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Streszczenie 
Niedożywienie to niekorzystny stan odżywienia wynikający z niewystarczającej podaży energii, białka a także 
mikroskładników. Choć znane są negatywne konsekwencje niedożywienia, wciąż jest ono zbyt rzadko rozpoznawane  
i właściwie diagnozowane. Mając na uwadze brak konsensusu dotyczącego standardów diagnostyki niedożywienia,  
w styczniu 2016 roku Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) podjęła działania w celu ich ujednolicenia.  
W niniejszej pracy przedstawione zostało stanowisko GLIM wobec postępowania diagnostycznego niedożywienia  
u osób starszych. W wyniku obrad tej grupy ustalono, że diagnostyka niedożywienia powinna przebiegać dwuetapowo. 
Pierwszy etap powinna stanowić ocena ryzyka wystąpienia niedożywienia, przeprowadzona przy użyciu jednego  
z zatwierdzonych narzędzi przesiewowych. Drugim etapem diagnostyki niedożywienia powinno być potwierdzenie jego 
wystąpienia oraz ocena stopnia jego nasilenia. 
 
Słowa kluczowe: niedożywienie, osoby starsze, diagnostyka, badania przesiewowe 
 
Malnutrition is an unfavorable state of nutrition resulting from insufficient supply of energy, protein and micro-
nutrients. Although the negative consequences of malnutrition are known, it is still rarely and properly diagnosed.  
Due to the lack of consensus on the standards of diagnosis of malnutrition, the Global Leadership Initiative  
on Malnutrition (GLIM) was convened in January 2016. This paper presents the position of GLIM in the diagnosis  
of malnutrition in the elderly. As a result of the GLIM debate, it was agreed that the diagnosis of malnutrition should 
proceed in two stages. The first stage should be an assessment of the risk of malnutrition, carried out using  
one of the approved screening tools. The second stage should be confirmation of the occurrence of malnutrition and 
the assessment of its severity. 
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Wprowadzenie 
Niedożywienie to niekorzystny stan odżywienia 

wynikający z niewystarczającej podaży energii, białka  
a także mikroskładników [1]. Jednocześnie wiele chorób 
(m.in. celiakia, nieswoiste choroby zapalne jelit, zespół 
krótkiego jelita) przyczyniają się do zaburzeń wchłaniania 
poszczególnych składników lub zwiększenia strat  
w wyniku nadmiernego katabolizmu (m.in. choroba 
nowotworowa, przewlekły stan zapalny) [2,3]. 
Niedożywienie, podobnie jak otyłość jest problemem 
ogólnoświatowym, jego występowanie wiąże się  
z większym ryzykiem hospitalizacji i wzrostem kosztów 
leczenia oraz śmiertelności. Choć znane są negatywne 
konsekwencje niedożywienia, wciąż jest ono zbyt rzadko 
rozpoznawane i właściwie diagnozowane. Mając  
na uwadze brak konsensusu dotyczącego standardów 
diagnostyki niedożywienia, w styczniu 2016 roku podczas 
konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Żywienia 
Pozajelitowego i Dojelitowego (ASPEN, ang. American 
Society of Parentereal and Enteral Nutrition ), powołano 
Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) w celu 
ich ujednolicenia [2].  

Niedożywienie w starości 
Osoby starsze są grupą szczególnie narażoną na 

wystąpienie niedożywienia i jego ryzyka. Jest to związane 
z takimi czynnikami jak: 

 zmiany fizjologiczne, m.in. osłabienie zmysłu 
smaku i zapachu przekładające się na 
zmniejszenie apatytu, braki w uzębieniu 
powodujące trudności z gryzieniem i żuciem 
twardych pokarmów, zaburzenie perystaltyki 
jelit, spłaszczenie kosmków jelitowych 
przekładające się na gorsze wchłanianie w jelicie 
cienkim; 

 utrata pełnej sprawności ruchowej wpływająca 
na problemy w codziennym przygotowywaniu 
posiłków lub wykonywaniu zakupów 
spożywczych; 

 zmiany psychospołeczne, m.in. samotność, 
pogorszenie nastroju, izolacja społeczna; 

 zaburzenia funkcji poznawczych, demencja [4]. 
Niestety, podobnie jak w ogólnej populacji, niedożywienie 
w starości jest wciąż za rzadko diagnozowane. Jednej  
z przyczyn tej sytuacji należy upatrywać w braku 
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spójnego, konkretnego standardu, mówiącego jak tego 
dokonywać w warunkach klinicznych. W niniejszej pracy 
przedstawione zostało stanowisko GLIM wobec 
postępowania diagnostycznego niedożywienia u osób 
starszych. 

W skład grupy GLIM weszli przedstawiciele 
światowych organizacji zajmujących się niedożywieniem, 
takich jak: ASPEN, Europejskie Towarzystwo Żywienia 
Pozajelitowego i Dojelitowego (ESPEN, ang. European 
Society of Parenteral and Enteral Nutrition),  
Latyno-Amerykańska Federacja Żywienia Pozajelitowego  
i Dojelitowego (FELANPE, ang. Latin American Federation 
of Parenteral and Enteral Nutrition) oraz Towarzystwo 
Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Azji (PENSA, ang. 
Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia). 

Pierwsze spotkanie ekspertów GLIM odbyło się we 
wrześniu 2016 roku podczas konferencji ESPEN, która 
odbyła się w Kopenhadze. Głównym celem działań stało 
się opracowanie jednorodnych standardów diagnostyki 
niedożywienia na całym świecie. Jednocześnie ustalono, 
że używane narzędzia powinny być łatwe i możliwe do 
zastosowania przez pracowników służby zdrowia  
w warunkach klinicznych. Ostateczny konsensus został 
osiągnięty w styczniu 2018 roku [2].  

Diagnostyka niedożywienia zgodnie z wytycznymi GLIM 
W wyniku obrad ekspertów GLIM ustalono, że 

diagnostyka niedożywienia powinna przebiegać 
dwuetapowo. Pierwszy etap powinna stanowić ocena 
ryzyka wystąpienia niedożywienia, przeprowadzona przy 
użyciu jednego z zatwierdzonych narzędzi przesiewowych. 
Drugim etapem diagnostyki niedożywienia powinno być 
potwierdzenie jego wystąpienia oraz ocena stopnia jego 
nasilenia [2]. 

Etap pierwszy – narzędzia przesiewowe 
Od stycznia 2012 roku w Polsce na wszystkich 

oddziałach szpitalnych, z wyłączeniem szpitalnych 
oddziałów ratunkowych, koniecznym jest 
przeprowadzenie oceny stanu odżywienia 
przyjmowanego pacjenta [5]. W praktyce wykorzystywane 
są dwie skale przesiewowe: NRS-2002 (ang. Nutritional 
Rating Scale), która wydaje się być lepsza do oceny stanu 
odżywienia osób starszych, gdyż dodatkowo punktowany 
jest wiek powyżej 70 lat oraz SGA (ang. Subiective Global 
Assessment). Na oddziałach geriatrycznych 
wykorzystywana jest również skala MNA (ang. Mini 
Nutritional Assessment) jako część Całościowej Oceny 
Geriatrycznej (COG). Poza wymienionymi powyżej skalami 
na świecie często wykorzystywana jest skala MUST  
(ang. Malnutrition Universal Screening Tool) 
rekomendowana przez British Association for Parenteral 
and Enteral Nutrition (BAPEN). W Tabeli 1. (poniżej) 
przedstawiono kryteria diagnostyczne ujęte  
w poszczególnych skalach z uwzględnieniem podziału  
na przyczyny wystąpienia niedożywienia oraz kryteria 
fenotypowe. 
 

Etap drugi – potwierdzenie wystąpienia oraz ocena 
nasilenia niedożywienia 

Wyróżniono pięć kryteriów diagnostyki 
niedożywienia – trzy fenotypowe: 

 niezamierzona utrata masy ciała 

 obniżony wskaźnik BMI 

 obniżona masa mięśniowa 
oraz dwa etiologiczne: 

 zmniejszenie przyjmowania pokarmów lub ich 
wchłaniania 

 występowanie chorób obciążających lub stan 
zapalny 

Niezamierzona utrata masy ciała 
Przyjęto, że punktowanym kryterium 

niezamierzonej utraty masy ciała będzie utrata >5% masy 
ciała w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających 
badanie lub >10% masy ciała w okresie dłuższym niż 6 
miesięcy. Dla poszczególnych skal diagnoza i nasilenie 
niedożywienia zostały przedstawione następująco: 
NRS-2002, utrata masy ciała na poziomie: 

 >5% w ostatnich 3 miesiącach – niedożywienie 
łagodne 

 >5% w ostatnich 2 miesiącach – niedożywienie 
umiarkowane 

 >5% w ostatnim miesiącu – niedożywienie ciężkie 
SGA, utrata masy ciała na poziomie: 

 5-10% w ostatnich 6 miesiącach – niedożywienie 
umiarkowane 

 >10% w ostatnich 6 miesiącach – niedożywienie 
ciężkie 

MNA, utrata masy ciała na poziomie: 

 1-3 kg w ostatnich 3 miesiącach – niedożywienie 
lekkie 

 nieznana – niedożywienie umiarkowane 

 >3kg w ostatnich 3 miesiącach – niedożywienie 
ciężkie 

MUST, utrata masy ciała na poziomie: 

 5-10% w ostatnich 3-6 miesiącach – 
umiarkowane ryzyko niedożywienia 

 >10% w ostatnich 6 miesiącach – wysokie ryzyko 
niedożywienia [2]. 

Wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index) 
Wskaźnik BMI (definiowany jako masa ciała 

podzielona przez wzrost podniesiony do kwadratu 
[kg/m2]) wydaje się być najprostszym do zbadania 
kryterium rozpoznania niedożywienia. Niestety w wielu 
przypadkach klinicznych jego pożądany wynik tj. 18,5-
24,99 kg/m2, niekoniecznie oznacza prawidłowy stan 
odżywienia. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku kobiet 
w ciąży, osób z licznymi obrzękami lub wodobrzuszem,  
czy osób starszych. U tych ostatnich, w procesie starzenia 
występuje obniżenie beztłuszczowej masy ciała, w tym 
tkanki mięśniowej, przy jednoczesnym wzroście poziomu 
tkanki tłuszczowej. Należy również podkreślić, że definicja 
prawidłowej masy ciała u osób starszych różni się od 
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proponowanej dla osób poniżej 65 roku życia.  
Już we wcześniejszych badaniach sugerowano, że u osób 
powyżej 65 roku życia wskaźnik ten powinien być wyższy. 
Do tej pory uważano, że najlepszym przedziałem byłby 
zakres od 22 do 27 kg/m2 [6], jednak proponowane były 
również przedziały od 24 do 29 kg/m2 a nawet  
27-30 kg/m2 [7-8]. Pomimo dyskusji nad zasadnością 
uznania wskaźnika BMI jako jednego z kryteriów 
diagnostycznych niedożywienia, eksperci GLIM włączyli go 
do opracowanych przez siebie standardów i 
zarekomendowali, że u osób powyżej 70. roku życia  
BMI < 22kg/m2 stanowić będzie jedno z kryteriów 
rozpoznawania niedożywienia.  

Obniżona masa mięśniowa 
W praktyce klinicznej badanie masy mięśniowej 

jest wciąż zbyt rzadko przeprowadzane. Wiąże się to z 
jednej strony z niewystarczającą wiedzą i świadomością 
na temat zmian składu ciała zachodzących w procesie 
normalnego starzenia oraz ich zwiększonego tempa 
wynikającego  (np. z wielochorobowości czy 
niepełnosprawności),  z drugiej strony z relatywnie 
wysokimi kosztami aparatur niezbędnych do wykonania 
pomiarów. W praktyce klinicznej parametr ten można 
ocenić za pomocą metody DEXA (absorpcjometria dwóch 
wiązek promieni rentgenowskich o różnych energiach, 
ang. dual-energy  x-ray absorptiometry) lub BIA 
(bioimpedancja elektryczna, ang. Bioelectrical Impedance 
Analysis). W naszym kraju metodę DEXA wykorzystuje się 
przede wszystkim do oceny ryzyka osteoporozy. 
Korzystanie z tego typu aparatury wymaga specjalnych 
kwalifikacji, a sam koszt badania jest stosunkowo drogi.  
Z kolei metodę BIA powszechnie wykorzystują dietetycy w 
swoich gabinetach. Jednakże nie zawsze skupiają się oni 
na ocenie masy mięśniowej. Istnieje potrzeba 
popularyzacji obu tych metod w naszym kraju.  

Wiadomym jest jednak, że wraz z wiekiem 
dochodzi do spadku zarówno masy, jak i siły mięśniowej. 
Już od ok. 40 roku życia dochodzi do ubytku masy 
mięśniowej na poziomie 5% na dekadę [9], natomiast siła 
mięśniowa pomiędzy 50 a 60 rokiem życia maleje o 15%, 
a po 60 roku życia spadek ten dodatkowo przyspiesza 
[10].  
 W przedstawianych standardach GLIM 
uwzględniono spadek masy mięśniowej, jako jedno z 
kryteriów rozpoznawania niedożywienia. Nie ustalono 
jednak jak właściwie definiować i mierzyć obniżoną masę 
mięśniową. Zalecana jest metoda DEXA lub inne metody 
takie, jak metoda BIA, tomografia komputerowa lub 
rezonans magnetyczny. Jednak ze względu na koszty 
związane z wymienionymi metodami, eksperci GLIM 
dopuścili również możliwość stosowania pomiarów 
antropometrycznych (co znajduje wykorzystanie w skali 
MNA – mierzy się w niej obwód ramienia i łydki). Eksperci 
GLIM zauważyli, że spadek masy mięśniowej najczęściej 
wiąże się ze spadkiem siły mięśniowej, dlatego też 
dopuszczono ocenę siły mięśniowej (np. siłę uścisku dłoni 

za pomocą badania dynamometrem ręcznym), jako 
alternatywę w przypadku braku możliwości oceny  
masy mięśniowej. W Tabeli 2. (poniżej) przedstawiono 
punkty odcięcia rekomendowane przez ekspertów GLIM 
do interpretacji niskiej masy mięśniowej. 

Zmniejszenie przyjmowania pokarmów lub wchłaniania 
Ograniczenie przyjmowania pokarmów zaliczono 

do etiologicznych kryteriów diagnostyki niedożywienia. 
Upatruje się wiele przyczyn takiego stanu m.in.: zły stan 
jamy ustnej (np. braki w uzębieniu), dysfagia, dysfunkcje 
jelit, depresja, anoreksja, skutki uboczne przyjmowanych 
leków lub niesprawność funkcjonalna wymagająca 
pomocy ze strony osób trzecich. Nie budzi wątpliwości, że 
na wymienione wyżej czynniki szczególnie narażone są 
osoby starsze. Zaburzenia wchłaniania związane są  
z występowaniem takich chorób jak: zespół krótkiego 
jelita, nieswoiste choroby zapalne jelit, ale także ze 
stanem po operacji bariatrycznej. Eksperci GLIM pokazali, 
jak powinno się interpretować ograniczenie spożywania 
pokarmów w poszczególnych skalach przesiewowych: 
W skali NRS-2002 ograniczenie przyjmowania pokarmów 
na poziomie: 

 25-50% w ostatnim tygodniu – niedożywienie 
lekkie 

 40-75% w ostatnim tygodniu – niedożywienie 
umiarkowane 

 >75% w ostatnim tygodniu – niedożywienie 
ciężkie 

W skali SGA, ograniczenie przyjmowania pokarmów, 
rozumiane jako: 

 "stanowcze ograniczenie" – niedożywienie 
umiarkowane 

 ciężki deficyt – niedożywienie ciężkie 
W skali MNA, ograniczenie przyjmowania pokarmów, 
rozumiane jako: 

 ograniczona utrata apetytu w ostatnich  
3 miesiącach – umiarkowane niedożywienie 

 silna utrata apetytu w ostatnich 3 miesiącach 
 – ciężkie niedożywienie 

W skali MUST, ograniczenie przyjmowania pokarmów 
rozumiane jaki: 

 choroba o ostrym przebiegu przebiegająca  
z nieprzyjmowaniem pokarmów przez więcej  
niż 5 dni – wysokie ryzyko niedożywienia [2]. 

Występowanie chorób przewlekłych lub stanu zapalnego 
Stan zapalny lub przewlekła choroba przyczyniają 

się do zwiększonego wydatku energetycznego, a także do 
zwiększonego katabolizmu mięśniowego, przez co mogą 
wpływać zarówno na ogólną utratę masy ciała, jak i na 
utratę masy mięśniowej osoby chorej. W każdym  
z przedstawionych powyżej narzędzi przesiewowych, 
obecność stanu zapalnego lub przewlekłej choroby 
uznane zostało za istotne kryterium etiologiczne 
niedożywienia [2].  
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Podsumowanie 
Rozpoznanie niedożywienia powinno opierać się  
na zdiagnozowaniu co najmniej jednego z kryteriów 
fenotypowych oraz jednego z kryteriów etiologicznych. 
Członkowie GLIM zaznaczają, że pomimo iż do oceny 
nasilenia niedożywienia wystarczy jedynie ocena 
kryteriów fenotypowych, to znajomość czynników 
etiologicznych jest konieczna do podjęcia odpowiedniej 
interwencji leczniczej, w tym dietetycznej. Wymienione 
skale i narzędzia służące do diagnozy i oceny nasilenia 
niedożywienia są rozwiązaniami tanimi i łatwymi do 
zastosowania  w warunkach klinicznych, dlatego powinny 
być one wykorzystywane zarówno w praktyce klinicznej, 
jak  i w badaniach naukowych. 
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Tabela 1.Przegląd istniejących podejść stosowanych w badaniach przesiewowych i ocenie niedożywienia 
 (na podstawie [2]) 

 NRS-2002 SGA MNA MUST 

Etiologia 

Ograniczenie przyjmowania posiłków + + + + 

Choroba przewlekła lub stan zapalny + + + + 

Objawy 

Anoreksja - + + - 

Osłabienie / wyniszczenie - + + - 

Kryteria fenotypowe 

Utrata masy ciała + + + + 

Wskaźnik masy ciała BMI 
(ang. Body Mass Index) 

+ - + + 

Beztłuszczowa masa ciała/ masa 
mięśni szkieletowych (w oryginale 
lean/ fat free/ muscle mass) 

- + + - 

Masa tkanki tłuszczowej - + - - 

Obrzęki / wodobrzusze - + - - 

Funkcja mięśni np. siła mięśniowa - + - - 
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Tabela 2.Przykłady rekomendowanych progów do oceny zmniejszonej masy mięśniowej (na podstawie [2]) 
 

Wskaźnik niskiej masy mięśniowej Kobiety Mężczyźni 

Appendicular Skeletal Muscle Index 
(ASMI [kg/m2]) definiowany jako 
suma beztłuszczowej masy kończyn 
podzielona przez wzrost 
podniesiony do kwadratu 

<5,25 kg/m2 
(<6,0kg/m2 wg EWGSOP*) 

<7,26 kg/m2 
(<7,0 kg/m2wg EWGSOP*) 

Fat free mass index (FFMI, kg/m2) 
definiowany jako beztłuszczowa 
masa ciała podzielona przez wzrost 
podniesiony do kwadratu 

<15,0 kg/m2 <17,0 kg/m2 

Appendicular lean mass (ALM 
[kg/m2]) tj. suma beztłuszczowej 
masy kończyn 

<14,1 kg/m2 <21,4 kg/m2 

* Europejska Grupy roboczej ds. Sarkopenii u osób starszych, ang. European Working Group on Sarcopenia in Older 
People

 


