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Streszczenie 
Jednymi z najczęściej obserwowanych problemów związanych ze stanem odżywienia w grupie osób starszych są 
niedożywienie lub otyłość. Do metod wykorzystywanych w celu rozpoznawania nieprawidłowych stanów odżywienia 
zaliczamy: odpowiednie kwestionariusze, pomiary antropometryczne, analizę składu ciała oraz badania 
biochemiczne. Wśród najczęściej wykorzystywanych pomiarów antropometrycznych wymienić można: pomiar masy  
i wysokości ciała, pomiar obwodu talii, bioder, łydki, ramienia, siłę uścisku dłoni oraz pomiar fałdu skórno-
tłuszczowego. Uzyskane wyniki służą do obliczenia wskaźników antropometrycznych takich jak: wskaźnik masy ciała 
(BMI), wskaźnik talia-biodra (WHR), wskaźnik talia-wzrost (WHtR). Nowym wskaźnikiem, mogącym stanowić 
alternatywę dla indeksu BMI czy drogiej analizy składu ciała jest BAI (Body Adiposity Index) mówiący o otłuszczeniu 
ciała. Podczas interpretacji pomiarów i wskaźników antropometrycznych u osób starszych należy wziąć pod uwagę, że 
uzyskane wyniki mogą być obarczone błędem. Co więcej należy zastosować punkty odcięcia rekomendowane dla 
osób starszych. W pracy postanowiono zebrać informacje na temat wybranych wskaźników i pomiarów 
antropometrycznych wykorzystywanych w ocenie stanu odżywienia osób starszych. 
 
Słowa kluczowe: pomiary antropometryczne, wskaźniki antropometryczne, osoby starsze 
 

Abstract 
One of the most commonly observed problems related to nutritional status among elderly people are malnutrition 
and obesity. The methods used to identify states of nutrition are: appropriate questionnaires, anthropometric 
measurements, body composition analysis and biochemical parameters. Among the most commonly used 
anthropometric measurements are measurement of height and weight, waist, hips, calves and arm circumferences, 
strength of a hand or measurement of skin-fold. The results of measurement used to calculate anthropometric 
indicators: Body Mass Index BMI, Waist-to-Hip Ratio WHR, Waist-to-Height Ratio WHtR. New indicator BAI (Body 
Adipose Index) may be an alternative to BMI or expensive bioelectrical impedance analysis. When we interpret 
anthropometric measurement and anthropometric indicates among the elderly we should be taken the cut-off points 
recommended for the elderly. In this work it was decided to collect information on selected indicators and 
anthropometric measurements used in assessing the nutritional status of the elderly 
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Wprowadzenie 

Jednym z ważniejszych problemów klinicznych 
wśród osób starszych jest nieprawidłowy stan 
odżywienia. Najczęściej obserwowanymi problemami 
związanymi ze stanem odżywienia w tej grupie osób są 
niedożywienie białkowo-energetyczne lub otyłość [1, 2]. 
Przeprowadzanie wśród hospitalizowanych pacjentów 
oceny stanu odżywienia jest istotną częścią  
 

 
 
postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, która 
umożliwia rozpoznanie pacjentów z nadmierną masą 
ciała jak również osoby niedożywione [3]. Ocena stanu 
odżywienia powinna być prowadzona przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel (np. dietetyka) bądź podlegać 
nadzorowi takich osób. W Polsce zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu leczenia szpitalnego wprowadzono obowiązek 
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przeprowadzania przesiewowej oceny stanu odżywienia 
osób przyjmowanych do leczenia na oddziałach 
szpitalnych [2]. Występujące u osób starszych 
niedożywienie zaliczane jest do wielkich zespołów 
geriatrycznych. Konsekwencją niedożywienia białkowo-
energetycznego są m.in. atrofia mięśni szkieletowych, 
trudności w gojeniu ran, obniżona odporność organizmu, 
zwiększona chorobowość czy wydłużony czas 
hospitalizacji [1,2,3,4]. Otyłość może z kolei zwiększać 
ryzyko wielu chorób, obniżać sprawność ruchową czy 
wręcz przyczyniać się do zniedołężnienia wśród osób 
starszych [5]. 

Celem pracy było zebranie informacji na temat 
wybranych pomiarów i wskaźników antropometrycznych 
wraz z proponowanymi wartościami referencyjnymi 
będącymi pomocnymi narzędziami w ocenie stanu 
odżywienia osób starszych hospitalizowanych na 
oddziałach szpitalnych. 
 
Metody oceny stanu odżywienia 

Do metod wykorzystywanych w celu rozpoznawania 
nieprawidłowych stanów odżywienia zaliczamy: metody 
ankietowe i wywiady, pomiary antropometryczne, 
analizę składu ciała oraz badania biochemiczne  
[2, 6]. Wśród metod ankietowych stosowanych do 
przesiewowej oceny odżywienia wymienić można m.in.: 
kwestionariusz The Malnutrition Universal Screening Tool 
(MUST), kwestionariusz The Mini Nutritional Assesment 
(MNA), Nutrition Risk Score (skala NRS) czy narzędzie 
SGA będące Subiektywną Globalną Oceną Stanu 
Odżywienia. Są to narzędzia proste i praktyczne 
umożliwiające szybką wstępną ocenę stanu odżywienia 
pacjenta [2,3,6].  

W badaniach laboratoryjnych ocenia się stężenie 
albumin, transferryny w surowicy krwi, stężenie 
hemoglobiny, wskaźnik hematokrytu, ocenę gospodarki 
lipidowej czy całkowitą liczbę limfocytów [6,7].  
W badaniach antropometrycznych wykorzystywane  
są proste aparatury medyczne takie jak: stadiometr 
(wzrostomierz), waga, taśma antropometryczna, 
fałdomierz czy dynamometr. Wśród najczęściej 
wykorzystywanych pomiarów antropometrycznych 
wymienić można: pomiar masy i wysokości ciała, pomiar 
obwodu talii, bioder, łydki, ramienia, siłę uścisku dłoni 
czy pomiar fałdu skórno-tłuszczwego. Uzyskane wyniki 
mogą posłużyć do obliczenia wskaźników antropo-
metrycznych do których zalicza się: wskaźnik masy ciała 
(BMI), wskaźnik talia-biodra (WHR), wskaźnik talia-
wzrost (WHtR) [2,5,7,8]. Nowym wskaźnikiem, mogącym 
stanowić alternatywę dla indeksu BMI czy analizy 
impedancji bioelektrycznej jest wskaźnik otłuszczenia 
ciała (BAI) [7]. Należy jednak podkreślić, że pomiary 
antropometryczne przeprowadzane u osób starszych 
obarczone są pewnymi błędami wynikającymi ze zmian 
zachodzących w organizmie człowieka (kompresje 
kręgów, nasilenie kifozy, obrzęki kończyn dolnych) 
będących konsekwencją procesu starzenia się. Niemniej 

jednak są to metody tanie, proste, nieinwazyjne dlatego 
powinny być wykonywane na oddziałach szpitalnych [2]. 
Warto również zwrócić uwagę na coraz powszechniejsze 
wykorzystywanie analizy składu ciała wśród populacji 
pacjentów starszych. Pozwala ona uzyskać dokładniejsze 
informacje na temat stanu odżywienia badanych osób. 
Badanie to można przeprowadzić przy użyciu tomografii 
komputerowej, magnetycznego rezonansu jądrowego 
czy dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej 
(DEXA). Są to pomiary najbardziej dokładne jednak ich 
powszechność jest niska ze względu na koszty 
specjalistycznej aparatury medycznej. Alternatywną dla 
tych metod może być ocena składu ciała za pomocą 
analizy impedancji bioelektrycznej (BIA). Jest to metoda 
nieinwazyjna, wykorzystująca łatwy w obsłudze sprzęt, 
który (ze względu na niższe koszty) może stanowić 
wyposażenie oddziałów szpitalnych [2,8]. 
 
Wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) 

Wśród najczęściej stosowanych wskaźników 
antropometrycznych wykorzystywanych do oceny 
stopnia otyłości jest wskaźnik BMI. W celu obliczenia 
jego wartości niezbędny jest pomiar masy ciała i wzrostu 
osoby badanej.  

BMI [kg/m2] = masa ciała [kg] / wysokość ciała [m2] 
[2,5,9] 

Wskaźnik BMI pozwala określić stopień otyłości, nie 
wnosząc jednak żadnych informacji na temat składu ciała 
czy rozmieszczenia i zawartości tkanki tłuszczowej w ciele 
[2]. Zgodnie z interpretacją proponowaną przez 
Światową Organizację Zdrowia, masa ciała w normie 
rozpoznawana jest, gdy wskaźnik BMI mieści się  
w przedziale 18,5-24,9 kg/m2. Wartość wskaźnika  
BMI < 18,5 kg/m2  definiowana jest jako niedowaga, 
zakres 25,0-29,9 kg/m2 świadczy o nadwadze, z kolei BMI 
>30,0 kg/m2 - mówi o otyłości [5,7,9].  

Należy jednak podkreślić, że interpretacja wskaźnika 
BMI u osób starszych wiąże się z pewnymi 
utrudnieniami. Zachodzące wraz z wiekiem zmiany  
w organizmie człowieka dotyczą nie tylko składu ciała 
(zmniejsza się beztłuszczowa masa ciała, masa 
mięśniowa przy jednoczesnym zwiększeniu masy tkanki 
tłuszczowej) ale również samej wysokości ciała. Spadek 
wysokości ciała obserwowany jest zarówno u kobiet  
(w tej grupie może przebiegać szybciej) jak i mężczyzn  
i rozpoczyna się po 30 roku życia. Średnio osoby po 30 
roku życia tracą 1,0 cm wzrostu na każdą dekadę i trwa 
to aż do 70 roku życia. Jest to konsekwencja spłaszczania 
się kręgów, kompresją krążków kręgowych oraz 
rozwojem kifozy na skutek osteoporozy. W związku  
z powyższym obserwuje się wzrost wartości wskaźnika 
BMI wśród osób starszych o około 1,5-2,5 kg/m2, 
podczas gdy wartość masy ciała pozostaje niezmienna 
[10].  

Obecnie sugeruje się, że wartości referencyjne 
proponowane przez WHO są dla populacji osób starszych 
zbyt restrykcyjne. Co więcej samo wykorzystanie tego 
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wskaźnika jest dość ograniczone ze względu na 
zachodzące w organizmie osób starszych zmiany oraz 
brak możliwości rozróżnienia tkanki tłuszczowej  
od beztłuszczowej masy ciała [5,10]. Zgodnie  
z zaproponowaną przez Committee on Diet and Health 
interpretacją wskaźnika BMI w populacji osób starszych 
prawidłowe (pożądane) wartości mieszczą się  
w przedziale 24,0-29,0 kg/m2. Zbyt wysoką masę ciała 
definiuje się jako wskaźnik BMI >29,0 kg/m2, zbyt niską – 
jako wartość < 24,0 kg/m2 [7,10].  

Na podstawie analizy wyników badań dotyczących 
związku pomiędzy wskaźnikiem BMI a śmiertelnością 
wśród osób starszych zasugerowano, że najmniejsze 
ryzyko śmiertelności obserwowane jest przy wartości 
wskaźnika BMI 23,5-27,0 kg/m2 [10]. W pracy Kvamme  
i wsp. wśród osób powyżej 65 roku życia 
zaobserwowano, że wskaźnik BMI poniżej 25,0 kg/m2 
wiązał się ze wzrostem ryzyka śmiertelności w grupie 
kobiet i mężczyzn. Jednocześnie autorzy wysunęli 
wniosek, że osoby z nadwagą (definiowaną jako wskaźnik 
BMI 25,0-29,9 kg/m2) charakteryzowały  się najniższą 
śmiertelnością [11]. Wyniki dużej meetanalizy badań 
przeprowadzonej przez Goulart i wsp. wskazują, że górną 
granicą normy dla wskaźnika BMI w populacji osób 
starszych, przy której obserwuje się najmniejsze ryzyko 
zaburzeń wynikających z nieprawidłowej masy ciała jest 
wartość pomiędzy 25,0 - 27,0 kg/m2 – zwłaszcza dla 
grupy kobiet [12]. Również w pracach polskich zespołów 
badawczych, podczas retrospektywnej analizy 1219 
pacjentów powyżej 65 roku życia hospitalizowanych na 
oddziałach geriatrii zauważono, że ryzyko zgonu wśród 
badanej grupy pacjentów wiązało się z wartością 
wskaźnika BMI niezależnie od wieku czy płci. Podobnie 
jak w przypadku wcześniej przytoczonych prac, wśród 
pacjentów z najniższymi wartościami wskaźnika BMI 
obserwowano najwyższą śmiertelność [13]. 
 
Wskaźnik talia-biodra WHR (Waist to Hip Ratio) oraz 
obwód talii - WC (Waist Circumference) 

W przeciwieństwie do wskaźnika BMI wskaźnik 
WHR pozwala określić rozmieszczenie tkanki tłuszczowej 
w okolicy jamy brzusznej (otyłość brzuszna, wisceralna). 

WHR= obwód talii [cm] / obwód bioder [cm]. 
Pomiar obwodu talii dokonuje się pomiędzy dolnym 

brzegiem łuków żebrowych a talerzem biodrowym. 
Pomiar obwodu bioder wykonywany jest w miejscu 
największego obwodu pośladków poniżej talerzy 
biodrowych [2,8,9]. Sam pomiar obwodu talii pozwala 
ocenić centralne rozłożenie tkanki tłuszczowej  
w organizmie [2].  

Zgodnie z rekomendacjami WHO wartość wskaźnika 
WHR ≥ 0,9 w grupie mężczyzn oraz ≥0,85 w grupie kobiet 
wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób związanych  
z otyłością brzuszną [5,14]. Z kolei wartość obwodu talii 
(wg WHO) > 102 cm u mężczyzn oraz > 88 cm u kobiet 
wiąże się również ze znacznie zwiększonym ryzykiem 
powikłań metabolicznych [5,14]. Międzynarodowa 

Federacja Diabetologiczna dla populacji europejskiej 
podaje wartości docelowe dla wartości obwodu talii jako 
< 94 cm u mężczyzn oraz < 80 cm u kobiet [14]. Należy 
jednak podkreślić, że powyższe rekomendacje odnoszą 
się do ogółu populacji - zarówno dla osób dorosłych jak  
i starszych do 70 roku życia. Nieco inne normy proponuje 
zespół Heim i wsp. W prospektywnym badaniu w grupie 
2232 uczestników powyżej 70 roku życia zaproponowali 
oni punkty odcięcia dla wartości obwodu talii jako 109 
cm w grupie mężczyzn oraz 98 cm w grupie kobiet [15]. 
 
Wskaźnik otłuszczenia ciała - BAI (Body Adipose Index) 

Jest jednym z nowopoznanych wskaźników 
antropometrycznych, pozwalających ocenić procentową 
zawartość tkanki tłuszczowej przy użyciu prostych 
pomiarów takich jak wartość obwodu bioder oraz 
wysokości ciała.  
BAI [%] = obwód bioder [cm] / wysokości ciała [m]1,5 -18 

[8] 
Uważa się, że wskaźnik ten może stanowić 

alternatywę dla powszechnie dotąd wykorzystywanego 
wskaźnika BMI, przy czym potrafi on dokładniej określić 
procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie 
osoby badanej, czego nie można było uzyskać za pomocą 
BMI. Co więcej, uzyskane za pomocą BAI wartości  
są porównywalne z wynikami dotyczącymi zawartości 
tkanki tłuszczowej w organizmie uzyskanymi przy zasto-
sowaniu dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskie 
(DEXA) [8]. Nadal trwają jednak badania mające na celu 
określić punkty odcięcia dla poszczególnych populacji [8].  
 
Obwód łydki oraz obwód ramienia 

Pomiar obwodu ramienia oraz łydki stanowi 
element składowy przesiewowego kwestionariusza 
oceny stanu odżywienia MNA. Pomiaru obwodu 
ramienia dokonuje się na niedominującej kończynie 
swobodnie opuszczonej wzdłuż ciała w połowie 
odległości pomiędzy wierzchołkiem wyrostka barkowego 
łopatki a wierzchołkiem wyrostka łokciowego kości 
łokciowej. Z kolei pomiaru obwodu łydki dokonuje się  
u osoby stojącej w najszerszym miejscu łydki lewej 
kończyny dolnej. Przed pomiarem należy ocenić, czy na 
kończynie na której ma być przeprowadzony pomiar nie 
ma obrzęków, które mogłyby zafałszować uzyskany 
wynik. Wartość obwodu łydki poniżej 31 cm może 
wskazywać na ryzyko niedożywienia osoby badanej 
podobnie jak wartość obwodu ramienia  mniejsza niż  
22 cm [16]. 
 
Podsumowanie 

Przeprowadzanie pomiarów antropometrycznych 
wśród pacjentów hospitalizowanych na różnych 
oddziałach szpitalnych jest kwestią kluczową co nie budzi 
wątpliwości. Podczas interpretacji uzyskanych wyników 
należy jednak wziąć pod uwagę, że grupa pacjentów  
w podeszłym wieku jest grupą specyficzną i uzyskane 
wyniki mogą być obarczone błędem pomiarowym. Co 
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więcej należy mieć na uwadze zastosowanie odmiennych 
rekomendacji przewidzianych dla osób starszych, 
zwłaszcza podczas interpretacji wskaźnika BMI. Należy 
rozważyć wprowadzanie nowych wskaźników 
antropometrycznych podczas rutynowej oceny stanu 
odżywienia pacjentów w tym coraz częściej 
wykorzystywaną analizę składu ciała przy użyciu analizy 
impedancji bioelektrycznej. 
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Tabela I. Normy referencyjne parametrów i wskaźników antropometrycznych 
Table I. Reference standards of  anthropometric parameters 
 

Parametr / wskaźnik 
antropometryczny 

Normy referencyjne wraz z interpretacją Źródło interpretacji 

Wskaźnik BMI [kg/m
2
] 

< 18,5 – niedowaga 
18,5-24,9 – prawidłowa masa ciała 

25,0-29,9 – nadwaga 
≥ 30,0 –otyłość 

WHO 

< 24,0 – BMI poniżej normy 
24,0-29,0 – BMI pożądane 

> 29,0 – BMI powyżej normy 
Committee on Diet and Health 

Wskaźnik WHR 
Kobiety: ≥ 0,85 
Mężczyźni: ≥0,9 

podwyższone ryzyko chorób 
związanych z otyłością 

brzuszną 
WHO 
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Parametr / wskaźnik 
antropometryczny 

Normy referencyjne wraz z 
interpretacją 

Źródło interpretacji  

Obwód talii [cm] 

Kobiety: > 80 
Mężczyźni: >94 

zwiększone ryzyko powikłań 
metabolicznych 

WHO 
Kobiety: > 88 

Mężczyźni: >102 
znacznie zwiększone ryzyko 
powikłań metabolicznych 

Kobiety: < 80 
Mężczyźni: < 94 

wartość docelowa 
Międzynarodowa Federacja 

Diabetologiczna 

Kobiety: < 98 
Mężczyźni: < 109 

wartość docelowa Heim i wsp. 

Obwód ramienia [cm] < 22 – ryzyko niedożywienia Skala MNA 

Obwód łydki [cm] < 31 – ryzyko niedożywienia Skala MNA 
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