 

 

Słowa kluczowe: smak, starzenie się, węch, zaburzenia smaku, zaburzenia węchu 
 

Abstract 
Sense of smell is one of primary faculties of a healthy human. With time this sense deteriorates and more than 75% of 

people over the age of 80 have serious disturbances of olfactory receptors. Those changes are possibly triggered by 

ageing of the body or by external stimuli like medicine intake and diseases, which intensify with age.  

 

Key words: gustation, ageing, olfactory, gustatory impairment, olfactory impairment, olfaction disorders, gustatory 

disorders 

 
Wprowadzenie 
Zmysły powonienia i smaku oraz ich zaburzenia 

Ze względu na fakt, że właściwe odczuwanie zapachów 

jest niezbędne do smakowania i cieszenia się 

pożywieniem, zaburzenie zmysłu powonienia może 

powodować spadek zainteresowania jedzeniem 

prowadzący w konsekwencji do spadku masy ciała, 

niedożywienia, a nawet depresji [1-5]. Wraz z wiekiem 

wzrostowi ulegają progi detekcji [najniższej koncentracji, 

przy której związek jest wyczuwany, często określany jako 

„coś”, bez określenia konkretnego rodzaju bodźca 

(smaku/zapachu)] i rozpoznania [(inaczej percepcji  

tj. najniższego stężenia rozpoznanego jako konkretny 

bodziec (smak/zapach)] [6-8] wszystkich pięciu smaków. 

Może to prowadzić do zmiany odpowiedzi fizjologicznej 

na spożywane pokarmy zmniejszając chęć do 

poszukiwania różnorodności smakowej, jak również 

powodować tendencje do spożywania monotonnej diety. 

W konsekwencji może dochodzić do niedoborów 

żywieniowych, w tym do zmniejszonego stężenia w 

surowicy krwi witamin i składników mineralnych, co może 

wpływać jednocześnie na pogłębianie problemów  

z odczuwaniem smaku, jak również na rokowanie  

w chorobach współistniejących.  

Edukacja żywieniowa powinna stanowić narzędzie do 

przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w alimentacji 

spowodowanymi występującymi zaburzeniami  

 

odczuwania zapachów i smaków u osób w podeszłym 

wieku. 

Anosmia i dysguesia to skrajne zaburzenia węchu i 

smaku. Mimo, iż te zaburzenia występują rzadziej niż 

zaburzenia częściowe [9], to brak tych zmysłów wpływa 

na komfort życia, zwłaszcza, że zapach może wyzwalać 

wspomnienia i wrażenia emocjonalne. Wrażenia 

sensoryczne, w tym szczególnie smak i węch odgrywają 

niezwykle istotną rolę w smakowaniu jedzenia i kontroli 

przyjmowania pokarmów [1].  

Wyróżnia się zaburzenia smaku jakościowe i ilościowe 

[10,11]. Do jakościowych należą paraguesia 

(nieadekwatne lub błędne wyczuwanie smaku)  

i phantoguesia (odczuwanie nieprzyjemnego 

nieistniejącego smaku bez bodźca), natomiast do 

ilościowych zalicza się aguesie (brak zdolności odczuwania 

smaku), hypogeusie (częściowa utrata zmysłu smaku)  

i hipergeusie (zwiększona intensywność odczuwania 

smaku).  

Wśród zaburzeń powonienia możemy wyróżnić 

anosmię (całkowity brak powonienia) oraz dysomię lub 

hyposmię - zmniejszone odczuwanie zapachu, a także 

parosmię (zniekształcone odczuwanie zapachów 

wywołane przez obecność bodźca) i phantosmię 

(halucynacje zapachowe niewywołane przez obecność 

bodźca) [11,12]. W diagnostyce do stwierdzenia stopnia  

i rodzaju zaburzenia węchu wykorzystuje się metody 
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subiektywne – testy węchowe (skryningowe, ilościowe, 

jakościowe), jak również metody obiektywne 

[rejestrowanie wywołanych potencjałów zapachowych 

(OERPs)], elektroolfaktogram (EOGs); metody obrazowe: 

MRI i PET. Szczegółowy opis tych metod wykracza poza 

ramy niniejszego opracowania. 

Do podstawowych odczuwanych smaków należą: 

słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. Zdolność do 

rozpoznawania wszystkich smaków jest większa  

u młodych, niż u osób w podeszłym wieku, a różnice są 

zależne od miejsca odczuwania smaku (większe na 

podniebieniu miękkim i brodawkach liściastych) [13].  

Upośledzenie węchu i smaku występują bardzo często 

u osób w podeszłym wieku. Starsze osoby charakteryzują 

się o 49 razy mniejszą czułością na zapachy, niż osoby 

młode [14]. Mają też wyższy próg rozpoznania smaku niż 

osoby w młodszym wieku [15-17]. W badaniu The 

National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) ponad 5% respondentów z 142. milionów 

dorosłych Amerykanów w wieku 40 lat i więcej wskazało 

na podstawie obserwacji własnych na zaburzenia smaku, 

a ponad 10% na zaburzenia węchu w ostatnich 12. 

miesiącach poprzedzających badanie [10, 17]. Wiele 

badań wskazuje, że ponad 75% osób powyżej 80 roku 

życia cierpi na poważne zaburzenia zmysłu powonienia,  

a ich etiologia ma podłoże wieloczynnikowe [18-20].  

Do przyczyn zaburzenia węchu należą: 

• ograniczenie aktywności obszarów w mózgu 

odpowiedzialnych za zmysł powonienia (co 

uznawane jest za główną przyczynę dysomii), 

• obniżenie liczby receptorów węchowych  

i zmiany w unerwieniu opuszki węchowej, 

• zmniejszenie powierzchni węchowej błony 

śluzowej, 

• zmiany śluzu i nabłonka w jamie nosowej, 

• zaburzenia w funkcjonowaniu ośrodkowego 

układu nerwowego, 

• zaburzenie przekazywania bodźców nerwowych, 

• spadek powierzchni błony sitowej. 

 

Do przyczyn zmian odczuwania smaku należą: 

• redukcja liczby kubków smakowych, 

• podwyższenie percepcji smakowej, 

• zmiany w budowie anatomicznej jamy ustnej, 

• pojawienie się ubytków w uzębieniu, korzystanie 

z protez dentystycznych (zwłaszcza pełnych  

i przykrywających podniebienie) i zła higiena 

jamy ustnej,  

• zabiegi lecznicze np. ekstrakcja, leczenie 

zaawansowanej próchnicy, stanów ropiejących 

zębów, 

• polifarmakoterapia, w tym polipragmazja czyli 

stosowanie wielu leków, które nie wzmacniają 

swojego efektu terapeutycznego, natomiast 

znacznie zwiększają ryzyko polekowych działań 

niepożądanych. 

W badaniach Tuccori i wsp. [21] autorzy wykazali  

u badanych osób (średnia wieku 56,2±14,8 lat; kobiety 

66,5%), że aż 75% z zarejestrowanych reakcji 

niepożądanych na leki związanych było ze zmianą smaku, 

a 13% z zaburzeniami smaku i węchu. W  

tabeli 1 przedstawiono zestawienie powszechnie 

stosowanych leków wpływających na zaburzenia smaku 

[10,22].  

Poza zmianami fizjologicznymi i anatomicznymi 

typowymi dla wieku starszego (zmniejszona powierzchnia 

otworów blaszki sitowej, redukcja liczby kubków 

smakowych, czy zmiana grubości nabłonka i ukrwienia 

struktur [18]) wpływ na pogorszenie zmysłów smaku  

i powonienia będą miały choroby układu nerwowego 

(choroba Alzheimera, Parkinsona [23-25]), choroby nerek  

i chroniczne choroby wątroby, zaburzenia endokrynne 

(cukrzyca, niedoczynność tarczycy [26] i choroba 

Cushinga), dolegliwości uszu, nosa, przełyku, inne 

schorzenie otolaryngologiczne oraz infekcje wirusowe [18, 

27, 28]. 

Zaburzenia węchu i wynikające z tego trudności  

w rozróżnianiu natężenia smaków, zwłaszcza jeśli są one 

w kompozycjach smaków i są maskowane przez inne 

smaki [15], mogą prowadzić do zwiększonego spożycia 

niepożądanych składników żywności. Osoby starsze 

uważają smaki słodki i słony jako najprzyjemniejsze [29]. 

Nadmierne spożycie takich składników jak sól [30] czy 

cukier, może prowadzić do zaostrzenia chorób, zwłaszcza 

u osób w podeszłym wieku, u których może występować 

jednocześnie kilka chorób przewlekłych. Jest to możliwe 

przy podwyższonym progu percepcji. Niedobory 

żywieniowe, w tym zmniejszony poziom w surowicy krwi 

cynku, witaminy D, A oraz witamin B3 i B12 mogą mieć 

wpływ na pogłębianie się problemów z odczuwaniem 

smaku [10,31,32]. Również zaburzenia elektrolitowe, 

włączając hiponatremię są czynnikami zaburzeń 

odczuwania smaku [10,27]. Z kolei protezy dentystyczne 

mogą powodować uczucie zmniejszenia pojemności jamy 

ustnej, ograniczenie zdolności żucia, jak również mogą 

inicjować problemy z przemieszczaniem kęsów, a źle 

dobrane mogą wpływać na przyśpieszony zanik brodawek 

językowych [18, 33].    

 

Zaburzenia węchu a zaburzenia odczuwania smaku 
Zapach wpływa na odczuwanie smaku spożywanej 

żywności. Większość badanych z zaburzeniami 

powonienia odczuwa płaski, nijaki smak pożywienia, 

mniejszą chęć jedzenia, co powoduje u nich zmiany 

nawyków żywieniowych i niekorzystny wpływ na stan 

odżywienia [3]. W badaniach z 2006 roku 

przeprowadzonych w Niemczech przez Aschenbrenner 

 i wsp. [34] ze 179 badanych aż 29% osób w wieku od 17 

do 86 lat (średni wiek 57,4±14,1 lat) zmniejszyło racje 

pokarmowe odkąd zaczęło dostrzegać zaburzenia węchu, 

39% używało więcej przypraw, 47% rzadziej spożywało 

pokarmy poza domem, 37% jadło mniej słodyczy, a 48% 

piło mniej słodkich napojów. Z kolei 39% badanych 
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rzadziej korzystało z zaproszeń na obiad/kolację, a tylko 

35% osób zapraszało innych do siebie na obiad/kolację, co 

może wskazywać na zmianę jakości życia, jak i potencjalne 

zagrożenie izolacją społeczną. Celem cytowanego badania 

było określenie wpływu zaburzeń węchu na zachowania 

dietetyczne u osób z niezmienionym odczuwaniem 

smaku. Wyniki tych badań wskazały na zmianę preferencji 

smakowych ze słodkiego, kwaśnego, gorzkiego i tłustego 

przed początkiem zaburzeń na słony i ostry po 

wystąpieniu patologii. Ponadto stwierdzono  odwrotną 

korelację zaburzeń węchu ze wskaźnikiem masy ciała – 

BMI (ang. Body Mass Index). Zależność ta nie była jednak 

statystycznie istotna po uwzględnieniu wieku badanych.  

W innych badaniach przeprowadzonych na grupie 179 

kobiet w wieku od 18-65 lat Fernandez`a-Garcia i wsp. 

[35] uzyskali ujemną korelację zaburzeń węchu ze 

wskaźnikiem BMI (r=-0,341, p<0,001), stężeniem leptyny 

(r=-0,300, p<0,001), zawartością tkanki wisceralnej  

(r=-0,386, p<0,001), stężeniem glukozy (r=-0,202, 

p<0,009), cholesterolu (r=-0,165, p<0,034) i 

trójglicerydów (r=-0,194, p<0,012).  

Zmiany w systemie odczuwania zapachów (zarówno 

anatomiczne, jak i receptorów bodźców chemicznych)  

u osób w podeszłym wieku mają wpływ na zmianę gustu  

i co za tym idzie na zmianę podejmowanych decyzji 

dotyczących wyboru pożywienia [3,36]. W ocenie 

hedonistycznej pobieranej żywności zarówno smak, węch, 

jak również kora oczodołowo-czołowa zaangażowane  

w dostarczanie bodźców odczuwanej przyjemności,  

u osób starszych wykazują mniejszą aktywację niż  

u osób młodych [37]. Niektórzy zmiany 

chemosensoryczne wskazują jako jedne z głównych 

przyczyn jadłowstrętu u osób w podeszłym wieku [1, 38]. 

Modyfikacje poziomów percepcji mogą powodować 

zmianę odpowiedzi fizjologicznej na spożywane pokarmy 

zmniejszając chęć do poszukiwania różnorodności 

smakowej i powodując tendencje do spożywania diety 

monotonnej, ubogiej w niektóre ważne dla funkcji 

chemosensorycznych składniki (np. cynk, witamina D 

[31,32,37]) co dodatkowo może pogłębiać zaburzenia. 

W tabeli 2 przedstawiono na podstawie różnych 

doniesień zmiany progu rozpoznania dla odczuwania 

smaków kwaśnego, słonego, gorzkiego, słodkiego i 

umami. Najwyższy wzrost progu rozpoznania u osób w 

podeszłym wieku był identyfikowany dla smaku gorzkiego  

i kwaśnego, niemniej próg percepcji dla pozostałych 

smaków tj. słodkiego, słonego i umami również uległ 

zwiększeniu [7,8]. Wydawać by się mogło, że osoby 

starsze wraz ze spadkiem powonienia i smaku wybierać 

będą częściej produkty o ostrzejszych smakach, jednak 

badania Sergi i wsp. [8] wskazały, że wybierają oni częściej 

produkty słodkie i słone. 

 

Zalecenia w pracy z osobami z zaburzeniami węchu i 
smaku 

Osoby z zaburzeniami smaku i węchu, zwłaszcza osoby 

starsze, powinny być edukowane o konieczności 

zachowania właściwiej higieny jamy ustnej, protez, jak 

również poddawaniu się niezbędnym zabiegom 

stomatologicznym. Do niezbędnych zabiegów 

pielęgnacyjnych powinno należeć również czyszczenie 

dwa razy dziennie języka, co zwiększa odczuwanie smaku. 

Poza mechanicznymi środkami czystości (gaza, miękka 

szczoteczka), pacjenci powinni sięgać po naturalne 

„detergenty” tj. świeże warzywa, suche płatki zbożowe, 

czerstwy chleb [27].  

Dodatkowo w przypadku suchości jamy ustnej osobom 

takim powinny być przepisywane leki stymulujące 

wydzielanie śliny. Ze względu na fakt, iż kęs do 

właściwego uformowania wymaga odpowiedniej ilości 

śliny podczas posiłku stosowana może być sztuczna ślina 

lub płukanki.  

Jednocześnie pacjenci powinni być edukowani 

odnośnie zalecanej ilości wypijanych płynów, zwłaszcza 

wody (ogólne zalecenia spożycia wody pochodzącej  

z napojów i produktów spożywczych (m.in. warzyw, 

owoców, mleka i napojów mlecznych) dla kobiet powyżej 

65 r.ż. wynoszą 2000 ml/d, dla mężczyzn powyżej 65 r.ż. 

2500 ml/d) [5], jednak należy pamiętać, że niektóre 

schorzenia mogą wpływać na konieczność redukcji podaży 

płynów, bądź ścisłego monitorowania bilansu wody. 

Niedobory wody mogą prowadzić do zaburzeń 

elektrolitowych i chronicznego odwodnienia, a  

w konsekwencji również do suchości jamy ustnej nawet  

u zdrowych osób w podeszłym wieku. Osoby starsze są 

szczególnie wrażliwe na niedobory płynów, co często 

spowodowane jest niedostateczną podażą wody, jak 

również nadmiernym ich wydalaniem w chorobach 

związanych z niewydolnością nerek. 

Podwyższone progi detekcji mogą być naturalną 

obroną organizmu przed zbyt małą podażą energii [7], 

jednak konsekwencją ich wzrostu może być zwiększenie 

spożycia produktów niepożądanych w żywieniu osób 

starszych tj. słonych, słodkich i tłustych [4], co może 

prowadzić do hipertensji, hiperglikemii oraz zbyt dużych 

ilości spożywanego tłuszczu. Dla dużej grupy osób 

starszych cierpiących na przewlekłe choroby właściwa 

dieta (często niskosodowa, z ograniczeniem 

węglowodanów prostych, czy niskotłuszczowa) jest 

bardzo ważna. Niestety nierzadko codzienny sposób 

odżywiania (również w konsekwencji zmian poziomów 

detekcji) jest daleki od diety zalecanej i właściwej. Dlatego 

pacjentom zamiast spożywanych w nadmiarze soli i cukru 

powinno być zalecane stosowanie przypraw i ziół, takich 

jak kminek, chili w proszku, szczypiorek, cynamon, 

goździki, curry, czosnek (nie sól czosnkowa), imbir, sok  

z cytryny, mięta, musztarda, pieprz, szałwia, estragon,  

i winegret [27]. 

Właściwe zbilansowanie diety i uwzględnienie 

spożywania pożądanych w zdrowym żywieniu grup 

produktów powinny stanowić część edukacji pacjenta. Do 

rekomendowanych grup produktów należą pełnoziarniste 

produkty zbożowe, kasze, rośliny strączkowe, warzywa  

i owoce bogate w witaminę A i C, tłuste ryby morskie 
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(łosoś, śledź, makrela) oraz oleje roślinne (oliwa z oliwek, 

olej lniany, rydzowy) bogate w wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe omega-3. Osoby pracujące z pacjentami  

w podeszłym wieku powinny podejmować rozmowy na 

temat odżywiania w celu identyfikacji zaburzeń 

alimentacji, jak również zaburzeń smaku i węchu, a w celu 

sprawdzenia tych zmysłów powinny być wykorzystane 

odpowiednie metody oceny.  

 

Podsumowanie 
Zmiany odczuwania smaku i zapachu są typowe dla 

osób w podeszłym wieku, na co wpływa wiele czynników 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jednak osoby te 

często nie są świadome postępujących zaburzeń 

odczuwania zapachów (w grupie osób, u których 

rzeczywiście występują zaburzenia węchu większość osób 

(77%) oceniła swoją wrażliwość węchową jako normalną 

lub wzmożoną [40]). Biorąc pod uwagę fakt, że węch ma 

również za zadanie ostrzegać o niebezpieczeństwie - 

zmiany te mogą być zagrożeniem dla życia lub zdrowia 

(np. brak możliwości detekcji wycieku gazu, zapachu 

dymu), to następujące zmiany percepcji smaków mogą 

wpływać negatywnie na alimentację niezbędnych 

składników odżywczych i na zdrowie oraz stan odżywienia 

prowadząc nawet do niedożywienia i pogorszenia stanu 

zdrowia.  

Również hedonistyczne cechy odczuwania zapachu  

i smaku mogą być zaburzone poprzez następujące zmiany 

w ich percepcji, co prowadzić może do większej izolacji 

osób starszych, niedoborów żywieniowych  

i pogarszających się wyników badań. W związku  

z powyższym należy zwiększać świadomość i  edukację 

pacjentów oraz zachęcać ich do rozszerzania  

i urozmaicania swojej diety, jak również do dbałości  

o higienę jamy ustnej i odpowiednie nawodnienie. Warto 

także zachęcić osoby starsze do kontaktu ze specjalistami 

z zakresu żywienia tj. dietetykami.  
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Tabela 1. Zestawienie leków wpływających na zaburzenie odczuwania smaku* 

grupy leków często powiązanych z zaburzeniem 
smaku 

leki powszechnie stosowane w grupie osób z 
zaburzeniami 

� leki przeciwbakteryjne 

� inhibitory konwertazy angiotensyny (ace) 

� leki antyarytmiczne 

� inhibitory reduktazy hmg-coa (statyny) 

� inhibitory pompy protonowej (ppi) 

� leki przeciwretrowirusowe 

� leki przeciwepileptyczne 

� diuretyki 

� prekursory dopaminy 

� inhibitory kinazy białkowej 

� leki przeciwcholinergiczne 

� leki psychiatryczne 

� leki przeciwdepresyjne 

� leki zmiękczające mięśnie 

� leki endokrynologiczne 

� środki chemioterapeutyczne 

� makrolidy, fluorochinolony, ampicylina, 

metronidazol, tetracykliny, sulfametoksazol + 

trimetoprim, amfoterycyna b, terbinafina, 

leki przeciwgrzybicze 

� kaptopril, ramipryl 

� amiodaron, prokainamid 

� atorwastatyna 

� atazanawir, darunawir, rytonawir 

� karbamazepina, fenytoina, topiramat 

� acetazolamid 

� lewodopa 

� sunitinib, erlotynib, imatinib 

� lekiprzeciwskurczowe, przeciwmuskarynowe, 

trójcykliczne antydepresanty 

� lit, arypiprazol 

� kolchicyna, allopurynol 

� baclofen 

� leki przeciwtarczycowe, kortykosteroidy, 

lewotyroksyna 

� fluorouracyl, cisplatyna 

* Modyfikacja własna na podstawie [10] 

 
Tabela 2. Zestawienie zmian progów rozpoznania smaków u osób starszych [7,8] 

smak zmiana progu 

kwaśny � 5,5 razy wyższy (kwas askorbinowy), a nawet 21 krotnie (dla 

kwasu chlorowodorowego) próg rozpoznania niż u młodszych [7] 

gorzki � 1,2-krotny wzrost (kofeina jako bodziec); 1,5-7,4 krotny wzrost 

rozpoznania (fenylotiokarbamid lub propylotiouracyl jako 

bodziec) [8] 

� 3,6 razy wyższy próg rozpoznania dla kofeiny, a nawet 45 razy 

wyższy próg rozpoznania dla azotanu (V) potasu w stosunku do 

młodych [7] 

słodki � 1,5 razy wyższy (sacharozy), bez zmian (aspartam) [8] 

� nawet 2,7 raza (aspartam) wyższy próg rozpoznania niż u 

młodych [7] 

słony � 2-krotnie wyższy próg rozpoznania [8] 

� próg rozpoznania 5,8 razy wyższy w stosunku do młodych; [7] 

umami � ważny ze względu na jego rolę w sekrecji śliny; 2,2 – krotny 

wzrost progu rozpoznania [8] 

� 2 razy wyższy próg rozpoznania dla soli glutaminowej [7] 
* Modyfikacja własna na podstawie [7,8] 
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OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA STARSZYCH KOBIET Z PRESARKOPENIĄ I BEZ  
PRESARKOPENII – WYNIKI WSTĘPNE 
 
DIETARY INTAKE IN PRESARCOPENIC AND NON-PRESARCOPENIC OLDER WOMEN – PRELIMINARY 
RESULTS 
 
dr n. med. ROMA KRZYMIŃSKA-SIEMASZKO 

 
Pracownia Geriatrii  
Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej  
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 
Streszczenie 
Wstęp: Badania wykazały, że odżywianie jest ważnym czynnikiem w złożonej etiologii związanego z wiekiem spadku masy 
mięśniowej (presarkopenii). Dla utrzymania masy mięśniowej podstawowe znaczenie ma ilość spożywanej energii i białka 
pokarmowego. Ponadto w 2010 r. Scott i wsp. wykazali, że większe spożycie wapnia, magnezu, fosforu, potasu, cynku oraz 
witaminy B2 i PP były pozytywnymi czynnikami predykcyjnymi zmian w beztłuszczowej masie ciała (tj. ALM) w okresie 2,6 –
letniej obserwacji. 
Cel: Stosunkowo niewiele wiadomo na temat sposobu żywienia osób starszych z presarkopenią w odniesieniu do osób w 
podeszłym wieku bez presarkopenii. Celem tego badania jest wypełnienie tej luki. 
Materiał i metoda: Przeprowadzone zostało badanie kliniczno-kontrolne. Do analizy włączono 15 kobiet  
z presarkopenią (grupa PW) i 15 kobiet bez presarkopenii (grupa NPW). Kryteria włączenia dla obu grup były następujące: 
wiek 60 lat lub więcej, brak zaburzeń funkcji poznawczych. Ponadto dla grupy PW: niski wskaźnik ALM (≤5,52 kg/m2), a dla 
grupy NPW: wskaźnik ALM w normie (>5,52 kg/m2). Wszystkie badane sporządziły przynajmniej 
 3-dniowe zapiski w otrzymanych dzienniczkach żywieniowych. Poziom spożycia analizowanych składników odżywczych 
odniesiono do polskich norm żywieniowych. 
Wyniki: Średnie spożycie energii było niższe o ponad 200 kcal w grupie PW w porównaniu do grupy NPW (odpowiednio 
1486,1 vs 1695,8 kcal; p=0,095). Spożycie białka było znacząco niższe w grupie PW (odpowiednio 58,5 vs 71,2 g;  
p<0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic w spożyciu węglowodanów i tłuszczów. W diecie obu porównywanych grup 
zaobserwowano niższe niż zalecane spożycie: potasu, wapnia, kwasu foliowego i witaminy D. Ponadto grupa PW wykazywała 
niedostateczne spożycie magnezu, żelaza, cynku i witaminy B1. 
Wnioski: W badaniu odnotowano różnice w sposobie żywienia pomiędzy grupą PW i NPW, co może wiązać się  
z różnicami w wyjściowym poziomie masy mięśniowej. Grupa PW spożywała mniej kalorii, mniej białka i prezentowała więcej 
niedoborów mikroskładników. Wydaje się, że korekta zaobserwowanych niedoborów mogłaby poprawić warunki dla syntezy 
masy mięśniowej w starzejącym się organizmie. 
 
Słowa kluczowe: ocena sposobu żywienia, presarkopenia, sarkopenia, starzenie się 
 
Abstract 
Introduction: Research has shown that nutrition is an important factor in the complex etiology of age-related decline  
of muscle mass (presarcopenia). For the maintenance of muscle mass the amount of energy and dietary protein consumed is 
of primary importance. Furthermore in 2010 Scott et al. showed that higher intakes of calcium, magnesium, phosphorus, 
potassium, zinc and riboflavin and niacin, were positive predictors of change in appendicular lean mass (ALM) over 2.6 years. 
Objecitve: Relatively little is known about dietary intake of older people with presarcopenia with respect to elderly without 
presarcopenia. The aim of this study is to fill this gap.  
Material and Methods: We conducted case–control study. 15 presarcopenic women (PW)  and 15 age-matched non-
presarcopenic women (NPW) were included for this analysis. Inclusion criteria for both groups were as follows: age 60 or 
more, lack of cognitive function disorders. Furthermore for PW:  low ALM index (≤5.52 kg/m2), in turn for NPW: normal ALM 
index (>5.52 kg/m2). All participants completed at least 3-day dietary intake records. The dietary intakes  
of all nutrients were compared with Polish nutrition recommendations. 
Results: An average energy intake was lower over 200 kcal in PW compared to NPW (1486.1 vs 1695.8 kcal respectively; 
p=0.095). Protein intake was significantly lower in PW (58.5 vs 71.2g respectively; p<0.05). There were no significant 
differences in intake of carbohydrate or fat.  In the diets of both groups, a lower than the recommended intake  
of: potassium, calcium, folate and vit.D was observed. Moreover PW presented inadequate intake of magnesium, iron, zinc 
and vit.B1. 
Conclusion: We observed differences in dietary intakes between PW and NPW, which might be related to differences  
in muscle mass level between the two groups. PW consume less calories, less protein and presented more deficiencies of 
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micronutrients. It seems that correcting the observed deficiencies could improve the conditions for muscle mass synthesis in 
an aging body.  
 
Key words: dietary intake, presarcopenia, sarcopenia, ageing 

 

Wprowadzenie 
Związany z wiekiem spadek masy mięśniowej wpisuje 

się w fizjologię starzenia się organizmu ludzkiego. W 
literaturze wskazuje się, że już po 30. roku życia u 
niektórych osób zaczyna obniżać się poziom mięśni 
szkieletowych, czemu może towarzyszyć równoległe 
pogorszenie siły mięśniowej [1,2]. Pogorszenie obu tych 
parametrów odnotowuje się zwykle u większości osób po 
50 roku życia [3,4]. Zbyt duży spadek masy mięśniowej 
zdefiniowano pod pojęciem presarkopenii, z kolei 
nadmierne pogorszenie masy i siły mięśniowej nazwano 
pojęciem sarkopenia [5]. Oba stany stanowią zagrożenie 
dla sprawnej starości, bowiem zwiększają ryzyko 
niesprawności funkcjonalnej przejawiającej się m.in. 
trudnościami w zakresie wykonywania podstawowych i 
złożonych czynności dnia codziennego, pogorszoną 
mobilnością, jak również zwiększonym ryzykiem upadków 
i urazów [6]. Częstość występowania presarkopenii i 
sarkopenii wzrasta w późnej starości i u badanych po 80 
roku życia problem ten obserwuje się nawet u co drugiej 
osoby starszej [7].  

Związany z wiekiem spadek masy i siły mięśniowej ma 
podłoże wieloczynnikowe [8-10]. Wśród sprzyjających im 
czynników (poza samym starzeniem) do najważniejszych 
zalicza się: obecność reakcji zapalnej nasilającej 
katabolizm; schorzenia endokrynologiczne, sprzyjające 
przesunięciu równowagi w kierunku katabolizmu np. 
zaburzenia hormonów tarczycy czy steroidów, 
insulinooporność, ale i zmniejszenie syntezy hormonów 
anabolicznych (DHEA, hormonu wzrostu czy 
testosteronu); neurodegenerację prowadząca do utraty 
motoneuronów ruchowych; gorszenie ukrwienie mięśni 
związane z chorobami układu krążenia np. miażdżyca; 
brak aktywności fizycznej, w tym unieruchomienie 
związane z chorobą czy nawet pobierane leki.  

Również nieodpowiednie żywienie stanowi istotny 
czynnik w złożonej etiologii pre- i sarkopenii [11,12]. Dla 
utrzymania masy mięśniowej na poziomie 
nieświadczącym o presarkopenii (tj. powyżej punktów 
odcięcia dla zastosowanego wskaźnika niskiej masy 
mięśniowej np. wskaźnika ALM; szczegółowy opis w części 
materiał i metoda) kluczowe znaczenie odgrywa 
odpowiednia podaż kalorii z żywności [11,13]. Bardzo 
ważna jest również odpowiednia ilość i jakość 
spożywanego białka [14,15]. Jest to szczególny składnik 
diety, którego niedobory przekładają się na 
przyśpieszenie związanego z wiekiem zmniejszenia masy 
mięśniowej [16], ponieważ mięśnie szkieletowe składają 
się głównie z białek, a ich synteza jest stymulowana przez 
aminokwasy pochodzące z diety. Mniej uwagi poświęcono 
do tej pory ocenie znaczenia innych niż białko składników 
odżywczych pochodzących z żywności. I tak np. w 2010 

roku Scott i wsp. [17] donieśli, że nie tylko wyższe 
spożycia białka, ale również wyższa podaż niektórych 
witamin (tj. witaminy B2, PP) oraz wybranych składników 
mineralnych (wapń, magnez, fosfor, potas, cynk) wiązała 
się u osób starszych z wyższą beztłuszczową masą 
kończyn czyli mniejszym ryzykiem pre- i sarkopenii. W 
2016 roku Welch i wsp.[18] donieśli, że w profilaktyce 
pre- i sarkopenii ważne jest też pokrycie norm spożycia na 
magnez pokarmowy, którego najlepszym źródłem 
żywieniowym są zielone warzywa liściaste, warzywa 
strączkowe, orzechy i ziarna zbóż. Ważnym wydaje się być 
również właściwa podaż żywności bogatej w 
antyoksydanty [19,20,21], które to mogą przyczynić się do 
poprawy obrony antyoksydacyjnej, a tym samym 
zmniejszyć uszkodzenia oksydacyjne starzejących się 
mięśni, szczególnie wobec doniesień, że również stres 
oksydacyjny mocno wpisuje się w patogenezę pre- i 
sarkopenii [22]. W ostatnich latach wskazuje się również, 
że witamina D jest niezwykle istotna dla prawidłowego 
funkcjonowania mięśni, co wiąże się z odkryciem w 
ludzkiej tkance mięśniowej receptorów dla witaminy D 
[23,24]. Zaobserwowano, że ich aktywacja może wspierać 
syntezę białek mięśniowych w starzejącym się organizmie 
[11]. 
 
Cel pracy 

Pomimo przytoczonych powyżej wielu doniesień z 
zakresu roli żywienia w rozwoju, prewencji, jak i leczeniu 
związanego z wiekiem spadku masy i siły mięśniowej 
stosunkowo niewiele wciąż wiadomo na temat sposobu 
żywienia osób starszych z niską masą mięśniową czyli 
presarkopenią. Celem niniejszej analizy jest wypełnienie 
powyższej luki. W związku z tym, że wybrane niedobory 
pokarmowe nie tylko sprzyjają wystąpieniu pre-  
i sarkopenii, ale i zwiększają ryzyko ich progresji, uzyskane 
wyniki mogą być przydatne w ustaleniu odpowiednich 
rekomendacji żywieniowych dla tej grupy osób starszych 
czy też możliwych sposobów skutecznej interwencji 
żywieniowej.   
 
Materiał i metoda 

Przeprowadzono badanie kliniczno-kontrolne typu 
matched case-control study, w którym to zastosowano 
dobór dopasowany tj.parowanie – dla każdej kobiety  
z presarkopenią dobrano z istniejącej bazy kobietę bez 
presarkopenii, w możliwie tym samym wieku (z zakresem 
tolerancji wiekowej: -1 rok młodsza, + 2 lata starsza). 
Analizą porównawczą objęto 15 kobiet z presarkopenią 
(tj. ze związaną z wiekiem niską masą mięśniową) i 15 
kobiet bez presarkopenii (tj. z masą mięśniową w normie). 
Do badania zakwalifikowano wyłącznie kobiety w wieku 
60 lat lub więcej, zamieszkujące w środowisku domowym 
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na terenie miasta Poznania, bez zaburzeń funkcji 
poznawczych (ocena funkcji poznawczych została 
przeprowadzona za pomocą Skróconego Testu 
Sprawności Umysłowej (AMTS - Abbreviated Mental Test 
Score) po to, aby ewentualne zaburzenia pamięci nie 
miały wpływu na wynik oceny sposobu żywienia.  
 
Kryteria wyłączenia z badania: 

• przeciwwskazania do oceny masy mięśniowej za 
pomocą metody bioimpedancji elektrycznej takie 
jak: rozrusznik serca, metalowe implanty w ciele, 
metalowe endoprotezy 

• brak możliwości przyjęcia pozycji pionowej, 
niezbędnej do wykonania oceny masy 
mięśniowej w związku z posiadanym typem 
analizatora składu ciała 

• zaburzenia poznawcze utrudniające pełny 
kontakt 

• brak zgody na udział w badaniu  
 
Ocena masy mięśniowej  

Do oceny niskiej masy mięśniowej wykorzystano 
metodę bioimpedancji elektrycznej i segmentalny 
analizator składu ciała InBody170 (firma Biospace, Korea 
Południowa). Analizator InBody170 jest urządzeniem, 
które wykorzystuje 8-punktowy system elektrod 
dotykowych. Każdorazowo badanie wykonywane było na 
boso, możliwie na czczo lub co najmniej dwie godziny po 
jedzeniu. Na podstawie wygenerowanych przez analizator 
parametrów składu ciała, dla każdej osoby badanej 
wyliczono wskaźnik ALM (z ang. Appendicular Lean Mass 
index) wyrażający stosunek sumy beztłuszczowej masy 
kończyn [wyrażonej w kilogramach] do kwadratu wzrostu 
[wyrażonego w metrach

2
]. Wskaźnik ten wykorzystuje się 

najczęściej w diagnostyce presarkopenii, a jego wartość 
każdorazowo należy odnieść do polskich punktów 
odcięcia dla niskiej masy mięśniowej dla starszych kobiet 
[25,26], które przedstawiono poniżej: 

• niska masa mięśniowa � gdy wskaźnik ALM jest 
≤5,52 kg/m

2
 

• masa mięśniowa w normie � gdy wskaźnik ALM jest 
>5,52 kg/m

2
 

Wysokość ciała zmierzono przy pomocy przenośnego 
wzrostomierza (Tanita, Polska). Parametr ten 
wykorzystano również do wyznaczenia wskaźnika masy 
ciała BMI (z ang. Body Mass Index). 
 
Ocena sposobu żywienia 

Do oceny sposobu żywienia wykorzystano metodę 
bieżącego notowania z wykorzystaniem autorskiego 
dzienniczka żywieniowego, obejmującą zapis spożycia 
produktów i potraw przynajmniej z 3 dni (obejmujących 
przynajmniej jeden dzień weekendu i dwa dni 
powszednie). Wielkość spożytych porcji została określona 
na podstawie „Albumu porcji produktów  
i potraw” [27]. Dane o spożyciu produktów, potraw  

i napojów przeliczono na energię i składniki pokarmowe 
przy zastosowaniu programu komputerowego Dieta 5.0 
(Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie). Oceniono: 
średnią energetyczność całodziennych racji 
pokarmowych, pokrycie podstawowej przemiany materii 
(PPM), pokrycie całkowitej przemiany materii (CPM), 
średnią zawartość węglowodanów, białka, tłuszczów 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). Do analizy nie włączono deklarowanych 
suplementów witaminowo-mineralnych, wobec braku 
tego typu informacji od wszystkich osób 
zakwalifikowanych do analizy. Uzyskane wyniki 
odniesiono do obowiązujących w Polsce norm 
żywieniowych ustalonych dla kobiet dorosłych od 51 roku 
życia [28]. 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  
i witamin: A, C, D, B1, B2, B6, kwasu foliowego, B12, 
analizowano zgodnie z zalecanym dziennym spożyciem  
(z ang. Recommended Dietary Allowances – RDA),  
a potasu i witaminy E z wystarczającym spożyciem (z ang. 
Adequate Intake - AI). 
Podstawową przemianę materii (PPM) dla każdej badanej 
wyliczono przy pomocy wzoru Harrisa-Benedicta 
przedstawionego poniżej [29]: 
PPM = 655,1 + (9,563 x masa ciała [kg]) + (1,85 x wzrost 
[cm]) – (4,676 x [wiek])  
Do wyliczenia całkowitego zapotrzebowania kalorycznego 
(CPM) wykorzystano przelicznik aktywności fizycznej  
o wartości 1,4. 
 
Analiza statystyczna 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy 
użyciu programu STATISTICA 12.0. Wyniki przedstawiono 
w postaci wartości średnich ± odchylenie standardowe  
(z ang. standard deviation; 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 użyto 
test U-Manna-Whitney’a. Przyjęto p<0,05 jako istotne 
statystycznie. 
 
Wyniki 
Charakterystyka ogólna obu analizowanych grup 
uwzględniającą parametry antropometryczne 
W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę ogólną obu 
analizowanych grup uwzględniającą parametry 
antropometryczne. Średnia wieku badanych  
z presarkopenią była zbliżona do tej dla kobiet bez 
presarkopenii i wyniosła około 70 lat. Badane  
z presarkopenią charakteryzowały się istotnie 
statystycznie niższą masą ciała i wzrostem oraz 
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wskaźnikiem masy ciała BMI w porównaniu do badanych 
 z masą mięśniową w normie. Średnia wartość dla 
wskaźnika BMI kobiet z niską masą mięśniową znajdowała 
się poza zakresem pożądanym dla osób starszych, który to 
American Committee on Diet and Health [30] określił od 
24-29 kg/m

2
 dla osób w wieku 65 lat i więcej  

(a dla osób od 55-65 roku życia od 23-28 kg/m
2
). Badane 

 z presarkopenią prezentowały również istotnie 
statystycznie niższą wartość średnią dla wskaźnika ALM, 
która to znajdowała się poniżej punktu odcięcia dla niskiej 
masy mięśniowej dla kobiet (tj.≤ 5,52 kg/m

2
). 

 
Charakterystyka sposobu żywienia 
Spożycie energii i makroskładników 

Średnia podaż energii z dziennej racji pokarmowej  
u kobiet z presarkopenią była o ponad 200 kcal niższa  
w porównaniu do kobiet bez presarkopenii,  
a zaobserwowana różnica była bliska istotności 
statystycznej (p=0,095). W obu grupach badanych 
odnotowano taki sam odsetek kobiet, które to nie 
pokrywały swojej PPM – wyniósł on 20%. Co ciekawe jeśli 
chodzi o CPM to częściej nie pokrywały jej kobiety z masą 
mięśniową w normie (73,3% vs 53,3%). Z dużym 
prawdopodobieństwem kilka kobiet bez presarkopenii,  
z powodu wysokiego wskaźnika masy ciała BMI  
(≥33 kg/m

2
) celowo mogło realizować pewien deficyt 

kaloryczny. Procentowy udział energii z białka, tłuszczów  
i węglowodanów (patrz tabela nr 2) nie różnił się istotnie 
statystycznie pomiędzy dwoma analizowanymi grupami. 
W związku z założeniami przedstawionymi w metodzie 
odnotowano, że u obu analizowanych grup badane racje 
pokarmowe charakteryzowały się prawidłowym 
procentowym udziałem energii pochodzącej z białka, 
nadmiernym udziałem energii z tłuszczów  
i niedostatecznym udziałem energii z węglowodanów.  

Średnie spożycie białka w grupie  kobiet z 
presarkopenią było o prawie 13 g niższe w porównaniu do 
grupy kobiet bez presarkopenii (p=0,02). Nie wykazano 
jednak różnicy istotnej statystycznie dla białka 
przeliczonego na kilogram masy ciała. Co ciekawe, to 
badane z niską masą mięśniową spożywały wyższą ilość 
białka na kilogram masy ciała w porównaniu do badanych 
z masą mięśniową z normą (odpowiednio  
1,2 g/kg.m.c/dobę vs 1,0 g/kg.m.c/dobę). Większość 
badanych kobiet spożywała białko pokarmowe na 
satysfakcjonującym poziomie. Tylko 13,3% kobiet z obu 
analizowanych grup nie pokrywało rekomendowanego 
poziomu dla osób dorosłych, który to określono na 
poziomie 0,8 g/kg.mc./dobę [31]. Spożycie białka na 
poziomie co najmniej 1,0 g/kg.m.c/dobę (minimalny 
poziom białka rekomendowany dla osób starszych) 
odnotowano u podobnego odsetka kobiet  
z presarkopenią, jak i bez presarkopenii (odpowiednio 
86,7% vs 80,0%). Jednakże poziom spożycia białka co 
najmniej 1,2g/kg.m.c/dobę, ustalony przez grupę  
PROT-AGE study [32] jako dolna granica optymalnego 
spożycia białka dla osób starszych z chorobami ostrymi, 

jak i przewlekłymi odnotowano tylko u 46,7% badanych z 
presarkopenią, choć w grupie badanych z masą 
mięśniową odsetek ten był wciąż na wysokim poziomie 
(86,7%). 
 

Spożycie mikroskładników 

Szczegółowy udział mikroskładników w diecie obu 
analizowanych grup przedstawiono w tabeli 3. 
Podaż składników mineralnych 

      W sposobie żywienia obu analizowanych grup 
odnotowano niższą niż rekomendowaną podaż dwóch 
składników mineralnych: wapnia i potasu. Ponadto  
w grupie kobiet z presarkopenią zaobserwowano 
dodatkowo niedostateczną podaż magnezu, żelaza  
i cynku. Należy podkreślić że wartości średnie dla 
wszystkich analizowanych składników mineralnych 
wyliczone dla grupy kobiet z presarkopenią były istotnie 
statystycznie niższe od tych dla kobiet bez presarkopenii, 
co szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 3. 
 

Podaż witamin 

Witaminy przeciwutleniające  

Na podstawie wyliczonych wartości średnich 
zaobserwowano, że obie analizowane grupy pokrywały 
rekomendowaną podaż na wszystkie oceniane witaminy 
antyoksydacyjne (witamina A, E, C), choć odnotowano, że 
u kobiet bez presarkopenii poziom ich spożycia był wyższy 
niż u badanych z presarkopenią (np. dla witaminy C 
prawie dwukrotnie, p<0,05).  
Witaminy z grupy B 

Na podstawie wyznaczonych wartości średnich 
odnotowano, że obie analizowane grupy pokrywały 
rekomendowaną podaż na większość witamin z grupy B tj. 
B2, B6, B12 i PP, za wyjątkiem kwasu foliowego. Ponadto w 
grupie kobiet z presarkopenią zaobserwowano 
dodatkowo niedostateczną podaż dla witaminy B1. 
Zaobserwowano również, że wartości średnie dla 
wszystkich analizowanych witamin z grupy B, wyliczone 
dla grupy kobiet z presarkopenią, były istotnie 
statystycznie niższe od tych dla kobiet z masa mięśniową 
w normie (a dla większości z nich, różnica ta była istotna 
statystycznie, co przedstawiono w tabeli 3). 
Witamina D 

W sposobie żywienia obu analizowanych grup 
odnotowano niedostateczną podaż dla witaminy D. Co 
istotne żadna z badanych kobiet nie pokryła 
rekomendowanej normy na tę witaminę z żywności, choć 
średni poziom jej podaży był istotnie statystycznie wyższy 
w grupie kobiet z masą mięśniową w normie w 
porównaniu do kobiet z presarkopenią. Część badanych 
zgłaszała uzupełnianie tej witaminy w formie 
suplementów diety, jednakże nie uwzględniono ich 
podaży w niniejszej analizie. 
 
DYSKUSJA 

Nie wiele wciąż wiadomo na temat sposobu żywienia 
osób starszych z niską masą mięśniową tj. presarkopenią, 
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która to może stanowić zagrożenie dla sprawnej starości. 
W piśmiennictwie polskim nie znaleziono żadnej pracy, w 
której by podjęto się tego typu oceny,  zaś w literaturze 
zagranicznej znaleziono tylko cztery analizy podobnego 
typu, bowiem zostały one przeprowadzone u osób 
starszych z rozpoznaną już sarkopenią [33,34,35,36]. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że niedobory 
pokarmowe mogą przyśpieszać fizjologiczny spadek masy 
mięśniowej i tym samym zwiększać ryzyko pre-  
i sarkopenii, lub pogłębiać te niekorzystne stany  
w sytuacji już ich rozpoznania [11-13,16]. W niniejszej 
analizie skupiono się na ocenie ilościowych niedoborów 
pokarmowych dokonując porównania sposobu żywienia 
grupy kobiet z presarkopenią do kobiet z masą mięśniową 
w normie oraz odnosząc uzyskane wyniki do 
obowiązujących w Polsce norm żywieniowych dla osób  
w podeszłym wieku [28].  

Pierwszą bardzo niepokojącą obserwacją było to, że w 
obu badanych grupach co najmniej 50% kobiet nie 
pokrywała swojego całkowitego zapotrzebowania 
kalorycznego (CPM). Należy podkreślić, że przedłużający 
się deficyt kaloryczny zawsze wiąże się z utratą masy ciała, 
która to powoduje zmniejszenie nie tylko zasobów tkanki 
tłuszczowej, ale także masy mięśniowej [37]. Wobec tego 
bez odpowiedniej interwencji żywieniowej korygującej 
niedostateczną podaż energii, zwłaszcza u kobiet  
z presarkopenią, niski poziom masy mięśniowej może ulec 
pogłębieniu.  

Kolejne deficyty zaobserwowano dokonując 
szczegółowej oceny spożycia składników mineralnych.  
W sposobie żywienia obu analizowanych grup 
odnotowano niższą niż rekomendowaną podaż dla 
wapnia i potasu. Ponadto w grupie kobiet z presarkopenią 
zaobserwowano również niedostateczną podaż magnezu, 
żelaza i cynku. W literaturze przedmiotu coraz częściej 
podkreśla się, że dla utrzymania prawidłowego poziomu 
masy mięśniowej w starości ważne są inne niż białko 
składniki żywności [17,18]. Już w 2010 roku Scott i wsp. 
[17] dokonali oceny zależności pomiędzy spożyciem 
różnych składników odżywczych pochodzących z żywności 
a masą mięśniową i siłą mięśniową w starzejącym 
organizmie. Badanie to miało charakter obserwacyjny  
i trwało 2,6 lat. Analizą objęto 740 Australiczyjków  
w wieku od 50-79 lat, zamieszkujących w środowisku 
domowym. Jego wyniki pokazały, że podczas okresu 
obserwacji kilka składników mineralnych - żelazo, magnez, 
fosfor, cynk i potas było pozytywnymi czynnikami 
predykcyjnymi zmian w beztłuszczowej masie ciała 
(tj.ALM). W pracy tej jednak nie podjęto się opisu 
mechanizmów, za pomocą których wymienione składniki 
mineralne mogły wpływać na syntezę masy mięśniowej. 
Zaznaczono jedynie, że mechanizmy te mogą być 
wielofazowe i że możliwe jest, że powyższe składniki 
odżywcze pośredniczą w zmianach hormonalnych lub 
immunologicznych związanych z wiekiem, które  
to ograniczają anabolizm mięśni szkieletowych  
w starzejącym się organizmie. Wyniki badań Scotta i wsp. 

potwierdzają, że ważne jest, aby osoby starsze spożywały 
urozmaiconą dietę, obejmującą szeroką gamę produktów 
spożywczych, które to pozwolą zapobiec niedoborom 
mikroskładników.   

Ciekawą analizą dobrze wpisującą się w doniesienia 
podkreślające znaczenie innych niż białko czynników 
żywieniowych dla pogarszających się z wiekiem mięśni 
jest opublikowana w 2016 r. praca autorstwa Welch i wsp. 
[18]. Zwrócono w niej uwagę na korzyści, które mogą 
wynikać ze spożywania magnezu pokarmowego (Mg). 
Autorzy cytowanej pracy wykazali bowiem, że badane 
osoby dorosłe (w wieku od 18-79 lat, n=2570, populacja 
badania the TwinsUK) będące w najniższym kwintylu 
spożycia Mg (średnia 225±31,6 mg) charakteryzowały się 
najniższym poziomem beztłuszczowej masy ciała  
i najwyższym poziomem CRP. Wyniki tego typu, 
szczególnie w grupie po 50 roku życia mogą zwiększać 
ryzyko wystąpienia pre- lub sarkopenii w przyszłości.  
W niniejszym opracowaniu zaobserwowano, że w grupie 
badanych z presarkopenią tylko 13,3% kobiet pokrywało 
normę na magnez (RDA- 320 mg), zaś w grupie kobiet bez 
presarkopenii odsetek ten był ponad 5,5-raza wyższy 
(dokładnie 73,3%). Welch i wsp. [18] w cytowanej pracy 
podkreślili, że Mg to związek bardzo istotny dla mięśni 
szkieletowych, z powodu jego bezpośredniej roli  
w fizjologii i metabolizmie tej tkanki [udział w procesie 
syntezy białka i ATP, w poborze tlenu, w rozpadzie 
glikogenu, w utlenianiu tłuszczów i w utrzymaniu 
równowagi elektrolitowej (potasu, sodu i wapnia)], jak  
i roli pośredniej poprzez oddziaływanie na podprogowy 
stan zapalny poprzez zmniejszenie poziomu cytokin 
prozapalnych, co potwierdziły dwa przeglądy 
systematyczne badań [38,39]. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się również, że 
nadmiar reaktywnych form tlenu (ROS, z ang. Reactive 
Oxigen Species) w starzejących się komórkach, może być 
szkodliwy dla mięśni szkieletowych człowieka i prowadzić 
do ich molekularnych uszkodzeń [20,22]. ROS są również 
w stanie modulować czynniki transkrypcyjne np.NF-kB,  
a więc wchodzić w  interakcje prowadzące do produkcji 
cytokin prozapalnych, takich jak TNF-α i IL-6 [22]. Istnieją 
jednak substancje, działające przeciwstawnie do ROS, są 
nimi między innymi witaminy: A, C i E. W związku  
z powyższym uważa się, że odpowiednie spożycie 
antyoksydantów powinno poprawić obronę 
antyoksydacyjną, zmniejszyć liczbę oksydacyjnych 
uszkodzeń mięśni i w ten sposób zmniejszyć progresję 
związanego z wiekiem spadku masy mięśniowej [19]. Co 
ciekawe, na podstawie średnich wartości dla 
analizowanych witamin o charakterze 
przeciwutleniającym (A, C i E) nie zaobserwowano, aby 
badane kobiety z presarkopenią prezentowały niedobór  
w ich podaży. Podobne wyniki, ale dla kobiet  
z sarkopenią, uzyskali Norshafarina i wsp. [36]. Ważna 
obserwacją wydaje się jednak to, że grupy badanych 
kobiet z masą mięśniową w normie, zarówno w tym 
opracowaniu, jak i w analizie Norshafarina i wsp. [36] 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2017;2(3):37-45 

 

42 
 

PRACA ORYGINALNA 

 

prezentowały dużo wyższe wartości średnie dla podaży 
tych właśnie witamin. Może to przemawiać za tym, że 
obowiązujące wszystkie osoby starsze normy żywieniowe 
dla tych właśnie związków są za niskie dla profilaktyki, jak 
i leczenia związanych z wiekiem zaburzeń masy 
mięśniowej.  

W pracach analizujących żywieniowe czynniki ryzyka 
pre- i sarkopenii najwięcej uwagi poświęcono białku 
pokarmowemu [14-16] podkreślając w nich, że jego 
niedobory przekładają się na przyśpieszenie związanego  
z wiekiem spadku masy mięśniowej. Co ciekawe  
w niniejszej analizie większość badanych kobiet, także 
tych z niską masą mięśniową, spożywała białko 
pokarmowe na satysfakcjonującym poziomie tj. co 
najmniej 1,0 g/kg m.c./dobę. Właśnie tę wartość grupa 
PROT-AGE study, na podstawie analizy wielu niezależnych 
badań opublikowanych na przestrzeni ostatnich lat, 
uznała za wystarczająca do utrzymania beztłuszczowej 
masy ciała (w tym masy mięśniowej) i sprawności dla 
osób starszych w wieku 65 lat i więcej (dokładnie 
zarekomendowano zakres podaży białka w przedziale od 
1,0-1,2g/kg m.c/dobę) [32]. Ponadto grupa PROT-AGE 
study u osób starszych podejmujących regularny wysiłek 
fizyczny zarekomendowała jeszcze wyższy udział tego 
makroskładnika w diecie, który to powinien być na 
poziomie przynajmniej 1,2g/kg m.c/dobę, zaś dla chorych 
z ostrymi i przewlekłymi patologiami, jego spożycie 
powinno być od 1,2-1,5g/kg m.c./dobę. Co ciekawe 
spożycie białka na poziomie co najmniej 1,2g/kg m.c/dobę 
w niniejszym opracowaniu pokrywała już tylko połowa 
badanych kobiet z presarkopenią  
(tj. 46,7%), choć w grupie badanych z masą mięśniową  
w normie był to wciąż wysoki odsetek kobiet (tj. 86,7%). 
W literaturze donosi się także, że wyższe spożycie białka 
ogółem wiąże się z wyższym poziomem masy mięśniowej 
także w starzejącym się organizmie [34]. Powyższa 
obserwacja jest zgodna z wynikami niniejszego 
opracowania.  

To badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, objęto 
nim małą grupę starszych kobiet, wobec czego należy  
je kontynuować, poszerzając zakres analizy także ocenę 
starszych mężczyzn. Po drugie, u badanych kobiet nie 
oceniano w ogóle siły mięśniowej, przez co nie można 
wykluczyć, że część z nich prezentowała również niską siłę 
mięśniową co pozwalałoby na rozpoznanie sarkopenii. Po 
trzecie, połowa badanych kobiet w otrzymanych 
dzienniczkach żywieniowych prowadziła zapiski 
żywieniowe tylko przez 3-dni (pozostałe notowały przez 
cały tydzień). Zaznaczyć należy, że 3-dniowe zapiski, z 
bardzo krótkiego okresu czasu mogą nie odzwierciedlać w 
pełni zwyczajowego sposobu żywienia badanych. Jednak 
zdaniem Brzozowskiej i wsp. [40], bieżące notowanie 
spożycia może sprawiać wiele trudności osobom 

starszym, a nawet być przyczyną stresu, dlatego też zapis 
z 3-4 dni należy uznać za wystarczający. Z pewnością 
dostarcza on więcej informacji żywieniowych niż np. 
często stosowany w tej grupie wiekowej wywiad 
dotyczący spożycia z ostatnich 24 godzin. Po czwarte, w 
niniejszej analizie rozpoznane niedobory pokarmowe dla 
wybranych mikroskładników nie zostały potwierdzone 
oznaczeniami biochemicznymi. Należy podkreślić, że do 
pełnej oceny sposobu żywienia, jeśli jest to możliwe, 
uwzględnić warto oznaczenia biochemiczne, bowiem 3-
dniowe, a nawet 7-dniowe zapiski w dzienniczkach 
żywieniowych nie muszą w pełni odzwierciedlać poziomu 
witamin i składników mineralnych w surowicy krwi 
badanych.  
 
Wnioski  

W niniejszej analizie zaobserwowano kilka różnic 
pomiędzy sposobem żywienia kobiet z presarkopenią  
i bez presarkopenii, które to mogą wpływać na wyjściowy 
poziom masy mięśniowej obu porównywanych grup. 
Kobiety z presarkopenią spożywały mniej kalorii, mniej 
białka i prezentowały więcej niedoborów 
mikroskładników. Wobec powyższego wydaje się,  
że interwencja żywieniowa w kierunku korekty 
zaobserwowanych niedoborów mogłaby poprawić 
warunki dla syntezy masy mięśniowej w starzejącym się 
organizmie. 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, również obejmujących starszych mężczyzn. 
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   Tabela 1. Charakterystyka ogólna analizowanych grup kobiet (średnia±SD) 

 
zmienna 

grupa kobiet z 
presarkopenią 

n=15 

grupa kobiet z masą 
mięśniową w normie 

n=15 

p 

wiek (lata) 69,67±5,84 69,47±5,88 0,93 

masa ciała (kg) 50,05±6,99 70,38±12,58 <0,001 

wzrost (cm) 153,5±6,8 159,5±5,03 0,01 

wskaźnik BMI (kg/m
2
) 21,51±2,90 27,33±5,33 0,001 

wskaźnik ALM (kg/m
2
) 5,25±0,45 6,68±0,70 <0,001 

 
 

  Tabela 2. Średnia podaż energii i makroskładników dla analizowanych grup kobiet (średnia±SD) 

 
zmienna 

grupa kobiet z 
presarkopenią 

n=15 

grupa kobiet z masą 
mięśniową w normie 

n=15 

p 

Energia (kcal)  1486,1±312,1  1695,8±352,0 0,095  

Białko ogółem (g)  58,5±13,9 71,2±10,9 0,02 

Białko (g/kg masy ciała)  1,2±0,4 1,0±0,1 0,127  

% Energii z białka  15,8±2,5 17,6±4,8 0,430  

Węglowodany ogółem (g)  199,3±54,1 225,4±44,4 0,161  

% Energii z węglowodanów  49,8±8,3 48,4±4,5 0,584 

Tłuszcz ogółem (g)  57,0±14,0 66,5±21,7 0,165  

% Energii z tłuszczu  34,5±8,8  34,0±5,2 0,771 
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Tabela 3. Średnia podaż mikroskładników dla analizowanych grup kobiet (średnia±SD) 

 obowiązująca 
norma 

żywieniowa* 
 

grupa kobiet z 
presarkopenią 

n=15 

grupa kobiet z 
masą 

mięśniową w 
normie 

n=15 

p 

 
WITAMINY z grupy B 

Witamina B6 (mg) 1,5  1,6 ±0,5  1,9 ±0,4  0,034 

Witamina B12 (µg) 2,4  3,0±1,7  3,6±1,2  0,146 

Witamina B1 (mg) 1,1  1,0 ±0,3  1,5 ±1,0  0,018 

Witamina B2 (mg) 1,1  1,3 ±0,3  1,8± 0,6  0,004 

Witamina PP  (mg) 14 15,9±5,2 16,9±4,5 0,599 

Kwas foliowy (µg) 400  235,8 ±54,8  348,7 ±110,9  0,002 

 
WITAMINY PRZECIWUTLENIAJĄCE 

Witamina C (mg) 75  81,3 ±39,5  167,4 ±111,7  0,004 

Witamina E 
ekwiwalent  
α-tokoferolu (mg) 

8  8,3 ±2,2  11,1 ±3,6  0,022 

Witamina A ekwiwalent 
 retinolu (µg) 

700   1107,2±627,6  1222,3±518,0  0,361 

 
INNE WITAMINY 

Witamina D (µg) 15  2,9±1,4  4,6±2,9  0,063 

 
SKŁADNIKI MINERALNE 

Wapń (mg) 1300  488,7±162,8  696,0 ±191,9  0,003 

Magnez (mg) 320  252,8 ±63,7  334,6 ±63,9  0,002 

Fosfor (mg) 700  962,4 ±243,5  1268,4± 214,3  0,001 

Cynk (mg) 8  7,8 ±2,0  10,2 ±1,7  0,002 

Żelazo (mg) 10  9,6 ±2,2  12,4 ±2,7  0,005 

Potas (mg) 4700 2845,6±875,2 3510,9±730,1 0,031 
 
* Średnią podaż wapnia, magnezu, fosforu, żelaza i cynku i witamin: A, C, D, B1, B2, B6, kwasu foliowego, B12, odniesiono do poziomu zalecanego 
dziennego spożycia (z ang. Recommended Dietary Allowances – RDA), a dla potasu i witaminy E do poziomu wystarczającego spożycia (z ang. 
Adequate Intake - AI) 

 



WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH W KWARTALNIKU 
„POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII” 

 
1. Prace zgłaszane do czasopisma powinny być przygotowane w formacie A4, z zachowaniem odstępu 1,5 między wierszami, 

pismem wielkości 12 punktów czcionką Calibri. Z lewej i prawej strony należy zachować margines szerokości 2,5 cm. 

2. Na pierwszej stronie należy podać: 

a. tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, 

b. imiona i nazwiska autorów wraz z ich tytułami naukowymi, 

c. afiliacje wszystkich współautorów, 

d. adres autora korespondencyjnego, zawierający jego tytuł naukowy, imię i nazwisko, pełny adres instytucji w której jest 

zatrudniony/ ew. adres zamieszkania, numer telefonu, ew. faksu, adres e-mail. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na 

publikację przedstawionych danych adresowych, 

e. słowa kluczowe w języku polskim/ angielskim (do 5 słów), możliwie zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH) 

(http://slownik.mesh.pl/), 

f. streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (w przypadku prac oryginalnych do 300 słów; musi składać się z pięciu 

wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, 

Wnioski. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu muszą być wyjaśnione). Streszczenie prac poglądowych i 

kazuistycznych powinno zawierać do 250 słów i być pisane tekstem ciągłym bez wydzielonych sekcji; streszczenie powinno 

przekazać informacje na temat stwierdzonych zależności czy faktów bez konieczności czytania całej publikacji. 

3. Układ tekstu głównego pracy oryginalnej powinien obejmować wyodrębnione sekcje: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, 

Wyniki, Dyskusja, Wnioski, ewentualnie podziękowania, Spis Piśmiennictwa,  

4. Układ tekstu głównego pracy poglądowej powinien rozpoczynać się Wprowadzeniem, a kończyć się Podsumowaniem. 

Śródtytuły pracy ustalają Autorzy. 

5. Po Wnioskach (praca oryginalna) lub po Podsumowaniu (praca poglądowa) należy zamieścić informacje o temacie (projekcie), 

w ramach którego została zrealizowana publikacja oraz o źródłach jej finansowania. 

6. Tabele należy dołączyć na końcu pracy. Powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Tytuły tabel oraz ich zawartość należy 

podać w języku polskim. Tytuły tabel umieszcza się nad nimi. Wszystkie użyte w tabeli skróty należy wyjaśnić pod tabelą.  

7. Ryciny, grafiki lub zdjęcia (w rozdzielczości nadającej się do druku: 300 dpi) powinny być w formacie (do wyboru): *.PNG, *.GIF, 

*.TIF, *.JPG. Do tworzenia wykresów zalecane jest użycie programu Microsoft Excel. Tytuły rycin należy umieścić pod nimi, a ich 

tytuł podać w języku polskim. Ryciny należy ponumerować cyframi arabskimi.  

8. Spis piśmiennictwa: piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście. W tekście głównym 

każdą pozycję należy podać za pomocą cyfry arabskiej w nawiasie kwadratowym. 

9. Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: w przypadku prac zbiorowych nazwiska wszystkich 

autorów z inicjałami imion bez kropek, oddzielone przecinkami, następnie dwukropek, tytuł artykułu, kropka, kolejno oficjalny 

skrót tytułu czasopisma, rok wydania, średnik, numer tomu (nr wydania; bez daty wydania) , dwukropek, pierwsza – ostatnia 

strona cytowanego artykułu.  

 np. Hirose T, Hasegawa J, Izawa S, Enoki H, Suzuki Y, Kuzuya M: Accumulation of geriatric conditions is associated with poor 

nutritional status in dependent older people living in the community and in nursing homes. Geriatr Gerontol Int 

2014;14(1):198-205 

10. Przy opisach bibliograficznych rozdziałów z książek należy podać: w przypadku prac zbiorowych nazwiska wszystkich autorów z 

inicjałami imion bez kropek, oddzielone przecinkami, następnie dwukropek, tytuł rozdziału, kropka, następnie po oznaczeniu 

„W:” tytuł książki, kropka, „Red:” nazwisko(a) redaktora(ów) książki wraz z inicjałami imion, kropka, po kropce – nazwa 

wydawcy, miasto i rok wydania, numery pierwszej i ostatniej strony poprzedzone literą „s.”: 

 np. Bawa S: Postępowanie dietetyczne w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego – choroba 

Parkinsona i choroba Alzheimera. W: Dietoterapia 1. Red: Bawa S, Gajewska D, Kozłowska L. Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa 2009, s.140-153 

11. Dopuszcza się również cytowanie ze źródeł elektronicznych, które powinny zawierać datę pobrania bądź przejrzenia pliku. 

Należy cytować w poniżej przedstawiony sposób 

 np. Eurostat 2011: Proportion of population aged 65 and over. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00028. Data wejścia: 

10 listopad 2015. 

12. Skróty powinny być wyjaśnione w tekście w miejscu, w którym się pojawiają po raz pierwszy. 

13. Jednostki pomiaru: pomiar długości, wysokości, ciężaru i objętości powinien być podany w jednostkach metrycznych (metr, 

kilogram, litr) lub ich wielokrotnościach dziesiętnych. Temperatura powinna być podana w stopniach Celsjusza. Pozostałe 

jednostki powinny być zgodne z międzynarodowym układem jednostek (SI). 

14. Należy używać międzynarodowych (zgodnie z zasadami polszczyzny) nazw leków i suplementów diety. Dopuszcza się 

podawanie nazw handlowych w nawiasach. 
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