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ŻURAWINA W ŻYWIENIU OSÓB STARSZYCH 
 
Cranberries in the nutrition of the older people  
 
 
mgr inż. PAULINA NOWACZYK 
 

Katedra Higieny Żywienia Człowieka 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
 
 

Streszczenie 
Medycyna ludowa wykorzystywała żurawinę jako remedium na dolegliwości takie jak: zakażenia układu moczowego, 
dolegliwości przewodu pokarmowego, przeziębienie i dychawica, febra, szkorbut, ból głowy czy dolegliwości kobiece. 
Owoce żurawiny swoje potencjalne właściwości prozdrowotne zawdzięczają obecności witaminy C oraz unikatowemu 
profilowi związków fenolowych, w tym zawartości proantocyjanidyn typu A oraz frakcji nazywanej niepodlegającym 
dializie materiałem o wysokiej masie cząsteczkowej. W badaniach na modelach in vitro potwierdzono potencjalną 
przydatność produktów z żurawiny w profilaktyce i wspomaganiu leczenia nawracających zakażeń układu moczowego 
(ZUM), choroby wrzodowej żołądka i chorób jamy ustnej. Z kolei badania kliniczne z wykorzystaniem spożywczych 
produktów żurawinowych prowadzone na populacji osób starszych są do tej pory nieliczne. Najbardziej intensywnie 
badanym produktem był napój żurawinowy o zawartości soku żurawinowego około 27-54% i słodzony sztucznymi 
substancjami słodzącymi. Napój taki spożywany przez osoby starsze w ściśle określonych ilościach i przez odpowiedni 
okres czasu może przyczyniać do redukcji epizodów bezobjawowych ZUM, poprawy parametrów gospodarki 
węglowodanowej, statusu zapalnego i prooksydacyjno-antyoksydacyjnego ustroju oraz wspomagać erydykację bakterii 
E. coli.  Niemniej, w każdym z tych aspektów, jak również w odniesieniu do chorób jamy ustnej, wymagane są dalsze 
badania kliniczne. W przypadku osób stosujących na stałe określone leki, konieczna jest weryfikacja ewentualnych 
interakcji pomiędzy składnikami leków a składnikami owoców żurawiny i ich przetworów, w szczególności w odniesieniu 
do leków stosowanych w terapii przeciwzakrzepowej czy nadciśnieniu tętniczym. Ostrożność powinny zachować także 
osoby z kamicą szczawianową. W świetle obecnych dowodów naukowych osobom starszym można zalecać spożywanie 
żurawiny i jej przetworów, szczególnie napoju żurawinowego, jako elementu urozmaiconej diety, z zastrzeżeniem 
unikania produktów z zawartością cukru dodanego.  
 
Słowa kluczowe: żurawina, żywienie, starość 
 

Summary 
Holk medicine has been using cranberries as a remedy for urinary tract infection, gastrointestinal tract disorders, cold, 
fever, scurvy, head ache and feminine ailments. The fruit owes its pro-health properties to vitamin C content, and what 
is probably even more important, to the unique profile of phenolic compounds. With respects to phenolic compounds, 
the content of type A proanthocyanidins and non-dialyzable high-molecular weight material need to be stressed out. 
Many in vitro studies confirmed the possible usefulness of cranberry in urinary tract infections, stomach ulcers or oral 
diseases prophylaxis and treatment. However, there is very little evidence from in vivo clinical trials with elderly people. 
The most widely studied cranberry product is cranberry beverage containing 27-54 % of cranberry juice, sweetened with 
artificial sweeteners. The beverage consumed by older people in strictly specified amounts and by adequate period of 
time is supposed to reduce the number of episodes of asymptotic urinary tract infections, improve parameters  
of carbohydrate metabolism, inflammation and prooxidative-antioxidative status, as well as to support the eradication 
of E. coli. With regard to all of the mentioned above health issues and to oral diseases, further clinical investigations  
are needed. When considering cranberry products as a therapeutic measure, the interactions between the drugs 
compounds and cranberries compounds must be taken into account. It is particularly important in case of antithrombo-
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tic therapy and high blood pressure treatment.. The caution should also be taken by patients with oxalate kidney stones. 
Currently available scientific evidences allow to advise elderly people to consume cranberry products, especially 
cranberry beverage, as an element of diversified, well-balanced diet. Simultaneously, cranberry products containing 
added sugar should be avoided.  
 
Keywords: cranberries, nutrition, old age 

 
 
Wstęp 

Żurawina jest jednym z zaledwie trzech rodzimych dla 
Ameryki Północnej owoców, które są obecnie uprawiane 
na szeroką skalę. Owoce te miały zapewniać przetrwanie 
rdzennym mieszkańcom Ameryki przez setki lat. 
Znajdowały one szerokie zastosowanie jako środek 
konserwujący żywność (np. do produkcji wysokobiałkowej 
przekąski nazywanej pemmikan) oraz w medycynie 
ludowej [1]. Najbardziej bodaj znanym zastosowaniem 
żurawiny jest jej potencjalne wykorzystanie w profilaktyce 
i leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego. 
Henslowa w publikacji z roku 1979 dotyczącej badań nad 
wiedzą ludową o roślinach wrzosowatych i odnoszącej się 
do praktyk stosowanych w minionych stuleciach, podaje, 
że żurawina znajdowała zastosowanie w dolegliwościach 
przewodu pokarmowego, przeziębieniu i dychawicy, 
febrze, szkorbucie, bólu głowy i dolegliwościach kobiecych 
[2]. W stanie naturalnym w Polsce występują dwa gatunki 
żurawiny – żurawina błotna i znacznie rzadziej występująca 
– żurawina drobnolistkowa. Największe znaczenie 
przetwórcze ma jednak, pochodząca z Ameryki Północnej  
i będąca dziś podstawowym gatunkiem uprawnym – 
żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon) [3, 4].  

Żurawina, tak jak i wiele innych naturalnych 
surowców roślinnych, przeżywa obecnie swój renesans,  
a jej prawdopodobne działanie konserwujące [5, 6] oraz 
działanie prozdrowotne, w szczególności w odniesieniu do 
zakażeń układu moczowego (ZUM), choroby wrzodowej 
żołądka, chorób jamy ustnej czy wpływu na stan zapalny  
i status proooksydacyjno-antyoksydacyjny ustroju,  
są intensywnie weryfikowane w odpowiednio projekto-
wanych badaniach eksperymentalnych na modelach in 
vitro i in vivo. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie 
krótkiej charakterystyki składu chemicznego owoców 
żurawiny i wskazanie składników odpowiedzialnych za ich 
potencjalne działanie prozdrowotne, ocena przydatności 
wykorzystania owoców żurawiny we wspomaganiu 
leczenia wybranych jednostek chorobowych ze 
szczególnym uwzględnieniem populacji osób starszych 
oraz ocena bezpieczeństwa stosowania żurawiny i jej 
przetworów. 

 
 

 
 
Skład chemiczny owoców żurawiny 

Ze względu na wysoką zawartość wody (80%), świeże 
owoce żurawiny są surowcem o niskiej wartości 
energetycznej. Zwierają one niewielką ilość białka  
i tłuszczu, a przeważającą część suchej masy surowca 
stanowią węglowodany, w tym glukoza, fruktoza,  
a w mniejszych ilościach występują sacharoza i skrobia  
[7, 8, 9, 10]. Niektórzy autorzy wskazują na stosunkowo 
wysoką zawartość pektyn w tych owocach [11, 12, 13]. 
Owoce żurawiny często kojarzone są z wysoką zawartością 
witaminy C. Badania prowadzone na surowcu 
pochodzącym z Polski wykazały, że zawartość tej witaminy 
w owocach żurawiny wielkoowocowej, w zależności  
od odmiany, wynosi od 11,70 do 26,77 mg/100 g [14] lub 
od 4,56 do 14,35 mg/100 g [13]. Spodziewać się zatem 
należy, że dostępny na polskim rynku surowiec 
charakteryzuje się zawartością witaminy C rzędu 10-20 
mg/100 g, co jest ilością porównywalną, do tej która 
występuje w jabłkach czy czereśniach [15].  

W odniesieniu do kwasów fenolowych, w owocach 
żurawiny zidentyfikowano obecność kwasów kawowego, 
ferulowego [16], wanilinowego [17], salicylowego [18], 
p-kumarowego [619] i malonylokawoilochinowego [20]. 
Owoce żurawiny odznaczają się niższą, w porównaniu  
do innych owoców, różnorodnością kwasów fenolowych 
[16], ponadto kwasy fenolowe zdają się stanowić  
mniej znaczącą pod względem ilościowym, frakcję fenoli, 
ustępując przede wszystkim flawan-3-olom oraz 
flawonolom i antocyjanom [13].  

Flawonole występują w owocach żurawiny w formie 
glikozydów. Cechą charakterystyczną dla owoców 
żurawiny jest występowanie w nich wyłącznie [21] lub  
w zdecydowanej przewadze ilościowej glikozydów 
kwercetyny i mirecytyny, a w mniejszych ilościach 
glikozydów syringetyny i larytrycyny [20, 17].  
W odniesieniu do flawanoli, najbardziej istotną rolę,  
z punktu widzenia kształtowania cech prozdrowotnych 
owoców żurawiny, odgrywają zaliczane do tanin 
niehydrolizujących – proantocyjanidyny. Owoce żurawiny 
charakteryzują się unikatowym profilem proantocyjanidyn 
– zawierają bowiem w swoim składzie zarówno 
proantocyjanidyny typu B (bardziej rozpowszechnione  
w świecie roślinnym), jak i proantocyjanidyny typu  

5 

PRACA POGLĄDOWA 

 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2016;2:4-12 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A (zdecydowanie rzadziej występujące w roślinach). 
Proantocyjanidyny typu A różnią się od proantocyjanicyn 
typu B obecnością dodatkowego wiązania międzyflawo-
noidowego – sprzężenia tlenowego C-O w pozycji C2. 
Niezależnie od stopnia polimeryzacji proantocyjanidyn,  
w pojedynczej cząsteczce identyfiko-wano do tej pory 
obecność jednego wiązania typu A [22, 20, 23]. Możliwość 
absorpcji jelitowej [24, 25] oraz potencjał prozdrowotny 
proantocyjanidyn warunkowane są stopniem polimeryzacji 
tych związków [26, 27].  

W opinii niektórych autorów analiza profilu 
związków antocyjanowych może służyć do oceny 
autentyczności i jakości produktów żurawinowych [28]. 
Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie, biorąc pod 
uwagę, że w materiale analizowanym przez różnych 
autorów identyfikowano obecność 5 – 6 różnych związków 
antocyjanowych (w postaci glikozydów) [28,  20, 23, 17],  
z czego pięć było takich samych niezależnie od 
pochodzenia analizowanego surowca (cyjanidyny-3-O-
galatkozyd, cyjanidyny-3-O-glukozyd, cyjanidyny-3-O-
arabinozyd, peonidyny-3-O-galaktozyd, peonidyny-3-O-
arabinozyd), a dodatkowo występującymi w niewielkiej 
ilości związkami były peonidyny-3-O-glukozyd [20, 17]  
lub petunidyny-3-O-galaktozyd [23]. Owoce żurawiny 
wielkoowocowej i żurawiny błotnej charakteryzują  
się obecnością tych samych związków antocyjanowych,  
ale drugi z wymienionych gatunków odznacza się 
zdecydowaną przewagą ilościową glikozydów cyjanidyny 
nad glikozydami peonidyny [20, 23].  

Mówiąc o biologicznie aktywnych składnikach 
żurawiny, wspomnieć należy o frakcji izolowanej ze 
skoncentrowanego soku żurawinowego nazywanej 
niepodlegającym dializie materiałem o wysokiej masie 
cząsteczkowej (ang. high-molecular-weight mass 
nondialyzable material, NDM). Skład chemiczny tej frakcji 
nie został do tej pory dokładnie opisany [29]. Wiadomo, że 
NDM pozbawiony jest białka, węglowodanów, kwasów 
tłuszczowych, kwasów organicznych, a w większości składa 
się z procyjanidyn (w około 65%) oraz zawiera niewielką 
ilość antocyjanów (około 0,35%) [30, 31] i jest dobrze 
rozpuszczalny w wodzie [32].  
 
Zakażenia układu moczowego 

Wykorzystanie składników owoców żurawiny  
w profilaktyce i terapii nawracających ZUM zdaje się być 
najbardziej znanym ich zastosowaniem leczniczym. 
Według rekomendacji Europejskiego Towarzystwa 
Urologicznego z 2013 roku stosowanie preparatów 
żurawinowych przy dostarczaniu z nimi dzienne 36 mg 
procyjanidyn typu A może być skuteczne w redukowaniu 
liczby epizodów ZUM u kobiet [33]. Z kolei  

w rekomendacjach wydanych w roku 2015, ze względu na 
sprzeczne wyniki prowadzonych badań, Towarzystwo  
to uchyla się od formułowania zaleceń dotyczących 
wykorzystania preparatów żurawinowych (farmakolo-
gicznych i produktów spożywczych) w profilaktyce ZUM 
[34].Liczba badań naukowych, w których do weryfikacji 
korzystnego oddziaływania w odniesieniu do profilaktyki  
i leczenia ZUM wykorzystywano produkty żurawinowe  
(np. sok żurawinowy, żurawina suszona), nie zaś 
suplementy diety, jest stosunkowo niewielka. Ulega 
dodatkowemu zawężeniu, gdy bierze się pod uwagę 
badania prowadzone wyłącznie na populacji osób 
starszych. Najbardziej obszerne badanie w tym zakresie 
przeprowadzili do tej pory McMurdo i wsp. [35]. Badaniem 
objęli bowiem aż 376 hospitalizowanych osób starszych 
(bez wcześniejszej historii występowania ZUM); część 
pacjentów otrzymywała napój żurawinowy w ilości 300 ml 
na dzień, pozostali zaś taką samą ilość napoju placebo 
(grupa kontrolna). W trakcie trwania badania epizody ZUM 
wystąpiły u 21 osób spośród wszystkich badanych, w tym  
u 14 osób z grupy kontrolnej oraz u 7 pacjentów 
spożywających napój żurawinowy. Różnice w zapadalności 
na ZUM pomiędzy badanymi grupami pacjentów nie 
osiągnęły jednak istotności statystycznej, co związane było 
z założoną wcześniej wyższą spodziewaną zapadalnością 
na ZUM i ostatecznie małą mocą statystyczną badania.  
Co jednak warte podkreślenia, w grupie kontrolnej aż  
13 infekcji było wywołanych przez bakterie Escherichia  
coli, podczas gdy w grupie eksperymentalnej bakterie  
te były odpowiedzialne jedynie za 4 infekcje [35].  
W prowadzonych wcześniej badaniach stwierdzano,  
że podawanie dziennie przez 6 miesięcy 300 ml napoju 
żurawinowego u osób starszych nie jest związane  
z mniejszą częstością występowania objawowego ZUM,  
a jedynie z redukcją przypadków bezobjawowej bakteriurii 
i leukocyturii [36]. Jednocześnie nadmienić należy,  
iż zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami, leczenie 
bezobjawowych epizodów ZUM z wykorzystaniem leków 
przeciwbakteryjnych, w tym antybiotyków, w populacji 
osób starszych nie jest wskazane. Wynika to z faktu, że 
leczenie antybiotykami bezobjawowej bakteriurii nie jest 
związane ze zmniejszeniem śmiertelności, a może być 
szkodliwe. Szacuje się, że u co trzeciej osoby starszej 
leczonej lekami przeciwbakteryjnymi, w tym antybiotykami 
mogą wystąpić niepożądane efekty [37]. Niektórzy autorzy 
wskazują zatem na nieprzydatność soku żurawinowego, 
ponieważ w tym kontekście wykazuje on skuteczność  
w odniesieniu do schorzenia, w którym de facto 
standardowo leczenie nie jest podejmowane. Z drugiej 
jednak strony, w przypadku bezobjawowej bakteriurii 
napój żurawinowy może stanowić bezpieczną alternatywę. 
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W badaniach Takahashi i wsp. [38], stwierdzono, że 
spożywanie 125 ml napoju żurawinowego dziennie przez 
24 tygodnie jest związane z redukcją nawrotów ZUM  
u kobiet powyżej 50 roku życia, a efektu tego nie 
obserwowano u mężczyzn w tym wieku, jak również  
u osób poniżej 50 roku życia. W przeciwieństwie  
do preparatów farmakologicznych, w których zawartość 
składników aktywnych z owoców żurawiny jest 
standaryzowana, napoje żurawinowe podawane  
w przytoczonych powyżej badaniach klinicznych nie były 
produktami o standaryzowanej zawartości składników 
aktywnych. W przypadku niektórych z nich autorzy nie 
podali składu zastosowanego napoju żurawinowego [36],  
a w pozostałych stosowano produkt, w którym zawartość 
soku żurawinowego z koncentratu wynosiła 25% 
(zawartość proantocyjanidyn w koncentracie wyjściowym 
wynosiła z kolei 11,175 µg/g s.m.) [35] oraz produkt  
o zawartości proantocyjanidyn równej 40 mg/125 ml 
produktu gotowego do spożycia (32 mg/100 ml) [38]. 

Skuteczność suszonej żurawiny w profilaktyce  
i leczeniu ZUM nie była do tej pory weryfikowana  
w badaniach klinicznych na populacji osób starszych,  
a jedyne doniesienia pochodzą z badania przeprowa-
dzonego przez Burleigh i wsp. na grupie kobiet w wieku  
18-64 lat (średnia wieku 37 lat) „podatnych” na 
występowanie ZUM. W ramach tegoż badania kobietom 
podawano 42 g suszonej słodzonej żurawiny dziennie przez 
dwa tygodnie. Porównano ilość epizodów ZUM w okresie  
6 miesięcy przed rozpoczęciem i po zakończeniu badania. 
Średnia liczba epizodów w okresie 6 miesięcy uległa 
redukcji z 2,4 (przed rozpoczęciem badania) do 1,1-1,18. 
Należy zaznaczyć jednak, że omawiane badanie 
przeprowadzone zostało na małolicznej grupie pacjentów 
(wyniki podano dla 17 pacjentek), a określenie ilości 
epizodów ZUM w okresie 6 miesięcy przed włączeniem do 
badania opierało się na danych przywołanych z pamięci 
osób badanych [39]. 
 
Choroba wrzodowa żołądka  

Bakterie Helicobacter pylori są obecnie uznawane za 
najważniejszy czynnik wywołujący przewlekłe i ostre stany 
zapalne żołądka, a ich obecność znacznie zwiększa ryzyko 
rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. 
Udowodniono również, że przewlekłe stany zapalne 
wywołane przez H. pylori mogą prowadzić do rozwoju 
nowotworów żołądka. Bakterie te zaliczane są przez 
Światową Organizację Zdrowia do czynników 
karcynogennych klasy I [40]. Szacuje się, że u 70-80% 
populacji dorosłych Polaków występuje infekcja bakteriami 
H. pylori [41].  

Matsushima i wsp. w badaniach na modelu in vitro 
dowiedli, że ekstrakt z owoców żurawiny posiada potencjał 
do inhibowania wzrostu bakterii H. pylori, a stopień 
inhibicji zależy od stężenia ekstraktu w hodowli. Co więcej 
autorzy ci stwierdzili, że wzbogacenie hodowli płynnych 
sokiem żurawinowym na poziome 2%, daje prawie takie 
same rezultaty w odniesieniu do inhibowania wzrostu 
omawianych bakterii, jak dodatek ekstraktu na poziomie  
1 mg/mL [42]. Shmuely i wsp. wymieniają owoce żurawiny, 
obok czosnku, kurkumy i imbiru, jako potencjalne surowce 
przydatne w niefarmakologicznym leczeniu choroby 
wrzodowej żołądka [43]. Zhang i wsp. wykazali, istotnie 
wyższą redukcję przypadków infekcji tymi bakteriami po 
35 i 90 dniach spożywania dziennie 500 ml soku napoju 
żurawinowego, w porównaniu do redukcji uzyskiwanej 
przy spożywaniu napoju placebo [44]. Z kolei Shmuley  
i wsp. wykazali, że skojarzenie standardowej terapii 
bazującej na podawaniu antybiotyków i inhibitorów 
pompy protonowej (omeprazol+amoksycylina+klarytro-
mycyna) z podawaniem soku żurawinowego skutkuje 
wyższym stopniem erydykacji bakterii H. pylori, niż stopień 
uzyskiwany przy zastosowaniu wyłącznie terapii 
standardowej lub terapii standardowej skojarzonej  
z podawaniem napoju placebo. Przy czym efekt  
ten obserwowano jedynie u kobiet [45]. Do tej pory nie 
przeprowadzono badań skupiających się wyłącznie na 
populacji osób starszych. 
 
Zespół metaboliczny i choroby układu sercowo-
naczyniowego 

Dohadwala i wsp. w grupie 44 pacjentów o średniej 
wieku 62 lata, ze zdiagnozowaną chorobą wieńcową, 
określili wpływ spożywania przez okres 4 tygodni  
480 ml napoju żurawinowego dziennie (zawartość soku 
żurawinowego z koncentratu 54 %, zawartość fenoli 209 
mg/100 ml, zawartość antocyjanów 20 mg/100 ml) na 
czynność naczyń krwionośnych oraz na parametry 
biochemiczne surowicy krwi związane z gospodarką 
lipidową i węglowodanową oraz statusem zapalnym 
ustroju. Spożywanie soku przyczyniło się do istotnej 
redukcji sztywności naczyń krwionośnych, ale pozostawało 
bez wpływu na wartości przepływu przez tętnicę ramienną, 
ciśnienie tętnicze krwi czy wazodylatację stymulowaną 
nitrogliceryną. W odniesieniu do parametrów biochemi-
cznych krwi w grupie spożywającej sok, odnotowano 
istotną z punktu widzenia statystycznego, ale nie 
klinicznego, redukcję stężenia cholesterolu HDL  
w surowicy krwi (o 1 mg/dL), podczas gdy w grupie 
placebo nastąpił wzrost stężenia cholesterolu tej frakcji  
(o 1 mg/dL) [46]. Novotny i wsp. w grupie pacjentów  
o średniej wieku równej 50 lat i średniej wartości BMI 
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wskazującej na nadwagę, wykazali, że spożywanie 480 ml 
napoju żurawinowego (zawartośc fenoli 72 mg/100 ml, 
antocyjanów 4,3 mg/100 ml, proantocyjanidyn 49,2 
mg/100 ml) dziennie przez 8 tygodni przyczyniało się do 
redukcji stężenia triglicerydów w surowicy krwi, a stopień 
redukcji był tym wyższy, im wyższe było początkowe ich 
stężenie. Spożywanie soku związane było ponadto  
z redukcją rozkurczowego, ale nie skurczowego ciśnienia 
tętniczego krwi. W odniesieniu do markerów stanu 
zapalanego odnotowano redukcję stężenia białka  
C-reaktywnego w surowicy krwi, a stężenie interleukin:  
6, 10 i 1β, podobnie jak stężenie TNF-α, pozostało na 
niezmienionym poziomie. Spożywanie soku było związane 
z redukcją stężenia glukozy w surowicy krwi oraz  
z poprawą wrażliwości na insulinę [47]. Ta sama dawka 
napoju (zawartość soku żurawinowego z koncentratu 27%, 
zawartość fenoli 95 mg/100 ml, antocyjanów 5,2 mg/100 
ml, proantocyjanidyn 49,6 mg/100 ml) podawana w tak 
samo długim okresie czasu w grupie kobiet i mężczyzn  
o średniej wieku 62 lat z syndromem metabolicznym,  
w badaniu Basu i wsp. spowodowała istotny wzrost 
całkowitego potencjału antyoksydacyjnego surowicy  
krwi oraz istotną redukcję stężenia ox-LDL oraz 
malonylodialdehydu w surowicy krwi [48]. 
 
Choroby jamy ustnej 

Liczne badania na modelach in vitro wskazują, że 
składniki owoców żurawiny mogą znaleźć zastosowanie  
w profilaktyce i leczeniu chorób jamy ustnej, przede 
wszystkim próchnicy zębów i chorób przyzębia. Składniki 
owoców żurawiny, poprzez wpływ na aktywność 
bakteryjnych enzymów glukozylotransferazy i fruktozylo-
transferazy, mogą ograniczać drobnoustrojową produkcję 
egzopolisacharydów stanowiących zasadniczy składnik 
macierzy biofilmu płytki nazębnej. Najsilniejsze działanie  
w tym względzie wykazują procyjanidyny (przy czym efekt 
zależy jest od stopnia polimeryzacji tych związków) oraz 
kwercetyny-3-arabinofuranozyd [49, 26, 50, 27, 32]. 
Procyjanidyny owoców żurawiny oraz NDM izolowany  
z soku żurawinowego posiadają potencjał do inhibowania 
zależnej- i niezależnej od sacharozy, adhezji 
próchnicotwórczych bakterii Streptococcus mutans  
i Streptococcus sorbinus do płytek z hydroksyapatytu  
[26, 32, 51, 52]. W odniesieniu do powiązanych  
z rozwojem chorób przyzębia bakterii Porphyromonas 
gingivalis i Fusobacterium nucleatum, wykazano,  
że składniki owoców żurawiny przyczyniają się do 
ograniczenia tworzenia biofilmu przez te bakterie oraz do 
ograniczenia ich przylegania do komórek ludzkiego 
nabłonka jamy ustnej, szczurzego kolagenu typu  
I, ludzkiego fibrynogenu i ludzkiej surowicy [53, 54, 55, 56, 

57]. Składniki owoców żurawiny mogą modulować proces 
destrukcji dziąsłowej tkanki w łącznej w przebiegu 
zapalenia przyzębia na drodze hamowania sekrecji  
i redukowania aktywności enzymów proteolitycznych 
pochodzących od gospodarza, a wydzielanych pod 
wpływem lipopolisacharydu periopatogenów (przede 
wszystkim Aggregatibacter actinomycetecomitans, 
Porphyromonas gingivalis i Fusobacterium nucleatum), jak 
również na drodze redukowania aktywności enzymów 
proteolitycznych pochodzenia bakteryjnego [58, 31, 53, 59, 
23, 60, 61, 57]. Wyniki badań in vitro nie znalazły jednak 
jeszcze potwierdzenia w wynikach badań klinicznych  
in vivo prowadzonych z udziałem ludzi w starszym wieku. 
 
Bezpieczeństwo stosowania żurawiny 

Badania na modelach in vitro wskazują, że składniki 
soku żurawinowego mogą wpływać na inhibowanie 
aktywności izoenzymów cytochromu P450, w tym: 
CYP3A4, CYP3A5 i CYP2C9, a przez to ingerować  
w farmakokinetykę leków metabolizowanych z udziałem 
tych izoenzymów. Efektem inhibowania aktywności 
wspomnianych izoenzymów może być nasilenie działania 
leków. Wśród leków, z udziałem których testowano wpływ 
soku żurawinowego na aktywność wymienionych izoenzy-
mów znajdowały się: midazolam (lek psychotropowy), 
warfaryna (lek przeciwzakrzepowy), diklofenak i flubi-
profen (niesteroidowe leki przeciwzapalne), amoksycylina  
i ceflakor (antybiotyki β-laktamowe), tizanidyna (lek 
zwiotczający mięśnie szkieletowe) i cyklosporyna (lek 
immunosupresyjny). Badania kliniczne z udziałem ludzi nie 
potwierdzają lub potwierdzają w bardzo niewielkim 
stopniu obserwowany w badaniach in vitro wpływ 
składników owoców żurawiny na metabolizm 
wymienionych leków. Może być to częściowo związane  
z ograniczoną biodostępnością składników aktywnych 
owoców żurawiny odpowiedzialnych za inhibowanie 
aktywności izoenzymów cytochromu CYP450 [62]. 
Niemniej znane są przypadki występowania silnych 
krwawień przy jednoczesnym stosowaniu leków 
przeciwzakrzepowych (warfaryny, acenokumarolu) i prepa-
ratów żurawinowych. O ile sporadyczne spożywanie 
niewielkich ilości produktów żurawinowych nie powinno 
być związane z niepożądanymi interakcjami z przyjmo-
wanymi lekami, o tyle regularne ich spożywanie lub 
jednorazowe spożycie ich dużej ilości może wpływać na 
farmakokinetykę leków przeciwzakrzepowych. Z drugiej 
strony, podczas leczenia przeciwzakrzepowego  
z wykorzystaniem leków przeciwzakrzepowych starej 
generacji, tj. warfaryny i acenokumarolu, nie trzeba 
całkowicie rezygnować ze spożywania produktów 
żurawinowych, a należy starać się utrzymać ich spożycie na 
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stałym poziomie, tak aby stosowana dawka leków  
i pobranie składników aktywnych owoców żurawiny 
współgrały ze sobą. Sugeruje się ponadto zachowanie 
ostrożności w spożyciu żurawiny i jej przetworów podczas 
przyjmowania antagonistów kanałów wapniowych  
(np. nifedypiny) [63]. Warto również wspomnieć, że 
regularne spożywanie soku żurawinowego istotnie wpływa 
na wzrost absorpcji egzogennych salicylanów [62]. 
Ponadto, produkty żurawinowe nie są zalecane przy 
występowaniu kamicy szczawianowej, ale znajdują 
zastosowanie we wspomaganiu leczenia kamicy 
struwitowej [64]. 

Omawiając bezpieczeństwo stosowania produktów 
żurawinowych warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
aspekt, a mianowicie zawartość w nich cukru dodanego. 
Owoce żurawiny charakteryzują się kwaśnym, cierpkim 
ściągającym smakiem, co znacznie ograniczania możliwość 
ich spożywania w formie surowej. Dla uzyskania akceptacji 
cech sensorycznych, do produktów żurawinowych 
niejednokrotnie producenci dodają znaczną ilość 
substancji słodzących. Stąd ważne jest dokładne czytanie 
składu surowcowego produktów żurawinowych przed ich 
zakupem i unikanie tych o wysokiej zawartości cukru 
dodanego (i wysokiej wartości energetycznej). Kwestia  
ta jest szczególnie istotna kwestia w przypadku osób  
z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i osób  
o nadmiernej masie ciała.  
 
Podsumowanie 

Zdecydowana większość dostępnych w chwili obecnej 
doniesień naukowych dotyczących potencjału prozdro-
wotnego owoców żurawiny pochodzi z badań 
przeprowadzonych na modelach in vitro. Dostępność 
badań klinicznych przeprowadzonych z udziałem ludzi jest 

bardzo ograniczona, szczególnie gdy zawężamy poszuki-
wania do populacji osób starszych. Wyniki badań 
dotyczące owoców żurawiny i produktów spożywczych  
z nich otrzymywanych, w tym soku żurawinowego,  
nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznych 
wniosków dotyczących korzystnego ich oddziaływania  
we wspomaganiu leczenia ZUM. Podobnie sytuacja 
przedstawia się w przypadku infekcji bakteriami H. pylori.  
Z kolei w odniesieniu do chorób jamy ustnej dostępne 
wyniki pochodzą wyłącznie z badań na modelach in vitro. 
Na podstawie przeglądu literatury, stwierdzić można,  
że w odniesieniu do osób starszych produkty żurawinowe 
zdają się być najbardziej obiecujące w odniesieniu  
do regulacji gospodarki lipidowej i węglowodanowej, 
poprawy statusu prooksydacyjno-antyoksydacyjnego 
ustroju i modulowania statusu zapalnego ustroju. Zdaje 
się, że poprawę wyżej wymienionych parametrów uzyskać 
można przy spożywaniu około 2 szklanek napoju 
żurawinowego dziennie przez okres co najmniej 8 tygodni. 
Napój powinien charakteryzować się zawartością soku 
żurawinowego na poziomie około 27-54%, być pozbawiony 
cukru dodanego, ale może zawierać sztuczne środki 
słodzące (np. aspartam, acesulfam K). 
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Streszczenie 
Choroba Parkinsona cechuje się zwyrodnieniem struktur mózgu o nieznanej jednoznacznie etiologii. Cechą 
podstawową parkinsonizmu jest zanik komórek dopaminergicznych istoty czarnej prowadzący do niedoboru 
dopaminy w prążkowiu. Konsekwencją jest pojawienie się takich objawów jak sztywność mięśni, spowolnienie 
ruchowe, drżenie spoczynkowe, zaburzenia chodu oraz zaburzenia wegetatywne. W chorobie Parkinsona sposób 
żywienia traktowany jest jako istotny element mający na celu wspomaganie leczenia. Wpływa on na skuteczność 
przyjmowanych leków, jak również może warunkować dobre samopoczucie czy optymalny stan zdrowia.  
 
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, starość, dietoterapia, lewodopa 
 

Summary 
Parkinson's disease is characterized by degeneration of the brain structures of unknown etiology. Main feature  
of Parkinsonism is disappearance of dopaminergic cells of the substantia nigra that leads to a deficiency of striatal 
dopamine. Symptoms such as muscle rigidity, slow movement, resting tremor, gait and vegetative disorders appear 
as the consequence. In Parkinson's disease diet is considered an important element intended to support the 
treatment. It influences the effectiveness of medications, as well as determines the well-being and optimal state  
of health. 
 
Keywords: Parkinson's disease, aging, dietotherapy, levodopa 

 
 
Wstęp  

Choroba Pakinsona (PD – Parkinson's disease) 
zwana drżączką poraźną jest postępującym procesem 
zwyrodnieniowym układu nerwowego w obrębie układu 
pozapiramidowego – gałki bladej, prążkowia, jądra 
niskowgórzowego oraz istoty czarnej. Powyższe 
struktury odpowiedzialne są za napięcie mięśniowe, 
kontrolę postawy ciała oraz ruchy automatyczne [1,2]. 
Konsekwencją choroby Parkinsona jest zanik neuronów 
dopaminergicznych, co prowadzi do spadku stężenia 
dopaminy w prążkowiu. Powoduje to czynnościową 
przewagę układu cholinergicznego jak również 
zaburzenia układów neuroprzekaźników ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN) [1,3,4].  

Parkinsonizm jest drugą pod względem 
rozpowszechnienia chorobą neurodegeneracyjną na 
świecie [3]. Mimo, iż ilość dopaminy w prążkowiu maleje 
o 6-8% w każdej dekadzie życia [2], to pojawienie się 

  
 
objawów klinicznych w tym objawów ruchowych 
ujawnia się najczęściej dopiero, gdy zniszczeniu ulegnie 
około 80% komórek produkujących dopaminę, a sam 
poziom dopaminy zmniejszy się do 10-20% wartości 
prawidłowej [1,3]. Ponadto cechą charakterystyczną 
parkisnonizmu jest obecność w neuronach dopaminer-
gicznych tzn. ciał Lewy’ego (wtrętów neuronalnych) – 
agregatów białkowych ubikwityny, α-synukleiny  
i synfiliny [2,3,5]. Wśród postaci choroby Parkinsona  
w zależności od przyczyn niedoboru dopaminy można 
wyróżnić parkinsonizm pierwotny (związany z pierwot-
nym uszkodzeniem neuronów dopaminergicznych  
o niejasnym mechanizmie) oraz parkinsonizm wtórny 
(wtórne uszkodzenie do zidentyfikowanego procesu 
chorobowego – parkinsonizm jako objaw).  

W etiologii Choroby Parkinsona u osób starszych 
jako najczęstszy wskazuje się na parkinsonizm o podłożu 
polekowym (pochodne feniotiazyny, butyrofenonu, 
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cyrazyny) oraz parkinsonizm naczyniopochodny  
[1]. Pierwsze objawy choroby Parkinsona występują 
najczęściej między 50. a 70. rokiem życia, częściej wśród 
mężczyzn niż kobiet [1]. 

Diagnostyka choroby Parkinsona obejmuje 
rozpoznanie kliniczne. Jedynym badaniem pozwalającym 
wykazać zmniejszenie metabolizmu dopaminy w ukła-
dzie istota czarna – prążkowie jest przeprowadzenie 
pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) [1].  

Wśród tak zwanej triady objawów choroby 
Parkinsona stanowiących jednocześnie kryteria jej 
rozpoznania wyróżnia się: 

- bradykinezję (spowolnienie ruchowe) objawiającą 
się wolną i niewyraźną mową, hipotoniczną twarzą, 
rzadkim mruganiem, spowolnieniem wykonywania 
czynności codziennych (wstawanie czy ubieranie się). 
Wśród objawów bradykinezji można również dostrzec 
problem z rozpoczęciem ruchu oraz przymusowe 
zatrzymanie wykonywanej czynności zwane przymuso-
wym bezruchem. Powyższe objawy wraz z współ-
występującą propulsją i retropulsją (skłonność do 
padania do przodu i do tylu) oraz z zaburzeniami 
równowagi istotnie zwiększa ryzyko występowania 
upadków;  

- sztywność mięśniową – wśród przyczyn 
sztywności wyróżnia się objaw „rury ołowianej” 
– tj. plastyczne napięcie mięśniowe (opór 
podczas badania jest jednakowy na początku i na 
końcu), objaw „koła zębatego” – tj. ustępowanie 
oporu podczas zginania w sposób skokowy oraz 
objaw „poduszki”, podczas którego chory leżąc 
utrzymuje uniesioną w powietrzu głowę; 

- drżenie spoczynkowe (tremor) – początkowo 
dotyczy jednej kończyny (tzw. liczenie pieniędzy, 
kręcenie pigułek) lub występuje jako drżenie 
warg, języka czy brody [1–3]. 

Chorobie tej towarzyszą także zaburzenia 
stabilności postawy, w tym typowa dla choroby 
Parkinsona pochylona ku przodowi sylwetka, szuranie 
stopami czy chód drobnymi krokami z brakiem 
współruchów rąk w trakcie chodzenia. U chorych często 
zmienia się również pismo – staje się nieczytelne i małe 
(mikrografia) [1,3].  

Wśród pozostałych objawów znajdują się: 
- zaburzenia wegetatywne (nadmierna wrażliwość 

na zmiany temperatury z napadami pocenia się, 
ślinotok, zaburzenia połykania (dysfagia), upadki, 
hipotonia ortostatyczna, łojotok, zaparcia, 
zaburzenia potencji i opróżniania pęcherza 
moczowego); 

- zaburzenia czuciowe (zubożenie zmysłu smaku  
i osłabienie węchu, bóle mięśniowe, parestezje); 

- zaburzenia psychiczne (zespół depresyjny i/lub 
otępienny, zaburzenia psychotyczne (omamy 
słuchowe, wzrokowe, bezsenność) [1,3,4,6-8].  

W przebiegu choroby Parkinsona wyróżnia się  
dwie fazy: przedkliniczną oraz kliniczną. Ta pierwsza 
może trwać nawet przez kilka lat. Dochodzi wówczas  
do stopniowego uszkadzania neuronów dopaminer-
gicznych, jednakże nie występują objawy kliniczne 
choroby. Z kolei podczas wczesnego okresu fazy 
klinicznej chorzy dobrze reagują na leczenie, natomiast 
w późnym, zaawansowanym okresie choroby następuje 
stopniowe zmniejszenie skuteczności leczenia  
i występowanie powikłań polekowych. Do najczęstszych 
powikłań polekowych zalicza się: 

- fluktuacje typu „on-off” – nagły, przejściowy 
zanik efektu leku w trakcie jego zażywania; jako 
„off” określa się zły stan sprawności ruchowej, 
lewodopa nie jest skuteczna, objawy choroby 
powracają, jako „on” – dobry stan – wówczas 
lewodopa działa poprawnie; 

- dystonie polekowe – halucynacje, psychozy, 
mimowolne ruchy kończyn, utrudnione 
poruszanie się [1,3,6]. 

W związku z powyższym niekiedy trudnym jest 
jednoznacznie ocenić, czy w przypadku występowania 
wielu objawów u chorych z zaawansowanym 
parkinsonizmem wynikają one z progresji choroby czy 
pojawiają się jako skutek uboczny zażywania leków. 
Niemniej dane literaturowe wskazują, iż u osób starszych 
częściej dostrzega się predyspozycje do występowania 
polekowych zaburzeń psychicznych [1].  

Przebieg choroby Parkinsona jest bardzo 
indywidualny, a każdy z objawów triady podstawowej 
może występować zarówno samodzielnie, jak i w połą-
czeniu z pozostałymi. U niemalże 70.% chorych na 
parkinsonizm osób starszych początkowym objawem 
choroby jest drżenie. Z kolei gdy początkowym objawem 
choroby jest izolowana sztywność – choroba może przez 
dłuższy czas zostać nierozpoznana. Indywidualność 
przebiegu parkinsonizmu zależy z jednej strony od 
nasilenia zmian w ośrodkowym układzie nerwowym,  
z drugiej natomiast w etiologii choroby zwłaszcza wśród 
osób starszych podkreśla się współwystępowanie 
pozostałych chorób oraz stosowanie wielu leków  
u chorych. Mimo, iż choroba ma charakter postępujący, 
tempo zmian jest osobniczo zmienne [1].  

 
Leczenie  

Ze względu na fakt, iż nie ma skutecznego leczenia 
przyczynowego, pozostaje leczenie objawowe. Jedynie  
w parkinsonizmie wtórnym w przypadku parkinsonizmu 
polekowego po odstawieniu leków go wywołujących 
można oczekiwać poprawy. Niestety w parkinsonizmie 
pierwotnym oraz innych przypadkach parkinsonizmu 
objawowego pacjenci muszą przyjmować leki do końca 
życia [1,3]. Celem leczenia choroby Parkinsona jest 
zwiększenie dostępności dopaminy w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Najczęściej wykorzystywanym 
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lekiem jest lewodopa (L-DOPA) będąca prekursorem 
dopaminy, zdolnym przekraczać barierę krew-mózg. 
Niestety, pomimo udowodnionej wysokiej skuteczności 
farmakoterapia lewodopą może wiązać się z występo-
waniem różnych skutków ubocznych takich, jak bole 
głowy, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, 
zaburzenia snu, wahania ciśnienia tętniczego. 
Długotrwała podaż lewodopy może skutkować także 
fluktuacjami ruchowymi, mimowolnymi ruchami 
zwanymi dyskinezami jak również zaburzeniami 
poznawczymi. Niekiedy w celu uniknięcia niepożądanych 
skutków ubocznych stosuje się preparaty lewodopy  
o przedłużonym działaniu, jak również leki zmieniające 
metabolizm lewodopy i dopaminy: inhibitory katecholo-
O-metylo-transferazy (COMT) oraz inhibitory monoami-
nooksydazy typu B (MAO-B). Wśród pozostałych leków  
o działaniu przeciwparkinsonowskim wyróżnia się także 
agonistów receptora dopaminowego (DA, ang. dopa-
mine agonists), antagonistów receptora N-metylo-D-
asparaginowego, a także leki antycholinergiczne [1,9,10]. 

Należy mieć na uwadze fakt, że lewodopa wchodząc 
w cykl przemian z udziałem katecholo-tleno-metylo-
transferazy (COMT) może stymulować wzrost stężenia 
homocysteiny (Hcy) we krwi, będącej uznanym 
czynnikiem ryzyka (naczyniowym) dla wystąpienia 
udarów mózgu. Homocysteina działa bezpośrednio 
toksycznie na neurony, może mieć potencjalnie 
niekorzystny wpływ na funkcje poznawcze, mineralizację 
kości oraz rozwój obwodowej neuropatii. W celu 
obniżenia poziomu homocysteiny można przyjmować 
kwas foliowy, witaminę B12 oraz inhibitory COMT, 
jednakże nie wpłynie to na cofnięcie skutków  
powikłania [6].  

 
Znaczenie żywienia w chorobie Parkinsona 

Odpowiednie żywienie obok wsparcia chorego, 
rodziny/opiekunów, kinezyterapii czy edukacji oraz 
terapii zajęciowej stanowi jeden z istotniejszych 
elementów niefarmakologicznych metod wspierających 
leczenie parkinsonizmu [1].  

Właściwa dietoterapia stanowi głównie 
uzupełnienie leczenia objawowego. Ma ona na celu: 
- zapobieganie utracie masy ciała,  
- łagodzenie dolegliwości ze strony przewodu 

pokarmowego będących skutkiem ubocznym 
działania leków,  

- zapobieganie pojawiającym się zaparciom, 
- utrzymanie właściwego stanu nawodnienia,  
- zapobieganie niedożywieniu oraz niedoborom 

określonych składników odżywczych, 
- zapobieganie rozwojowi osteoporozy [1,3,4,9,10]. 
 
Masa ciała u pacjentów z chorobą Parkinsona 

Wielu autorów zaobserwowało u osób  
z rozwijającym się parkinsonizmem spadek masy ciała  

z tendencją do niedowagi (Body Mass Index (BMI) <20 kg 
/m2) [11,12] oraz towarzyszące temu wysokie ryzyko 
niedożywienia [13-16]. Osoby chore bardzo często 
wykazują niższą masę ciała w porównaniu do zdrowych 
rówieśników. U tych osób niski wskaźnik masy ciała 
(BMI) skorelowany jest z małą gęstością mineralną kości, 
z kolei oba te elementy są głównymi czynnikami ryzyka 
złamań kości udowej [12]. Za przyczynę spadku masy 
ciała uznaje się z jednej strony problemy, takie jak 
trudności z gryzieniem, żuciem, dysfagię [17], z drugiej 
natomiast problem z posługiwaniem się sztućcami,  
tj. z samodzielnym jedzeniem. Nie bez znaczenia 
pozostają stany depresyjne towarzyszące chorym  
[3], hyposmia [18], czy też zwiększone tempo 
metabolizmu mięśniowego wywołane zwiększonym 
zapotrzebowaniem energetycznym (sztywność mięśni, 
mimowolne ruchy) [3,12]. Należy pamiętać także, że 
spadek masy ciała może być konsekwencją dolegliwości 
żołądkowo-jelitowych, nudności czy anoreksji następu-
jących jako skutek uboczny zażywanych leków [12].  

Co więcej badanie przeprowadzone przez 
Bachmanna i Trenkwaldera z 2006 wskazuje,  
iż lewodopa może przyśpieszać metabolizm glukozy,  
w następstwie czego dochodzi do zwiększenia 
zapotrzebowania energetycznego organizmu [12].  
 
Zaparcia 

Chorzy na chorobę Parkinsona bardzo często cierpią 
z powodu zaparć. Za ich przyczynę uznaje się stosowaną 
farmakoterapię, ale także zbyt małą podaż płynów  
w ciągu doby, błędy żywieniowe oraz choroby, w wyniku 
których pasaż jelitowy zostaje wydłużony [3]. Podczas 
dietoterapii zaparć zaleca się przede wszystkim 
stopniowe wprowadzenie diety bogatobłonnikowej (25-
30 g błonnika/d) oraz również stopniowe zwiększanie 
płynów o co najmniej 0,5-1,0 l/d, ostatecznie zalecając 
1,5-2,5 l/d [19,20]. Zwiększenie podaży błonnika 
powinno odbywać się poprzez wprowadzenie do 
całodziennego żywienia chorego warzyw (najlepiej  
w surowej postaci), pełnoziarnistych produktów 
zbożowych (kasza gryczana, pieczywo razowe, graham), 
otrębów pszennych, w dalszej kolejności owoców  
i owoców suszonych czy też kompotów przygotowanych 
na ich bazie [20,21]. Na poprawę perystaltyki wpływają 
także: oliwa z oliwek, olej lniany, siemię lniane, jogurt 
czy kefir. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku 
konieczności zastosowania diety lekkostrawnej wszelkie 
wysokobłonnikowe produkty należy podawać w postaci 
rozdrobnionej np. po uprzedniej obróbce termicznej 
[3,21].  
 
Brak apetytu, problemy z żuciem, suchość jamy ustnej  

To dość powszechne problemy pacjentów chorych 
na chorobę Parkinsona. W momencie, gdy pacjent cierpi 
na brak apetytu warto, aby potrawy były kolorowe, 
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estetyczne oraz urozmaicone. Najczęściej wówczas 
powinny być lekkostrawne, jednakże o wyrazistym 
smaku i zamachu. Zaleca się wykorzystać przyprawy 
takie, jak np. koperek, imbir, pietruszkę, bazylię, 
estragon, tymianek, cynamon czy wanilię [21]. Z kolei  
w celu przeciwdziałania suchości w jamie ustnej 
pomocne może okazać się ssanie kostek lodu, popijanie 
wody, żucie gumy do żucia bez cukru czy specjalne 
preparaty nawilżające [3]. Zaleca się, aby posiłki były 
spożywane częściej tj. 5-6 razy dziennie oraz aby 
cechowały się mniejszą objętością. Wysokotłuszczowe, 
wysokobiałkowe, duże objętościowo posiłki mogą  
w istotny sposób spowalniać opróżnianie treści żołądka 
do jelit i w konsekwencji zaburzać wchłanianie  
lewodopy [21].  

 
Dieta pacjentów leczonych lewodopą 

Liczne badania wykazały, iż działanie lewodopy  
w dużym stopniu zależne jest od ilości białka 
spożywanego przez osoby z chorobą Parkinsona oraz od 
jego poziomu w poszczególnych posiłkach spożywanych 
w ciągu dnia. Dzieje się tak, gdyż lewodopa pod 
względem chemicznym zaliczana jest do związków 
zwanych dużymi obojętnymi aminokwasami (LNAA – 
ang. large neutral amino acids). Do LNAA zaliczane  
są także walina, leucyna, izoleucyna, tyrozyna, tryptofan, 
histydyna i metionina. Zarówno aminokwasy LNAA 
pochodzące z posiłku jak i lewodopa po podaniu 
doustnym są wchłaniane z jelita cienkiego przy udziale 
tego samego przenośnika specyficznego dla LNAA jak 
i lewodopy, w wyniku czego współzawodniczą ze sobą  
w procesie wchłaniania w jelicie cienkim. Co więcej,  
w wyniku kompetycji o wspomniane transportery 
następuje utrudnienie w przekraczaniu bariery krew-
mózg przez lewodopę [2,4,16,21–23]. LNAA występują  
w wielu produktach spożywczych pochodzenia zarówno 
roślinnego jak i zwierzęcego. Jednak zdecydowanie 
największym ich stężeniem charakteryzuje się białko 
zwierzęce, zatem produkty obfitujące w LNAA to przede 
wszystkim mięso, mleko, jaja oraz ryby (tabela  
1) [2,21,22]. 

Konkurencja LNAA z lewodopą odgrywa istotne 
znaczenie zwłaszcza w późniejszych stadiach choroby, 
podczas których fluktuacje ruchowe nasilają się, przez co 
wzrasta częstotliwość przyjmowania leków do trzech lub 
więcej razy na dzień [2,23].  
 
Podaż białka 

U pacjentów z chorobą Parkinsona między innymi 
ze względu na podeszły wiek może nastąpić zmniejszenie 
ilości rezerw ustrojowych jak również spowolnienie 
metabolizmu białkowego. Dlatego też w codziennym 
żywieniu pacjentów powinny znaleźć się produkty 
będące źródłem pełnowartościowego białka.  
W dostępnej literaturze zaleca się spożycie białka  

w ilości od 10 do 15% całkowitej energii pochodzącej  
z przyjmowanego w ciągu dnia pokarmu [22] lub  
ok. 0,8g/ kg należnej masy ciała, w zależności od stadium 
choroby [3,23,24].  

Ze względu na występowanie interakcji pomiędzy 
aminokwasami pochodzącymi z pożywienia a lewodopą 
pacjentom zaleca się przyjmowanie leków na 30 minut 
przed posiłkiem oraz aby posiłek poprzedzający przyjęcie 
leku nie obfitował w białko [4,22]. Pacjentom leczonym 
lewodopą proponuje się dwa rodzaje diety:  
z redystrybucją oraz dystrybucją białka. Wybór właściwej 
dietoterapii zależny jest przede wszystkim od stopnia 
zaawansowania choroby jak również trybu życia 
pacjenta [21]. Co istotne w początkowej fazie choroby 
nie zaleca się ograniczenia białka. Model żywienia  
z dystrybucją białka zalecany jest pacjentom, u których 
obserwuje się mniej ostre fluktuacje ruchowe oraz tym, 
którzy zachowują większą aktywność w godzinach 
wieczornych. Dieta ta polega na rozłożeniu białka 
równomiernie na każdy z posiłków. Istotnym jest 
odpowiednie zbilansowanie proporcji pomiędzy 
dostarczanymi z pożywieniem węglowodanami  
a białkiem. Założenie odpowiednich, proporcjonalnych 
ilości tych obu składników wynika z faktu, że 
węglowodany stymulują trzustkę do uwalniania insuliny, 
dzięki której część LNAA przechodzi z krwi do tkanek.  
W wyniku powyższego, mimo spożycia bogatobiałko-
wego posiłku lewodopa może zostać łatwiej wchłonięta 
do mózgu [2,21–23]. Niemniej wielu naukowców 
zaznacza, iż u niektórych osób spożywających zbyt 
wysokie ilości węglowodanów oraz zbyt niskie ilości 
białka mogą pojawić się objawy toksyczności lewodopy 
(dyskinezy) [25]. 

Zalecany stosunek węglowodanów do białek 
powinien wynosić 5:1-6:1, przy 5 – posiłkowym 
rozkładzie posiłków w ciągu dnia. Każdy z nich powinien 
zawierać niskobiałkowe produkty zbożowe wzbogacone 
o źródła pełnowartościowego białka pochodzącego np.  
z ryb, mięsa, jaj czy drobiu. Ponadto w każdym posiłku 
powinny znajdować się warzywa i / lub owoce oraz 
masło lub olej [21,22].  

Model diety o kontrolowanej podaży białka zwany 
dietą z redystrybucją białka jest szczególnie zalecany 
osobom w późniejszym etapie choroby, u których 
występują ciężkie fluktuacje ruchowe oraz u osób 
aktywnych bardziej w ciągu dnia niż wieczorem. 
Założeniem tej dietoterapii jest spożycie pierwszych  
3 posiłków (śniadania, drugiego śniadania i obiadu) 
ubogobiałkowych tj. dostarczających łącznie nie więcej 
niż 7-10 g białka. Zatem większość zalecanej dziennej 
ilości białka powinna być dostarczona w dwóch 
wieczornych posiłkach (kolacji i deserze po kolacji) 
[3,21,22]. Pierwsze trzy posiłki powinny zawierać 
produkty niskobiałkowe, również te zalecane osobom 
chorującym na niewydolność nerek [4], owoce, warzywa 
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oraz tłuszcze. Wyeliminować należy produkty takie jak: 
mięso, jaja, ryby, mleko, nasiona i orzechy oraz 
większość produktów zbożowych. Z kolei kolacja  
i ewentualny deser powinny zawierać wszystkie 
wykluczone w ciągu dnia produkty [21,22].  
 
Witamina D 

Niski poziom witamy D u pacjentów z chorobą 
Parkinsona po raz pierwszy stwierdzono w 1997 roku. 
Wówczas japońscy pacjenci z tą chorobą mieli znacznie 
obniżoną masę kostną oraz poziom witaminy  
D w porównaniu do zdrowych rówieśników [26].  
Co ciekawe, powyższe badanie zostało niezauważone 
przez niemalże dekadę. Dopiero w 2007 roku Newmark  
i Newmark uznali, iż udokumentowane, przewlekłe, 
niedostateczne spożycie witaminy D zwłaszcza  
w północnych Stanach Zjednoczonych wśród osób 
starszych może stanowić istotny czynnik w patogenezie 
choroby Parkinsona. Autorzy sugerują, iż dostarczanie 
optymalnej ilości witaminy D również z dietą może 
przynieść korzystne efekty w profilaktyce i terapii 
parkinsonizmu. Co więcej dowiedziono wówczas, iż 
poziom witaminy D u pacjentów z chorobą Parkinsona 
był niższy niż u pacjentów z chorobą Alzheimera [27,28]. 
Metaanaliza przeprowadzona przez Heike i wsp. w 2009 
roku mająca na celu ocenę skuteczności suplementacji 
doustnej witaminą D na ryzyko złamań kości udowej 
oraz złamań pozakręgowych u osób w wieku powyżej 65. 
roku życia dostarczyła następujących dowodów: większa 
dawka przyjmowanej witaminy D (powyżej 400 UI) 
zmniejszyła ryzyko złamań pozakręgowych zarówno  
u osób, które były leczone ambulatoryjnie (29%) jak  
i hospitalizowane (15%) niezależnie od suplementacji 
wapniem [29]. Wielu autorów wskazuje na dowody,  
iż choroba Parkinsona powinna zostać wpisana na listę 
chorób związanych z niedoborem witaminy D [28].  
 
Pozostałe składniki odżywcze 

Badania dotyczące wpływu określonych składników 
odżywczych zarówno w zapobieganiu jak i leczeniu 
choroby Parkinsona są niejednoznaczne. Sugeruje się, że 
wysokie spożycie produktów będących źródłem 
przeciwutleniaczy może odgrywać działanie ochronne  
w zapobieganiu rozwojowi choroby np. redukując stres 
oksydacyjny czy stan zapalny organizmu [4]. Z jednej 
strony uważa się, że związki takie jak witamina  
A, C, E, karotenoidy, polifenole oraz kwasy omega-3 
mogą działać neuroprotekcyjnie a niskie ich spożycie  

z dietą może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby. 
Niemniej autorzy badań nie potwierdzają skuteczności 
suplementacji preparatami zwierającymi powyższe 
składniki, a zwracają uwagę na żywieniowe źródła 
antyoksydantów czy kwasów omega-3 [4,30]. Niektórzy 
autorzy wskazują na brak jednoznacznych  
i wystarczających dowodów potwierdzających, że 
przyjmowanie wysokich dawek przeciwutleniaczy 
spowalnia progresje i/lub wzmacnia działanie 
przyjmowanych leków w zaawansowanym stadium 
choroby Parkinsona [4].  

Ocena stanu odżywienia osób z chorobą Parkinsona 
wskazuje na liczne niedobory żywieniowe. Poza 
podkreślanym niedoborem witaminy D wskazuje się na 
zbyt małe spożycie kwasu foliowego, witamin z grupy  
B (B1, B6, B12) oraz wapnia [5,21].  

Znana jest interakcja pomiędzy witaminami z grupy 
B i homocysteiną. Niedobór tych witamin może 
powodować hiperhomocysteinemię. Znacząco podwyż-
szony poziom homocysteiny w osoczu u pacjentów  
z chorobą Parkinsona zaobserwowano w badaniach 
przeprowadzonych przez Kuhn i wsp. [31]. Z kolei  
z przeprowadzonych przez Lewerin i wsp. badań 
wynikało, że 4-miesięczna suplementacja u zdrowych 
pacjentów (mediana wieku: 76 lat) witaminą B12 (500µg), 
witaminą B6 (3mg) oraz kwasem foliowym (800 µg) 
wpłynęła na obniżenie poziomu stężenia homocysteiny 
w osoczu krwi, jednakże nie wpłynęła na poprawę 
wyników w testach poznawczych [32].  

Ze względu na fakt, iż nie istnieje skuteczne leczenie 
przyczynowe pacjentów chorych na parkinsonizm 
leczenie objawowe wydaje się być jednym  
z najważniejszych elementów terapii. Właściwe żywienie 
odgrywa niepodważalną rolę zarówno w profilaktyce 
chorób neurodegeneracyjnych, do których należy 
choroby Parkinsona, jak i stanowi jeden z elementów 
wspomagających terapię w samej chorobie.  
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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 
 
Keywords: anthropometric measures, anthropometric indices, elderly 

 
 
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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OCENA RYZYKA NIEDOŻYWIENIA ZA POMOCĄ SKALI MNA U OSÓB 
STARSZYCH Z NISKĄ MASĄ MIĘŚNIOWĄ (PRESARKOPENIĄ) 
 
Assessment of the risk of malnutrition using the mna scale in older people with low muscle mass 
(presarcopenia) 
 
dr n. med. ROMA KRZYMIŃSKA-SIEMASZKO 
 
Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej  
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
 

 

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

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

 
 
Wprowadzenie 

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

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

 

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

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

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

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

Materiał i metoda 
Do niniejszej analizy włączono 40 osób starszych  

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

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

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

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

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

. 

 
Ocena niedożywienia i jego ryzyka  

Ocena niedożywienia i jego ryzyka została 
przeprowadzona za pomocą pełnej wersji skali MNA, 
narzędzia rekomendowanego przez wiele instytucji 
(American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(A.S.P.E.N.), European Society for Parenteral and Enteral 
Nutrition (ESPEN), The International Academy  
of Nutrition and Aging (IANA), do powszechnego 
stosowania w populacji geriatrycznej. Interpretacja 
uzyskanej liczby punktów pozwala na zakwalifikowanie 
badanego do jednej z trzech grup stanu odżywienia  
tj. w przypadku uzyskania wyniku poniżej 17 punktów 
badany zostanie zakwalifikowany do grupy pacjentów 
niedożywionych, wynik na poziomie 17-23,5 punktów 
świadczyć będzie o ryzyku niedożywienia, zaś powyżej 
24 punktów o dobrym stanie odżywienia [18]. 

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

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

 
Analiza statystyczna 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej 
przy użyciu programu STATISTICA 12.0. Wyniki 
przedstawiono w postaci średnich ± SD. Normalność 
rozkładu zmiennych oceniono testem Shapiro-Wilka. Do 
porównania dwóch grup niepowiązanych zastosowano 
test t-Studenta, a w przypadku istotnej różnicy  
w wariancji między badanymi grupami zastosowano test 
Cochrana-Coxa. Przy braku rozkładów normalnych 
używano testu U-Manna-Whitney’a. Przyjęto p<0,05 
jako istotne statystycznie. 
 
Wyniki  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Podsumowanie 

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

zmienne cała populacja badana 
(n=45) 

osoby z presarkopenią 
(niską masą mięśniową) 

osoby bez presarkopenii 
(z masą mięśniową  

w normie) 

p 

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

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

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

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

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

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

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

całkowita zawartość wody  
w ciele  

29,73±5,34 29,44±5,22 30,09±5,61 ns 

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

beztłuszczowa masa kończyn 
(ALM) 

15,45±3,66 15,08±3,52 15,92±3,88 ns 

beztłuszczowa masa kończyn 
górnych 

4,14±1,14 4,07±1,14 4,22±1,16 ns 

beztłuszczowa masa kończyn 
dolnych  

11,31±2,65 11,00±2,48 11,70±2,87 ns 

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

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

zmienne wszystkie kobiety 
n=28 

kobiety presarkopenią 
( z niską masą mięśniową) 

n=14 

kobiety bez presarkopenii 
( z masą mięśniową  

w normie) n=14 

p 

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

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

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

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

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

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

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

całkowita zawartość wody  
w ciele  

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

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

beztłuszczowa masa kończyn 
(ALM) 

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

beztłuszczowa masa kończyn 
górnych 

3,36±0,37 3,18±0,41 3,54±0,23 <0,01 

beztłuszczowa masa kończyn 
dolnych  

9,56±1,19 9,14±1,29 9,98±0,95 ns 

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

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

zmienne wszyscy mężczyźni 
n=17 

mężczyźni  z 
presarkopenią 

(z niską masą mięśniową) 
n=11 

mężczyźni bez 
presarkopenii 

(z  masą mięśniową  
w normie) 

n=6 

p 

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

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

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

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

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

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

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

całkowita zawartość wody  
w ciele  

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

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

beztłuszczowa masa kończyn 
(ALM) 

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

beztłuszczowa masa kończyn 
górnych 

5,42±0,71 5,20±0,61 5,83±0,74 ns 

beztłuszczowa masa kończyn 
dolnych  

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

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

Wyniki przedstawiono w postaci średniej± odchylenie standardowe (SD); ns – brak istotności statystycznej 
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STĘŻENIA WITAMINY D W SUROWICY KRWI A WYSTĘPOWANIE 
ZESPOŁU METABOLICZNEGO U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM – KRÓTKI 
PRZEGLĄD BADAŃ OBSERWACYJNYCH 
 
SERUM VITAMIN D LEVELS AND METABOLIC SYNDROME IN THE ELDERLY – A BRIEF OVERVIEW  
OF THE OBSERVATIONAL STUDY  
 
 
mgr NATASZA CZEPULIS 
 
Katedra i Zakład Patofizjologii 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

Streszczenie 
Zespół zaburzeń zwany zespołem metabolicznym oraz niedobór witaminy D stają się coraz bardziej 
rozpowszechnionym problemem, który szczególnie dotyczy populacji osób w wieku podeszłym. Obecnie sugeruje się 
związek między nieprawidłowym stężeniem witaminy D w surowicy krwi, a występowaniem wielu zaburzeń oraz 
chorób, w tym zespołu metabolicznego. W poniższej pracy przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące 
tych dwóch zagadnień oraz krótki przegląd badań obserwacyjnych analizujących zależność między nimi. 
 
Słowa kluczowe: witamina D, zespół metaboliczny, osoby w wieku podeszłym 
 

Abstract 
Metabolic syndrome and vitamin D deficiency are becoming increasingly more prevalent problem that particularly 
affected the population of the elderly. Nowadays it is suggested a potential association between abnormal vitamin  
D levels and multiple pathological conditions including metabolic syndrome. This paper presents the basic 
information on these two issues and a brief overview of observational studies examining the relationship between 
them. 
 
Keywords: vitamin D, metabolic syndrome, elderly 

 
 
Wstęp 

Obecnie niedobór witaminy D jest powszechnie 
rozpoznawany wśród ogólnoświatowej populacji. 
Szczególnie problem ten dotyczy osób w wieku 
podeszłym. Szacuje się, że niedobór witaminy  
D występuje u 5-25% populacji osób starszych 
zamieszkujących środowisko domowe oraz może 
dochodzić do 60-80% u osób starszych 
instytucjonalizowanych [1]. Istotność tej kwestii  
w starzeniu odnosi się nie tylko do pośredniego wpływu 
witaminy D na masę kostną, ale również może 
przyczyniać się do rozwoju wielu innych 
nieprawidłowości, wśród których można wymienić 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej,  
 
 
 

 
 
nadciśnienie czy otyłość. Grupa wyszczególnionych 
zaburzeń składa się na tzw. zespół metaboliczny, który  
w ostatnich latach przybiera postać globalnej epidemii. 
Według the Cardiovascular Health Study częstość 
występowania zespołu metabolicznego u osób powyżej 
65 roku życia dotyczy 37,4% populacji kobiet oraz  
32,1% populacji mężczyzn [2]. Rola niedoborów 
witaminy D w rozwoju zespołu metabolicznego nie jest 
jeszcze poznana, jednak liczne badania wskazują na 
związek między tymi zjawiskami. Przedstawione 
problemy, w połączeniu z procesem starzenia się 
społeczeństwa, stanowią jeden z ważniejszych 
dylematów zdrowia publicznego. W prezentowanej pracy 
przedstawiony został krótki przegląd badań 
obserwacyjnych dotyczących powiązań pomiędzy 
niedoborami witaminy D a występowaniem zespołu 
metabolicznego u osób starszych. 
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Zespół metaboliczny 
Zespół metaboliczny definiowany jest poprzez 

współwystępowanie wzajemnie powiązanych ze sobą 
czynników zwiększających ryzyko wystąpienia miażdżycy 
oraz cukrzycy typu 2, a w konsekwencji ich powikłań w 
postaci zaburzeń ze strony układu sercowo-
naczyniowego. Składowe zespołu metabolicznego to 
podwyższone ciśnienie krwi, aterogenna dyslipidemia 
(hipertriglicerydemia oraz zmniejszone stężenie 
cholesterolu HDL), zaburzona tolerancja glukozy lub 
cukrzyca oraz otyłość. Ostatnio zwraca się uwagę na inne 
nieprawidłowości takie jak stan zapalny czy stan 
prozakrzepowy towarzyszące wymienionym zaburze-
niom. Definicja oraz kryteria diagnostyczne dla zespołu 
metabolicznego zaproponowane zostały przez kilka grup: 
Światową Organizację Zdrowia (the World Healt 
Organization – WHO), Europejską Grupę Badań nad 
Insulinoopornością (European Group for the Study  
of Insulin Resistance – EGIR), Amerykańskie Towarzystwo 
Endokrynologów Klinicznych (American Association  
of Clinical Endocrinologists – AACE), Narodowy Program 
Edukacji Cholesterolowej (National Cholesterol 
Education Program – Adult Treatment Panel III – 
NCEP/ATP III) oraz Międzynarodową Federację 
Diabetologiczną (the International Diabetes Federarion – 
IDF) (Tabela I) [2]. Pomimo znajomości wymienionych 
składowych oraz ich powikłań patomechanizm zespołu 
metabolicznego pozostaje niejasny. Jego rozwojowi  
z pewnością jednak sprzyjają: siedzący tryb życia, 
nieodpowiednia dieta, proces starzenia, a także czynniki 
genetyczne. Częstość występowania zespołu metabo-
licznego wzrasta wraz wiekiem, natomiast samo 
starzenie się jest ściśle związane z rozwojem zaburzeń 
prowadzących do jego rozwoju [2,3]. Występowanie 
zespołu metabolicznego w populacji amerykańskiej 
według przekrojowego badania NHANES III (Third 
National Health and Nutrition Examination Survey) 
osiąga poziom szczytowy pomiędzy 50. a 70 rokiem życia 
wśród mężczyzn oraz pomiędzy 60. a 70 rokiem życia 
wśród kobiet [3].  
 
Witamina D – krótka charakterystyka 

Witamina D jest rozpuszczalną w tłuszczach 
witaminą o charakterze hormonu steroidowego. Źródłem 
witaminy D dla człowieka jest jej synteza skórna oraz 
pokarm. Wyróżnia się dwie formy witaminy D: D2 
ergokalcyferol i D3 cholekalcyferol. Cholekalcyferol 
dostarczany jest do organizmu za pośrednictwem 
produktów pochodzenia zwierzęcego. Szczególnie 
wartościowym jego źródłem są tłuste ryby morskie takie 
jak: śledź, makrela czy łosoś [4]. Jednak przede 
wszystkim zapotrzebowanie na witaminę D pokrywane 
jest z syntezy skórnej [5]. Proces ten zachodzi w dwóch 
etapach. Znajdujący się w naskórku i skórze właściwej  
7-dehydrocholesterol, kolejno pod wpływem działania 

promieni słonecznych (UVB długość fali 290-315 nm)  
i temperatury ciała, ulega przemianie do witaminy D3.  
Z kolei ergokalcyferol z kolei występuje w roślinach  
i grzybach, dostarczany jest do organizmu ludzkiego 
jedynie za pośrednictwem spożywania produktów tego 
pochodzenia. Witamina D (D2 oraz D3) po dostaniu się 
do układu krążenia wiązana jest przez białko wiążące 
(DBP – Vitamin D binding protein) i transportowana jest 
do wątroby, gdzie ulega hydroksylacji przez D25-
hydroksylazę do 25-hydroksywitaminy D (25(OH)D).  
Ta nieaktywna forma przekształcana jest dalej w nerkach 
przez 25(OH)D-1α-hydroksylazę w formę aktywną  
1,25-dihydroksywitaminę (1,25(OH)2D) czyli kalcytriol. 
Hydroksylacja witaminy D do jej aktywnej formy zachodzi 
również za pośrednictwem tzw. hydroksylaz 
obwodowych w jelicie grubym, płucach, sutkach, 
gruczole sterczowym oraz komórkach β trzustki, 
śródbłonka, przytarczyc i monocytach [4]. Główną 
funkcją witaminy D jest regulacja gospodarki wapniowo-
fosforanowej, a jej niedobór początkowo łączony był 
przede wszystkim z występowaniem krzywicy u dzieci 
oraz osteomalacji u dorosłych. Obecnie niedobory 
witaminy D związane są również z występowaniem 
szeregu innych zaburzeń oraz chorób takich jak: 
nowotwory, stwardnienie rozsiane, choroby układu 
sercowo-naczyniowego, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, 
zaburzenia psychiczne, zaburzenia funkcji mięśni jak  
i ze wzrostem ryzyka śmiertelności [6].  
 
Diagnostyka oraz przyczyny niedoborów ze szczególnym 
uwzględnieniem osób w wieku podeszłym oraz osób 
otyłych 

W praktyce klinicznej diagnostyki niedoborów 
witaminy D zastosowanie znalazło oznaczanie jej 
głównego metabolitu 25(OH)D. Forma ta odzwierciedla 
syntezę skórną oraz podaż z pożywieniem zarówno 
cholekalcyferolu, jak i egrokalcyferolu. Deficyt witaminy 
D definiowany jest jako stężenie 25(OH)D w surowicy 
krwi poniżej 50 nmol/l (20ng/ml), stężenie 
suboptymalne to 50-75 nmol/l (20-30 ng/ml), natomiast 
stężenia optymalne mieszczą się pomiędzy 75, a 125 
nmol/ l (30-50 ng/ml). Dla stężeń 25(OH)D w surowicy 
krwi również ustalone zostały wartości toksyczne 
wynoszące powyżej 250 nmol/l (100ng/ml). Europejskie 
zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy  
D, pochodzące z 2013 roku, rekomendują suplementację 
witaminy D w dawce 800-2000 UI na dobę  
(20-50 µg/doba) przez cały rok dla osób ≥65 roku życia. 
Ponadto osobom otyłym zalecana jest dzienna dawka od 
1600-4000 IU (40-100 µg/doba), w zależności od masy 
ciała [7].  

Przyczyny niedoborów witaminy D to między 
innymi: zmniejszona synteza skórna w okresie zimowym 
na wysokich szerokościach geograficznych, na skutek 
unikania słońca lub stosowania kremów z filtrami 
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chroniącymi przed promieniowaniem, niewystarczająca 
podaż, zaburzone wchłanianie z przewodu pokarmowego  
w niektórych chorobach gastroenterologicznych, 
stosowanie leków przyspieszających jej katabolizm (leki 
przeciwpadaczkowe, glikokortykosteroidy, leki antyretro-
wirusowe, bisfosfoniany), niewydolność wątroby, 
niewydolność nerek oraz zespół nerczycowy. Szczególnie 
narażone na niedobory tej witaminy są osoby w wieku 
podeszłym. Starzenie się jest związane ze spadkiem 
stężenia 7-dehydrocholesterolu w skórze, według Holick  
i wsp. u osób 70 letnich  jego poziom może wynosić 25% 
wartości prezentowanych przez osoby młode [8].  
Do zmniejszenia syntezy skórnej witaminy D przyczyniają 
się również czynniki środowiskowe prowadzące do 
zmniejszonej ekspozycji skóry na promieniowanie 
słoneczne, takie jak ubiór zasłaniający ciało, brak 
aktywności na świeżym powietrzu, unieruchomienie czy 
instytucjonalizacja. Dodatkowo wraz z wiekiem 
obniżeniu ulega czynność nerek, co może prowadzić do 
redukcji syntezy 1,25(OH)2D [9]. Dieta osób starszych 
często jest uboga w tą witaminę. Starzenie się sprzyja 
także zmianom w przewodzie pokarmowym, które mogą 
utrudniać wchłanianie witaminy D z pożywienia  
[1]. Istotnym czynnikiem przyczyniającym się do 
zmniejszonych stężeń witaminy D w surowicy krwi jest 
otyłość – jedna z komponent zespołu metabolicznego. 
Rozprzestrzenienie otyłości wśród Amerykanów w wieku 
65 lat i więcej szacowane jest według danych zebranych 
w badaniu NHANES III na 37,5% [10]. W związku  
z szerzącą się na świecie epidemią otyłości, która  
w znacznym stopniu dotyczy populacji osób w wieku 
podeszłym, otyłość stanowi ważną dodatkową 
determinantę prowadzącą do deficytów witaminy  
D w grupie tych osób. Mechanizmy łączące otyłość  
i niedobór witaminy D nie są w pełni poznane. Nie 
wyjaśniona również pozostaje odpowiedź na pytanie czy 
niedobór witaminy D jest przyczyną czy skutkiem 
otyłości. Obecnie rozważa się kilka mechanizmów 
mogących przyczyniać się do niskich stężeń witaminy  
D w surowicy krwi osób otyłych. Z pewnością jednym  
z powodów może być chęć ukrycia rozmiarów ciała pod 
ubraniem oraz siedzący, domatorski tryb życia osób 
otyłych co zmniejsza ekspozycję skóry na słońce [11]. Co 
ciekawe, u osób w wieku podeszłym, mimo istotnej 
ujemnej zależności między procentową zawartością 
tłuszczu w ciele a stężeniem 25(OH)D, nie stwierdzono 
wpływu nawyków dotyczących ekspozycji skóry na 
słońce na poziom jej syntezy [12]. Jedną z rozważanych 
możliwych przyczyn niedoborów witaminy D u osób 
otyłych jest jej zaburzona synteza skórna. W badaniu 
przeprowadzonym przez Wortsmana i wsp. stężenie 
cholekalcyferolu na skutek ekspozycji na promieniowanie 
UVB w surowicy krwi osób z prawidłową masą ciała 
zwiększało się w istotnym stopniu (57%) w stosunku do 
osób otyłych. Jako przyczynę tej różnicy autorzy badania 

sugerują upośledzone uwalnianie witaminy D ze skóry do 
krwiobiegu u osób otyłych [13]. Witamina D jako związek 
rozpuszczalny w tłuszczach ulega magazynowaniu  
w tkance tłuszczowej, co w przypadku nadmiaru tkanki 
tłuszczowej może redukować jej biodostępność [14], co 
więcej wykazano, że większą zdolność sekwestracji 
witaminy D wykazuje tkanka tłuszczowa brzuszna  
w porównaniu do tkanki tłuszczowej podskórnej [15]. 
Kolejnym potencjalnym mechanizmem obniżonego 
stężenia witaminy D u osób otyłych jest zwiększona 
synteza aktywnego metabolitu witaminy D – 1,25(OH)2D 
w nerkach na skutek często towarzyszącej otyłości 
wtórnej nadczynności przytarczyc, co w mechanizmie 
ujemnego sprzężenia zwrotnego hamuje produkcję 
25(OH)D w wątrobie [16]. 
 
Witamina D a występowanie zespołu metabolicznego – 
przegląd badań obserwacyjnych 

Większość dostępnej literatury potwierdza 
zależność pomiędzy stężeniem 25(OH)D w surowicy krwi 
a występowaniem zespołu metabolicznego u osób 
starszych. Dane pochodzące z poszczególnych prac 
pozostają jednak niespójne odnośnie poszczególnych 
składowych zespołu metabolicznego. Analiza danych 
pochodząca z kohortowego badania przeprowadzonego  
w Holandii (the Rotterdam Study) wśród osób powyżej 
55 roku życia zamieszkujących środowisko domowe 
jednej z dzielnic Rotterdamu (n=3240) wykazała 
zależność między stężeniem 25(OH)D a występowaniem 
zespołu metabolicznego i jego składowymi. Identyfikacja 
zespołu metabolicznego odbyła się za pomocą definicji 
zaproponowanej przez IDF (patrz tabela I). Grupa osób  
z niedoborem 25(OH)D charakteryzowała się znacznie 
częstszym występowaniem zespołu metabolicznego oraz 
chorób układu sercowo-naczyniowego (odpowiednio: 
41,8% i 20,6%) w porównaniu do grupy z prawidłowym 
jej stężeniem (odpowiednio 29,6% i 14,6%). W badaniu 
tym wykazano istotny spadek częstości występowania 
zespołu metabolicznego na każde dodatkowe 10 nmol/l 
stężenia 25(OH)D w surowicy krwi. Szczególny wpływ na 
związek między występowaniem zespołu metabolicznego  
a stężeniem 25(OH)D miał zwiększony obwód talii. Poza 
tym w analizie wieloczynnikowej stwierdzono ujemną 
korelację poziomu 25(OH)D ze stężeniem triglicerydów 
oraz stężeniem glukozy na czczo w surowicy krwi, a także 
dodatnią zależność ze stężeniem cholesterolu HDL  
[17]. Podobne wyniki uzyskano na podstawie danych 
zebranych w innym holenderskim badaniu 
przeprowadzonym na osobach w wieku podeszłym  
tj. w badaniu LASA (the Longitudinal Aging Study 
Amsterdam). Analizowaną kohortę stanowiło tutaj 1286 
osób pomiędzy 65. a 88 rokiem życia (średnia 75,00±6,54 
lat) zamieszkujących środowisko domowe. Zespół 
metaboliczny diagnozowany był na podstawie kryteriów 
zaproponowanych przez NCEP/ATP III (patrz tabela I),  
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a jego występowaniem charakteryzowało się 37% 
badanej populacji. Stężenie witaminy 25(OH)D  
w surowicy krwi badanych poniżej 50 nmol wiązało  
się istotnie ze zwiększonym ryzykiem zespołu 
metabolicznego (niezależnie od czynników takich jak 
wiek, płeć, pora roku, poziom edukacji, alkohol, palenie 
papierosów, aktywność fizyczna, obecność chorób 
przewlekłych oraz stężeń parathormonu w surowicy 
krwi). W badaniu tym wykazano liniową zależność 
pomiędzy stężeniami witaminy 25(OH)D w surowicy krwi 
mieszczącymi się pomiędzy 25 nmol a 75 nmol  
a obecnością zespołu metabolicznego. Ryzyko 
wystąpienia zespołu metabolicznego wraz ze spadkiem 
stężenia witaminy 25(OH)D w surowicy krwi w podanym 
zakresie wzrastało niemal 2-krotnie. Głównymi 
składowymi zespołu metabolicznego determinującymi 
ten związek okazały się być obwód talii oraz niskie 
stężenie w surowicy frakcji cholesterolu HDL. 
Nadciśnienie, wysokie stężenie triglicerydów oraz 
stężenie fruktozaminy nie były związane z poziomem 
witaminy D w surowicy krwi badanych [18].  

Lee i wsp. analizując dane pochodzące  
z kohortowego badania EMAS (the European Male 
Ageing Study) udowodnili związek między stężeniem 
25(OH)D a obecnością zespołu metabolicznego  
u nieinstytucjonalizowanych mężczyzn pomiędzy 40.  
a 79. rokiem życia (średnia 60±11 lat) zamieszkujących  
w ośmiu krajach Europy (w tym w Polsce). W celu oceny 
częstości występowania zespołu metabolicznego wśród 
badanych użyto wytycznych ATP III (patrz tabela  
I). Wszystkie ze składowych zespołu metabolicznego 
(obwód talii, rozkurczowe oraz skurczowe ciśnienie krwi, 
stężenie triglicerydów, cholesterolu HDL, glukozy) 
wykazały zależność ze stężeniem witaminy D w surowicy 
krwi [19]. Również w badaniu Godala i wsp. 
przeprowadzonym na niewielkiej grupie mieszkanek 
Łodzi w wieku pomenopauzalnym (n=87) wykazano 
obecność znacznie niższych stężeń witaminy  
D w surowicy krwi kobiet z zespołem metabolicznym  
w stosunku do kobiet nie prezentujących obecności  
tego zespołu (9,32±3,58 ng/ml vs. 23,52±6,84 ng/ml; 
p<0,001). W analizie tej do rozpoznania zespołu 
metabolicznego wykorzystano kryteria zaproponowane 
przez IDF (patrz tabela I) [20].  

Próba oceny związku pomiędzy stężeniem 25(OH)D 
a występowaniem zespołu metabolicznego podjęta 
została również w populacji azjatyckiej. W chińskim 
badaniu przekrojowym NHAPC (the Nutrition and Health 
of Aging Population in China) grupę badaną stanowiły 
nieinstytucjonalizowane osoby pomiędzy 50. a 70. 
rokiem życia, zamieszkujące dwa duże chińskie miasta: 
Beijing i Shanghai (n=3262). Rozpoznanie zespołu 
metabolicznego odbywało się na podstawie kryteriów 
NCEP/ATP III (patrz tabela I) dostosowanych  
do wskaźników antropometrycznych populacji amery-

kańskiej pochodzenia azjatyckiego. Należy podkreślić,  
że prawie 94% badanej populacji charakteryzowało  
się stężeniem 25(OH)D w surowicy krwi poniżej 
rekomendowanych wartości. Ryzyko wystąpienia zespołu 
metabolicznego wzrastało o 27% u osób ze stężeniem 
25(OH)D <50 nmol/l w stosunku do osób  
u których stężenie było ≥50 nmol/l w surowicy krwi. 
Wykazano także odwrotną korelację pomiędzy stężeniem 
25(OH)D a: glikemią na czczo, obwodem talii oraz 
rozkurczowym ciśnieniem krwi. Grupa mężczyzn  
z wyższymi stężeniami 25(OH)D charakteryzowała się 
korzystniejszym profilem lipidowym (niższe stężenie 
triglicerydów; wyższe stężenie cholesterolu HDL). 
Ponadto u osób z nadwagą lub otyłością zaobserwowano 
odwrotną zależność pomiędzy stężeniami 25(OH)D  
a stężeniami insuliny na czczo oraz wskaźnikiem HOMA-
IR [21]. Zależność między występowaniem zespołu 
metabolicznego a stężeniami witaminy D potwierdziło 
także badanie KEEP (the Korean Elderly Environmental 
Panel) przeprowadzone wśród 301. Koreańczyków 
powyżej 60 roku życia (średnia wieku 70,4±5,23 lat) 
zamieszkujących Seul. Podobnie jak w badaniu 
przeprowadzonym w Chinach zespół metaboliczny 
rozpoznawany był przy pomocy kryteriów NCEP/ATP III 
(patrz tabela I) dostosowanych do populacji azjatyckiej,  
z tą różnicą, że ocenę otyłości dokonano za pomocą 
wskaźnika BMI, nie zaś za pomocą obwodu talii. 
Insulinooporność, nadciśnienie oraz hipertriglicery-
demia to komponenty zespołu metabolicznego, które 
okazały się być powiązane ze stężeniem 25(OH)D [22]. 
Ocenę zależności pomiędzy stężeniem 25(OH)D w suro-
wicy krwi, a występowaniem zespołu metabolicznego 
oraz jego składowych przeprowadzono również wśród 
nieinstytucjonalizowanych koreańskich kobiet w wieku 
pomenopauzalnym (n=4364). Analiza ta dokonana 
została na podstawie danych zebranych w latach 2008-
2010 pochodzących z badania the Korean National 
Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES). 
Podobnie jak w poprzednich badaniach azjatyckich 
zespół metaboliczny rozpoznawano przy użyciu wytycz-
nych NCEP/ATP III (patrz tabela I) dostosowanych do 
parametrów antropometrycznych tej populacji. W bada-
niu tym nie stwierdzono związku między Występo-
waniem zespołu metabolicznego a stężeniem 25(OH)D. 
Natomiast odnotowano zależność pomiędzy stężeniem 
25(OH)D, a składowymi zespołu metabolicznego tj. 
nadciśnieniem, podwyższonym stężeniem triglicerydów 
oraz obniżonym stężeniem cholesterolu HDL [23].  

Nie wszystkie wyniki badań są jednak jednoznaczne. 
Badanie kohortowe the Rancho Bernardo Study 
prowadzone wśród osób w wieku 44-96 lat, 
zamieszkujących środowisko domowe (n=1070) 
południowej Kalifornii, nie wykazało związku między 
występowaniem zespołu metabolicznego (kryteria 
NCEP/ATP III, patrz tabela I), a stężeniem witaminy 
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25(OH)D w surowicy krwi analizowanej populacji. Jeśli 
zaś chodzi o jego składowe stwierdzona została zależność 
pomiędzy stężeniem glukozy na czczo, a stężeniem 
witaminy 25(OH)D w surowicy krwi, jednak tylko dla 
grupy badanych mężczyzn. Przyczyną uzyskanych wyni-
ków może być wysoka ekspozycja na promieniowanie 
UVB mieszkańców Kalifornii, z czym wiąże się wysoka 
średnia wartość dla stężenia witaminy 25(OH)D  
w surowicy krwi wynosząca powyżej 100 nmol/l zarówno 
w grupie osób zdrowych, jak i prezentujących objawy 
zespołu metabolicznego. Wiek uczestników badania 
znajdował się w przedziale 44-96 lat, mimo to jego 
średnia wyniosła dla kobiet 74,6±10,7 lat, natomiast dla 
mężczyzn 74,5±9,5 lat (89% kobiet i 92% mężczyzn ≥60 
lat) [24]. 

Niezwykle ważne jest uzupełnianie niedoborów 
witaminy D także u osób zdrowych. Badania obserwa-
cyjne wykazują związek niedoborów 25(OH)D ze 
zwiększonym ryzykiem wystąpienia zespołu metabo-
licznego w przyszłości. Taką zależność potwierdziło 
badanie the Ely Study przeprowadzone w Wielkiej 
Brytanii na próbie losowo wybranych 524 osób pomiędzy 
40. a 69. rokiem życia nie prezentujących obecności 
cukrzycy. W badaniu tym 10-letnie ryzyko wystąpienia 
zespołu metabolicznego było odwrotnie proporcjonalne 
do stężeń 25(OH)D w surowicy krwi mierzonych na 
początku badania. Niskie stężenia witaminy D wiązały się 
istotnie ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń 
gospodarki węglowodanowej (mierzonej stężeniem 
glukozy na czczo oraz doustnym testem obciążenia 

glukozą) oraz insulinooporności (mierzonej stężeniem 
insuliny na czczo oraz wskaźnikiem HOMA-IR) [25].  
 
Podsumowanie 

Niedobór witaminy D w populacji osób starszych 
jest powszechnym problemem. Większość badań 
populacyjnych prowadzonych wśród osób w wieku 
podeszłym wykazuje związek pomiędzy występowaniem 
zespołu metabolicznego oraz jego komponentami  
z niedoborem tej witaminy. Jednak ilość tych badań jest 
wciąż stosunkowo niewielka. Dostępne dane pochodzące 
z badań epidemiologicznych nie są też w pełni 
jednoznaczne, aby wyciągać ostateczne wnioski na temat 
wpływu witaminy D na czynniki ryzyka zespołu 
metabolicznego. Konieczne jest dalsze prowadzenie 
badań w tym zakresie wśród osób starszych, również 
interwencyjnych, które to pozwolą wyjaśnić mechanizmy 
mogące przyczyniać się do analizowanych zależności. 
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Tabela I. Definicje oraz kryteria diagnostyczne rozpoznawania zespołu metabolicznego wg poszczególnych organizacji 
Table I. Definitions and diagnostic criteria for metabolic syndrome as proposed by different expert groups 

 WHO 1998 EGIR NCEP/ATP III AACE IDF 

Czynniki konieczne 
rozpoznania zespołu 

metabolicznego 

IGT, IFG, cukrzyca 
typu 2 lub 

insulinooporność 

Insulinooporność 
Stężenie insuliny w 

osoczu krwi>75 
percentyla 

3 z niżej 
wymienionych 

IGT lub IFG 

Obwód talii 
≥94 mężczyźni 

≥80 kobiety 
lub 

BMI>30kg/m2 

Czynniki dodatkowe 
rozpoznania zespołu 

metabolicznego 

2 z niżej 
wymienionych 

2 z niżej 
wymienionych 

― 
Jakikolwiek z niżej 

wymienionych 
2 z niżej 

wymienionych 

Otyłość brzuszna 
WHR>0,9 mężczyźni 

>0,85 kobiety 
BMI >30 kg/ m2 

Obwód talii 
≥94 mężczyźni 

≥80 kobiety 

Obwód talii 
≥102 mężczyźni 

≥88 kobiety 
BMI≥25kg/m2 ― 

Dyslipidemia 

Triglicerydy >150 
(mg/dl) 

HDL 
<35 mężczyźni 

<39 kobiety 

Triglicerydy >150 
(mg/dl) 

HDL 
<39 (mg/dl) 

Triglicerydy >150 
(mg/dl) 

HDL 
<40 mężczyźni 

<50 kobiety 

Triglicerydy >150 
(mg/dl) 

HDL 
<40 mężczyźni 

<50 kobiety 

Triglicerydy >150 
(mg/dl) 

HDL 
<40 mężczyźni 

<50 kobiety 

Ciśnienie tętnicze 
krwi (mmHg) 

≥140/90 
≥140/90 lub 

nadciśnienie leczone 
≥130/85 ≥130/85 

Skurczowe ≥130 lub 
rozkurczowe ≥85lub 
nadciśnienie leczone 

Glikemia 
IGT, IFG, cukrzyca 

typu 2 

Glikemia na czczo 
≥110 mg/dl, IGT lub 

IFG 

Glikemia na czczo 
≥110 mg/dl lub 

rozpoznana cukrzyca 
IGT lub IFG 

Glikemia na czczo 
≥100  mg/dl lub 

rozpoznana cukrzyca 

Inne 
Mikroalbuminuria 

≥20µg/min lub ACR 
>30mg/g 

― ― Inne ― 

IGT (Impaired Glucose Tolerance) – upośledzona tolerancja glukozy (glikemia po 2h od obciążenia glukozą 140-199 mg/dl); IFG 
(Impaired Fasting Glucose) – nieprawidłowa glikemia na czczo (glikemia 100-125 mg/dl/); WHR (Waist-Hip Ratio) – stosunek 
obwodu talii do obwodu bioder; BMI (Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała; HDL (High-density lipoprotein) – lipoproteiny  
o wysokiej gęstości; ACR (Albumin/Creatinine Ratio) – wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu 
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Dietetyka gerontologiczna jest stosunkowo nowym 
działem gerontologii czyli nauki o starzeniu. Poświęcona 
temu zagadnieniu była trzecia już z corocznie 
organizowanych konferencji naukowych w Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu odbywająca się pod hasłem „Dietetyka 
gerontologiczna – wyzwania i szanse”. Zgromadziła ona 
w tym roku prawie 150 osób. W organizowanie 
Konferencji zaangażowali się pracownicy Pracowni 
Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej oraz 
Zakładu Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej 
Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej. 

Konferencja składała się (wzorem lat ubiegłych) 
z 2 sesji plenarnych, warsztatów oraz wystąpień 
własnych uczestników konferencji obejmujących 
zarówno prezentacje ustne, jak i sesję plakatową. 
Szczególną cześć sesji plakatowej stanowiły postery 
prezentowane pod hasłem „Determinanty zachowań 
żywieniowych osób starszych” przygotowane w ramach 
projektu DEDIPAC (Determinants of diet and physical 
activity = Determinanty zachowań żywieniowych  
i aktywności fizycznej. Europejskie centrum wiedzy 
służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczej) 
w ramach Inicjatywy Wspólnego Programowania (Joint 
Programming Initiative). Celem projektu jest 
zrozumienie uwarunkowań diety oraz aktywności 
fizycznej przy wykorzystaniu szerokiego interdyscy-
plinarnego podejścia, włączając perspektywę 
biologiczną, ekologiczną, psychologiczną, socjologiczną, 
ekonomiczną, społeczno-gospodarczą oraz ich 
wzajemnych powiązań w skutecznej promocji zdrowej 
diety oraz aktywności fizycznej. Projekt służy stworzeniu 
centrum wiedzy dla przyszłego monitorowania, badania  

 
 
oraz translacji wyników badań dla polityki oraz praktyki 
dotyczącej diety i aktywności fizycznej. 

Szczegółowy program Konferencji, wraz z tytułami 
wszystkich wystąpień uczestników, zamieszczono  
w poprzednim numerze kwartalnika (PDGG 2016;  
2(1): 35). 

Sesja plenarna zatytułowana „Żywienie  
w normalnym starzeniu – wybrane problemy” 
obejmowała 3 wykłady. 

Pierwszy z nich pt. „Modulacja starzenia 
komórkowego przez nutraceutyki” wygłosiła prof. Ewa 
Sikora z Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia 
Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
w Warszawie, niekwestionowany autorytet w dziedzinie 
starzenia komórkowego nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. Podczas wykładu omówiono zjawisko hormezy 
czyli zdefiniowanego zakresu stężeń związku, w których 
jest on efektywny w sensie pozytywnego oddziaływania, 
również w hodowli komórkowej. Stężenia mniejsze są 
zbyt małe, aby wywołać efekt, a większe wywierają efekt 
toksyczny. Dotyczy to m.in. np. kurkuminy, której niskie 
stężenia w hodowli wywołują efekt antystarzeniowy, ale 
wysokie uszkadzają komórki. Niestety zakres dawek 
korzystnego oddziaływania dla człowieka jest trudny do 
zdefiniowania na obecnym etapie wiedzy. Bez 
wątpliwości można jednak stwierdzić, że nurtaceutyki  
(w tym kurkumina) działają zgodnie z zasadami hormezy 
i raczej nie można ich przedawkować, jeśli są spożywane 
w postaci „naturalnej”. Ponieważ nadal brakuje badań  
z udziałem ludzi pamiętać należy, że suplementacja 
może prowadzić do „przedawkowania” i niebezpie-
cznych interakcji. Co więcej zwraca się uwagę,  
że hormeza może być dynamiczna – oznacza to, że 
potencjalnie okno korzystnego oddziaływania może ulec 
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przesunięciu w wyniku procesu starzenia, a pytanie czy 
oddziaływania innych czynników mają tu znacznie  
i jakich dotyczy to czynników pozostaje wciąż otwarte. 

Drugi wykład nosił tytuł „Rola składników zielonej 
herbaty w diecie osób starszych” i został wygłoszony 
przez prof. Annę Gramzę-Michałowską z Katedry 
Technologii Żywienia Człowieka Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu zajmującą się od wielu lat 
badaniem właściwości zielonej herbaty i jej szczególnymi 
cechami prozdrowotnymi, a więc będącą wyróżniająca 
się postacią pod względem wiedzy w tym zakresie. 
Podczas wykładu przedstawiono m.in. wyniki badań 
sugerujące korzystny efekt naparu z zielonej herbaty  
u osóbz zaburzeniami funkcji poznawczych. To działanie 
neuroprotekcyjne wynikać ma z efektu przeciwutle-
niającego i przeciwzapalnego. Zwrócono uwagę, że 
pomimo, iż wartość biologiczna herbaty zielonej jest 
niepodważalna, to jednak równie ważna jest otwartość 
na osoby starsze, szczególnie samotne, i wypicie z nimi 
razem filiżanki herbaty. 

Trzeci wykład w tej sesji zatytułowany „Smartfony, 
sensory, roboty… Czy nowoczesne technologie są 
przydatne w monitorowaniu sposobu żywienia osób 
starszych?” wygłosiła dr hab. Aleksandra Suwalska  
z Pracowni Neuropsychobiologii Katedry Psychiatrii 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaangażowana 
m.in. w realizację finansowanego ze środków Unijnych 
projektu ENRICHME poświęconego zastosowaniu 
robotów dla wsparcia samodzielności osób starszych  
z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych 
mieszkających w środowisku domowym oraz lider 
konsorcjum Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu 
Przyrodniczego w projekcie DEDIPAC. Podczas wykładu 
zwrócono uwagę na to, że osoby starsze nie są grupą 
docelową dla producentów aplikacji do smartfonów 
monitorujących dietę i aktywność fizyczną; rzadko 
korzystają oni bowiem z tego typu aplikacji. Jeśli chodzi  
o sensory, prowadzone są badania w tym zakresie, 
jednak na obecnym etapie rejestrowane przez nie ruchy 
ręki czy żuchwy nie pozwalają na ocenę diety osób 
starszych. Do monitorowania można wykorzystać 
roboty. Jednak robot, który przypomina o posiłkach nie 
jest robotem monitorującym (np. robot Kompai  
w projekcie Mobiserv). Robotem takim może być BRIAN 
współdziałający z systemem sensorów w tacy z posiłkiem 
i w sztućcach. Jednak zastosowanie któregokolwiek  
z prezentowanych rozwiązań wymaga akceptacji 
technologii. Dla zwiększenia akceptacji znaczenie mają 
aspekty społeczne, ale i indywidualne cechy 
poszczególnych osób starszych, a także percepcja 
technologii (obawy vs. korzyści) i konieczność jej 
wykorzystywania (potrzeba vs. alternatywne możliwe do 
zastosowania rozwiązania). 

Druga sesja nosiła tytuł „Żywienie w patologicznym 
starzeniu – wybrane problemy”. Starzenie patologiczne 

to starzenie w obecności chorób, które w rzeczywistości 
przyspieszają proces starzenia. 

Pierwszy w tej sesji wykład wygłosił dr hab. Maciej 
Bączyk z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany 
Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Był to wykład pod 
intrygującym tytułem „Fakty i mity o żywieniu  
w chorobach tarczycy u osób starszych”. Przedstawiono 
tu kliniczne podstawy zaburzeń czynności tarczycy. 
Zwrócono też uwagę na mniej restrykcyjne parametry 
wyrównania niedoczynności gruczołu u osób starszych, 
w związku z pojawiającymi się zagrożeniami związanymi 
ze zwiększonym zapotrzebowaniem mięśnia sercowego 
na tlen przy szybszym tempie metabolizmu. Wśród 
prezentowanych mitów, z którymi podjęto dyskusję 
znalazło się m.in. stwierdzenie o konieczności 
zwiększenia podaży jodu w diecie u osób z niedoczyn-
nością tarczycy – w rzeczywistości niedobór jodu jest 
rzadką przyczyną niedoczynności tarczycy, a stosowanie 
diety bogatej w jod (zwłaszcza powyżej 500 µg/d)  
u pacjentów z przewlekłymi zapaleniami tarczycy może 
nasilać niedoczynność. 

Drugi wykład w tej sesji wygłosił dr hab. Dariusz 
Włodarek z Katedry Dietetyki, Wydziału Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ekspert w 
dziedzinie m.in. żywienia chorych z zaburzeniami funkcji 
poznawczych. Jego tytuł to „Dieta Ketogenna  
w Chorobie Alzheimera – szansa czy złudzenie?” Podczas 
wykładu przedstawiono założenia diety ketogennej 
zwracając uwagę na różnice pomiędzy ketozą 
fizjologiczną i patologiczną. Podkreślono, że zasadni-
czymi czynnikami mającymi znaczenie w terapeutycznym 
działaniu diety ketogennej jest z jednej strony 
zwiększenie produkcji ciał ketonowych przez wątrobę,  
a z drugiej – zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. 
Wyniki badań in vitro oraz na modelach zwierzęcych  
(np. modelowa choroba Alzheimera u transgenicznych 
myszy) są obiecujące. Na obecnym etapie badań trudno 
jednak wyciągać wnioski na temat możliwości jej 
zastosowania u ludzi. 

Ostatni wykład zatytułowany „Dieta jako zagrożenie 
– interakcje leków z pożywieniem” wygłosiła prof. 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Pracowni Geriatrii 
Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, zaangażowana od wielu lat  
w analizy interakcji leków w geriatrii. Zwróciła ona 
uwagę, że choć mówiąc o interakcjach leków  
z pożywieniem mamy najczęściej na myśli zmianę 
aktywności leków pod wpływem składników żywności 
(np. zmniejszenie wchłaniania antybiotyków z grupy 
tetracyklin pod wpływem ich zażywania razem  
z pokarmem bogatym w wapń) to jednak należy zjawisko 
to widzieć szerzej, również jako możliwość 
oddziaływania leków na biodostępność składników 
pokarmowych. Przykładowo omówiono wzrost ryzyka 
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hipomagnezemii u osób stosujących przewlekle 
inhibitory pompy protonowej (IPP). Zwraca to uwagę na 
konieczność zadawania pytania o stosowanie IPP  
u pacjentów, u których ocenia się dietę szczególnie  
w przypadku istnienia niedoborów pokarmowych. 

Kolejną część Konferencji stanowiły warsztaty, które 
jak zwykle wzbudziły duże zainteresowanie. Po 
zakończeniu sesji plenarnych uczestnicy mieli do wyboru 
jeden z czterech warsztatów: 

 Opór do zmiany nawyków żywieniowych. Skąd 
się bierze i jak sobie z nim radzić?, prowadzony 
przez mgr Agatę Juruć, psychologa i dietetyka  
z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
Co zajadamy i dlaczego? – psychologiczne ujęcie 
tematu, prowadzony przez mgr Katarzynę 
Stachnik, psychologa i psychoterapeutę ze 
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 Usprawnianie ruchowe osób starszych – 
praktyczne wskazówki dla dietetyka, 
prowadzony przez mgr Dominika Tokarskiego, 
fizjoterapeutę z Uniwersytetu Medycznego  
w Poznaniu 

 O czym nie mówią reklamy suplementów diety,  
a co warto o nich wiedzieć? prowadzony przez  
dr n. farm. Agnieszkę Saran-Jagodzińską, 
farmaceutę z PWSZ w Koninie. 

W sesji plakatowej za szczególnie interesujące 
prezentacje oraz ciekawą dyskusję nagrodzono:  

 Patrycję Łusiak i Sylwię Matuszak (Studenckie 
Koło Naukowe Biochemików Żywności  
i Żywienia, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, opiekun 
naukowy: dr inż. Anna Jakubczyk) za pracę   
pt. Badanie właściwości przeciwutleniających 
ekstraktów otrzymanych z młodego jęczmienia, 

 Ewę Błaszczyk-Bębenek, Annę Kostrz, 
Małgorzatę Schlegel-Zawadzką (Zakład Żywienia 
Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM w Krakowie) za 
pracę pt. Ocena zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania w życiu codziennym osób 
starszych z uwzględnieniem zachowań 
żywieniowych, 

 Martę Szczygieł (Pracownia Neuropsycho-
biologii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet  
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) 
za pracę pt. Dieta w łuszczycy 

Przyznano też wyróżnienie :  

 Anecie Nowickiej i Paulinie Kwiatkowskiej 
(Studenckie Koło Neuropsychiatryczne 
Neuroscience, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet 
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) 
za pracę pt. Witamina A w diecie osób starszych 

– związek z zaburzeniami poznawczymi  
i otępieniem. 

W sesji prezentacji ustnych szczególną uwagę jury 
zwróciły następujące wystąpienia: 

 Hiperhomocysteinemia w otępieniu naczynio-
wym i otępieniu w chorobie Alzheimera – rola  
w patogenezie, szanse profilaktyki i leczenia, 
autorstwa Katarzyny Spławskiej (Studenckie Koło 
Naukowe Geriatrii i Medycyny Paliatywnej, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu), 

 Spożycie warzyw i owoców a funkcje poznawcze 
wybranej grupy osób starszych – badanie 
pilotowe, autorstwa Agaty Białeckiej i Barbary 
Pietruszki (Katedra Żywienia Człowieka, Wydział 
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie), 

 Czynniki występowania niedożywienia i depresji 
wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Bochni, autorstwa Beaty Pióreckiej, Pawła 
Jagielskiego, Dominiki Kawalec (Zakład Żywienia 
Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Jagielloński Collegium Medicum), 

 Wybrane parametry i wskaźniki antropo-
metryczne a stężenie 25(OH)D3 wśród wybranej 
grupy pacjentów powyżej 60 roku życia, 
autorstwa Justyny Nowak1, Karoliny Kulik-Kupki1, 
Anny Brończyk-Puzoń1, Pawła Jagielskiego2, 
Anety Koszowskiej1, Barbary Zubelewicz-
Szkodzińskiej1 (1Zakład Profilaktyki Chorób 
Żywieniowozależnych, Wydział Zdrowia 
Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny  
w Katowicach, 2Zakład Diagnostyki Genetycznej  
i Nutrigenomiki, Katedra Biochemii Klinicznej, 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), 

 Sposób żywienia a wyrównanie metaboliczne 
osób starszych z rozpoznaną cukrzycą typu  
2, autorstwa Katarzyny Kowalcze1 i Joanny 
Gromadzkiej-Ostrowskiej2, (1Katedra Dietetyki  
i Oceny Żywności, Wydział Przyrodniczy, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach, 2Zakład Fizjologii Żywienia, Wydział 
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie) 

Na koniec prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis 
(Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny 
Paliatywnej UM w Poznaniu) i prof. Maria Pioruńska-
Stolzmann (Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny 
Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej UM 
w Poznaniu) podziękowały wszystkim uczestnikom za 
udział w Konferencji i zamykając ją zaprosiły na kolejne 
spotkanie za rok. 
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