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Streszczenie 
Niedożywienie stanowi zagrożenie dla stanu zdrowia osób starszych. W związku z tym istotne jest jego wczesne 

diagnozowanie, a także stanu jego ryzyka i wprowadzenie odpowiedniej interwencji żywieniowej, w której to doustne 

suplementy pokarmowe (ONS, z ang. Oral Nutritional Supplements) mogą odgrywać znaczącą rolę. Celem niniejszej 

pracy było przedstawienie przykładowych badań naukowych z zakresu stosowania ONS w grupie osób starszych  

z niedożywieniem i/lub jego ryzykiem, które to zostały rozpoznane za pomocą skali MNA.  
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Abstract 
Malnutrition can pose a threat to the health of the elderly people. Therefore, it is important to early diagnose of 

malnutrition, as well as its risk, and introduce appropriate nutritional interventions, in which Oral Nutritional 

Supplements can play a significant role. This purpose of the study was to present the research on the use of ONS in the 

elderly with malnutrition and/or its risk, which was identified by the MNA scale. 
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Wprowadzenie 

Niedożywienie stanowi istotny problem 

szczególnie w populacji osób starszych. Niedożywienie 

ilościowe, którego głównym objawem jest utrata masy 

ciała ma wiele przyczyn, do których to zalicza się zespół 

współwystępujących czynników zaburzających 

równowagę między podażą i zapotrzebowaniem  

na składniki pokarmowe. Wymienia się tutaj 

uwarunkowania medyczne (choroby przewlekłe, leczenie 

farmakologiczne, niesprawność funkcjonalną), społeczne  

(izolacja społeczna, trudna sytuacja materialna)  

i psychologiczne (depresja, niesprawność intelektualna) 

[1]. W dostępnej literaturze podkreśla się, iż problem 

niedożywienia w większości europejskich krajów dotyczy 

od 5-20% osób starszych zamieszkujących w środowisku 

domowym, a jego częstość znacząco wzrasta wśród osób 

hospitalizowanych i przebywających w warunkach opieki 

instytucjonalnej [2].W populacyjnym badaniu PolSenior 

realizowanym w latach 2007-2011 niedożywienie 

rozpoznano u prawie 7,5% starszych Polaków, istotnie 

częściej wśród kobiet niż mężczyzn (42,4% vs 33,3%, 

p<0,001) [3]. W związku z tym, iż badanie PolSenior objęło 

w ponad 98% osoby zamieszkujące w środowisku 

domowym, na jego podstawie nie można określić 

epidemiologii niedożywienia i jego ryzyka, wśród 

starszych Polaków przebywających w instytucjach 

opiekuńczo-leczniczych. Jednak na podstawie innych 

szacunkowych danych epidemiologicznych wiemy,  

że niedożywienie dotyczy około 60% osób starszych 

hospitalizowanych i przebywających w domach opieki 

geriatrycznej, co potwierdza istotę problemu zwłaszcza 

w placówkach żywienia zbiorowego [4]. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na stan 

zdrowia oraz długość życia i jego jakość jest stan 

odżywienia [5]. W dostępnej literaturze podkreśla się 

znaczenie dobrego stanu odżywienia w starości, bowiem 

stanowi on ważny komponent zdrowia, niezależności  

i jakości życia [6,7]. W związku z powyższym istotną rolę 

w opiece zdrowotnej nad osobami starszymi powinno 

stanowić badanie przesiewowe stanu odżywienia osób w 

wieku 65 lat i więcej, prowadzone nie tylko w szpitalach 

czy domach pomocy, ale także w poradniach 

geriatrycznych i lokalnych ośrodkach zdrowia.  

Diagnostyka niedożywienia u osób w wieku podeszłym 
Do głównych narzędzi stosowanych  

w diagnostyce niedożywienia w grupie osób w wieku 65 

lat i więcej należy skala MNA (ang. Mini Nutritional 

Assessment). Narzędzie to składa się z dwóch części: 

badania przesiewowego (tzw. MNA-SF, ang. Mini 

Nutritional Assessment Short Form) i jego kontynuacji. 

Badanie przesiewowe obejmuje 5 pytań oraz pomiar masy 

ciała i wzrostu (konieczne do wyliczenia wskaźnika BMI za 

pomocą wzoru: masa ciała w kilogramach/wzrost  

w metrach2). Pytania dotyczą ograniczenia spożywania 

posiłków i utraty masy ciała w ostatnich trzech 

miesiącach, mobilności pacjenta, występowania stresu 

psychologicznego czy ciężkiej choroby w ciągu ostatnich 

trzech miesięcy, a także oceny występowania zaburzeń 

neuropsychologicznych (w postaci depresji czy demencji). 

Część druga skali zawiera kolejne 12 pytań, które dotyczą 
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diety badanego (liczby spożywanych posiłków, spożycia 

białka, owoców i warzyw oraz płynów) i zdolności do 

samodzielnego odżywiania się. Obejmuje również pytania 

wymagające samooceny stanu odżywienia i stanu zdrowia 

badanego, w porównaniu do innych osób starszych w tym 

samym wieku. Uwzględnia kolejne pomiary 

antropometryczne (obwód ramienia i łydki) oraz miejsce 

zamieszkania badanego, liczbę pobieranych leków i ocenę 

występowania odleżyn/owrzodzeń. W pełnej wersji skali 

MNA można uzyskać maksymalnie 30 punktów, wynik 

poniżej 17 punktów wskazuje na niedożywienie, 

uzyskanie od 17 do 23,5 punktów świadczy o stanie 

zagrożenia niedożywieniem [8].W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowego stanu odżywienia (niedożywienie czy 

też ryzyko niedożywienia) zaleca się przeprowadzenie 

konsultacji dietetycznej.  

W tym miejscu należy wspomnieć, że do oceny 

ryzyka niedożywienia w praktyce klinicznej stosuje się 

także inne narzędzia m.in. skalę SGA (ang. Subjective 

Global Assessment, Subiektywna Globalna Ocena Stanu 

Odżywienia) czy MUST (ang. Malnutrition Universal 

Screening Tool, Uniwersalna Przesiewowa Metoda Oceny 

Niedożywienia). Podkreślić jednak należy, że w Europie 

najbardziej uznanym testem przesiewowym, zalecanym 

do powszechnego stosowania do oceny stanu odżywienia 

w geriatrii, ze względu na jego wysoką czułość tj. zdolność 

do wykrycia pacjentów z daną chorobą, jest właśnie skala 

MNA, opracowana przez trzech badaczy Vellasa, Guigoza  

i Garre’go w 1991 r., a opublikowana po raz pierwszy trzy 

lata poźniej tj. w 1994 [9,10]. Aktualnie jest ona dostępna 

w ponad 35 wersjach językowych – w tym również  

w polskojęzycznej [11]. Narzędzie to rekomendują m.in. 

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 

(A.S.P.E.N.), European Society for Parenteral and Enteral 

Nutrition (ESPEN), The International Academy of Nutrition 

and Aging (IANA), do powszechnego stosowania  

w populacji geriatrycznej. 

Leczenie niedożywienia – znaczenie doustnych 
suplementów pokarmowych 

W leczeniu niedożywienia początkowo stosuje się 

odpowiednio zbilansowaną dietę i wprowadzenie 

żywności fortyfikowanej w celu zwiększenia szans na 

uzupełnienie niezbędnych składników pokarmowych. Do 

coraz częściej wykorzystywanej metody leczenia 

dietetycznego należy stosowanie doustnych suplementów 

pokarmowych (ang. Oral Nutritional Supplements, ONS), 

które charakteryzują się dużą zawartością zarówno 

makro- jaki mikroelementów w stosunkowo małej 

objętości produktu [12]. Produkty o charakterze ONS 

stanowią część żywności medycznej specjalnego 

przeznaczenia znajdującej zastosowanie szczególnie  

w leczeniu niedożywienia czy stanu zagrożenia 

niedożywieniem. Do prowadzenia terapii żywieniowej 

wykorzystującej ONS uprawnieni są lekarze, dietetycy, 

farmaceuci i odpowiednio wykwalifikowane pielęgniarki. 

W doustnych suplementach pokarmowych skład może 

mieć charakter kompletny (zawierający wszystkie makro-  

i mikroskładniki) lub niekompletny (zawierający wybrane 

makro- i mikroskładniki). Wśród dostępnych produktów 

można wyróżnić preparaty standardowe i specjalne. 

Standardowe charakteryzują się zachowaniem proporcji 

składników pokarmowych zwykłej diety doustnej, 

natomiast specjalne uwzględniają wymagania żywieniowe 

wynikające z poszczególnych jednostek chorobowych (np. 

niewydolność nerek, cukrzyca, nowotwory). Z uwagi na 

skoncentrowanie energii i składników odżywczych 

w stosunkowo małej objętości produktu, doustne 

suplementy pokarmowe mogą stanowić w dużej części 

uzupełnienie standardowego żywienia. Dodatkowo 

charakteryzują się gotowością do spożycia bez 

wykonywania jakichkolwiek czynności kuchennych 

z możliwością mieszania ich z produktami naturalnymi czy 

nawet poddawania chłodzeniu lub ogrzewaniu.  

Warto dodać, że powyższe preparaty nie zawierają 

laktozy, glutenu, puryn i cholesterolu czyli składników 

przeciwwskazanych w niektórych zaburzeniach czy 

jednostkach chorobowych, nie tylko o podłożu 

metabolicznym. Oprócz tego, w zależności od  

wskazań klinicznych istnieje możliwość wyboru produktu  

z błonnikiem pokarmowym lub w  wersji bez 

wymienionego komponentu [13]. 

Doustne suplementy pokarmowe (ONS) w interwencjach 
żywieniowych u osób starszych z niedożywieniem lub 
jego ryzykiem 

W dalszej części niniejszego opracowania 

przedstawione zostały cztery badania naukowe  

z ostatnich 10 lat, w których to zastosowano ONS  

w leczeniu niedożywienia lub jego ryzyka rozpoznanego 

za pomocą skali MNA (pełnej wersji lub skróconej) u osób 

starszych w wieku 65 lat lub więcej. W opisie wyników 

uzyskanych w ramach wspomnianych badań skupiono się 

wyłącznie na tych związanych ze stanem odżywienia. 

W domu opieki geriatrycznej na Tajwanie 

przeprowadzono randomizowane, kontrolowane badanie, 

wykorzystujące metodę podwójnie ślepej próby, którego 

celem była ocena wpływu „opartej na potrzebach” 

interwencji żywieniowej na poprawę stanu odżywienia  

u instytucjonalizowanych osób starszych [14]. Do badania 

z wykorzystaniem ONS na bazie białka sojowego włączono 

92 osoby w wieku 65 lat i więcej. Osoby te wyraziły zgodę 

na udział w badaniu i spełniły następujące kryteria 

włączenia: uzyskały wynik w skali MNA<24  

pkt (świadczący o niedożywieniu lub jego ryzyku), miały 

wskaźnik masy ciała BMI ≤25 kg/m2, przebywały w domu 

opieki dłużej niż miesiąc, były zdolne do samodzielnego 

karmienia i żywione doustnie, wykazywały zdolność do 

poruszania się oraz nie miały zaburzeń funkcji 

poznawczych. Kryterium wyłączenia z badania była ostra 

choroba lub pobyt w szpitalu podczas etapu 

rekrutacyjnego. Badanych losowo przydzielono albo do 

grupy badanej (n=47), albo do grupy kontrolnej (n=45),  

a cała interwencja trwała 24 tygodnie. Badanie ukończyło 

43 uczestników z grupy interwencyjnej [przed 12 

tygodniem, 3 osoby zrezygnowały z udziału w badaniu 
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(powrót do domu), a 1 osoba zmarła] i 39 z grupy 

kontrolnej [przed 12 tygodniem, 4 osoby zrezygnowały  

z udziału w badaniu (powrót do domu), a 1 osoba zmarła, 

natomiast po 12 tygodniu trwania badania zmarła jeszcze 

1 osoba]. Uczestnikom z grupy badanej podawano raz na 

dobę (popołudniowa przekąska), w postaci ciepłego 

napoju, ONS na bazie białka sojowego (w porcji 50g, 

dostarczał on 250 kcal, 9,5 g białka, jak również zawierał 

niezbędne mikroelementy, szczegółowy opis tego 

preparatu podano tutaj [15]), z kolei osobom z grupy 

kontrolnej o tej samej porze posiłek o podobnej 

konsystencji i wyglądzie – najczęściej ciepłą zupę.  

Co cztery tygodnie u wszystkich uczestników 

przeprowadzano ocenę stanu odżywienia za pomocą 

pełnej wersji skali MNA, dokonywano pomiaru masy ciała 

i  kilku wskaźników antropometrycznych (wskaźnik masy 

ciała BMI, obwód ramienia, obwód łydki). Dodatkowo na 

początku badania, następnie w 12. i 24. tygodniu jego 

trwania pobierano krew do oznaczeń poziomu: albumin, 

cholesterolu całkowitego, hemoglobiny, hematokrytu  

i liczby limfocytów. 

 W badaniu założono, że podawanie ONS zostanie 

wstrzymane w przypadku uzyskania przez uczestników  

z grupy interwencyjnej, podczas kontroli stanu odżywienia 

(przeprowadzanej co 4 tygodnie), wyniku w skali MNA 

świadczącego o dobrym stanie odżywienia (24 punktów  

i więcej) lub gdy ich wskaźnik masy ciała BMI przekroczy 

wartość 24 kg/m2. Postępowanie to miało na celu 

zapobiec nadmiernemu odżywieniu osób starszych  

i ograniczyć koszty zaplanowanej suplementacji, zgodnie  

z ideą autorów, która polegała na interwencji opartej na 

potrzebach. Skutkiem tego z 43-osobowej grupy 

interwencyjnej tylko 30 uczestników zakwalifikowano do 

otrzymania ONS od pierwszego dnia interwencji. Kolejne 

8 osób spełniło kryteria do suplementacji ONS dopiero po 

pierwszej kontroli stanu odżywienia tj. po pierwszym  

4-tygodniowym okresie badania. Pozostałe 5 osób, ze 

względu na dobry stan odżywienia (wynik w skali MNA>24 

punktów lub BMI>24 kg/m2), nie zostało 

zakwalifikowanych do otrzymywania ONS przez cały okres 

trwania badania (tj. 24 tygodnie). Spośród 30. osób 

przyjmujących ONS od samego początku tylko  

17 uczestników otrzymywało ONS na bazie białka 

sojowego przez cały okres 24 tygodni. U pozostałych  

13 osób podawanie ONS zakończono wcześniej, po 

jednym lub kilku 4-tygodniowych cyklach badania.  

W wynikach zauważono, że interwencja żywieniowa  

u tych badanych istotnie wpłynęła na przyrost ich masy 

ciała (z 48,62±8,02 kg na początku, po 24. tygodniach 

odnotowano zmianę o +0,12±2,62 kg, p<0,05), podczas 

gdy w grupie kontrolnej parametr ten uległ istotnemu 

pogorszeniu (z 48,30±8,47 kg na początku, po  

24. tygodniach odnotowano zmianę o -1,27±3,03 kg). 

Ponadto w grupie interwencyjnej odnotowano istotny 

statystycznie wzrost wskaźnika BMI, zwiększenie obwodu 

ramienia, obwodu łydki oraz stężenia albumin  

i cholesterolu w surowicy krwi, co świadczyło o poprawie 

stanu odżywienia tych badanych (dla wszystkich 

wymienionych powyżej parametrów, w odniesieniu do 

wyników wyjściowych p<0,05). Należy podkreślić, że w 

grupie kontrolnej wszystkie powyższe parametry uległy 

pogorszeniu, zarówno w 12. jak i 24. tygodniu trwania 

badania. Dla pozostałych ocenianych parametrów 

biochemicznych tj. hemoglobiny, hematokrytu i liczby 

limfocytów nie odnotowano istotnych statystycznie zmian 

dla obu ocenianych grup. Niestety, autorzy badania nie 

dokonali powtórnej oceny stanu odżywienia uczestników 

po jego zakończeniu. Z kolei analiza uzyskanych wyników 

w zależności od początkowego stanu odżywienia 

uczestników z grupy interwencyjnej wykazała, że 

podawanie ONS na bazie białka sojowego osobom  

w ryzyku niedożywienia (wynik w skali MNA od 17-23,5 

pkt) wiązało się ze zwiększeniem obwodu ramienia  

i obwodu łydki oraz stężenia albumin w surowicy krwi, 

zarówno w 12. jak i w 24. tygodniu badania. Oprócz tego 

już po 12 tygodniach odnotowano u nich zwiększenie 

masy ciała, a w związku z tym także wzrost wartości 

wskaźnika BMI, a po 24. tygodniach jeszcze wzrost 

stężenia cholesterolu w surowicy krwi (p<0,05).  

Co ciekawe w przypadku osób, u których przed 

rozpoczęciem badania stwierdzono niedożywienie 

(uzyskanie w skali MNA≤16,5 pkt) nie odnotowano 

istotnych statystycznie zmian w ocenianych parametrach 

związanych ze stanem odżywienia (p>0,05). W związku  

z powyższym badacze stwierdzili, że oparta na potrzebach 

interwencja żywieniowa może być skuteczną i przydatną 

strategią dla poprawy stanu odżywienia u osób starszych  

z domów opieki, ale to osoby z ryzyka niedożywienia 

skorzystały z niej bardziej niż te, u których rozpoznano już 

niedożywienie. 

Podobną do wyżej opisanej interwencji 

przeprowadzono w Niemczech [16]. Od marca 2009 roku 

do maja 2010 roku w sześciu domach opieki geriatrycznej 

(znajdujących się na terenie dwóch niemieckich  

miast: Norymbega i Fuerth) przeprowadzono  

randomizowane, kontrolowane badanie oceniające wpływ  

12-tygodniowego podawania ONS o małej objętości na 

stan odżywienia, stan funkcjonalny i jakość życia osób 

starszych, u których to rozpoznano za pomocą skróconej 

wersji skali MNA niedożywienie lub jego ryzyko.  

W badaniu ustalono, że kryteriami wyłączenia będą: 

przewidywany pobyt w szpitalu dłuższy niż 1 tydzień, 

choroba nerek wymagająca dializowania, schyłkowa 

przewlekła choroba nerek, nietolerancja ONS stwierdzona 

przy wcześniejszych próbach podawania preparatów tego 

typu. Natomiast do kryteriów włączenia do zaplanowanej 

interwencji żywieniowej zaliczono: wynik w skali MNA<24 

punktów (świadczący o niedożywieniu lub jego ryzyku), 

wskaźnik BMI ≤22 kg/m2, zaobserwowane przez personel 

pielęgniarski zmniejszone spożycie żywności lub spadek 

masy ciała: ≥5% w ciągu 3 miesięcy lub  ≥10% w czasie  

6 miesięcy. Spośród 565 podopiecznych z sześciu domów 

opieki geriatrycznej, tylko 286 pensjonariuszy wyraziło 

zgodę na wykonanie badania przesiewowego, z których to 
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kryteria włączenia do interwencji żywieniowej spełniły 

tylko 182 osoby starsze. Jednakże świadomą zgodę na 

udział w powyższym badaniu wyraziło tylko 87 osób. 

Spośród nich, po zastosowaniu doboru losowego, do 

grupy interwencyjnej przydzielono 45 osób, zaś do grupy  

kontrolnej 42 osoby. Uczestnikom z grupy interwencyjnej, 

do standardowego żywienia obowiązującego na terenie 

placówki, przez okres 12 tygodni, dwa razy dziennie, 

podawano ONS o małej objętości i wysokiej 

energetyczności (preparat Fortimel Compact, objętość 

125 ml, 2,4 kcal/ml, 12 g białka i 300 kcal/butelkę, 

producent: Nutricia GmbH, Erlangen, Niemcy). Osoby  

z grupy kontrolnej, poza standardowym żywieniem, 

otrzymywały różnego rodzaju domowe przekąski lub ONS 

zlecone przez lekarza lub dostarczone przez członków 

rodziny.  Badanie ukończyło tylko 77 uczestników  

(w trakcie jego trwania 3 uczestników z grupy 

interwencyjnej i 7 z grupy kontrolnej zmarło). Przed 

rozpoczęciem interwencji żywieniowej, jak i po jej 

zakończeniu u wszystkich uczestników badania dokonano 

oceny stanu odżywienia za pomocą skali MNA-SF. Spośród 

innych parametrów związanych ze stanem odżywienia po 

12. tygodniach badania odnotowano, że masa ciała  

w grupie badanej uległa zwiększeniu średnio o 1,2 kg 

(p=0,001), z kolei w grupie kontrolnej zmniejszyła się  

o średnio 0,5 kg (p=0,210). Mimo przyrostu masy ciała  

w grupie interwencyjnej nie odnotowano istotnej 

statystycznie poprawy w stanie odżywienia ocenianym 

skalą MNA-SF (średnio wynik poprawił się o 1 punkt),  

z kolei w grupie kontrolnej średnio osiągany wynik nie 

uległ jakiejkolwiek zmianie. W wyniku przyrostu masy 

ciała, u osób z grupy interwencyjnej wartość wskaźnika 

BMI wzrosła średnio o 0,5 kg/m2 (p=0,002), natomiast  

w wyniku spadku masy ciała u osób z grupy kontrolnej 

zmalała średnio o 0,2 kg/m2 (p=0,206). Na podstawie 

uzyskanych wyników autorzy badania stwierdzili, że ONS 

o małej objętości, bogate w składniki odżywcze i energię 

powinny odgrywać istotną rolę zarówno w leczeniu, jak  

i w prewencji niedożywienia u osób w wieku podeszłym, 

ponieważ przyczyniają się do przyrostu masy ciała [16]. 

ONS o małej objętości lecz innym składzie 

(emulsja kwasu oleinowego i linolowego, o małej 

objętości tj. 30 ml, dostarczającej 120 kcal i 1,5g białka; 

Calogen Extra (Nutricia Advanced Medical Nutrition, 

Schiphol, Holandia) wykorzystano w kolejnym, szwedzkim 

badaniu, do którego to włączono 39 podopiecznych ze 

171 pensjonariuszy pięciu domów opieki geriatrycznej 

znajdujących się na ternie Sztokholmu [17]. Celem 

powyższego badania była ocena wpływu podawania ONS 

na stan odżywienia, profil kwasów tłuszczowych, apetyt 

oraz ilość spożywanych pokarmów wśród 

instytucjonalizowanych osób starszych. Za kryteria 

włączenia do badania uznano: wiek 65 lat lub więcej oraz 

zły stan odżywienia tj. niedożywienie lub jego ryzyko, 

rozpoznane za pomocą skali MNA-SF (wynik ≤11 pkt).  

Za kryteria wyłączenia z badania zaliczono: dobry stan 

odżywienia (wynik w skali MNA-SF od 12-14 punktów), 

wcześniejszą suplementację emulsją tłuszczową w okresie 

poprzedzającym badanie, zapalenie trzustki, zaburzone 

wchłanianie tłuszczów, każdą ciężką chorobę nie 

pozwalająca na uczestnictwo w badaniu, dysfagię, 

obecność zaburzeń funkcji poznawczych (wyniki od 0-2 

pkt według SPMSQ, z ang. Short Portable Mental Status 

Questionnaire), wskaźnik BMI≥28kg/m2 i w końcu  

brak zgody na udział w badaniu. Przeprowadzono  

badanie randomizowane, kontrolowane, w układzie 

naprzemiennym (z ang. crossover design). Uczestników 

zakwalifikowanych do udziału w badaniu przydzielono 

losowo do grupy rozpoczynającej od interwencji z ONS 

(grupa A) lub grupy otrzymującej standardową opiekę 

(grupa B), co nazwano pierwszą fazą badania. Uczestnicy  

z grupy A (n=19) rozpoczęli od 6-tygodniowej interwencji 

żywieniowej, podczas której trzy razy na dobę (o godz. 

8.00, 12.00 i 20.00) otrzymywali 30 ml emulsji tłuszczowej 

o smaku truskawkowym (łącznie 90ml, 360 kcal, 4,5g 

białka/dobę). Z kolei grupa B w tym samym czasie 

otrzymywała standardową opiekę zapewnianą na terenie 

danej placówki. Następnie po okresie 6. tygodni dla 

uczestników z grupy A wprowadzono 3-tygodniową 

przerwę (z ang. washout period, okres całkowitej 

eliminacji ONS z ustroju), zaś w grupie B rozpoczęto  

6-tygodniowe podawanie ONS – ta sama emulsja 

tłuszczowa, serwowana z zachowaniem identycznych 

warunków jak dla grupy A, co stanowiło drugą fazę 

badania. Po zakończeniu 3-tygodniowej przerwy dla 

uczestników z grupy A rozpoczęto dla nich 6-tygodniowy 

okres standardowej opieki (druga faza badania). Badanie 

ukończyło 14 osób z grupy A i 14 osób z grupy B.  

Po przeanalizowaniu obu faz badania autorzy odnotowali 

dla obu badanych grup (A i B) istotne statystycznie wyższe 

spożycie energii w ciągu dnia (średnio o 238±544 kcal), 

kolejno zwiększenie masy ciała (średnio 1,4±3,7 kg),  

z czym wiązał się wzrost wartości wskaźnika BMI (średnio 

o 0,5±1,3 kg/m2), a także poprawę apetytu. Niestety, 

autorzy badania nie dokonali powtórnej oceny stanu 

odżywienia uczestników po jego zakończeniu. Mimo  

to w podsumowaniu stwierdzili, że spożycie 

wysokoenergetycznych ONS o małej objętości jest dobrze 

tolerowane przez osoby starsze i może stanowić 

uzupełnienie diety standardowej, szczególnie w grupie 

osób, które wykazują brak apetytu i są zagrożone 

niedożywieniem lub już niedożywione [17]. 

Kolejne ciekawe badanie z użyciem ONS 

przeprowadzono w siedmiu domach opieki geriatrycznej 

we Francji (od stycznia 2010 roku do maja 2013 roku) 

[18]. Jego celem była ocena spożycia ONS w postaci 

wysokoenergetycznych i wysokobiałkowych ciastek 

(Protibis, Solidages, Francja, ciastka o nietypowej 

teksturze, które bez problemu mogą spożywać osoby 

bezzębne) na przyrost masy ciała u niedożywionych osób 

starszych powyżej 70 roku życia. Diagnozę niedożywienia 

stawiano, gdy osoba badana uzyskała wynik <17 pkt, do 

czego wykorzystano pełną wersję skali MNA.  Badanie 

zaplanowano na okres 6. tygodni. Przed jego 
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rozpoczęciem i w trakcie jego trwania, poza 

standardowym żywieniem obowiązującym w danym 

domu opieki geriatrycznej, niektórzy z uczestników 

przyjmowali także przepisane im wcześniej przez lekarza 

mleczne ONS. Autorzy interwencji zdecydowali,  

że preparaty te nie będą stanowić kryterium wyłączenia  

z badania. Wobec powyższego wyodrębniono cztery 

podgrupy: a) osoby bez jakiejkolwiek suplementacji),  

b) osoby stosujące mleczne ONS, c) osoby przyjmujące 

mleczne ONS i ONS w postaci ciastek, d) osoby 

przyjmujące ONS tylko w postaci ciastek. Uczestnicy  

z podgrup a i b stanowili grupę kontrolną, zaś z podgrup  

c i d grupę badaną. 6-tygodniową interwencję ukończyło 

175 badanych, z których 88 stanowiło grupę badaną, zaś 

pozostałe grupę kontrolną. Osobom w grupie badanej, 

codziennie przez 6 tygodni do śniadania i/lub posiłku  

w formie przekąski podawano 8 sztuk ciastek (1 ciastko: 

waga 6,5g, 30,5 kcal, 1,44g białka; 8 ciastek: waga 52g, 

244 kcal, 11,5g białka), przygotowanych z mąki pszennej, 

masła, białka mleka (kazeina), cukru, aromatu 

waniliowego, proszku do pieczenia i soli. Ocenę zmian  

w masie ciała dokonywano w 6. tj. ostatnim tygodniu 

badania, następnie po 10. tygodniach (tj. 1 miesiąc od 

zaprzestania podawania ONS w postaci ciastek) i po  

18. tygodniach (tj. 3 miesiące od zaprzestania podawania 

ONS w postaci ciastek). Już w 6. tygodniu badania, przed 

zakończeniem stosowania ONS w postaci ciastek, 

zauważono znaczący przyrost masy ciała w grupie 

interwencyjnej w porównaniu do grupy kontrolnej, dla 

której to odnotowano spadek (odpowiednio +1,6 vs. -

0,7%, p=0,038). W kolejnych pomiarach masy ciała 

zaobserwowano podobną tendencję tj. +3,0% dla 

uczestników z grupy badanej vs. -0,2% dla osób z grupy 

kontrolnej, p=0,025), a 3 miesiące po zakończeniu 

interwencji odpowiednio +3,9 vs. -0,9%, p=0,003). 

Badacze po analizie uzyskanych wyników stwierdzili, że 

zastosowanie ONS w postaci ciastek pozytywnie wpłynęło 

na przyrost masy ciała u niedożywionych osób starszych. 

Podkreślili również, że innowacyjna tekstura doustnych 

suplementów pokarmowych w formie stałej tj. ciastek,  

w porównaniu do ogólnodostępnych i najczęściej 

stosowanych płynnych ONS, zwiększa przyjemność z ich 

stosowania, dzięki możliwości chrupania i żucia, czego 

najczęściej zostają pozbawione bezzębne osoby 

 starsze [18]. 

Podsumowanie 

W wielu badaniach wykazano, że populacja osób 

starszych jest szczególnie narażona na niedożywienie  

i jego ryzyko, a znaczne rozpowszechnienie w tej grupie 

wiekowej obu tych problemów wskazuje na potrzebę 

diagnostyki przesiewowej w kierunku wspomnianych 

zaburzeń stanu odżywienia. W oparciu o przedstawione 

wyniki badań naukowych można stwierdzić, że ONS 

powinny stanowić podstawę interwencji żywieniowej  

u osób w ryzyku niedożywienia, które odnoszą więcej 

korzyści niż osoby z już rozpoznanym niedożywieniem 

 – choć i u tych drugich najczęściej obserwuje się przyrost 

masy ciała. Ponieważ rynek doustnych suplementów 

pokarmowych zwiększa swoją ofertę, w interwencji 

żywieniowej można wykorzystywać już nie tylko ONS  

w formie płynnej, ale też te w formie stałej np. w postaci 

ciastek (choć te nie są jeszcze dostępne w naszym kraju). 

Podkreślić należy, że wczesne wprowadzenie leczenia 

żywieniowego, odbywającego się pod kontrolą zarówno 

dietetyka i lekarza, jest niezwykle ważne, bowiem może 

przywrócić prawidłowy stan odżywienia, który to stanowi 

ważny komponent zdrowia, niezależności i jakości życia 

również u osób w wieku podeszłym. 

 
Dane do korespondencji: 
lic. Alina Niezgódka 

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Gerontologicznej 

Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

os. Rusa 55,  

61–245 Poznań 

tel: (+4861) 8738303 

email:niezgodkaalina@gmail.com 

 

Konflikt interesów/ Conflict of interest 

Brak/None 

 

 

Piśmiennictwo: 
1. Wojszel ZB: Niedożywienie i dylematy leczenia żywieniowego w geriatrii. Postępy Nauk Medycznych 2011;24(8):649-657.  
2. De La Montana J, Miguez M: Suitability of the short-form Mini Nutritional Assessment in free-living elderly people in the 

northwest of Spain. J Nutr Health Aging, 2011; 15: 187 - 191 
3. Krzymińska-Siemaszko R, Mossakowska M, Skalska A, Klich-Rączka A, Tobis S, Szybalska A, Cylkowska-Nowak M, Olszanecka-

Glinianowicz M, Chudek J, Wieczorowska-Tobis K: Social and economic correlates of malnutrition in Polish elderly population:  
The results of PolSenior study. J Nutr Health Aging 2015;19(4):397-402. 

4. Wojszel ZB: Determinants of nutritional status of older people in long-term care setting on the example of the nursing home  
in Białystok. Adv Med Sci 2006; (51): 168-73. 

5. Christensen K, Doblhammer G, Rau R: Ageing population: the challenges ahead. Lancet 2009; 374: 1196-1208. 
6. Phillips MB, Foley AL, Barnard R. et al: Nutritional screening in community dwelling older adults: a systematic literature review. 

Asia Pac J Clin Nutr 2010; 19(3): 440-449. 

7. Macintosh C, Morley J, Chapman I: The anorexia of aging. Nutrition, 2000; 16: 983- 985. 
8. Krzymińska-Siemaszko R, Wieczorowska-Tobis K: Ewolucja oceny niedożywienia u starszych chorych przy użyciu kwestionariusza 

MNA. Geriatria 2012;(6):139-143.  



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2017;3(3):17-22 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

22 

 
PRACA POGLĄDOWA 

 

9. Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ: Mini Nutritional Assessment: A practical assessment tool for grading the nutritional state of elderly 
patients. Facts Res Gerontol, 1994; (4Suppl) 2: 15-59. 

10. Krzymińska-Siemaszko R, Wieczorowska-Tobis K: Ewolucja oceny niedożywienia u starszych chorych przy użyciu kwestionariusza 

MNA. Geriatria 2012;(6):139-143.  
11. MNA Forms: http://www.mna-elderly.com/mna_forms.html , data wejścia: 20.11.2017 

12. Kanikowska A, Swora-Cwynar E, Kargulewicz A, Grzymisławski M: Niedożywienie w wieku podeszłym-niedoceniony problem 
kliniczny. Geriatria 2015;(9):31-38. 

13. Kłęk S, Jarosz J, Jassem J, Kapała A, Krawczyk J, Krzakowski M, Misiak M, Szczepanek K: Polskie Rekomendacje Żywienia 
Dojelitowego i Pozajelitowego w Onkologii — część II: żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe). Onkologia 

w praktyce klinicznej 2013;9(6):209-215.  
14. Lee LC, Tsai AC, Wang JY, Hurng BS, Hsu CH, Tsai HJ: Need-based intervention is an effective strategy for improving the 

nutritional status of older people living in a nursing home. International Journal of Nursing Studies 2013;50(12):1580-1588. 

15. Appendix A. Supplementary data, http://www.journalofnursingstudies.com/article/S0020-7489(13)00104-1/fulltext#sec0080, 
data wejścia: 20.11.2017 

16. Stange I, Bartram M, Liao Y, Poeschl K, Kolpatzik S, Uter W, Sieber C, Stehle P, Volkert D: Effects of a Low-Volume, Nutrient- and 
Energy-Dense Oral Nutritional Supplement on Nutritional and Functional Status: A Randomized, Controlled Trial in Nursing 

Home Residents. JAMDA 2013;14:628.e1-628.e8 
17. Tylner S, Cederholm T, Faxén-Irving G: Effects on Weight, Blood Lipids, Serum Fatty Acid Profile and Coagulation by an Energy-

Dense Formula to Older Care Residents: A Randomized Controlled Crossover Trial. JAMDA 2016;17:275.e5-275.e11. 
18. Pouyssegur V, Brocker P, Schneider SM, Philip JL, Barat P, Reichert E, Breugnon F, Brunet D, Civalleri B, Solere JP, Bensussan L, 

Lupi-Pegurier L:An innovative solid oral nutritional supplement to fight weight loss and anorexia: open, randomised controlled 

trial of efficacy ininstitutionalised, malnourished older adults. Age and Ageing 2015;44:245-251. 
 

 


