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DIETA MIND – CO WIEMY O JEJ EFEKTYWNOŚCI
MIND diet – what we know about its effectiveness
prof. dr hab. KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS1, dr hab. ALEKSANDRA SUWALSKA2
1

Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2
Pracownia Neuropsychobiologii
Katedra Psychiatrii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Dieta MIND jest obecnie szeroko dyskutowana. Stanowi połączenie diety śródziemnomorskiej i diety DASH
rozszerzone o sugestie pochodzące z prezentowanych w literaturze wyników badań. Uważa się, że obydwie te diety
korzystnie wpływają na postęp zmian u chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych, choć brak wyraźnych
rekomendacji dotyczących ich stosowania w prewencji otępienia. Według dostępnych danych, korzystny efekt diety
MIND dla zachowania sprawnych funkcji poznawczych jest oparty głównie na przesłankach teoretycznych i jedynie
w pojedynczych prospektywnych badaniach obserwacyjnych. Wyniki ich są obiecujące, niemniej dla rekomendowania powszechnego użycia diety MIND wymagane jest potwierdzenie jej skuteczności w szerokiej praktyce.
Słowa kluczowe: dieta MIND, dieta śródziemnomorska, dieta DASH, zaburzenia poznawcze

Abstract
The MIND diet is currently being widely discussed. It is a hybrid of the Mediterranean diet and the DASH diet
extended to include suggestions from the research results presented in the literature. It is considered that both
these diets favorably affect the progression of changes in patients with cognitive impairment however there are no
clear recommendations on their application in the prevention of dementia. According to available data, the
beneficial effect of the MIND diet on the prevention of cognitive impairment is based mainly on theoretical
background and only a few prospective observational studies. Their results are promising, however to recommend
the widespread use of the MIND diet it is required to confirm its effectiveness in a wide practice.
Keywords: the MIND diet, Mediterranean diet, Dash diet, cognitive impairment

Wprowadzenie
Wraz z wiekiem narasta ryzyko zaburzeń funkcji
poznawczych (orientacja w czasie i przestrzeni,
koncentracja uwagi, liczenie, czytanie pisanie,
zapamiętywanie, pamięć itd.). Są one nieodłącznym
elementem otępienia, a ich ciężkość u chorych
z otępieniem narasta w czasie, co prowadzi do zaburzeń
funkcjonowania emocjonalnego, zaburzeń zachowania
i ograniczenia samodzielności. Najczęstszą przyczyną
otępienia jest choroba Alzheimera.
Należy ona do grupy chorób neurodegeneracyjnych,
które według zapowiedzi staną się największym
wyzwaniem XXI wieku ze względu na szybkie tempo
wzrostu liczby chorych, których problem ten dotyczy.

Istotą choroby jest odkładanie w obrębie kory
i substancji szarej podkorowej nadmiernej ilości betaamyloidu w postaci tzw. blaszek starczych oraz
włókienek neurofibrylarnych, zbudowanych z białka
tau. Zmiany te odbijają się na funkcjonowaniu
neuronów, w tym na syntezie neuroprzekaźników
(zmniejszona jest szczególnie synteza acetylocholiny)
i prowadzą do śmierci komórek [1].
Otępienie występuje u ok. 10% osób w wieku 65+,
ale już aż u 40% w wieku 80+, a w związku ze starzeniem
się społeczeństw, liczba osób nim dotkniętych będzie
intensywnie wzrastać. Szacuje się, że liczba osób
dotkniętych tą chorobą to obecnie ponad 35,6 milionów
5
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na świecie [2]. Ponad 60% otępienia powstaje na
podłożu choroby Alzheimera.
Ocena funkcji poznawczych
Do przesiewowej oceny funkcji poznawczych stosuje
się wystandaryzowane testy. Jednym z nich jest MMSE
(ang. Mini Mental State Egzamination – Krótka skala
oceny stanu psychicznego). Pomimo zgłaszanych
zastrzeżeń do tego narzędzia jest ono powszechnie
stosowane [3,4]. Lin i wsp. stwierdzili w oparciu
o przegląd opublikowanych artykułów (analiza 14 badań;
n = 10185), że czułość testu wynosi 88,3%, a jego
specyficzność w wykrywaniu otępienia – 86,2% i jest on
bardziej miarodajny w stosunku do innych testów [5].
Co więcej, Kim i wsp. pokazali, że może on być
stosowany jako narzędzie przesiewowe dla definiowania
chorych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (ang.
mild cognitive impairment – MCI) [6].
MCI jest stanem przejściowym pomiędzy
niewielkim
pogorszeniem
funkcji
poznawczych,
wynikającym z procesu starzenia i znacznym ich
zaawansowaniem charakteryzującym otępienie. MCI
może postępować w kierunku otępienia, jednak
u niektórych chorych zaburzenia nie postępują. Wyraźne
rozgraniczenie tych dwóch grup osób, różniących się
zdecydowanie rokowaniem, jest do dziś nierozwiązanym
wyzwaniem, pomimo badań prowadzonych od lat w tym
zakresie. Co więcej, ponieważ nieznane są obecnie
możliwości farmakologicznego leczenia MCI, podejście
niefarmakologiczne ma tu szczególne znaczenie [7].
Działania te obejmują m.in. modyfikację diety.
Dieta MIND
Dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for
Neurodegenerative Delay [8]) jest polecana jako dieta
poprawiająca funkcje poznawcze, zmniejszająca ryzyko
wystąpienia choroby Alzheimera oraz jej progresji.
Na rolę stosowanych schematów żywieniowych,
a nie pojedynczych elementów diety w wywoływaniu
i nasilaniu istniejących zaburzeń poznawczych
wskazywano w ciągu ostatnich kilku lat. Przekonujące
są np. badania Wengreena i wsp. [9] stwierdzające,
że osoby, których codzienna dieta zawiera więcej
elementów diety śródziemnomorskiej lub diety DASH
(ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension)
uzyskiwały znacznie lepsze wyniki w modyfikowanym
teście MMSE. Co więcej, różnice te utrzymywały się
podczas 11 lat obserwacji, którą objęto 3831 osób
w wieku co najmniej 65 lat (badania Cache-County Study
on Memory, Health and Aging, Utah, USA).
W oparciu o te i inne doświadczenia stworzono
hybrydę diety śródziemnomorskiej i diety DASH, czyli
dietę MIND [10]. Dieta MIND oparta jest o naturalną
żywność, głównie produkty roślinne (zwiększenie
spożycia wszelkich owoców jagodowych i warzyw

zielonoliściastych),
z
ograniczeniem
produktów
zwierzęcych oraz żywności z dużą zawartością
nasyconych kwasów tłuszczowych [8].
Dieta MIND nie jest jednak prostym złożeniem
wspomnianych dwóch diet, ale zawiera dodatkowo
modyfikacje oparte o dane pochodzące z przeglądu
literatury na temat żywienia i starzenia się mózgu [11].
Zwraca się w niej uwagę, w przeciwieństwie do diety
śródziemnomorskiej i diety DASH, na wspomniane
powyżej spożycie warzyw zielonoliściastych (np. jarmuż,
szpinak, sałata), jako kategorię dodatkową w stosunku
do spożycia innych warzyw, ponieważ dwa wykonane
w USA duże obserwacyjne badania kohortowe, których
wyniki opublikowano w latach 2005-2006 pokazały, że to
właśnie przede wszystkim ten rodzaj warzyw spowalnia
postęp pogarszania się funkcji poznawczych, przy czym
największą efektywność obserwuje się przy spożyciu
co najmniej 6 porcji tych warzyw tygodniowo [12,13].
Cytowane badania nie wykazały związku spożycia
owoców w ogóle z obserwowanymi zmianami funkcji
poznawczych w czasie. Wprowadzono więc, w miejsce
spożycia owoców jako kategorii, jak to ma miejsce
w dietach śródziemnomorskiej i DASH, spożycie owoców
jagodowych, ponieważ to właśnie w ich przypadku
stwierdzono korzystny efekt na spowolnienie postępu
zaburzeń poznawczych (w badaniu Nurses’ Health Study
były to czarne jagody i truskawki, ale badania na
zwierzętach [gryzonie] sugerują również korzystny efekt
innych owoców jagodowych – za [14]). Zwraca też
uwagę rekomendowane regularne spożywanie porcji
orzechów (np. w postaci przekąsek co najmniej 5 razy
w tygodniu), choć wcześniejsze ogólne zalecenia
zwracały uwagę na wysoką ekspozycję na egzogenny
cholesterol tego typu składników diety.
Dieta MIND zawiera 15 składników, wśród
których jest 10 rekomendowanych (ang. brain healthy)
i 5 niezalecanych (ang. unhealthy).
Rekomendowane produkty to:
 warzywa zielonoliściaste,
 inne warzywa,
 orzechy,
 owoce jagodowe,
 nasiona roślin strączkowych,
 produkty pełnoziarniste,
 ryby,
 drób,
 oliwa z oliwek,
 wino.
Niezalecane produkty to:
 czerwone mięso,
 masło i margaryna,
 ser żółty,
 ciasta i słodycze,
 produkty smażone i typu fast food.
6
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W oparciu o przedstawione założenia opracowano
zasady wyliczania indexu diety MIND (ang. MIND score).
Maksymalny wynik indeksu to 15.
Badania potwierdzające skuteczność diety MIND
Badań potwierdzających przedstawione teoretyczne
założenia jest niewiele. Grupa amerykańskich badaczy
z Rush University Medical Center w Chicago i Harvard
School of Public Health w Bostonie opublikowała
2 artykuły, którym warto się przyjrzeć.
W pierwszym z nich [11] obserwowano 960
uczestników projektu Rush Memory and Aging Project,
którzy byli wolontariuszami mieszkającymi w regionie
Chicago (USA). Badania prowadzono w latach 20042013. Do badań nie włączono osób ze zdiagnozowanym
otępieniem.
Wszystkie
zakwalifikowane
osoby
wypełniły kwestionariusz FFQ (ang. Food Frequency
Questionnaires) i przeszły szczegółową ocenę kliniczną,
która obejmowała m.in. ocenę funkcji poznawczych co
najmniej dwukrotnie. Średni czas obserwacji wynosił 4,7
lat. Średni wiek badanych to 81,4 lat. Średni wynik
indeksu MIND to 7.4 (2,5-12,5) i był on pozytywnie
skorelowany zarówno z wynikami indeksu diety
śródziemnomorskiej (r=0,62), jak i diety DASH (r=0,50).,
jednak wysoki indeks diety MIND był lepiej skorelowany
z protekcją funkcji poznawczych niż indeksy diet
śródziemnomorskiej i DASH (odpowiednio, p=0,02
i p=0,03). Osoby z najwyższym indeksem MIND (tercyl 3)
miały tendencję do posiadania profilu potencjalnie
gwarantującego lepsze zachowanie funkcji poznawczych
(wyższe wykształcenie, większa aktywność poznawcza
i fizyczna, mniejsza częstość chorób takich jak cukrzyca,
nadciśnienie czy udar mózgu w wywiadzie).
W wyniku wykonanych badań stwierdzono,
że wyższy indeks MIND był pozytywnie skorelowany
z wolniejszym pogarszaniem się funkcjonowania
poznawczego w czasie obserwacji, tj. osoby z tercyla
odpowiadającego najniższemu indeksowi MIND (tercyl
1) miały wyniki oceny funkcji poznawczych
odpowiadające osobom o ok. 7.5 roku starszym
w stosunku do tych z najwyższego tercyla indeksu
MIND (tercyl 3). Zmiany dotyczyły zarówno ogólnego
funkcjonowania poznawczego, jak i poszczególnych jego
domen (przede wszystkim pamięci epizodycznej
i semantycznej oraz szybkości percepcji).
Podkreślić należy, że obserwowane zmiany nie
miały związku z ryzykiem chorób układu sercowonaczyniowego takimi jak cukrzyca, nadciśnienie, udar
mózgu czy zawał mięśnia sercowego jak mogłaby
wskazywać
korelacja
z
indeksami
diety
śródziemnomorskiej i DASH. Podobnie nie stwierdzono
związku z depresja i otyłością. Dodatkowo wzięto pod
uwagę wiek, płeć, APOE e4 a (jako czynnik ryzyka
choroby Alzheimera), wykształcenie i aktywność
fizyczną, nie wykazując ich związku z obserwowanymi
zmianami. Co ciekawe, u osób, u których występowały

zaburzenia funkcji poznawczych na początku badania
stwierdzono, że wysoki indeks MIND miał większe
znaczenie w protekcji postępu zaburzeń niż w całej
próbie (o 9,5%).
Celem drugiej z cytowanych prac [14] było
porównanie efektywności diety śródziemnomorskiej,
diety DASH i diety MIND w redukcji występowania
incydentów choroby Alzheimera. Przeprowadzono
badania prospektywne 923 uczestników badania Rush
Memory and Aging Project w wieku od 58 do 98 lat.
Średni czas obserwacji obejmował 4,5 roku. Regularnie
doświadczeni klinicyści wykonywali ocenę uczestników
projektu pod kątem rozpoznania choroby Alzheimera.
Nie znali oni jednak danych dotyczących ich diety.
W okresie obserwacji rozpoznano 144 nowe przypadki
choroby Alzheimera w grupie badanej. Osoby
z najwyższym indexem diety MIND (tercyl 3) miały
o 53% mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę
Alzheimera w stosunku do tych z najniższym indeksem
(tercyl 1), a osoby z wynikami średnimi (2 tercyl) –
o 45%. W przypadku indeksów pozostałych
analizowanych diet, podobną zależność zaobserwowano
jedynie dla najwyższych indeksów (tercyl 3 w stosunku
do tercyla 1: dieta śródziemnomorska – 54%, dieta DASH
– 39%).
Podsumowanie
Wzrastające wraz z wiekiem ryzyko wystąpienia
zaburzeń funkcji poznawczych i otępienia rozpatrywane
na tle szybkiego starzenia się społeczeństw powoduje
zainteresowanie wszystkimi modyfikacjami, których
efektem może być spowolnienie powstających zmian.
Jedną z wartych bliższemu przyjrzeniu się modyfikacji
jest dieta MIND. Powstała ona w oparciu o założenia
diety śródziemnomorskiej i diety DASH, zmodyfikowanej
o doniesienia literaturowe uwzględniające starzenie
mózgu i odżywianie. Jak zwracają uwagę autorzy diety
i badacze, którzy potwierdzili jej skuteczność,
spodziewać się należy modyfikacji tej diety w przyszłości
w związku z nowymi doniesieniami na temat możliwych
korzystnych efektów modyfikacji wybranych elementów
diety na proces starzenia mózgu i przebieg zmian
otępiennych.
Badanie w ramach programu A Healthy Diet for a Healthy Life
(JPI HDHL) DEDIPAC KH (DZP/2/JPI HDL DEDIPAC KH/2014).
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WITAMINA D U OSÓB STARSZYCH – NIEDOBORY, SUPLEMENTACJA
Vitamin D among elderly people – deficiency and supplementation
mgr JUSTYNA NOWAK, mgr KAROLINA KULIK-KUPKA, mgr ANNA BROŃCZYK-PUZOŃ,
prof. dr hab.n.med. BARBARA ZUBELEWICZ-SZKODZIŃSKA
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniwozależnych
Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Główną rolą witaminy D w organizmie człowieka jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej, jednak niedobory
witaminy D mogą również wpływać m.in. na zmniejszenie siły mięśni, zaburzać równowagę, zwiększać ryzyko
upadków oraz złamań osteoporotycznych. Niedobory 25(OH)D3 wśród osób starszych są powszechne. Wynika to
z niedostatecznej syntezy skórnej, przewlekłych chorób wątroby i nerek oraz jej niskiej podaży wraz z pożywieniem.
Osoby starsze powinny suplementować witaminę D przez cały rok, zgodnie z aktualnymi rekomendacjami dla
populacji Europy Środkowej. Artykuł stanowi krótki przegląd informacji na temat witaminy D – źródeł, przyczyn
niedoborów, zasad suplementacji oraz wybranych konsekwencji niedoborów witaminy D wśród osób starszych.
Słowa kluczowe: witamina D, osoby starsze, suplementacja

Abstarct
The main role of vitamin D in human body is maintaining calcium and phosphorus homeostasis. Vitamin D deficiency
may lead to e.g. decrease of muscle strength, balance disorders as well as falls and osteoporotic fractures. Vitamin
D deficiency among elderly are common. It is a consequence of inadequate skin production, chronic liver and kidney
disease and low dietary intake. Elderly people should take vitamin D throughout the year according with current
guidelines for the supplementation of vitamin D and treatment of deficits in Central Europe. This article contains
a short review of information around vitamin D – source, cause of deficiency, guidelines on supplementation and
a selected consequence of vitamin D deficiency among elderly people.
Keywords: vitamin D, elderly, supplementation

Wprowadzenie
Obecnie obserwujemy intensywny wzrost odsetka
osób starszych w ogóle populacji krajów całego świata,
w tym również Polski. Proces starzenia się społeczeństw
definiowany jest jako wzrost udziału ludzi starszych
w odniesieniu do ogółu populacji. Prognozy wskazują na
wzrost odsetka osób po 65. roku życia w populacji Polski,
jak również na proces tzw. podwójnego starzenia się
ludności, polegający na szybszym niż w całej populacji
osób starszych wzroście liczby osób w wieku 80 lat
i więcej. W roku 2010 osoby po 65. roku życia stanowiły
14% ogółu populacji. W roku 2035 liczba ta prawdopodo-

bnie wzrośnie do 23,2%. W 2035 roku (w porównaniu do
2010 roku) nastąpi 2,5-krotny wzrost liczby najstarszych
osób – w wieku 90 lat i więcej [1,2,3]. Mając na uwadze
powyższe należy podejmować wszelkie działania
profilaktyczne, których celem będzie poprawa jakości
życia i zdrowia osób w ich ostatniej fazie życia.
Najbardziej znaną rolą witaminy D jest regulacja
gospodarki wapniowo-fosforanowej, jednak badania
przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na jej
wielokierunkowe oddziaływanie na funkcjonowanie
organizmu, co związane jest z występowaniem receptora
witaminy D – VDR (VDR – Vitamin D Receptor)
w komórkach różnych tkanek, nie tylko tych związanych
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z regulacją homeostazy wapnia i fosforu [4].
Celem pracy jest usystematyzowanie informacji
na temat witaminy D u osób starszych – przyczyn
występowania jej niedoborów w omawianej grupie
wiekowej oraz aktualnych zaleceń dotyczących
suplementacji witaminą D. Celem pracy jest również
wprowadzenie czytelnika w problematykę niedoborów
25(OH)D w grupie osób straszych i możliwych
konsekwencji wynikających z tego zjawiska.

Źródła witaminy D
Są dwa źródła witaminy D – synteza skórna
oraz żywność. Pod wpływem promieniowania UVB
z obecnego w skórze 7-dehydrocholesterolu powstaje
prekursor witaminy D – cholekalcyferol (kalciol),
który w wątrobie ulega hydroksylacji przy udziale
25-hydroksylazy. Powstaje wówczas 25(OH)D –
kalcydiol, który następnie w nerkach ulega ponownej
hydroksylacji, przy udziale 1-α-hydroksylazy, prowadząc
do powstania formy aktywnej – 1,25(OH)2D3 –
kalcytriolu. Drugim źródłem witaminy D jest pożywienie
(około
10-20%
dziennego
zapotrzebowania).
Wyróżniamy dwieformy witaminy D pochodzącej
z pożywienia: D3 (cholekalcyferol), który jest 100-krotnie
lepiej przyswajalny przez organizm człowieka niż druga
forma – D2 (ergosterol). Cholekalcyferol (D3) znajduje się
w tranie, rybach (np. łosoś, dorsz, tuńczyk) oraz
w mniejszej ilości w jajkach, mleku i produktach
mlecznych. Źródłem ergosterolu (D2) są drożdże oraz
grzyby. Dodatkowym źródłem witaminy D może być
żywność fortyfikowana oraz suplementy diety [4,5,6].

Osoby starsze jako grupa szczególnego ryzyka
występowania niedoborów witaminy D
Synteza skórna witaminy D3 zależy od wielu
czynników. Wiek podeszły sprzyja występowaniu
niedoborów 25(OH)D w surowicy krwi, na co
wpływa wiele czynników. Najważniejszym z nich jest
niewystarczająca synteza skórna. Konsekwencją procesu
starzenia się organizmu jest zmniejszenie w skórze
zawartości 7-dehydrocholestrolu będącego prekursorem
syntezy witaminy D, którego ilość u osób starszych jest
około 60% mniejsza niż u osób młodych. U osób po
65.-70. roku życia synteza skórna witaminy D jest
czterokrotnie niższa w porównaniu do osób młodszych.
Osoby starsze, często mając problem z poruszaniem
się, przebywają w pomieszczeniach zamkniętych, co
dodatkowo potęguje mniejszą syntezę skórną [4,5,7].
Na syntezę skórną wpływa także szerokość
geograficzna, pora roku oraz miejsce zamieszkania.
Niedoborom witaminy D sprzyja przebywanie
w instytucjach opieki długoterminowej, szpitalach jak
również ciągłe przebywanie w domu, np. w wyniku
unieruchomienia [5].

Kolejną ważną przyczyną niedoborów 25(OH)D
u osób starszych są występujące w tej grupie przewlekłe
choroby wątroby i nerek, jak również wynikające
z
procesu
starzenia
organizmu
upośledzenie
funkcjonowania tych narządów. Zaburza to hydroksylację
witaminy D, uniemożliwiając powstanie jej aktywnych
metabolitów. Wraz z wiekiem zmniejsza się również
liczba receptorów VDR w narządach [4,5,7,8].
Obserwowana wśród osób starszych polipragmazja
również może być czynnikiem wpływającym na
niedobory 25(OH)D w surowicy krwi, ponieważ niektóre
leki (np. glikokortykoidy) powodują katabolizm
1,25(OH)2D3 [4,8].
Na niedobory witaminy D u osób starszych wpływa
także nieodpowiednia jej podaż wraz z pożywieniem
oraz utrudnione przyswajanie składników pokarmów
w przewodzie pokarmowym, które wynika z procesu
starzenia. Produkty żywnościowe bogate w witaminę
D są rzadko spożywane przez osoby starsze, co może
wynikać z ich wysokiej ceny (np. ryby) [5.]

Wskaźnik zaopatrzenia organizmu w witaminę D
W celu oznaczenia stężenia witaminy D w surowicy
należy dokonać pomiaru 25(OH)D – kalcydiolu, który jest
najlepszym wskaźnikiem całkowitej zawartości witaminy
D w organizmie. Kalcytriol – 1,25(OH)2D3 jest formą
aktywną witaminy D, oddziałującą na komórki docelowe
poprzez receptory VDR. Okres półtrwania 25(OH)D
wynosi około 3 tygodni, natomiast 1,25(OH)2D3 – około
4 godzin, w związku z czym jego oznaczanie nie jest
stosowane w celu określenia niedoborów witaminy
D [4,9].
Zgodnie z rekomendacjami Zespołu Ekspertów, dla
populacji Europy Środkowej z 2013 roku, deficyt
witaminy D występuję, gdy stężenie 25(OH)D w surowicy
krwi wynosi 0-20 ng/ml (0,50 nmol/l). Należy wówczas
rozważyć wdrożenie leczenia występującego deficytu.
Wartość stężenia 25(OH)D w zakresie >20-30 ng/ml (>5075 nmol/l) definiowana jest jako stężenie suboptymalne.
O stężeniu optymalnym mówimy, gdy stężenie 25(OH)D
wynosi >30-50 ng/ml (>75-125 nmol/l) [9].

Norma spożycia witaminy D wśród osób starszych
Zgodnie z Normami Żywienia Instytutu Żywności
i Żywienia z 2012 roku, norma na witaminę D została
opracowana na poziomie wystarczającego spożycia (AI –
Adequate Intake) zgodnie z rekomendacjami FAO/WHO.
Dla kobiet i mężczyzn w wieku 51-65 lat wystarczające
spożycie zostało ustalone na poziomie 10 µg
cholekalcyferolu na dzień. Dla osób powyżej 65. roku
życia norma została ustalona na poziomie nieco wyższym
– 15 µg cholekalcyferolu na dzień [10].
W 2010 roku Institute of Medicine (USA) wydał
nowe rekomendacje dotyczące norm na witaminę D na
poziomie średniego zapotrzebowania (EAR – Estimated
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Average Requirement) oraz na poziomie dziennego
spożycia (RDA – Recommended Dietary Allowances) dla
osób dorosłych. Norma na witaminę D dla kobiet
i mężczyzn w wieku 51-70 lat wynosi 10 µg
cholekalcyferolu na dzień na poziomie EAR oraz 15 µg
cholekalcyferolu na dzień na poziomie RDA. W starszej
grupie wiekowej (powyżej 70 roku życia) norma na
witaminę D dla kobiet i mężczyzn wynosi 10 µg
cholekalcyferolu na dzień na poziomie EAR oraz 20 µg
cholekalcyferolu na dzień na poziomie RDA [10].

Zalecenia suplementacji witaminą D wśród osób
starszych
Biorąc pod uwagę powszechnie występujące
niedobory witaminy D wśród mieszkańców Polski jak
i innych krajów Europy Środkowej, we wszystkich
grupach wiekowych, w tym również w grupie osób
starszych, Zespół Ekspertów opracował w 2013 roku
zalecenia dotyczące suplementacji witaminą D populacji
osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów,
które obowiązują w Europie Środkowej [9]. Zgodnie
z zaleceniami suplementacji witaminą D dla osób
zdrowych, osoby powyżej 65. roku życia powinny
suplementować witaminę D w dawce 800-2000 IU/dobę,
co odpowiada dawce 20,0-50,0 µg/dobę w zależności od
aktualnej masy ciała. Suplementacja powinna odbywać
się przez cały rok jako wynik nieefektywnej skórnej
syntezy witaminy D w tej grupie wiekowej. Zgodnie
z zaleceniami suplementacji witaminą D dla grup ryzyka
deficytu witaminy D, osoby starsze z otyłością powinny
przyjmować wyższe dawki – 1600-4000 IU/ dobę
(40,0-100,0 µg/dobę), uwzględniając przy tym stopień
otyłości. Suplementacja ta powinna przebiegać w ciągu
całego roku [9]. Otyłość jest czynnikiem sprzyjającym
występowaniu niedoboru witaminy D w organizmie.
Wskazuje się prawdopodobny wpływ tłuszczu tkanki
podskórnej na magazynowanie witaminy D, co ogranicza
syntezę jej metabolitów. U osób otyłych zmniejsza się
stężenie kalcydiolu na jednostkę masy ciała, jednocześnie
zmniejszając jej biodostępność [4].
W swych zaleceniach Zespół Ekspertów zaznacza,
że umiarkowane korzystanie z kąpieli słonecznych
jest bezpieczne i stanowi dodatkowe źródło witaminy
D. Jednocześnie przyjęto maksymalne dopuszczalne
dawki witaminy D, jakie w ciągu doby mogą przyjąć
określone grupy osób starszych. Dla osób starszych
z prawidłową masą ciała dawka ta została określona na
poziomie 4000 IU/dobę (100,0 µg/dobę), a dla otyłych
osób starszych – 10 000 IU/ dobę (250,0 µg/dobę) [9].
W przypadku stwierdzenia stężenia 25(OH)D3 w surowicy
krwi poniżej 20 ng/ml, u osób starszych należy wdrożyć
dawki lecznicze witaminy D na poziomie 7000-10 000
UI/dobę (175,0-250,0 µg/dobę) zależnie od masy ciała
lub dawkę 50 000 UI (1250 µg/dobę) przyjmowaną raz
w tygodniu. Dawki lecznicze witaminy D powinny być

stosowane od 1 do 3 miesięcy [11].
W przypadku występowania zaburzeń funkcji
wątroby należy wdrożyć leczenie kalcydiolem. Zastosowanie metabolitów lub analogów witaminy D (np.
alfakalcydol, kalcytriol) nie wpłynie na stężenie 25(OH)D
w surowicy krwi i jest leczeniem hormonalnym [6].
W celu dobrania odpowiednich dawek leczniczych
witaminą D należy uwzględnić takie parametry, jak:
aktualne stężenie 25(OH)3 w surowicy, masę ciała osoby,
czas terapii. Całkowitą dawkę witaminy D, która zostanie
wykorzystana podczas terapii, można wyliczyć posługując
się wzorem:
Całkowita dawka terapii (IU) = 40 x (75 – stężenie
25(OH)D nmol/l w surowicy pacjenta) x masa ciała (kg).
Uzyskaną w ten sposób wartość witaminy D (IU) należy
podzielić na dawki dzienne lub tygodniowe, rozkładając
leczenie na 2-3 miesiące. Wzór ten ma zastosowanie
w grupie osób dorosłych z niedoborami witaminy
D i masą ciała poniżej 135 kg [12,13].

Niedobory 25(OH)D wśród osób starszych – skala
problemu
Jak podaje Kupisz-Urbańska, niedobory witaminy
D u osób starszych dotyczą 5-25% osób mieszkających
samodzielnie. Odsetek ten wzrasta do 60-80%
wśród osób, które przebywają w instytucjach opieki
długoterminowej
[5].
Na
podstawie
badań
przeprowadzonych we Włoszech w grupie 104 seniorów
długowiecznych u 99 osób stężenie 25(OH)D było
nieoznaczalne [5].
W Polsce, w badaniu przeprowadzonym w grupie
274 kobiet w wieku 60-90 lat, zamieszkujących miasto
Warszawa, w miesiącach grudzień-marzec, dokonano
m.in. oceny stężenia 25(OH)D. Średnie stężenie 25(OH)D
wyniosło 13,5 ng/ml. Prawidłowe stężenie witaminy
D zaobserwowano jedynie u 4% badanych. Stężenie
suboptymalne stwierdzono u 12,8% badanych. Niedobór
witaminy D (poniżej 20,0 ng/ml) rozpoznano u 83,2%
badanych [17].
Wyniki badania własnego, przeprowadzonego
w grupie 32 kobiet powyżej 60. roku życia
hospitalizowanych na Oddziale Endokrynologii wykazały
niedobór (definiowany jako stężenie 25(OH)D3 w zakresie
12-30 ng/ml) lub ciężki niedobór (stężenie 25(OH)D3 <
12 ng/ml) u 90,4% badanych [14]. W nieopublikowanym
dotąd badaniu własnym, którego zarys wyników został
przedstawiony w 2015 roku na międzynarodowej
konferencji poświęconej tematyce witaminy D – EVIDAS
2015, niedobory wśród osób starszych dotyczą jeszcze
większej grupy. Badanie przeprowadzono w latach
2013-2015 wśród pacjentów powyżej 60. roku życia,
hospitalizowanych na Oddziale Geriatrii (łącznie 123
osoby) nie przyjmujących suplementacji witaminą
D. Niedobór witaminy D definiowany jako stężenie
25(OH)D < 20 ng/ml rozpoznano u 78,2% badanych.
11
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Suboptymalne stężenie witaminy D (20,3-30,0 ng/ml)
stwierdzono u 20,8% badanych. Prawidłowe zaopatrzenie organizmu w witaminę D zaobserwowano u 1 osoby
[15].
Badania dotyczące oceny stężenia witaminy D wśród
mieszkańców naszego kraju pokazują, że niedobory
tej witaminy są powszechne. W 2014 roku w ramach
"Ogólnopolskiego
Programu
Bezpłatnych Badań
Witaminy D u Dorosłych" przeprowadzonego w 10
miastach Polski zbadano 2687 osób w wieku 15,6-89,8.
Zaobserwowano, że najwyższe średnie stężenie 25(OH)D
występuje w grupie osób w wieku 70 lat i więcej,
w porównaniu do osób młodszych (choć nadal stężenie
to definiowane jest jako deficyt). Średnie stężenie
25(OH)D w grupie osób w wieku 60-70 lat wyniosło
18,4±9,3 ng/ml (N=718); 70-80 lat – 19,9±10,7 ng/ml
(N=285); 80-90 lat – 19,4±10,4 ng/ml (N=106). Jak widać,
wszystkie grupy powyżej 60. roku życia charakteryzowały
się deficytem kalcydiolu w surowicy krwi [16].

Konsekwencje niedoborów 25(OH)D wśród osób
starszych
Niedobory 25(OH)D wiążą się z występowaniem
licznych dysfunkcji i chorób przewlekłych. Mogą wpływać
na osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia równowagi,
zwiększone ryzyko upadków i złamań osteoporotycznych.
Niedobór witaminy D w organizmie może się wiązać
z występowaniem oporności na insulinę, cukrzycą,
chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadciśnieniem tętniczym czy niektórymi nowotworami [5,8].
Niedobór witaminy D jest jednym z głównych
czynników osteoporotycznego ubytku tkanki kostnej.
Witamina D, wraz z odpowiednią podażą wapnia
i fosforu oraz prawidłowym ich wchłanianiem
z przewodu pokarmowego, pełni kluczową rolę
w
prawidłowej
mineralizacji
tkanki
kostnej.
Zaobserwowano, że wdrożenie suplementacji witaminą
D oraz wapniem zmniejsza ryzyko złamań kości wśród
starszych kobiet zamieszkujących instytucje opieki
długoterminowej. Podobnie zaobserwowano, że
stosowanie suplementacji wapniem i witaminą D
(co najmniej 3 lata) wśród kobiet i mężczyzn
przebywających w środowisku domowym zmniejsza
u nich ubytek masy kostnej w porównaniu z grupą
kontrolną [7]. W celu zapewnienia prawidłowego
metabolizmu tkanki kostnej należy zadbać o prawidłowe
zaopatrzenie organizmu osób starszych w witaminę D.
Witamina
D
aktywuje
wiele
procesów
metabolicznych w tkance mięśniowej. W wyniku
pobudzania syntezy białek zwiększa się liczba komórek
mięśniowych typu II, dzięki czemu wzrasta szybkość

skurczu i siła mięśni. Niedobór witaminy D przekłada się
na obniżenie sprawności ruchowej oraz osłabienie
pracy mięśni antygrawitacyjnych [6]. Konsekwencją
jest zwiększone ryzyko upadków, urazów i złamań.
Do pierwszych objawów niedoboru witaminy
D, zauważanych w układzie ruchu, należą uogólnione
bóle i osłabienie mięśni. Z kolei wynikiem długotrwałych
i znacznych deficytów są miopatia, zaniki mięśniowe,
zaburzenia czynnościowe płytki mięśniowo-nerwowej
oraz przewodnictwo nerwowe. Badania wskazują,
że wdrożenie suplementacji witaminą D może
zredukować ryzyko upadków i związanych z nimi urazów
[7]. Najlepszą skuteczność obserwuje się w przypadku
połączenia suplementacji witaminą D z możliwą
regularną aktywnością fizyczną [6].
Przegląd aktualnych badań wskazuje, że niedobór
witaminy D zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia
chorób ośrodkowego układu nerwowego – otępienia,
choroby Parkinsona, schizofrenii czy stwardnienia
rozsianego [13]. Omówienie tych zagadnień wykracza
poza ramy tego opracowania.
Zauważono również, że niedobory aktywnych
metabolitów witaminy D mogą sprzyjać rozwojowi
depresji u osób starszych (u osób starszych chorujących
na depresję częściej obserwuje się m.in. niedobór
witaminy D) [5]. Na występowanie depresji częściej
narażeni są mieszkańcy północnych rejonów ziemi,
w sezonie zimowym, zwłaszcza kobiety [4].

Podsumowanie
W świetle badań prowadzonych w ostatnich latach,
dokumentujących korzystne oddziaływanie witaminy
D na organizm człowieka oraz fakt występowania
powszechnych niedoborów 25(OH)D w grupie osób
starszych, należy dążyć do wdrażania suplementacji
witaminą D zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Uzyskanie
i utrzymanie stężenia 25(OH)D na właściwym poziomie
(nie niższym niż 30,0 ng/ml) może okazać się istotnym
czynnikiem prewencyjnym występowania licznych
schorzeń i niesprawności w omawianej grupie wiekowej.
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ZNACZENIE PROBIOTYKÓW W ŻYWIENIU OSÓB STARSZYCH
The importance of probiotics in the nutrition of elderly
mgr MARTA LEWANDOWICZ1, mgr BARTOSZ KULCZYŃSKI2, mgr MAGDALENA RZEŹNIK2
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Streszczenie
Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które spożywane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny wpływ
na zdrowie gospodarza. Pełnią one wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka, takich jak m.in.: stymulowanie
rozwoju właściwej mikroflory jelitowej, wzmacnianie działania układu odpornościowego, poprawa motoryki
przewodu pokarmowego, wzrost sekrecji mucyn, neutralizacja związków toksycznych i rakotwórczych, czy też
utrzymanie ciągłości błony śluzowej. Dostępna literatura wskazuje, że probiotyki mogą korzystnie wpływać
na zdrowie osób starszych.
Słowa kluczowe: probiotyki, mikroflora jelitowa, osoby starsze, właściwości prozdrowotne

Abstract
Probiotics are live microorganisms, which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the
host. Probiotics play an important role in the human body. They stimulate the growth and activity of intestinal
microflora, modulate the immune system, enhance the gastrointestinal motility, increase the secretion of mucins,
neutralize toxic and carcinogenic compounds and maintain mucosal integrity. Available literature indicates that the
probiotics may affect the health of the elderly.
Keywords: probiotics, gut microflora, elderly, health-promoting properties

Wprowadzenie
Jelito
ludzkie
jest
niezwykle
złożonym
ekosystemem, w którym mikroflora, składniki
pokarmowe oraz komórki organizmu oddziałują ze sobą
nieustannie w szerokim zakresie. Związek pomiędzy
drobnoustrojami a organizmem człowieka był od
dziesiątków lat szeroko badany w kontekście
patogennego wpływu niektórych bakterii, które
wytwarzają toksyny, atakują błonę śluzową jelita
i przyczyniają się do rozwoju ogólnoustrojowych
infekcji. Niewiele uwagi poświęcano większości bakterii
jelitowych, których rola i relacje ze zdrowiem
gospodarza pozostawały nieznane przez długi czas.
Obecnie coraz częściej autorzy badań donoszą
o korzystnych interakcjach, jakie zachodzą pomiędzy

komensaliczną mikroflorą, a organizmem ludzkim.
Mikroorganizmy te uznaje się jako aktywny element
fizjologii przewodu pokarmowego. Wszelkie powstałe
zaburzenia równowagi flory bakteryjnej obecnej
w jelitach, zwane dysbiozą, mogą przyczyniać się do
rozwoju chorób. Mikroflora jelitowa pod wpływem
różnych czynników ulega licznym zmianom w trakcie
życia człowieka. Uważa się, że istotnym elementem
korzystnie modulującym jej skład są probiotyki [1].
W poniższej części pracy skupiono się na omówieniu
roli probiotyków i flory bakteryjnej, jaką odgrywają
w kontekście zdrowia osób starszych.
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Mikroflora przewodu pokarmowego
Bakterie są grupą drobnoustrojów naturalnie
zasiedlającą organizm człowieka, stanowiącą jego
endogenną mikroflorę. Powiązane są z wieloma
tkankami, występują m.in. w skórze, drogach
oddechowych, drogach moczowo-płciowych oraz
w całym przewodzie pokarmowym [2]. Literatura
podaje, że liczba mikroorganizmów zamieszkujących
jelita człowieka jest niemalże 10-krotnie wyższa, niż
łączna liczba wszystkich komórek ludzkiego organizmu.
Szacuje się, że mikroflora przewodu pokarmowego
jest złożona z ok. 300-500 gatunków bakterii [3],
lecz zdominowana jest przez cztery rodzaje: Femicutes
(64%), Bacteroidetes (23%), Proteobacteria (8%) oraz
Actinobacteria (3%) [4]. Poszczególne odcinki przewodu
pokarmowego są zróżnicowane pod względem ilości
i rodzaju występujących w nim mikroorganizmów
(Tabela 1) [5,6]. Niejednorodne rozmieszczenie bakterii
zdeterminowane jest głównie dostępnością tlenu
i pH treści pokarmowej [4]. Należy zaznaczyć, że skład
mikroflory może być zmienny i zależy od wielu
czynników: wieku, sposobu żywienia, stanu zdrowia,
stresu, pH soku żołądkowego, przyjmowanych leków,
środowiska i stylu życia [6,7]. Zaburzenia w składzie
mikroflory jelitowej (dysbioza) mogą prowadzić
do rozwoju wielu chorób, m.in.: otyłości, cukrzycy,
reumatoidalnego zapalenia stawów, nieswoistego
zapalenia jelit, zespołu jelita drażliwego, raka okrężnicy,
alergii pokarmowych, biegunek i zaparć [2,8].
Mikroflorze jelitowej przypisuje się wiele ważnych
funkcji, jak na przykład udział w procesach trawienia
i wchłaniania składników odżywczych, syntezy witamin
(B1, B2, B12, K), stymulowanie układu immunologicznego,
zapobieganie nowotworom jelita grubego, zwiększanie
bioprzyswajalności wapnia, magnezu i żelaza niehemowego, dekoniugację kwasów żółciowych, wytwarzanie
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, będących
źródłem energii dla kolonocytów, a także hamowanie
rozwoju bakterii patogennych [9,10,11].

Probiotyki – definicja, źródła w żywności
Słowo „probiotyk” pochodzi z języka greckiego
i oznacza „dla życia” (gr., pro bios). Światowa
Organizacja
Zdrowia (WHO)
podaje
definicję
probiotyków jako żywych mikroorganizmów, które
w odpowiednich ilościach wywierają korzystny wpływ
na zdrowie gospodarza [12]. Co ciekawe, ostatnio
prowadzone badania dostarczają danych, które
wskazują, że wybrane efekty działania probiotyków
mogą być uzyskane poprzez wykorzystanie zabitych
bakterii lub nawet samego DNA bakteryjnego. Większość
gatunków bakterii opisywanych jako probiotyczne należy
przede wszystkim do dwóch rodzajów: Lactobacillus
i Bifidobacterium. Bakterie te są powszechnie uważane

za bezpieczne – posiadają status GRAS (ang. Generally
Recognized As Safe). Probiotyki są naturalnym
elementem mikroflory jelit człowieka i składają się
przeważnie z kilku szczepów jednego lub kilku gatunków
bakterii [1,13,14].
Aby dany mikroorganizm mógł zostać uznany za
probiotyk, powinien spełniać ściśle określone kryteria
[15,16,17]:
1. pochodzić z naturalnej mikroflory jelitowej
człowieka,
2. być w pełni zidentyfikowany pod kątem rodzaju,
gatunku, szczepu,
3. być bezpieczny w spożyciu – nie może
wykazywać niepożądanych skutków ubocznych,
toksyczności i patogenności,
4. być zdolny do przeżycia w przewodzie
pokarmowym,
5. być odporny na działanie soli żółciowych i soku
żołądkowego,
6. wykazywać działanie antagonistyczne przeciwko
niektórym patogenom przewodu pokarmowego,
np. Salmonella spp., Clostridium difficile,
Helicobacter pylori,
7. wykazywać zdolność adhezji do komórek
nabłonka jelitowego,
8. być odporny na bakteriocyny syntetyzowane
przez endogenną mikroflorę jelitową,
9. nie wykazywać zdolności do rozszczepiania
kwasów żółciowych,
10. cechować
się
żywotnością
w
trakcie
przechowywania.
Jak wspomniano powyżej, do mikroorganizmów
probiotycznych zalicza się przede wszystkim bakterie
z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium. Wśród
probiotyków wymienia się również niektóre gatunki
drobnoustrojów należące do Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Carnobacterium, Vagococcus, Oenococcus, Escherichia, Bacillus
czy też Saccharomyces [18]. W tabeli 2 przedstawiono
gatunki oraz przykładowe szczepy bakterii i drożdży
uznanych za probiotyczne [12,19,20].
W diecie człowieka, nośnikami probiotyków są
zarówno produkty pochodzenia zwierzęcego, jak
i roślinnego. Są to m.in. produkty mleczne (sery, jogurty,
masło, mleko fermentowane), jak również: pieczywo,
płatki, gumy do żucia, czekolada, musli, lody, soki,
produkty sojowe, fermentowane kiełbasy, kiszone
warzywa i owoce, ciasta przygotowane na zakwasie,
piwo, wino. Probiotyki są również dostępne w postaci
suplementów: kapsułek, tabletek, proszków [19,21,22].
W tabeli 3 zamieszczono przykładowe produkty
dostępne na rynku zawierające probiotyki [9,14,23].
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Właściwości prozdrowotne i mechanizm działania
probiotyków
Probiotyki znajdują swoje zastosowanie w leczeniu
i łagodzeniu różnych dolegliwości. Wymienia się tu
przede wszystkim [1,24,25,26,27]:
 zapobieganie biegunkom wywołanym m.in.
przez antybiotykoterapię, bakterie z gatunku
Clostridium difficile, czy też rota wirusy,
 leczenie zaparć,
 modulację układu odpornościowego,
 profilaktykę raka okrężnicy i odbytnicy,
 łagodzenie objawów nietolerancji laktozy,
 obniżanie stężenia cholesterolu we krwi,
 zapobieganie niektórym zakażeniom bakteryjnym (w tym Helicobacter pylori) oraz grzybiczym,
 leczenie zakażeń dróg moczowo-płciowych
i oddechowych,
 leczenie atopowego zapalenia skóry,
 poprawę zdrowia jamy ustnej (np. zapobieganie
próchnicy zębów),
 leczenie zespołu jelita drażliwego.
Efekty te wynikają z różnorodnych mechanizmów
działania probiotyków [20,24,28,29]:
 obniżania pH w jelitach,
 wytwarzania substancji przeciwbakteryjnych
(bakteriocyn, nadtlenku wodoru, kwasów
organicznych),
 aglutynacji bakterii allochtonicznych,
 utrzymywania ciągłości błony śluzowej jelit,
 rozkładu i neutralizacji związków toksycznych
i rakotwórczych,
 modulowania układu immunologicznego poprzez
stymulowanie uwalniania immunoglobuliny
A, hamowanie wydzielania prozapalnych mediatorów, zwiększenie integralności nabłonka jelitowego, zwiększenie liczby i aktywności fagocytów,
aktywację komórek NK i makrofagów,
 poprawy motoryki przewodu pokarmowego,
 modulowania ekspresji genów gospodarza,
 wytwarzania
krótkołańcuchowych
kwasów
tłuszczowych,
 stymulowania wzrostu autochtonicznej mikroflory jelitowej,
 stymulowania wydalania kwasów żółciowych,
 zwiększania sekrecji mucyn.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że poszczególne
szczepy wykazują odmienne działanie na organizm
gospodarza. Nie można przypisywać wszystkich wyżej
wymienionych właściwości, jednemu, konkretnemu
szczepowi mikroorganizmów [29].

Wpływ probiotyków na zdrowie osób starszych
Pomimo, że w ostatnich latach obserwuje się
zwiększone zainteresowanie działaniem probiotyków,
wciąż stosunkowo niewiele jest przeprowadzonych

badań, w których oceniano wpływ dobroczynnych
mikroorganizmów na zdrowie osób starszych. Aktualny
stan wiedzy wskazuje na szerokie działanie prozdrowotne probiotyków. W badaniach randomizowanych
kontrolowanych z zastosowaniem placebo dowiedziono,
że u osób starszych w wieku 76-90 lat, spożycie
fermentowanego napoju z owsa, zawierającego bakterie
Bifidobacterium longum wiązało się ze wzrostem ilości
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve oraz
Bifidobacterium catenulatum w jelitach [30]. Z kolei
doświadczenie wykonane z udziałem osób w wieku
powyżej 60 lat wykazało, że podaż odtłuszczonego mleka
bogatego w Bifidobacterium lactis przyczyniła się do
wzrostu bakterii jelitowych z rodzaju: Bifidobacterium,
Lactobacillus oraz Enterococcus, a także do obniżenia
liczby enterobakterii [31]. Jak dowiedli Rampelli i wsp.,
spożywanie herbatników zawierających probiotyki
Bifidobacterium lactis BB-12 oraz Lactobacillus helveticus
Bar13 spowodowało obniżenie ilości oportunistycznych
patogenów, takich jak: Clostridium difficile, Clostridium
perfringens, Enterococcus faecium i Campylobacter [32].
W doświadczeniu przeprowadzonym przez Mendonca
i wsp., w którym osobom starszym w wieku powyżej 65
lat podawano fermentowane mleko Yakult zawierające
bakterie Lactobacillus casei oraz Bifidobacterium breve
przez okres 30 dni, zauważono statystycznie istotne
obniżenie występowania grzybów z rodzaju Candida
(C. albicans, C. tropicalis, C. guilliermondii, C. glabrata,
C. lipolytica, C. krusei, C. kefyr, C. parapsilosis) w jamie
ustnej [33]. Eksperyment wykonany przez Gill i wsp.,
udowodnił działanie immunostymulujące probiotyków.
Zaobserwowano, że suplementacja preparatem zawierającym Bifidobacterium lactis HN019 u osób w wieku
63-84 lat przyczyniła się do zwiększenia liczby
limfocytów pomocniczych o receptorach CD4 i CD25
oraz komórek NK (ang. natural killers). Co więcej,
odnotowano zwiększoną aktywność fagocytarną jednoi wielojądrzastych fagocytów [34]. Wpływ probiotyków
na układ odpornościowy został potwierdzony również
w randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie
ślepej próby badaniu klinicznym, w którym podobnie
wykorzystano szczep bakterii Bifidobacterium lactis
HN019. W doświadczeniu, w którym uczestniczyły
kobiety w wieku 60-83 lat dostrzeżono, że grupa
spożywająca mleko wzbogacone w probiotyk przez
6 tygodni cechowała się wyższym poziomem interferonu
alfa (IFN-α) w porównaniu do grupy kontrolnej,
otrzymującej mleko pozbawione dodatku bakterii.
W tym samym badaniu odnotowano wzrost aktywności
fagocytarnej fagocytów wielojądrzastych [35]. Duże
badanie kontrolne, obejmujące 360 pacjentów w wieku
powyżej 60 lat, w którym uczestnikom podawano
sfermentowane mleko zawierające kultury bakterii
probiotycznych Lactobacillus casei DN-114001 wykazało,
że częstość występowania zimowych infekcji jest taka
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sama u osób otrzymujących probiotyk, jak
i w grupie placebo. Jednakże zaobserwowano, że czas
trwania wszystkich infekcji był istotnie krótszy wśród
pacjentów spożywających mleko wzbogacone w bakterie
[36]. Wpływ podaży sfermentowanego mleka zawierającego bakterie Lactobacillus johnsonii LA1 na długość
trwania infekcji u osób w wieku podeszłym był
przedmiotem badań prowadzonych przez Fukushima
i wsp. Autorzy zauważyli, że u osób, które spożywały
mleko bogate we wspomniane bakterie, okres trwania
infekcji był statystycznie krótszy, niż w przypadku osób
będących w grupie kontrolnej [37]. Badania
przeprowadzone na populacji osób starszych wykazują,
że spożycie bakterii probiotycznych przyczynia się do
zmniejszenia i/lub czasu trwania epizodów biegunek
związanych z antybiotykoterapią. Hickson i wsp.
zaobserwowali, że u pacjentów poddanych antybiotykoterapii, którzy przyjmowali dwa razy dziennie napój
wzbogacony w Lactobacillus casei, Lactobacillus
bulgaricus oraz Streptococcus thermophilus, częstość
występowania biegunki była niższa (12%), niż u osób
będących w grupie kontrolnej (34%). [38]. Podobny efekt
odnotowali Beausoleil i wsp., którzy mężczyznom
powyżej 65. roku życia (średnia wieku – 72 lata),
stosującym terapię antybiotykową, podawali mleko
fermentowane, które zawierało bakterie Lactobacillus
acidophilus CL1285 oraz Lactobacillus casei. Badacze
zauważyli, że biegunka związana z podawaniem
antybiotyków występowała wśród 15,9% osób
spożywających mleko wzbogacone probiotykami,
zaś u pacjentów należących do grupy kontrolnej, odsetek
ten był wyższy i wyniósł 35,6% [39]. Badania
przeprowadzone w grupie osób starszych (powyżej 65.
roku życia) wykazały, że podawanie szczepów bakterii
Bifidobacterium longum DSM 14579 oraz Bifidobacterium longum DSM 14583 spowodowało wzrost
liczebności tych mikroorganizmów w stolcu, zwiększenie
częstotliwości oddawania stolca oraz zmniejszenie
stanu zapalnego [40]. Moro-Garcia i wsp. zauważyli,
że codzienna suplementacja trzema kapsułkami
zawierającymi bakterie Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus przez okres 6 miesięcy przyczyniła się
do obniżenia stężenia cytokiny prozapalnej IL-8
(interleukina 8) oraz podwyższenia poziomu ludzkiej
α-defensyny 2. Co ciekawe, efekt ten uległ zanikowi
w ciągu 6 miesięcy od zaprzestania podawania
probiotyku [41]. Z kolei Bosch i wsp. w randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu kontrolowanym
placebo odnotowali, że podanie mleka wzbogaconego

w szczepy bakterii Lactobacillus plantarum CECT 7315
oraz Lactobacillus plantarum CECT 7316 stymulowało
produkcję przeciwciał IgA i IgG specyficznych dla
antygenów wirusa grypy u osób poddanych szczepieniu
przeciw grypie [42]. Badania prowadzone przez różnych
autorów potwierdzają również korzystny efekt
probiotyków na zwiększenie częstotliwości wypróżnień
wśród osób starszych. Działanie takie potwierdzono
w przypadku wielu szczepów bakterii, m.in.:
Bifidobacterium longum 46 [40], Bifidobacterium longum
2C [40], Bifidobacterium lactis Bb-12 [40], Bifidobacterium lactis LKM512 [43], Bifidobacterium lactis
DN-173 010 [44], Lactobacillus casei Shirota [45],
Lactobacillus rhamnosus Lc705, Propionibacterium
freudenreichii subsp.shermanii JS [46].

Podsumowanie
Mikroflora jelitowa pełni w organizmie człowieka
wiele ważnych funkcji. Zaburzenia jej składu zwane
dysbiozą mogą doprowadzić do powstania i rozwoju
niektórych chorób: otyłości, cukrzycy, biegunek, zaparć,
raka jelita grubego, alergii pokarmowych, czy też stanów
zapalnych jelit. Istnieje wiele czynników, które mogą
oddziaływać na stan flory bakteryjnej, m.in.: wiek,
sposób żywienia, stan zdrowia, środowisko życia,
przyjmowanie leków, a także pH soku żołądkowego.
Korzystny wpływ na mikroflorę jelitową przypisuje się
probiotykom, które mogą być dostarczane do organizmu
człowieka w postaci suplementów diety, a także różnych
produktów spożywczych. Przeprowadzone badania
wskazują na skuteczność stosowania probiotyków
u osób starszych. Dowiedziono, że stymulują one układ
immunologiczny, modyfikują skład mikroflory jelitowej,
wykazują szczepozależnie działanie przeciwbiegunkowe,
a także zapobiegają powstawaniu zaparć.
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Tabela 1. Skład mikroflory przewodu pokarmowego [5,6].
Zawartość
(jtk/ml treści
jelitowej)
4
6
10 -10

Odcinek przewodu
pokarmowego

Drobnoustroje

Przełyk

Streptococcus, Prevotella, Veillonella

Żołądek

Streprococcus, Lactobacillus, Staphylococcus,
Helicoacter pylori

<10

Dwunastnica

Streptococcus, Lactobacillus, Veillonella,
Staphylococcus, drożdże

10 -10

Jelito czcze

Streptococcus, Lactobacillus, Veillonella, Staphylococcus,
drożdże

10 -10

Jelito kręte

Bifidobacterium, Bacteroides, Veillonella
Clostridium, Enterobacteriaceae,

10 -10

Jelito grube

Bacteroides, Eubacterium, Ruminococcus, Coprococcus,
Peptostreptococcus, Bifidobacterium, Streptococcus,
Enterobacteriaceae, Lactobacillus, Clostridium,
Eubacterium, Faecalibacterium

10 -10

4

3

4

3

5

7

8

10

11

jtk – jednostki tworzące kolonie
Tabela 2. Przykłady mikroorganizmów uznanych za probiotyki [12,19,20].
Rodzaj

Lactobacillus

Bifidobacterium

Gatunek

Szczep

acidophilus, casei, crispatus, curvatus,
delbrueckii, farciminis, fermentum,
gallinarum, gasseri, johnsonii, lactis,
paracasei, plantarum, reuteri,
rhamnosus

L. acidophilus La-1/La-5; L.
acidophilus Lafti
L10; L acidophilus NCFM; L.
acidophilus DSS-1; L-acidophilus
SBT-2062; L. bulgaricus Lb12; L.
casei CRL 431; L. casei DN-114
001; L. casei Shirota; L.
fermentum RC-14; L. helveticus I1722; L. helveticus B02; L.
johnsonii La-1; L. lactis L1A; L.
paracasei NCC 2461; L. paracasei
CRL 431; L. plantarum 299v; L.
reuteri ATCC 55730; L. rhamnosus
ATCC 53013 (LGG); L. rhamnosus
GG, L. rhamnosus GR-1, L.
rhamnosus LB21; L. rhamnosus
271; L. salivarius UCC118

adolescentis, animalis, bifidum, breve,
infantis, lactis, longum, thermophilum

B. adolescentis ATCC 15703, 94BIM; B. animalis subsp. lactis BB12; B. animalis subsp. lactis DN173 010; B. animalis subsp. lactis
HN019; B. bifidum CNCM I-373; B.
breve Yakult; B. longum UCC
35624; B. longum BB536; B.
longum SBT-2928; B. bifidus Bb11; B. infantis 35624; B. infantis
Shirota; B. infantis Immunitass; B.
infantis 744, B. infantis 01; B.
longum BB536
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Rodzaj

Gatunek

Szczep

Pozostałe bakterie kwasu
mlekowego

Enterococcus faecium, Enterococcus
faecalis, Lactococcus lactis, Leuconstoc
mesenteroides, Pediococcus
acidilactici, Pediococcus pentosaceus,
Streptococcus thermophilis,
Streptococcus diacetylactis,
Streptococcus intermedius

E. faecium NCIMB10415; L. lactis
subsp. lactis HV219; S.
thermophilus CHCC 3534

Inne

Escherichia coli, Saccharomyces
cerevisae, Saccharomyces
bourlardii, Propionibacterium
freudenreichii, Clostridium butyricum

E. coli Nissle; S. cerevisiae var.
boulardii CNCM I-3799

Tabela 3. Dostępne na rynku produkty zawierające probiotyki [9,14,23].
Nazwa produktu

Gatunek lub szczep

Actimel

Lactobacillus casei DN114 001; Lactobacillus bulgaricus; Streptococcus
termophilus

Activia

Bifidobacterium animalis DN 173 010

Yakult

Lactobacillus casei Shirota

Gefilus

Lactobacillus casei GG

ProViva

Lactobacillus plantarum 299v

PrimaLiv

Lactobacillus rhamnosus DSM 6594

Arla Acidophilus

Lactobacillus acidophilus NCFB 1748

ProCult3

Bifidobacterium longum BB 536

Acidolac

Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium

Dicoflor

Lactobacillus rhamnosus GG

Lacidofil

Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus rhamnosus KL 53A; Lactobacillus plantarum PL 02;
Bifidobacterium longum PL 03
Lactobacillus rhamnosus

Lactoral
Lakcid
Probiolac

Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus bifidus; Streptococcus
thermophilus; Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

Hipp mleko probiotyczne

Lactobacillus reuteri

Nan bifidus

Streptococcus thermophilus; Bifidobacterium lactis Bb12

BioGaia

Lactobacillus reuteri DSM-17938

Enterol

Saccharomyces boulardii
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METODA BIEŻĄCEGO NOTOWANIA SPOŻYCIA U OSÓB STARSZYCH –
WĄTPLIWOŚCI METODOLOGICZNE
A DIETARY RECORDS – DOUBTS CONCERNING METHODOLOGY
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Streszczenie
Wstęp. Ponad 20 lat temu van Staveren i wsp. podkreślili, że ocena sposobu żywienia u osób starszych jest dużo
trudniejsza do przeprowadzenia i wymaga specjalnego podejścia. Z kolei de Vries i wsp. wskazali, że trudno jest
wskazać najlepszą metodę do jej przeprowadzenia, gdyż populacja osób starszych to bardzo heterogeniczna grupa.
Zdaniem Brzozowskiej i wsp., pojawiające się z wiekiem ograniczenia funkcjonalne jak i poznawcze, powinny skłaniać
badaczy sposobu żywienia do wykorzystywania krótszych i prostych metod. Dokładna ocena sposobu żywienia osób
starszych, z perspektywy dietetyka, może stanowić cenny element kompleksowej opieki geriatrycznej.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy była ocena różnic w podaży ogólnej kaloryczności i wybranych składników
odżywczych, przy wykorzystaniu metody bieżącego notowania spożycia, z wykorzystaniem pięciu wariantów badania.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 10 osób w wieku 65 lat i więcej, które przez 7 kolejnych dni zapisywały
spożyte posiłki. Dla porównania różnic zastosowano pięć wariantów badania: 7-dniowy zapis, 3-dniowy zapis
z weekendem, 3-dniowy zapis bez weekendu, 3-dniowy zapis z piątkiem i 1-dniowy zapis.
Wyniki. Zaobserwowano różnice istotne statystycznie jedynie dla witaminy D: porównując zapis 7-dniowy (średnie
spożycie: 4,0±4,2µg) i zapis 3-dniowy z weekendem (średnie spożycie: 4,4± 4,04µg) z zapisem 1-dniowym, kiedy
to spożycie witaminy D było najmniejsze i stanowiło 1,5±1,1µg (p<0.01). Dla ogólnej kaloryczności i pozostałych
składników odżywczych nie stwierdzono różnic na poziomie istotności statystycznych, choć same różnice liczbowe
dla kilku wariantów badania były duże.
Wnioski. Dla większości analizowanych parametrów nie wykazano istotnych statystycznie różnic przy wykorzystaniu
metody bieżącego notowania spożycia i pięciu wariantów badania. Mimo to, duże różnice liczbowe skłaniają do
przeprowadzenia większych badań.
Słowa kluczowe: ocena sposobu żywienia, metoda bieżącego notowania spożycia, osoby starsze
Abstract
Background. Over 20 years ago, van Staveren et al. found out that the assessment of dietary intake in the elderly
is much more difficult to perform and requires a special approach. In turn, de Vries et al. pointed out that it is difficult
to choose one best method to perform the assessment, because the population of the elderly is a very
heterogeneous group. According to Brzozowska et al., both functional and cognitive impairment appearing with age,
should make nutrition researchers apply shorter and simpler methods. Accurate assessment of dietary intake of the
elderly, from the perspective of a nutritionist, can be a valuable element of a comprehensive geriatric care.
Aim. The aim of this study was to evaluate differences in the consumption of energy and selected nutrients using the
dietary assessment methods of dietary record which applies five variants of the study.
Material and methods. The research included 10 elderly people, aged 65 years and more who noted down each
nutrient intake they consumed in their dietary records for 7 consecutive days. Five variants of the study i.e.: a 7-day
dietary record, a 3-day dietary record including the weekend, a 3-day dietary record excluding the weekend, a 3-day
dietary record including friday, a 1-day dietary record were applied to compare the differences.
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Results. We found out that statistically significant differences were present only for vitamin D: comparing the 7-day
record (average consumption: 4.0±4.2 µg) and 3-day record with the weekend (average consumption: 4.4±4.04 µg)
with 1-day, when the intake of vitamin D was the lowest and accounted for 1.5± 1.1 µg (p< 0.01) . For energy and
other analyzed nutrients we observed no significant differences, while differences of numbers for some variants
appeared to be big.
Conclusion.
There were no statistically significant differences for most of the analyzed parameters while applying the dietary
records and 5 variants of the study. However, big number differences for the analyzed parameters are the reason
to perform research on a larger scale.
Keywords: dietary assessment, dietary records, elderly

Wprowadzenie
Ponad 20 lat temu van Staveren i wsp. [1]
podkreślili, że ocena sposobu żywienia u osób starszych
jest dużo trudniejsza do przeprowadzenia i wymaga
specjalnego podejścia. Z kolei de Vries i in. wskazali
[2], że trudno jest wskazać najlepszą metodę do jej
przeprowadzenia, gdyż populacja osób starszych to
bardzo heterogeniczna grupa, nie tylko zróżnicowana
pod względem wiekowym (osoby we wczesnej i późnej
starości oraz stulatkowie) czy też sprawności fizycznej
i stanu zdrowia (zdrowe aktywne osoby starsze vs osoby
starsze obciążone wieloma jednostkami chorobowymi,
charakteryzujące się niską aktywnością fizyczną, a nawet
unieruchomione). Znaczenie odgrywa tu między innymi
środowisko życia: domowe, w którym osoby starsze
z reguły mają wpływ na przygotowywane i spożywane
posiłki, w przeciwieństwie do osób starszych przebywa-

jących w instytucjach opieki (typu dom pomocy
społecznej lub dom spokojnej starości), gdzie są
uczestnikami żywienia zbiorowego, bez większego
wpływu na to, co otrzymują do spożycia.
Zdaniem Brzozowskiej i wsp. [3], pojawiające się
z wiekiem ograniczenia funkcjonalne jak i poznawcze,
powinny skłaniać badaczy sposobu żywienia do
wykorzystywania krótszych i prostych metod. W tabeli
1 przedstawiono wynikające z tych ograniczeń trudności,
które stanowią swego rodzaju bariery w badaniach nad
sposobem żywienia. Volkert i Schrader [4] podkreśliły,
że pogorszenie z wiekiem pamięci krótkotrwałej
powoduje, że otrzymane przez badaczki informacje na
temat żywności spożytej przez osobę starszą, mogą być
niepełne i zaburzyć interpretację otrzymanych wyników,
co zaobserwowano w kilku badaniach prowadzonych
z udziałem osób starszych, zamieszkujących w środowisku domowym [2,5,6].

Tabela 1.Wynikające z wieku ograniczenia fizyczne i poznawcze i ich wpływ na przebieg oceny sposobu
żywienia u osób starszych. Modyfikacja własna na podstawie Brzozowska i wsp. w: Metody badania sposobu
żywienia osób starszych. W: Przewodnik metodyczny badan sposobu zżywienia. Red: Gronowska-Senger
A. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, s. 99.
FUNKCJE

Słaby wzrok

Słabszy słuch
Kłopot z pisaniem

BARIERY W BADANIACH SPOSOBU ŻYWIENIA
OGRANICZENIA FIZYCZNE
Wynikające trudności:
 problem z czytaniem,
 złe wypełnianie kwestionariuszy, dzienniczka żywieniowego,
 nieprawidłowe posługiwanie się instrukcjami, fotografiami porcji
potraw, etykiet produktów,
 problem z posługiwaniem się sprzętami, np. wagą.
Wynikające trudności:
 niezrozumienie treści pytania, instrukcji.
Wynikające trudności:
 problemy z samodzielnym wypełnianiem ankiety, dzienniczka
żywieniowego.
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FUNKCJE
Słabsza pamięć krótkotrwała

Osłabienie percepcji
i porozumiewania się

Trudności w skupieniu uwagi przez
dłuższy czas

BARIERY W BADANIACH SPOSOBU ŻYWIENIA
OGRANICZENIA POZNAWCZE
Wynikające trudności:
 niewiarygodne odpowiedzi wynikające z zaburzeń pamięci.
Wynikające trudności:
 niezrozumienie treści pytania,
 problem w wysławianiu się,
 słowa „na końcu języka”
 problem z doborem odpowiedzi na pytanie.
Wynikające trudności:
 kłopot z uzyskaniem odpowiedzi na pytania ze względu na
skłonność do dywagacji i dygresji.

Dokładna ocena sposobu żywienia osób starszych,
z perspektywy dietetyka, może stanowić cenny element
kompleksowej opieki geriatrycznej. Pozwala bowiem
rozpoznać błędy żywieniowe i podjąć działania celem
przygotowania indywidualnej diety lub zaleceń
dietetycznych o charakterze profilaktyczno-leczniczym.
Ocena ta odbywać się może zarówno na poziomie
ilościowym, jakościowym oraz ilościowo-jakościowym.
Ocena ilościowa odnosi się do wartości odżywczej
posiłków (energii oraz składników odżywczych) oraz ilości
produktów w diecie. Obliczone wartości porównuje się
z zalecaną normą dla danej grupy ludności [7]. Z kolei
ocena jakościowa skupia się na charakterystyce
jadłospisu: liczbie i składzie posiłków, regularności oraz
częstości ich przyjmowania. W zależności od celu,
opracowując ocenę jakościową, można ustalić różne
kryteria. Ocena ilościowo-jakościowa jest składową
dwóch powyższych. Szczegółową charakterystykę
opisanych powyżej metod przedstawiła m.in.
Lewandowicz i wsp. [8].
Do metod jakościowo-ilościowych zalicza się metodę
bieżącego notowania spożycia (MBNS), która polega
na bieżącym zapisywaniu rodzaju i ilości spożywanych
produktów i potraw przez osobę badaną, z użyciem miar
domowych, najczęściej przez 3 lub 7 dni tygodnia.
Zaznaczyć należy, że zapiski z tak krótkiego okresu
z pewnością nie odzwierciedlają zwyczajowego żywienia
badanych, jednakże dostarczają więcej informacji
żywieniowych niż np. wywiad dotyczący spożycia
z ostatnich 24 godzin. W MBNS, celem ułatwienia
oszacowania wielkości spożywanych porcji, w przypadku
rezygnacji z ich ważenia, można wykorzystać np.„Album
fotografii produktów i potraw”[9], a wszystkie zapiski
prowadzi się w dzienniczku żywieniowym.
Cel
Celem niniejszej pracy była ocena różnic w podaży
ogólnej kaloryczności, węglowodanów, tłuszczów
i białek, jak również wapnia, witaminy D oraz witaminy
B12, przy wykorzystaniu metody bieżącego notowania
spożycia, bez ważenia, i pięciu wariantów badania tj.:

- 7-dniowego zapisu
- 3-dniowego zapisu z weekendem (sobota,
niedziela, poniedziałek),
- 3-dniowego zapisu bez weekendu (wtorek,
środa, czwartek),
- 3-dniowego zapisu z piątkiem (środa, czwartek,
piątek)
- 1-dniowego zapisu (środa).
Materiał i metody
W badaniu udział wzięło 10 osób w wieku 65 lat
i więcej, które przez 7 kolejnych dni uzupełniało autorski
„Dzienniczek
bieżącego
spożycia”,
wzbogacony
w fotografie porcji wybranych produktów i potraw.
„Dzienniczek” był uzupełniony instrukcją, której celem
było ułatwienie osobom badanym jego wypełnienia.
Przeanalizowano 7-dniowy sposób żywienia, który
porównano z danymi żywieniowymi z 3. dni
z weekendem (sobota, niedziela, poniedziałek), 3. dni
bez weekendu (wtorek, środa, czwartek), 3. dni
z piątkiem (środa, czwartek, piątek) oraz wybranym
1 dniem (środa). Ilości spożytych produktów opisywano
miarami domowymi lub wartościami deklarowanymi
przez producenta; porcje nie były ważone.
Oceniono ogólne spożycie energii oraz poziom
podaży węglowodanów, tłuszczów, białek, a także
wapnia, witaminy D i B12. Spożycie wymienionych
składników porównywane było z normami żywienia dla
grupy osób starszych, opracowanych przez Instytut
Żywności i Żywienia w Warszawie [10].
W badaniu udział wzięły przypadkowe osoby
mieszkające w środowisku domowym. Kryterium doboru
był wiek (65 lat i więcej). Grupę tworzyło 5 kobiet
i 5 mężczyzn zamieszkujących powiat poznański.
Dzienniczki wypełniane były w lutym i marcu 2015 roku.
Średnia wieku dla całej grupy badanej wyniosła 70,0±5,6
lat, średnia wieku dla kobiet wyniosła 69,8±5,4 lat, a dla
mężczyzn – 70,8±6,4 lat. Połowa osób zamieszkiwała
miasto. Dzięki metryczce, będącej częścią „Dzienniczka”,
uzyskano informację o wzroście i masie ciała badanych,
co pozwoliło na obliczenie podstawowej przemiany
materii oraz całkowitej przemiany materii rozumianej
jako: „całodobowe wydatki energetyczne człowieka
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związane z jego normalnym funkcjonowaniem
w środowisku i pracą zawodową.[11]
Dane żywieniowe opracowane zostały przy pomocy
programu „Dietetyk” oraz przeanalizowane statystycznie
przy użyciu programu komputerowego „Statistica 10.0”.
Dla uzyskanych wyników zastosowano nieparametryczny
test dla zmiennych powiązanych (test Friedmana, post

hoc – test Dunns’a). Przyjęto p<0,05 jako poziom
istotności statystycznej.

Wyniki
Szczegółowe wyniki dotyczące ogólnej kaloryczności
i analizowanych składników odżywczych dla pięciu
wariantów badania przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Spożycie energii oraz wybranych składników odżywczych w pięciu wariantach badania.
Wariant badania
7 dni
3 dni
3 dni
3 dni bez
1 dzień
z weekendem
z piątkiem
weekendu
średnia 1615,l±384,2 1703,6± 457,2 1564,3 ± 421,0 1608,1± 301,3 1482,0 ± 332,4
[kcal]
Średnia kaloryczność zakres 1188,2 - 2225,0 1146,8 -2464,3
[kcal]
Średnia
17,5±3,8
(%)
Zakres
12,3- 24,0
(%)
Średnia
45,5±6,5
(%)
Procentowy udział
węglowodanów
Zakres
31,8- 51,6
(%)
Średnia
37,0±4,6
(%)
Procentowy udział
tłuszczów
Zakres
32,5- 44,8
(%)
Średnia 586,1± 203,5
(48,8% RDA)
Wapń
(mg)
Zakres 262,3 – 916,4
Procentowy udział
białka

Średnia
Witamina D
(µg)

Zakres
Średnia

Witamina B12
(µg)

Zakres

936,1- 199,9

1179,72013,1

817,7- 2094,2

16,6±3,7

17,5±3,5

17,4±4,3

17,3± 4,7

10,5- 22,8

12,9- 23,5

12,3- 25,0

12,0- 25,8

45,4±7,2

46,3±6,0

45,5±9,1

46,2± 8,8

33,8- 55,1

31,9- 55,0

29,7- 54,2

30,6- 60,3

38,1±5,2

35,9±4,0

37,1±7,1

36,8±10,1

31,2- 47,8

30,4%- 44,7

28,0- 51,8

25,2- 58,6

550,0 ±236,0
(45,8% RDA)
156,7- 966,5

3,98 ± 4,18
(23,6% RDA)
1,1 -12,8

4,43 ± 4,04
(26,7% RDA)
0,6 -13,7

3,85 ±2,91
(160,3% RDA)
1,1-9,6

3,6 ± 2,7
(148,3% RDA)
1,5-9,0

Zaobserwowano różnice istotne statystycznie
jedynie dla witaminy D: porównując zapis 7-dniowy
(średnie spożycie witaminy D wynosiło 4,0±4,2 µg)
i zapis 3-dniowy z weekendem (średnie spożycie
wyniosło 4,4± 4,0 µg) z zapisem 1-dniowym, kiedy
to spożycie witaminy D było najmniejsze i stanowiło
1,5±1,1 µg (p<0,01).
Dla
ogólnej
kaloryczności
i
pozostałych
analizowanych składników odżywczych nie stwierdzono
różnic na poziomie istotności statystycznych, choć
uzyskane różnice liczbowe dla kilku wariantów badania
były duże. Wariant 3-dni z weekendem charakteryzował
się najwyższą ogólną kalorycznością, większą o: średnio
85 kcal w porównaniu do wariantu 7-dniowego zapisu,
95 kcal w stosunku do zapisu z 3. dni bez weekendu, 139
kcal w porównaniu do wariantu 3-dniowego z piątkiem,

624,3 ± 263,0 573,0 ± 260,5 527,0± 267,8
(52% RDA)
(47,8% RDA) (43,9% RDA)
229,4- 1161,6 190,9 - 1012,0 177,9 - 915,5
4,23 ± 5,64
(24,9%RDA)
1,0- 15,2

3,04 ±4,0
(19,2% RDA)
0,6- 14,0

1,49 ± 1,07
(8,7% RDA)
0,0- 3,1

4,5 ± 3,9
3,1 ± 2,3
2,6µg ± 1,3
(185,7% RDA) (129,3% RDA) (106,3% RDA)
0,9 -12,1
0,6 -4,1
0,0-4,1

a nawet 221 kcal w porównaniu do wariantu
1-dniowego.
Analizując podaż wapnia odnotowano jego
najwyższe spożycie w wariancie 3 dni z piątkiem –
wyniosło ono 624,3 mg i było wyższe: o 38,2 mg
w stosunku do wariantu 7-dniowego zapisu, o 51,3 mg
w stosunku do wariantu 3 dni bez weekendu, o 74,3 mg
wyższe w porównaniu do zapisu z 3 dni z weekendem,
a nawet o 97,4 mg wyższe w stosunku do zapisu
1-dniowego. Również dla witaminy B12 najwyższe jej
spożycie wynoszące 4,5 µg odnotowano w wariancie
3 dni z piątkiem, które było wyższe: o 0,6 µg w stosunku
do 7-dniowego zapisu, o 0,9 µg w stosunku do zapisu
z 3 dni bez weekendu, o 1,4 µg w porównaniu do zapisu
z 3 dni bez weekendu, a nawet o 1,9 µg w stosunku do
zapisu 1-dniowego.
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Zauważalnym błędem żywieniowym osób badanych
były znaczne wahania ilości przyjmowanych kalorii
w poszczególne dni; u jednej osoby, której średnia
ogólna kaloryczność diety była na poziomie 1244,8 kcal,
najwyższy poziom spożycia energii wynosił 1401,0 kcal,
a najniższy 817,6, różnica wynosiła zatem 583,3 kcal.
Wszystkie badane osoby pokrywały swoje zapotrzebowanie na białko, jednak u dwóch osób procentowy udział
białka zwierzęcego był poniżej 50%. Średnie spożycie
węglowodanów przez badane osoby nie pokrywało ich
normy zapotrzebowania, która mieści się w przedziale
50-60%. Nie zaobserwowano tendencji wzrostu spożycia
węglowodanów w dni weekendowe. Średnie spożycie
tłuszczów w każdym z badanych wariantów przekraczało
normę. Większość badanych (6 osób) w ciągu 7 dni
przekraczało zapotrzebowanie na tłuszcz i były to
głównie nasycone kwasy tłuszczowe. Z badań wynika, że
najwięcej tłuszczu spożywano w dni weekendowe, wtedy
aż 8. badanych przekroczyło zapotrzebowanie. Żaden
z badanych, mimo spożywania mleka i jego przetworów,
nie pokrywał dziennego zapotrzebowania na wapń.
Największy udział wapnia w diecie zaobserwowano
w wariancie zapisu z 3. dni z piątkiem, który, będąc
dniem postnym dla wielu osób, był obfity w sery.
Z przeprowadzonej analizy wynika również, że żadna
z badanych osób nie pokrywała swojego zapotrzebowania na witaminę D. Tylko jednego dnia, jedna z nich
przekroczyła 15µg, było to w piątek, czyli w dzień, kiedy
to najczęściej w jadłospisie pojawia się ryba. Wśród
badanych osób tylko 3 nie pokryły swojego
zapotrzebowania na witaminę B12. Dwie z badanych
osób stosowały suplementy diety zawierające tę
witaminę. Jedna z nich zażywała 2 tabletki dziennie,
zawierające po 2,5µg dostarczając sobie tym samym
200% normy dziennego zalecanego spożycia, mimo
dostarczania z dietą witaminy B12 na średnim poziomie
400,8% normy. Suplement przyjmowany przez drugą
osobę zawierał 1µg witaminy B12 i zażywana była
1 tabletka, co stanowiło 41,7% dziennego zalecanego
spożycia, w skutek czego osoba ta, wraz z pożywieniem,
dostarczała średnio 140,8% normy dziennego zalecanego
spożycia

Dyskusja
MBNS stosowana jest w badaniach do oceny stanu
odżywienia we wszystkich grupach wiekowych: u dzieci
[12], młodzieży [13,14], a także osób dorosłych [15],
w tym osób w wieku podeszłym [16,17]. Zdaniem
Brzozowskiej i wsp. [3], bieżące notowanie spożycia
może sprawiać wiele trudności osobom starszym i być
przyczyną stresu, a zatem w przypadku osób starszych
w dobrym stanie zdrowia (tj. bez ograniczeń
funkcjonalnych i poznawczych) może być prowadzone
z odpowiednią dokładnością maksymalnie przez 3-4 dni.

Jednakże w literaturze przedmiotu nie znaleziono badań
weryfikujących powyższe stwierdzenie. W piśmiennictwie zagranicznym zapis 7-dniowy wydaje się być często
stosowany [18,19,20,21], czego nie potwierdza polska
literatura przedmiotu. Badacze z naszego kraju wydają
się zgadzać ze stwierdzeniem Brzozowskiej i wsp.[3],
bowiem nie znaleziono żadnej pracy, w której do oceny
stanu odżywienia u osób w podeszłym wieku
wykorzystano zapis 7-dniowy. Mimo, że taki zapis daje
większą wiedzę na temat różnorodności spożywanych
produktów, jak również pozwala zauważyć różnicę
w zakresie żywienia pomiędzy dniami powszednimi
a weekendem, to z pewnością zapis 3-dniowy jest
krótszy i prostszy do realizacji. Co ciekawe, brakuje
wytycznych wskazujących, które dni tygodnia zapis ten
powinien obejmować, co wydaje się mieć znaczenie
w kontekście przedstawionych wyników. W naszej
analizie dla trzech wariantów 3-dniowych (3 dni
z weekendem, 3 dni bez weekendu, 3 dni z piątkiem) nie
odnotowaliśmy istotnych statystycznie różnic dla energii
i wybranych składników odżywczych, jednakże zaobserwowaliśmy duże różnice liczbowe dla ogólnej
kaloryczności. I tak w zapisie z 3. dni z weekendem
poziom przyjętej z żywnością energii był wyższy o prawie
140 kcal w porównaniu do zapisu 3-dniowego z piątkiem,
co mogłoby przemawiać za włączeniem do zapisu
3-dniowego soboty lub niedzieli. Z kolei zapis z 3. dni
z piątkiem, w naszej analizie charakteryzował się
najwyższym spożyciem wapnia i witaminy B12. Zmiany te
mogą wynikać z postnego charakteru piątku, kiedy to
częściej spożywa się ryby i nabiał, co szczególnie wydaje
się być respektowane w naszym kraju przez osoby
starsze. Podobne rozważania podjęła w swojej rozprawie
doktorskiej Elżbieta Gabrowska [22], która zwróciła
uwagę, aby do 3-dniowej oceny sposobu żywienia osób
starszych wykorzystywane były nastęujące dni: wtorek,
środa oraz czwartek. Swój wybór argumentowała
specyficznymi zmianami związanymi np. z postnym
piątkiem, czy weekendowymi spotkaniami rodzinnymi,
podczas których preferencje osób starszych były
drugorzędne do preferencji ich dzieci i wnucząt. W naszej
analizie wariant 3-dniowego zapisu bez weekendu
obejmował te same dni co w badaniu Gabrowskiej.
W literaturze przedmiotu nie znaleziono żadnej
pracy, w której zastosowano podobny model badawczy
dla metody bieżącego notowania spożycia. Jedynie
Wądołowska i wsp. [23] porównywali ilościowe różnice
dla danych dotyczących sposobu żywienia, uzyskanych
z wywiadu 24-h i jego 3-krotnego powtórzenia, jednakże
badania te przeprowadzono na grupie młodzieży
w wieku 12-14 lat (n=95, średnia wieku 13,1±0,0
lat). Badacze ci odnotowali silną korelację pomiędzy
wynikami dla większości ocenianych składników
odżywczych i ogólnej kaloryczności określonych
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za pomocą wywiadu 24 h i jego 3-krotnego powtórzenia.
Zaobserwowano również, że wyniki uzyskane
z pojedynczego 24 h wywiadu wskazywały na częste
występowanie zbyt niskiego spożycia dla większości
ocenianych składników odżywczych, w porównaniu do
wyników wyliczonych z potrójnie powtórzonego
wywiadu z 24 h. Autorzy cytowanego badania
podkreślili, że wyniki z pojedynczego 24 h wywiadu
należy interpretować z ostrożnością, bo mogą
wskazywać na większe niedobory niż w rzeczywistości.
Również w naszym badaniu wykazałyśmy, że wyniki
z zapisu 1-dniowego świadczyły o większych
niedoborach w zakresie analizowanych parametrów, niż
wyniki z zapisu 3-dniowego w dowolnym wariancie.
Wyniki z zapisków 1-dniowych mogą wskazywać na
fałszywy niedobór (lub też nadmiar) wybranych
składników odżywczych. Odróżnić należy zapis 1-dniowy
w MBNS od wywiadu dotyczącego spożycia z ostatnich
24 h, który przeprowadza przeszkolony ankieter lub sam
dietetyk.
Rzetelnie przeprowadzona ocena sposobu żywienia
z wykorzystaniem MBNS wymaga samodyscypliny
badanego do regularnych zapisków. Brzozowska i wsp.
[3] wskazują, że bieżące notowanie spożycia może
wiązać się z modyfikowaniem zwyczajowego sposobu
żywienia w kolejnych dniach po to, aby zmniejszyć
nakład pracy wynikający z regularnych zapisków.
W praktyce dietetyka dość często obserwuje się
dzienniczki żywieniowe ze wzorcowo wypełnionym tylko
pierwszym dniem. W zapiskach z kolejnych dni
odnotowuje się coraz więcej nieścisłości, czy też braków.
Brzozowska i wsp. [3] wskazują, że wraz z wiekiem,
bieżące notowanie spożycia może stawać się dla
pacjenta coraz trudniejsze i może powodować
dyskomfort psychiczny, co potwierdza także Volkert
i Schrader [4]. Osoby starsze często, mimo
początkowego zapału, z czasem tracą motywację
do bieżącego notowania, co może przemawiać
przeciwko 7-dniowym zapiskom.
Niejednokrotnie otrzymane dzienniczki żywieniowe
budzą wątpliwości dietetyków, co do bieżącego
odnotowywania spożytych produktów i potraw. Zdarza
się, że sami badani przyznają się, że zapiski robili nie tyle
na bieżąco, co pod koniec danego dnia lub na początku
kolejnego, odtwarzając z pamięci gramaturę czy też
skład spożytych produktów i potraw. Zdaniem wielu
badaczy [1,2,3], metody oceny sposobu żywienia oparte
na pamięci (m.in. wywiadu o spożyciu z ostatnich
24 godzin, jak i kwestionariusz częstotliwości spożycia)
nie powinny być wykorzystywane u osób starszych,
deklarujących zaburzenia pamięci. Pope i wsp.[24]
wykazali, że niższy wynik testu MMMS (Modified Mini
Mental State Exam) był silnie związany z większym
ryzykiem popełnienia błędu w zakresie bieżącego
notowania. W niniejszej analizie nie oceniono stanu

poznawczego osób badanych, co jest ograniczeniem
tego badania. W przypadku osób starszych
z rozpoznanymi zaburzeniami funkcji poznawczych,
w analizie sposobu żywienia, uczestniczyć powinien
opiekun
obserwujący
i
notujący.
Ciekawym
rozwiązaniem może być metoda obserwowanego
bieżącego notowania, w której opiekun zapisuje, jakie
produkty, napoje i potrawy (z uwzględnieniem receptur)
były spożywane przez cały dzień i ewentualnie podczas
nocy.
Zachowania żywieniowe osób biorących udział
w naszym badaniu obarczone były pewnymi błędami.
Diety często były monotonne, ubogie w wybrane
składniki odżywcze, co potwierdzają uzupełnione
„Dzienniczki bieżącego spożycia”, bez względu na długość
stosowanej oceny. Średnie spożycie węglowodanów
przez osoby badane było niższe niż ich zapotrzebowanie,
zarówno dla zapisków z wariantu 7-dniowego,
3-dniowego czy też 1-dniowego. Średnie wartości były
bardzo zbliżone. Osoby biorące udział w badaniu
nieznacznie przekraczały swoje zapotrzebowanie na
białko, które w każdym z badanych wariantów stanowiło
około 17% ogólnej podaży energii. Norma podaży białka
dla osób starszych wynosi 12-15% [25], wyniki jedynie
2. osób pokrywały się z zapotrzebowaniem organizmu.
Tłuszcz był składnikiem diety, który niejednokrotnie
stanowił największy odsetek ogólnej podaży energii.
Należy zwrócić uwagę na udział tłuszczów zwierzęcych.
Mięso oraz inne produkty odzwierzęce (jak np. masło)
pojawiały się w dietach badanych codziennie, z czym
związane było przekroczenie normy dla nasyconych
kwasów tłuszczowych. Zdecydowana większość badanych codziennie spożywała co najmniej 250 ml mleka
oraz dodatkowo jego przetwory. Jednak żadna z nich
swoją dietą nie była w stanie pokryć zapotrzebowania
na wapń. Należy tu zaznaczyć, że do prawidłowego
wchłaniania wapnia niezbędna jest witamina D, jednak
i ona dostarczana była w niewystarczających dawkach.
Witaminę, którą wraz z dietą osoby starsze dostarczały
w ilości wystarczającej była witamina B12. Niemniej
problem niedoboru witaminy B12 występuje u około
10-15% osób starszych; należy zatem zwracać uwagę na
jej podaż z dietą.
Ponieważ badanie przeprowadzono na zbyt małej
grupie osób, jego wyniki nie mogą być uogólniane dla
wszystkich osób starszych. Mogą jednakże stanowić
podstawę do przeprowadzenia większych badań, których
rezultat być może pozwoli doprecyzować aktualne
standardy dotyczące oceny sposobu żywienia u osób
starszych, z wykorzystaniem MBNS.

Wnioski
Mimo, że 7-dniowy zapis daje większą wiedzę
o spożywanych produktach i ich różnorodności,
to wobec braku istotnych statystycznych różnic,
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w kontekście pojawiających się z wiekiem ograniczeń
funkcjonalnych i poznawczych, lepszą metodą w ocenie
sposobu żywienia osób starszych są zapisy 3-dniowe.
Zapis 3-dniowy jest mniej pracochłonny i łatwiejszy do
realizacji.
Duże różnice liczbowe dla ogólnej kaloryczności
i większości ocenionych składników odżywczych dla
pięciu wariantów badania, choć nieistotne statystycznie,
co może wynikać z małej próby badanej, skłaniają do
przeprowadzenia większych badań.
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PROGRAM KONFERENCJI
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„DIETETYKA GERONTOLOGICZNA – WYZWANIA I SZANSE”
POZNAŃ 04.03.2016

8.00-9.00: rejestracja uczestników
9.00-9.10: otwarcie konferencji – prof. dr hab. n. med. Maria Iskra – Prodziekan ds Biotechnologii, Dietetyki
i Optometrii – Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Katarzyna WieczorowskaTobis – Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

SESJA I – ŻYWIENIE W NORMALNYM STARZENIU – WYBRANE PROBLEMY
9.10-9.40: Modulacja starzenia komórkowego przez nutraceutyki, prof. Ewa Sikora, Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk
9.40-10.10: Rola składników zielonej herbaty w diecie osób starszych, dr hab. Anna Gramza-Michałowska,
prof. nadzw; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10.10-10.40: Smartfony, sensory, roboty… Czy nowoczesne technologie są przydatne w monitorowaniu sposobu
żywienia osób starszych?, dr hab. Aleksandra Suwalska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
10:40-10.50: Zastosowanie bioimpedancji elektrycznej w diagnostyce otyłości sarkopenicznej u osób starszych
(Tanita Polska)
10.50-11.15 – przerwa kawowa z równolegle ocenianą sesją plakatową

SESJA II – ŻYWIENIE W PATOLOGICZNYM STARZENIU – WYBRANE PROBLEMY
11.15-11.45: Dieta jako zagrożenie – interakcje leków z pożywieniem – zastosowanie w praktyce, prof. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
11.45-12.15: Fakty i mity o żywieniu w chorobach tarczycy u osób starszych, dr hab. Maciej Bączyk; Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu
12.15-12.45: Dieta ketogenna w chorobie Alzheimera – szansa czy złudzenie? dr hab. Dariusz Włodarek; Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
12.45-13.00 – przerwa kawowa z równolegle ocenianą sesją plakatową
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13.00-14.30 – WARSZTATY
WARSZTAT 1: Opór do zmiany nawyków żywieniowych. Skąd się bierze i jak sobie z nim radzić? mgr Agata Juruć,
psycholog, dietetyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
WARSZTAT 2: Co zajadamy i dlaczego? – psychologiczne ujęcie tematu, mgr Katarzyna Stachnik, psycholog,
psychoterapeuta, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
WARSZTAT 3: Usprawnianie ruchowe osób starszych – praktyczne wskazówki dla dietetyka, mgr Dominik Tokarski,
fizjoterapeuta, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
WARSZTAT 4: O czym nie mówią reklamy suplementów diety, a co warto o nich wiedzieć? dr n. farm. Agnieszka
Saran-Jagodzińska, farmaceuta, PWSZ w Koninie
14.30-15.20 – lunch

15.20-17.20 – SESJA PREZENTACJI USTNYCH
15.20-15.30: Ocena stosowania suplementów diety przez osoby w wieku podeszłym, Suliga Katarzyna, Grzelak
Teresa, Pelczyńska Marta, Sperling Marcelina, Czyżewska Krystyna (Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
15.30-15.40: Witamina D, a funkcje kognitywne, Małgorzata Jamka, Małgorzata Woźniewicz (Katedra Higieny
Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
15.40-15.50: Wybrane parametry i wskaźniki antropometryczne a stężenie 25(OH)D3 wśród wybranej grupy
pacjentów powyżej 60 roku życia, Nowak Justyna1, Kulik-Kupka Karolina1, Brończyk-Puzoń Anna1, Jagielski Paweł2,
Koszowska Aneta1, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara1 (1Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Wydział
Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki,
Katedra Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
15.50-16.00: Ocena wybranych markerów stanu odżywienia u osób w wieku 60+, Angelika Śmidowicz, Julita Reguła
(Katedra Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
16.00-16.10: Czynniki występowania niedożywienia i depresji wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Bochni, Beata Piórecka, Paweł Jagielski, Dominika Kawalec (Zakład Żywienia Człowieka, Instytut Zdrowia
Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJCM)
16.10-16.20: Ocena stanu odżywienia pacjentów geriatrycznych z rozpoznanym zespołem słabości (ang. Frailty
syndrome) za pomocą wybranych kwestionariuszy oraz parametrów antropometrycznych, Alina Jaroch1,2, Emilia
Główczewska-Siedlecka1, Kornelia Kędziora-Kornatowska1 (1Katedra i Klinika Geriatrii, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 2Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
16.20-16.30: Optymalny wzorzec podaży białka wśród osób starszych, Bartłomiej Pomorski, Urszula Somow (Polskie
Towarzystwo Dietetyki Sportowej)
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16:30-16.40: Spożycie warzyw i owoców a funkcje poznawcze wybranej grupy osób starszych – badanie pilotowe,
Agata Białecka, Barbara Pietruszka (Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
16.40-16.50: Hiperhomocysteinemia w otępieniu naczyniowym i otępieniu w chorobie Alzheimera – rola
w patogenezie, szanse profilaktyki i leczenia, Katarzyna Spławska (Studenckie Koło Naukowe Geriatrii i Medycyny
Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
16.50-17.00: Ocena wpływu czynników żywieniowych i pozażywieniowych na problem występowania zaburzeń
snu u kobiet po 60. roku życia, Zuzanna Goluch-Koniuszy, Joanna Fugiel (Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka,
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)
17.00-17.10: Zwyczaje żywieniowe starszych kobiet i mężczyzn w cukrzycy typu 2, Beata Rutkowska, Wioletta
Samolińska (Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
17.10-17.20: Sposób żywienia a wyrównanie metaboliczne osób starszych z rozpoznaną cukrzycą typu 2, Katarzyna
Kowalcze1, Joanna Gromadzka-Ostrowska2, (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)
17.20-17.30 podsumowanie sesji plakatowej i prezentacji ustnych oraz uroczyste zakończenie konferencji

SESJA PLAKATOWA DEDIPAC KH
„Determinanty zachowań żywieniowych osób starszych” organizowana w ramach projektu
międzynarodowego „Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej. Europejskie
centrum wiedzy służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczej”

1. Czynniki wpływające na zachowania żywieniowe osób starszych-przygotowanie systematycznego przeglądu
badań Aleksandra Suwalska1, Dorota Łojko2, Wiktor Pałys2, Katarzyna Wieczorowska-Tobis3 (1Pracownia
Neuropsychobiologii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Klinika
Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 3Katedra i Klinika Medycyny
Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
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2. Zdrowa dieta osób starszych mieszkających w środowisku domowym – bariery i ułatwienia, Dorota Łojko1, Julia
Suwalska2, Marta Szczygieł3, Aleksandra Suwalska3, (1Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Studenckie Koło Neuropsychiatryczne Neuroscience, Katedra Psychiatrii,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 3Pracownia Neuropsychobiologii, Katedra
Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
3. Witamina A w diecie osób starszych – związek z zaburzeniami poznawczymi i otępieniem, Aneta Nowicka,
Paulina Kwiatkowska (Studenckie Koło Neuropsychiatryczne Neuroscience, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
4. Dieta i aktywność fizyczna w prewencji spadku masy i siły mięśniowej osób starszych Aleksandra Włodarczyk1,
Julia Suwalska2 (1Studenckie Koło Naukowe Geriatrii iMedycyny Paliatywnej, Katedra i Klinika Medycyny
Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Studenckie Koło Naukowe
Neuropsychiatryczne, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)

PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO SESJI PLAKATOWEJ
1. Ocena zdolności do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym osób starszych z uwzględnieniem
zachowań żywieniowych, Ewa Błaszczyk-Bębenek, Anna Kostrz, Małgorzata Schlegel-Zawadzka (Zakład Żywienia
Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM w Krakowie)
2. Próba zbilansowania dziennej racji pokarmowej z uwzględnieniem preferencji żywieniowych osób starszych,
Olga Bińczak, Sylwia Pawlak (Katedra Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
3. Stan zdrowia, suplementacja oraz spożycie płynów wśród aktywnych osób starszych, Beata Rutkowska, Natalia
Kopała (Studenckie Koło Naukowe Dietetyków przy Katedrze Chemii, Wydział Nauk o żywności i Biotechnologii,
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
4. Samoleczenie osób starszych na przykładzie stosowania suplementów diety, Elżbieta Tokarska, Izabela
Kossowska (Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu)
5. Rola wapnia w diecie kobiet po 65. roku życia w kontekście okresu pomenopauzalnego i profilaktyki
osteoporozy, Przemysław Kaczmarek¹, Paulina Trojan¹, Monika Zaremba2, Mirosława Cylkowska-Nowak3
(¹Studium Doktoranckie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2Poradnia
Dietetyczna „Dieta dla Ciebie” w Poznaniu, 3Katedra Geriatrii i Gerontologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu)
6. Związki bioaktywne żywności a metabolizm kostny, Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska (Katedra
Technologii Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
7. Ocena potencjału przeciwutleniającego herbaty zielonej z dodatkiem miodu oraz cukru, Sylwia Pawlak,
Maria Sielicka, Tomasz Pawłowski (Katedra Towaroznawstwa) Żywności, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu)
8. Badanie właściwości przeciwutleniających ekstraktów otrzymanych z młodego jęczmienia, Patrycja Łusiak,
Sylwia Matuszak (Studenckie Koło Naukowe Biochemików Żywności i Żywienia, Katedra Biochemii i Chemii
Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, opiekun naukowy: dr inż. Anna Jakubczyk)
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9. Dieta w łuszczycy, Marta Szczygieł (Pracownia Neuropsychobiologii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
10. Redukcja masy ciała oraz nutraceutyki w zapobieganiu i leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
kolanowych, Joanna Dudek, Aleksandra Maciusiak, Małgorzata Karwowska, Beata Piórecka (opiekun) (Koło
Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJCM)
11. Latający Uniwersytet Gerontologiczny, Anna Blacha1, Alicja Brożek1, Kalina Maćkowiak1, Marcin Nowicki1, Alicja
Płóciniczak1, Andrzej Stogowski2 (1Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej, Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny
Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2Haus der Senioren w Gundelfingen, oddział dla osób
z demencją)
12. Znaczenie probiotyków w żywieniu osób starszych, Marta Lewandowicz, Roma Krzymińska-Siemaszko
(Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
13. Rola diety w zapobieganiu zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem, Monika Dudek,
prof. dr hab. n med. Paweł Bogdański (Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
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STRESZCZENIA – SESJA PREZENTACJI USTNYCH
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OCENA STOSOWANIA SUPLEMENTÓW DIETY PRZEZ OSOBY W WIEKU
PODESZŁYM
SULIGA KATARZYNA, GRZELAK TERESA, PELCZYŃSKA MARTA, SPERLING MARCELINA, CZYŻEWSKA KRYSTYNA
Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Populacja osób w podeszłym wieku jest narażona na rozwój zaburzeń związanych zarówno z fizjologicznym procesem
starzenia ustroju, jak też chorób stosunkowo często występujących w okresie starości. W porównaniu do młodszych
populacji, częściej towarzyszące osobom starszym choroby układu pokarmowego, utrudniają przyswajanie wielu
składników odżywczych. W pracy podjęto próbę oceny uwarunkowań przyjmowania suplementów diety przez osoby
w wieku 60 i więcej lat (60+), a także porównania uzyskanych wyników względem populacji młodych dorosłych i osób
w średnim wieku (18-59 lat). Przeprowadzono sondażowe badania z udziałem 368 osób dorosłych, w tym 123 w wieku
60+ oraz 245 młodszych. Wykazano, że suplementy diety były zażywane przez 64,2% osób starszych oraz 59,6%
respondentów młodszych, najczęściej w formie witamin oraz składników mineralnych. Najpopularniejszym źródłem
wiedzy na temat preparatów suplementacyjnych u osób starszych był lekarz (40,7%), w przeciwieństwie do młodszej
populacji, gdzie dominował Internet (60,0%). Główną przyczyną suplementacji w grupie 60+ była chęć zwiększenia
odporności organizmu, a w populacji młodszej – dążenie do poprawy stanu zdrowia skóry, włosów i paznokci. 55,7%
osób spośród populacji w wieku podeszłym, zażywających suplementy diety, deklarowało niewielką korektę zdrowotną,
a tylko nieliczni – znaczną poprawę stanu zdrowia, po zastosowaniu suplementacji. Najczęstszymi składnikami
suplementacyjnymi używanymi w populacji osób starszych okazały się witamina C (32,5%) oraz magnez (28,5%),
a w młodszej grupie – witamina D (22,5%) i magnez (19,2%). Nadużywanie suplementacji, zwłaszcza wśród osób
w wieku podeszłym, może prowadzić do nieprawidłowości, dlatego ważna jest szersza niż dotąd edukacja na temat
skutków ubocznych niewłaściwego stosowania suplementów diety.
Słowa kluczowe: suplementy diety, witaminy, składniki mineralne, osoby starsze
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WITAMINA D A FUNKCJE KOGNITYWNE
MAŁGORZATA JAMKA, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ
Katedra Higieny Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie
Celem badania była ocena zależności pomiędzy stężeniem 25-hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D) w surowicy krwi,
a sprawnością funkcji poznawczych. Do badania zakwalifikowanych zostało 89 osób (w tym 74,2% kobiet). Średni
wiek uczestników badania wyniósł 52,8 ± 7,6 lat. Sprawność poznawczą oceniano za pomocą Krótkiej Skali Oceny
Stanu Umysłowego (ang. Mini-Mental State Examination (MMSE)). Oznaczenie stężenia witaminy D w surowicy krwi
wykonano metodą chemiluminescencji. Średnie stężenie 25(OH)D w surowicy krwi wyniosło 27,3 ± 7,2 ng/ml.
Prawidłowe zdolności poznawcze stwierdzono u 78 (87,7%) badanych, u 10 (11,2%) osób zanotowano łagodne
zaburzenie funkcji poznawczych bez otępienia, a u 1 (1,1%) osoby – otępienie lekkiego stopnia. Analiza trendu
wykazała istnienie zależności pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy krwi, a wynikami testu MMSE (p = 0,006).
Osoby należące do pierwszej grupy kwartylowej (Q1) pod względem stanu odżywienia witaminą D (stężenie 25(OH)D
w surowicy krwi: < 22,8 ng/ml) uzyskały istotnie niższe wyniki w teście MMSE, w porównaniu do osób z czwartej
grupy kwartylowej – Q4 (stężenie 25(OH)D w surowicy krwi: > 31,3 ng/ml). Analiza uogólnionych modeli regresji
liniowych, z uwzględnieniem wpływu wieku, płci, wykształcenia, BMI, aktywności fizycznej, występowania chorób
metabolicznych, palenia tytoniu i spożycia alkoholu, potwierdziła istotny związek pomiędzy stężeniem witaminy
D i wynikami testu MMSE (p < 0,05). Przeprowadzone badanie wskazało na istnienie zależności pomiędzy stężeniem
25(OH)D a sprawnością poznawczą. Ze względu na dużą częstość występowania niedoboru witaminy D konieczne
są dalsze badania nad rolą tego składnika w rozwoju zaburzeń poznawczych, jak również randomizowane badania
eksperymentalne oceniające wpływ suplementacji witaminy D na poprawę sprawności umysłowej osób w średnim
wieku i starszych.
Słowa kluczowe: witamina D, funkcje poznawcze
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WYBRANE PARAMETRY I WSKAŹNIKI ANTROPOMETRYCZNE A
STĘŻENIE 25(OH)D3 WŚRÓD WYBRANEJ GRUPY PACJENTÓW POWYŻEJ
60. ROKU ŻYCIA
JUSTYNA NOWAK 1, KAROLINA KULIK-KUPKA 1, ANNA BROŃCZYK-PUZOŃ 1, PAWEŁ JAGIELSKI 2, ANETA KOSZOWSKA 1,
BARBARA ZUBELEWICZ-SZKODZIŃSKA 1
1

Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych
Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki
Katedra Biochemii Klinicznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Streszczenie
Wstęp. Niedobory witaminy D są powszechne wśród osób starszych. Najbardziej znaną rolą witaminy D jest regulacja
gospodarki wapniowo-fosforanowej, jednak badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na jej
wielokierunkowe oddziaływanie na funkcjonowanie organizmu.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Geriatrii Szpitala
Miejskiego w Piekarach Śląskich w latach 2013-2015. Spośród zbadanej grupy 293 pacjentów, kryterium włączenia
do badania spełniały ostatecznie 123 osoby. Kryterium wyłączenia z badania stanowiły m.in. brak zgody na udział
w badaniu, brak możliwości poruszania się o własnych siłach, zaawansowane zespoły otępienne, przewlekłe choroby
wątroby i nerek, suplementacja witaminy D w ostatnich 3. miesiącach, stan po wszczepieniu kardiostymulatora
serca. Badanie obejmowało wywiad z pacjentem, pomiary antropometryczne oraz analizę składu ciała. Wyniki badań
biochemicznych odczytywano z historii choroby pacjenta. Na podstawie pomiarów antropometrycznych obliczano
wskaźniki antropometryczne.
Wyniki. Średnia wieku badanych osób wyniosła 75,7±7,5 lat. 66% badanych stanowiły kobiety (N=81). Średnie
stężenie 25(OH)D3 wyniosło 15,35±6,65 ng/ml. Średnia wartość wskaźników wyniosła: BMI (wskaźnik masy ciała)
27,44±5,04 kg/m2; BAI (wskaźnik otłuszczenia ciała) 33,38±6,06%; VAI (wskaźnik wisceralnej tkanki tłuszczowej)
1,52±1,25; FFMI (indeks beztłuszczowej masy ciała); 18,33±2,50 kg/m2; FMI (indeks tłuszczowej masy ciała)
9,07±3,92 kg/m2; masy mięśni szkieletowych 20,96±6,88 kg. Średnia wartość siły uścisku niedominującej dłoni
wyniosła 23,72±9,30 kg. Wykazano istotną statystycznie ujemną korelację pomiędzy wiekiem pacjentów a stężeniem
25(OH)D3 (R=-0,24; p=0,0190) oraz taką samą zależność w odniesieniu do siły uścisku niedominującej dłoni (R=-0,38;
p<10-6). Ponadto wykazano istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem 25(OH)D 3 a siłą uścisku
dłoni (R=0,40; p=0,0001) oraz masą mięśni szkieletowych (R=0,33; p=0,0009). Zaobserwowano, że osoby z wyższymi
wartościami wskaźnika BMI charakteryzowały się wyższą siłą uścisku dłoni (R=0,36; p<10-6).
Wnioski. Prawidłowe zaopatrzenie organizmu osób starszych w witaminę D wpływa na masę mięśni oraz siłę
mięśniową badanych osób. Ze względu na występowanie niedoborów 25(OH)D3 wśród pacjentów Oddziału
Geriatrycznego należy wdrożyć suplementację witaminą D, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.
Słowa kluczowe: witamina D, parametry antropometryczne, wskaźniki antropometryczne, osoby starsze
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OCENA WYBRANYCH MARKERÓW STANU ODŻYWIENIA U OSÓB W
WIEKU 60+
ANGELIKA ŚMIDOWICZ, JULITA REGUŁA
Katedra Higieny Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie
Wstęp. Stan odżywienia jest ważną determinantą zdrowia. Zaburzenia stanu odżywienia w postaci nadwagi i otyłości,
w szczególności typu wisceralnego, prowadzą do rozwoju insulinooporności, dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego
a w konsekwencji do szeregu chorób przewlekłych. Szybka diagnoza zaburzeń stanu odżywienia pozwala na
wdrożenie działań profilaktycznych, co może zapobiec rozwojowi chorób przewlekłych. Celem badania była ocena
stanu odżywienia osób starszych z województwa wielkopolskiego.
Materiał i metody. Do oceny stanu odżywienia wykorzystano pomiary antropometryczne (masa ciała, obwód talii
i bioder, pomiar grubości fałdów skórno-tłuszczowych), pomiar elementów morfotycznych krwi, stężenia glukozy na
czczo oraz markerów profilu lipidowego. Ponadto oceniono stężenie immunoglobulin: G, M, A oraz poziom białka
C-reaktywnego. W badaniu wzięło udział 29 kobiet i 24 mężczyzn w średnim wieku 64 lat.
Wyniki. Przeważająca liczba kobiet (83%) i mężczyzn (75%) miała nadwagę bądź otyłość, wśród kobiet dominował
typ brzuszny otyłości (79%). W obu grupach zdiagnozowano podwyższone średnie stężenie cholesterolu całkowitego
oraz frakcji LDL we krwi, a także nieprawidłowy stosunek TC do frakcji HDL. Również podwyższona glikemia na czczo
występowała u znacznego odsetka kobiet (41%) i mężczyzn (63%). Analiza regresji prostoliniowej wykazała
występowanie korelacji pomiędzy stężeniem glukozy a masą ciała (R=0,41, p<0,028 u kobiet, R=0,63, p<0,001
u mężczyzn), BMI (R=0,44, p<0,028 u kobiet, R=0,60, p<0,002 u mężczyzn), obwodem talii (R=0,45, p<0,014 u kobiet,
R=0,71, p<0,0001 u mężczyzn), obwodem bioder (R=0,55, p<0,006 u mężczyzn) WHR (R=0,42, p<0,025 u kobiet,
R=0,70, p<0,0002 u mężczyzn); cholesterolem frakcji HDL a sumą grubości fałdów skórno-tłuszczowych (R=-0,42,
p<0,04) i WHR (R=-0,43, p<0,04) u mężczyzn; TG a sumą grubości fałdów skórno-tłuszczowych u mężczyzn (R=0,43,
p<0,03); stężeniem immunoglobuliny A a obwodem talii ( R=0,43, p<0,04) i obwodem bioder (R=0,42, p<0,04)
u mężczyzn oraz białkiem CRP a sumą grubości fałdów skórno-tłuszczowych (R=0,44, p<0,02) u kobiet. Zdecydowana
większość kobiet (66%) i mężczyzn (78%) charakteryzowała się średnim lub wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
ocenianym na podstawie stężenia białka CRP.
Wnioski. Stan odżywienia badanych osób stanowi realne zagrożenie dla ich zdrowia. Należy niezwłocznie podjąć
w tej grupie wiekowej działania mające na celu obniżenie ryzyka rozwoju chorób przewlekłych, mogących istotnie
pogorszyć jakość życia.
Słowa kluczowe: pomiary antropometryczne, profil lipidowy, stężenie glukozy na czczo, CRP, immunoglobuliny
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CZYNNIKI WYSTĘPOWANIA NIEDOŻYWIENIA I DEPRESJI WŚRÓD
MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI
BEATA PIÓRECKA, PAWEŁ JAGIELSKI, DOMINIKA KAWALEC
Zakład Żywienia Człowieka
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Streszczenie
Niedożywienie oraz depresja, występujące wśród osób starszych, to choroby wieloczynnikowe, co stwarza problemy
diagnostyczne w ich rozpoznaniu.
Celem pracy była ocena związku niedożywienia i występowania depresji wśród mieszkańców domu pomocy społecznej
(DPS).
Badanie przeprowadzono w 2015 roku w DPS w Bochni i objęto nim 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn. Do grupy
badanej włączono pensjonariuszy, których stan psychofizyczny pozwolił na udział w badaniu oraz którzy wyrazili
pisemną zgodę na badanie. Przed zamieszkaniem w placówce 55% badanych było mieszkańcami wsi. Średnia wieku
ogółu badanych wyniosła 79,7±9,6 lat. Badane kobiety były istotnie starsze w porównaniu do mężczyzn (p=0,0001).
W badaniu wykorzystano autorską ankietę na temat sytuacji socjoekonomicznej oraz wybrane standaryzowane
narzędzia całościowej oceny geriatrycznej – MNA, GDS-SF, MMSE. W ocenie stanu odżywienia wykonano pomiary
antropometryczne, które poddano interpretacji.
Średni wynik w teście MMSE wynosił 24,2±5,9, co wskazuje na występowanie łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych
wśród ogółu badanych. Tylko 20% osób przyznało, że choruje na choroby neurodegeneracyjne, natomiast 80%
pensjonariuszy wskazywało na chorobę układu krążenia. Objawy umiarkowanej i ciężkiej depresji według interpretacji
GDS określono u 38,3% ogółu badanych, w tym częściej wśród kobiet (p=0,01). Ryzyko wystąpienia depresji istotnie
częściej dotyczyło osób, których wynik MMSE wskazywał na zaburzenia funkcji poznawczych (p=0,0001). Niedożywienie
lub ryzyko niedożywienia wg MNA dotyczyło 50% badanych i istotnie częściej pensjonariuszy z objawami depresji
(p=0,001). Ryzyko niedożywienia lub niedożywienie oceniono częściej u badanych z chorobami układu ruchu (p=0,05).
Wśród osób z prawidłowym stanem odżywienia, najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez zaburzeń funkcji poznawczych,
jak również te, które samodzielnie podjęły decyzję o zamieszkaniu w DPS, utrzymujące regularne kontakty z innymi,
a także uczestniczące w życiu domu oraz badani, którzy nie byli pacjentami szpitala w ciągu ostatniego roku.
Należy stale monitorować stan odżywienia pensjonariuszy DPS, aby możliwie najwcześniej rozpoznać i wdrożyć
postępowanie dietetyczne w przypadku wystąpienia ryzyka niedożywienia.
Słowa kluczowe: depresja, niedożywienie, stan odżywienia, dom pomocy społecznej, osoby starsze
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OCENA STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH
Z ROZPOZNANYM ZESPOŁEM SŁABOŚCI (ANG. FRAILTY SYNDROME)
ZA POMOCĄ WYBRANYCH KWESTIONARIUSZY ORAZ PARAMETRÓW
ANTROPOMETRYCZNYCH
ALINA JAROCH1,2, EMILIA GŁÓWCZEWSKA-SIEDLECKA1, KORNELIA KĘDZIORA-KORNATOWSKA1
1

Katedra i Klinika Geriatrii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
2
Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy

Streszczenie
Frailty syndrome to zespół geriatryczny, powodujący zmniejszenie rezerw czynnościowych organizmu oraz
odporności na stresory, co skutkuje zwiększonym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, takich
jak zwiększona śmiertelność, instytucjonalizacja, częstsza konieczność hospitalizacji. Rozpoznanie zespołu słabości
najczęściej odbywa się zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Fried i wsp. w 2001 roku, które obejmują:
niezamierzony spadek masy ciała, osłabienie siły mięśniowej, uczucie zmęczenia, spowolnienie chodu, niską
aktywność fizyczną. Zespół rozpoznaje się, gdy badany pacjent spełnia przynajmniej trzy z wymienionych pięciu
kryteriów. W prezentowanym badaniu wzięło udział 20 pacjentów geriatrycznych (6 mężczyzn, 14 kobiet)
z rozpoznanym zespołem słabości, hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego
nr 1 w Bydgoszczy. Po rozpoznaniu zespołu słabości z pacjentami przeprowadzano test MMSE (Mini Mental State
Examination), dokonywano pomiarów antropometrycznych, takich jak wzrost, masa ciała, obwód ramienia, obwód
łydki, grubości fałdów skórno-tłuszczowych, siła ścisku dłoni, a następnie wypełniano kwestionariusze oceniające
stan odżywienia: NRS 2002 (Nutritional Risk Score 2002), MUST (Malnutrition Universal Screening Tool), MNA (Mini
Nutritional Assessment). Ponadto, w całościowej ocenie stanu odżywienia pacjentów, brano pod uwagę stężenie
albuminy we krwi. Średnia ilość spełnianych kryteriów rozpoznania zespołu słabości dla mężczyzn wyniosła 4,3 ± 0,8,
a dla kobiet 3,9 ± 0,6. Różnice między płciami nie były istotne statystycznie (p=0,256). Średni wiek grupy badanej
wynosił 83,3 ± 6,8 lat (85,3 ± 6,1 mężczyźni, 82,5 ± 7,2 kobiety, p=0,516). Wartości testu MMSE wskazywały u kobiet
na zaburzenia funkcji poznawczych, natomiast u mężczyzn na otępienie o małym stopniu zaawansowania. Wartość
wskaźnika BMI wyniosła średnio 21,2 ± 3,7 kg/m2, przy czym mężczyźni uzyskali niższe wartości niż kobiety
(19,4 ± 3,2 mężczyźni, 22,0 ± 3,7 kobiety, p=0,123). U mężczyzn stężenie albuminy było na granicy normy 3,3 ± 0,7
g/dl (przyjęta norma 3,3-4,8 g/dl), a u kobiet wynosiło 3,6 ± 0,4 g/dl (p=0,364). Porównując między płcią średnie
wyniki uzyskane z trzech kwestionariuszy oceniających stan odżywienia, nie wykazano istotnych statystycznie różnic
(NRS 2002 p=0,071; MUST p=0,165; MNA p=0,278). Jakkolwiek wyniki testów NRS 2002 i MUST u kobiet nieznacznie
odbiegały od przyjętej normy (kolejno 3,4 ± 1,3; 2,2 ± 1,2), natomiast u mężczyzn testy te już jednoznacznie
wskazywały na ryzyko rozwoju niedożywienia i konieczność wprowadzenia leczenia żywieniowego (kolejno 4,4 ± 0,5;
3,0 ± 1,0). Podsumowując, nie wykazano istotnych różnic w parametrach oceniających stan odżywienia pomiędzy
badanymi kobietami a mężczyznami z rozpoznanym zespołem słabości. W celu poznania różnic w stanie odżywienia
pacjentów geriatrycznych z zespołem słabości konieczne jest dalsze prowadzenie badań w tym kierunku
i zwiększanie liczebności grupy badanej.
Słowa kluczowe: zespół słabości, osoby starsze, stan odżywienia, kwestionariusze, antropometria
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OPTYMALNY WZORZEC PODAŻY BIAŁKA WŚRÓD OSÓB STARSZYCH
BARTŁOMIEJ POMORSKI, URSZULA SOMOW
1

Polskie Towarzystwo Dietetyki Sportowej

Streszczenie
Starzenie się związane jest z postępującym procesem utraty masy i siły mięśniowej (sarkopenia), czego konsekwencją
jest pogorszenie zdolności funkcjonalnych aparatu ruchu. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia sarkopenii
są wiek, niedożywienie oraz brak aktywności fizycznej. Jednym z modyfikowalnych elementów minimalizujących
utratę tkanki mięśniowej wśród osób starszych jest odpowiedni wzorzec podaży białka. Pomimo, że podstawowy
poziom syntezy oraz degradacji białek mięśniowych nie ulega znaczącym zmianom wraz z upływem wieku, wydaje
się, że odpowiedź anaboliczna indukowana podażą aminokwasów egzogennych (EAA) ulega osłabieniu w wyniku
zmniejszonej wrażliwości starzejących się komórek mięśniowych. Głównym mechanizmem, za pośrednictwem
którego EAA wywierają swój efekt anaboliczny, jest aktywacja kompleksu mTORC1, szlaku sygnalizacyjnego,
szczególnie wrażliwego na obecność jednego z aminokwasów posiadających rozgałęziony łańcuch boczny – leucyny.
Dostępne dowody sugerują, że tkanka mięśniowa starszych osób wymaga zwiększonej podaży leucyny w celu
maksymalizacji stymulacji procesu syntezy białek mięśniowych, dlatego optymalizacja wzorca podaży białka w diecie
wydaje się być skuteczną strategią obrony przed sarkopenią.
Słowa kluczowe: sarkopenia, białko, EAA, leucyna, mTORC1
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SPOŻYCIE WARZYW I OWOCÓW A FUNKCJE POZNAWCZE WYBRANEJ
GRUPY OSÓB STARSZYCH – BADANIE PILOTOWE
AGATA BIAŁECKA, BARBARA PIETRUSZKA
Katedra Żywienia Człowieka
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie
Obserwowane zjawisko starzenia się społeczeństw wiąże się ze wzrostem zainteresowania tematyką starości.
Szczególnie istotne znaczenie mają zaburzenia funkcji poznawczych, które upośledzają funkcjonowanie osób
starszych w życiu codziennym, zawodowym i społecznym oraz pogarszają jakość ich życia. W ostatnich latach zwraca
się również szczególną uwagę na ochronny wpływ diety oraz różnych jej składników na funkcjonowanie poznawcze.
Wyniki badań epidemiologicznych wykazują korzystny wpływ spożywania warzyw i owoców na zdrowie. Analiza
literatury pozwala stwierdzić, że spożywanie warzyw i owoców może wiązać się z pozytywnym wpływem na
funkcje poznawcze w trzech możliwych obszarach, tj.: (1) poprawy wyników testów poznawczych; (2) opóźnienia
lub zapobiegania związanemu z wiekiem pogorszeniu zdolności poznawczych; (3) obniżenie ryzyka chorób
neurodegeneracyjnych.
Celem badania była ocena zależności pomiędzy spożyciem warzyw i owoców a funkcjonowaniem poznawczym
w wybranej grupie osób starszych.
Badanie przekrojowe przeprowadzono wśród 72 ochotników, mieszkańców Warszawy, w wieku od 60 do 93 lat
(56 kobiet i 16 mężczyzn). Dane dotyczące funkcji poznawczych zebrano na podstawie baterii testów
neuropsychologicznych CERAD. Spożycie warzyw i owoców oceniono na podstawie analizy jadłospisów zebranych
metodą 3-dniowego bieżącego notowania, z zastosowaniem programu Dieta 5. Na przeprowadzenie badania
uzyskano zgodę komisji bioetycznej przy Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.
Zaobserwowano statystycznie istotną zależność pomiędzy ilością spożywanych warzyw i owoców łącznie, a wynikami
testów Verbal Fluency Categories (p=0,019), Constructional Praxis (p=0,047) i Recall of Constructional Praxis
(p=0,002), a także spożyciem samych warzyw a wynikami testów Word List Recognition (p=0,038) oraz Recall
of Constructional Praxis (p=0,030), oraz samych owoców, a wynikami testów Verbal Fluency Categories (p=0,032)
i Recall of Constructional Praxis (p=0,008). Osoby, które spożywały warzywa i owoce w ilości powyżej 500 g dziennie,
miały istotnie więcej punktów w teście Word List Recall (6,4 pkt.) niż osoby, które nie realizowały zalecenia (7,4 pkt.)
(p=0,022).
Wyniki sugerują związek pomiędzy spożywaniem warzyw i/lub owoców a wynikami wybranych testów funkcji
poznawczych. Niezbędne są jednak dalsze analizy, ponieważ wyniki badań epidemiologicznych w tym zakresie nie są
jednoznaczne.
Słowa kluczowe: warzywa i owoce, funkcje poznawcze, osoby starsze
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HIPERHOMOCYSTEINEMIA W OTĘPIENIU NACZYNIOWYM I OTĘPIENIU
W CHOROBIE ALZHEIMERA – ROLA W PATOGENEZIE, SZANSE
PROFILAKTYKI I LECZENIA
KATARZYNA SPŁAWSKA
Studenckie Koło Naukowe Geriatrii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Na otępienie choruje obecnie około 47 mln ludzi na świecie i około 4.6% ludności Europy Centralnej. Choroba
Alzheimera jest jego najczęstszą przyczyną, ale jej postać rodzinna, o poznanym podłożu genetycznym, stanowi tylko
niewielki procent wszystkich zachorowań. Etiologia przypadków sporadycznych jest złożona i niepewna, ale dużą rolę
mogą odgrywać w niej czynniki metaboliczne, takie jak hiperinsulinemia, hipercholesterolemia, niedobór witaminy
D czy hiperhomocysteinemia.
Homocysteina to zawierający siarkę aminokwas powstający w wyniku demetylacji metioniny. Podwyższenie jej
poziomu w organizmie może być wynikiem niedoborów witamin B12, B6, kwasu foliowego, mutacji w genach
kodujących enzymy odpowiedzialne za jej metabolizm, efektem ubocznym przyjmowania niektórych leków lub
chorób współtowarzyszących. Prowadzone od lat 60. badania wskazują na hiperhomocysteinemię jako czynnik
ryzyka występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, ale w ostatnich latach zaczęto również przyglądać się
jej związkowi z występowaniem chorób neurodegeneracyjnych i otępienia.
Poniższa praca stanowi przegląd najnowszych doniesień dotyczących roli homocysteiny w patogenezie otępienia
i choroby Alzheimera, a także wynikających z tego ewentualnych możliwości profilaktyki i leczenia tych schorzeń.
Wśród głównych przyczyn neurotoksyczności homocysteiny wymienia się stres oksydacyjny, powodujący
uszkodzenia śródbłonka i zmiany zatorowe naczyń mózgowych, zmianę struktury białek, prowadzącą do powstania
reakcji zapalnej i śmierci komórek oraz oddziaływanie z receptorami NMDA w korze czołowej i hipokampie. Jak na
razie dane dotyczące profilaktyki i terapii otępienia poprzez obniżanie poziomu homocysteiny suplementacją
witamin z grupy B i stosowaniem antyoksydantów nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do zasadności takiej terapii.
Niektóre badania wykazują jednak wolniejsze postępowanie otępienia, poprawę pamięci i zmniejszenie atrofii mózgu
w obszarach związanych z chorobą Alzheimera u pacjentów przyjmujących witaminę B12 i kwas foliowy, również
przy prawidłowym ich poziomie w surowicy, ale przy stwierdzonej hiperhomocysteinemii. Doniesienia te wyznaczają
więc obiecujący kierunek dalszych poszukiwań na tym polu.
Słowa kluczowe: hiperhomocysteinemia, otępienie, choroba Alzheimera, witaminy grupy B
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OCENA WPŁYWU CZYNNIKÓW ŻYWIENIOWYCH I POZAŻYWIENIOWYCH NA PROBLEM WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ SNU U KOBIET PO
60. ROKU ŻYCIA
ZUZANNA GOLUCH-KONIUSZY, JOANNA FUGIEL
Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Streszczenie
W regulacji snu i czuwania biorą udział takie neurotransmitery jak serotonina, z której syntetyzowana jest
melatonina oraz acetylocholina, dopamina, kwas gamma-aminomasłowy (GABA) i oreksyna. Do syntezy tych
związków niezbędne są pełnowartościowe białka jako źródła aminokwasów, ale też witaminy z grupy B, witaminy
antyoksydacyjne (A, E, C) oraz składniki mineralne, takie jak: K, Mg, Mn, Ca, Cu, Fe, Zn.
Celem pracy była ocena wpływu czynników żywieniowych i pozażywieniowych na występowanie zaburzeń snu
u kobiet po 60. roku życia.
Badaniem ankietowym objęto 141 kobiet (w wieku 60-90 lat) słuchaczek Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
mieszkanek województwa zachodniopomorskiego. Od badanych uzyskano informacje dotyczące danych:
antropometrycznych, socjodemograficznych, występowania zaburzeń snu, wybranych czynników stylu życia,
współistniejących chorób oraz sposobu żywienia. Z badanej grupy aż 110 kobiet (78% ogółu) zadeklarowało
w ankiecie zaburzenia snu. Kobiety te podzielono na trzy grupy wiekowe: 60-65 lat (n= 39), 66-75 lat (n=52) oraz >75
lat (n=19) i uzyskano od nich 330 jadłospisów (3-dniowe, w tym 1 z dnia weekendowego), sporządzonych metodą
bieżącego notowania z 3. losowo wybranych dni tygodnia, w tym jednego weekendowego, które oceniono pod
kątem wartości energetycznej i odżywczej.
Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na stwierdzenie, że: 1) aż 24% badanych kobiet zadeklarowało występowanie
codziennych zaburzeń snu, wynikających u kobiet w wieku 60-65 oraz 65-75 lat z trudności z zasypianiem, natomiast
u kobiet >75 r.ż. z trudności z zaśnięciem po nocnym przebudzeniu; 2) nieprawidłowym stanem odżywienia
charakteryzowało się 45,4% badanych kobiet; 3) sposób żywienia kobiet we wszystkich grupach wiekowych
charakteryzował się niezbilansowaniem pod względem wartości energetycznej i odżywczej, 4) diety kobiet w wieku
> 75 lat charakteryzowały się istotnie (p<0,05) najniższą realizacją norm na podstawowe składniki odżywcze; 5) we
wszystkich grupach wiekowych kobiet stwierdzono nieprawidłową higienę snu 6) wobec ww. wniosków zasadne jest
poddawanie osób starszych edukacji prozdrowotnej, uwzględniającej higienę snu oraz sposób żywienia, gdyż mogą
one wpłynąć na jakość życia.
Słowa kluczowe: kobiety, sposób żywienia, stan odżywienia, zaburzenia snu
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ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE STARSZYCH KOBIET I MĘŻCZYZN W CUKRZYCY TYPU 2
BEATA RUTKOWSKA, WIOLETTA SAMOLIŃSKA
Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Streszczenie
Wstęp. Zwyczaje żywieniowe, obok innych elementów stylu życia, są istotnymi czynnikami, które mogą przyczyniać
się do rozwoju chorób dietozależnych, w tym także cukrzycy typu 2. Problem ten o tyle jest istotny w przypadku osób
starszych, że prawidłowe zwyczaje mogą pomóc w utrzymaniu normoglikemii oraz łagodzeniu hiperglikemii
i związanych z nią powikłań. Celem pracy była ocena wybranych zwyczajów żywieniowych osób starszych ze
zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 z uwzględnieniem płci.
Materiały i metody. Badaniem objęto 50 osób (56% kobiet i 44% mężczyzn), w wieku powyżej 60 lat ze
zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. W badaniu wykorzystano ankietę, w której zawarto pytania o zwyczaje żywieniowe
oraz stan zdrowia. Określono również stan odżywienia ankietowanych osób wykorzystując wskaźnik BMI.
Wyniki. Prawidłową masą ciała charakteryzowało się jedynie 12% pacjentów. Występowanie jakichkolwiek powikłań
związanych z chorobą zadeklarowało 94% wszystkich badanych osób, co świadczy o wymaganym często
wielokierunkowym leczeniu cukrzycy. W odniesieniu do sposobu żywienia wykazano, że kobiety częściej (χ2=7,42;
p=0,006) niż mężczyźni stosują i kontrolują swoją dietę w chorobie. Zgodną z zaleceniami liczbę posiłków w ciągu
dnia deklarowało 50% badanych. Osoby starsze unikały w diecie stosowania dodatku cukru do napojów oraz soli
do potraw, co uznaje się za zjawisko pozytywne i szczególnie uzasadnione ze względu na występującą chorobę
i jej powikłania. Zauważono również różnice w spożyciu niektórych produktów – owoców, produktów zbożowych,
kawy oraz alkoholu u kobiet i mężczyzn. Kobiety znacznie częściej od mężczyzn spożywały owoce (χ2=13,18; p=0,022).
Mężczyźni natomiast częściej od kobiet sięgali po produkty zbożowe (χ2=13,28; p=0,01), kawę (χ2=5,85; p=0,02) oraz
alkohol (χ2=11,88; p=0,008).
Wnioski. Osoby starsze z cukrzycą charakteryzowały się dużą świadomością dotyczącą zasad racjonalnego żywienia,
co znalazło swoje odzwierciedlenie w utrwalonych, prawidłowych nawykach żywieniowych. Płeć osób starszych
miała wpływ tylko na część zachowań żywieniowych, przy czym u kobiet stwierdzono ich większą zgodność
w odniesieniu do zaleceń diety w cukrzycy typu 2.
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, osoby starsze, zwyczaje żywieniowe
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SPOSÓB ŻYWIENIA A WYRÓWNANIE METABOLICZNE
STARSZYCH Z ROZPOZNANĄ CUKRZYCĄ TYPU 2

OSÓB

KATARZYNA KOWALCZE1, JOANNA GROMADZKA-OSTROWSKA2
1

Katedra Dietetyki i Oceny Żywności
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
2
Zakład Fizjologii Żywienia
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Streszczenie
Wprowadzenie. W cukrzycy typu 2. dietoterapia odgrywa kluczową rolę, jest warunkiem uzyskania wyrównania
metabolicznego, ale w grupie osób starszych, próba zmiany utrwalonych nawyków żywieniowych okazuje się być
szczególnie trudną.
Cel: Celem pracy była analiza zmiany zachowań żywieniowych i wpływu redukcji masy ciała na poprawę wyrównania
metabolicznego pod wpływem dietoterapii w grupie osób starszych z rozpoznaną cukrzycą typu 2.
Materiał i metody. W trakcie 24-tygodniowej obserwacji osób z cukrzycą typu 2. (25 kobiet i 25 mężczyzn
w wieku 68,6±8,3), które były leczone wyłącznie dietą, analizie poddano m.in.: zachowania żywieniowe
i sposób żywienia. Kluczowym elementem terapii była edukacja żywieniowa, a jej efekty oceniano analizując także
parametry antropometryczne i biochemiczne. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety analizujący
zwyczaje żywieniowe, a jakościowo dietę oceniono z zastosowaniem punktowej oceny jadłospisu wg Starzyńskiej.
Interwencja żywieniowa polegała na zastosowaniu u wszystkich badanych wystandaryzowanej diety z wykorzystaniem systemu WW.
Wyniki. Skład całodziennych racji pokarmowych (CRP) uczestników badania obu płci przed dietoterapią odbiegał
od rekomendacji, a stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: niewłaściwej podaży i rozkładu energii
z makroskładników, zbyt dużej podaży z dietą cholesterolu i sacharozy, przy jednoczesnym deficycie błonnika
pokarmowego. W grupie kobiet z masą ciała 86,3±7,78kg, wskaźnikiem BMI 34,53±3,32kg/m2 oraz
HbA1c=7,36±0,31%, deklarowana wartość CRP wykazała średnią dobową podaż energii na poziomie 1261,7±35
kcal/dobę, z-score równy -3,8. Udział % energii białka, tłuszczu i węglowodanów wynosił odpowiednio: 21,7±5%,
28,8±5% i 49,6±7%. Wskaźnik masy ciała BMI mężczyzn wynosił 32,76±2,74kg/m2, masa ciała 101,13±12,96kg. Podaż
energii wynosiła 2536,2±861,6 kcal/dobę, a udział energii z makroskładników wynosił: z białka 20,2%, z tłuszczu
34,7%, z węglowodanów 45,1%. Pacjenci nie spożywali rekomendowanej ilości zbilansowanych posiłków, natomiast
podjadali pomiędzy posiłkami, choć różne produkty w grupie kobiet i mężczyzn. Zastosowana interwencja
żywieniowa przyniosła korzystne zmiany w składzie jakościowym diety, co znalazło odzwierciedlenie w redukcji masy
ciała i poprawie wyrównania metabolicznego u obu płci.
Wnioski.
1. Sposób żywienia uczestników badania odbiegał od rekomendacji dla tej populacji, a nieprawidłowości dotyczyły
w szczególności niewłaściwej podaży energii oraz jej niewłaściwego udziału z makroskładników.
2. Wprowadzona interwencja żywieniowa skutkowała poprawą parametrów antropometrycznych i wyrównaniem
metabolicznym, wyrażonym wartością HbA1c.
Słowa kluczowe: sposób żywienia, wyrównanie metaboliczne, osoba starsza, cukrzyca typu 2
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STRESZCZENIA – SESJA PLAKATOWA DEDIPAC KH
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE OSÓB
STARSZYCH – PRZYGOTOWANIE SYSTEMATYCZNEGO PRZEGLĄDU
BADAŃ
ALEKSANDRA SUWALSKA1, DOROTA ŁOJKO2, WIKTOR PAŁYS2, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS3
1

Pracownia Neuropsychobiologii
Katedra Psychiatrii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik: dr hab. med. Aleksandra Suwalska;
2
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski;
3
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik: prof. dr hab. med. Katarzyna WieczorowskaTobis

Streszczenie
W 2010 r. 17% mieszkańców Europy miało 65 lat i więcej, ale wciągu 50 lat ten odsetek osiągnie 30%, podwoi się też
odsetek ponadosiemdziesięciolatków. Właściwe żywienie pełni ogromną rolę w utrzymaniu i powrocie do zdrowia,
dobrego samopoczucia (well-being) oraz wpływa na jakość życia osób starszych. Rodzaj diety ma związek
z funkcjonowaniem poznawczym i stanem fizycznym, w tym również np. skłonnością do złamań i tym samym dieta
ma bardzo duże znaczenie w zapobieganiu problemom zdrowotnym w tym okresie życia.
Około 6% starszych osób, żyjących poza instytucjami opieki, jest niedożywionych, a ponad 60% jest zagrożonych
niedożywieniem. W ostatnich latach narasta również problem otyłości u starszych osób i jej konsekwencji.
Niewłaściwie zbilansowana dieta, styl życia oraz otyłość są głównymi źródłami powstawania dietozależnych chorób
przewlekłych, które z kolei prowadzą do wzrostu śmiertelności. Na zachowania żywieniowe osób starszych wpływa
szereg czynników indywidualnych, biologicznych, psychologicznych i socjokulturowych, z których przynajmniej część
jest potencjalnie modyfikowalna.
W latach2013-2016 przeprowadzany jest międzynarodowy projekt Inicjatywy Wspólnego Programowania (Joint
Programming Initiatives – JPI) pod nazwą “DEDIPAC Centrum Wiedzy” (DEDIPAC the Knowledge Hub on the
DEterminants of DIet and Physical Activity Choice – Determinanty diety i aktywności fizycznej. Europejskie centrum
wiedzy dla integracji i rozwoju infrastruktury badań w Europie). Realizujący ten program JPI DEDIPAC KH tworzą
europejską interdyscyplinarną sieć ekspertów, dzięki pracy których powstaje pierwotna baza wiedzy na temat
determinantów zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia oraz metodologii ich badania.
W tym naukowym przedsięwzięciu biorą udział badacze z dwunastu krajów Europy, w tym z Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.
Obecnie przygotowują oni systematyczny przegląd literatury zatytułowany: Individual determinants of dietary
intake in community-dwelling older adults (Indywidualne determinanty odżywiania osób starszych mieszkające
w środowisku). Następujące grupy czynników są przedmiotem analizy: zmysły (smak, węch), ich zaburzenia
i sprawność, sprawność fizyczna, funkcjonowanie poznawcze, czynnik psychologiczne, nastrój, czynniki
psychologiczne – osobowościowe, czynniki społeczno-kulturowe.
Słowa kluczowe: żywienie, dieta, osoby starsze
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ZDROWA DIETA OSÓB STARSZYCH MIESZKAJĄCYCH W ŚRODOWISKU
DOMOWYM – BARIERY I UŁATWIENIA
DOROTA ŁOJKO1, JULIA SUWALSKA2, MARTA SZCZYGIEŁ3, ALEKSANDRA SUWALSKA3
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2
Studenckie Koło Neuropsychiatryczne Neuroscience
Katedra Psychiatrii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3
Pracownia Neuropsychobiologii
Katedra Psychiatrii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik: dr hab. med. Aleksandra Suwalska

Streszczenie
W grupie osób starszych (powyżej 65 r.ż.) oraz najstarszych starszych (powyżej 80 r.ż.) efektem nieprawidłowego
odżywiania się jest z jednej strony nadwaga/otyłość, a z drugiej niedożywienie i niedobory poszczególnych
składników (mikro- i makroelementów). Wiadomo, że sposób odżywiania (dieta) odgrywa istotną rolę
w zapobieganiu i korzystnej modyfikacji/leczeniu przewlekłych chorób związanych z wiekiem, jak choroby układu
sercowo-naczyniowego, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nowotwory. Promocja zdrowego stylu odżywiania powinna
być dostosowana do specyfiki tej grupy wiekowej. Jej nieskuteczność może być związana z niedostateczną
informacją, ograniczeniami związanymi z obowiązkami/wykonywaną pracą, kosztami żywności czy jej
przygotowaniem. W pan-europejskim badaniu ponad połowa osób starszych, zapytanych w sposób otwarty, podała,
że najistotniejsze jest dla nich, by żywność była świeża i dobrej jakości, a tylko 8% podało, że próbuje jeść zdrowo.
Aż 86% badanych uznało, że ich dieta nie wymaga większych zmian. Pytani, co uważają za zdrowe jedzenie, wskazali
nabiał (37% badanych), ograniczenie tłuszczów (34%) oraz zwiększenie ilości warzyw i owoców (11%). Badani podali,
że w zdrowym odżywianiu ogranicza ich brak samokontroli, niechęć do zmian oraz koszty, a najbardziej wpływ innych
ludzi. Osoby powyżej 80 r.ż. podawały, że ograniczeniami w zdrowym odżywianiu są: stan zdrowia (w tym zapalenie
żołądka, uporczywe zaparcia, cukrzyca, uczulenia, osteoporoza, problemy z uzębieniem, a nawet upośledzenie
widzenia, co utrudnia przeczytanie instrukcji), czynniki społeczno-środowiskowe (np. wdowieństwo – nie potrafię/nie
mam ochoty gotować dla jednej osoby, brak towarzystwa przy posiłkach), kłopoty z transportem i mobilnością,
spadek apetytu i indywidualne antypatie. Badani wskazali również szereg czynników pomagających im
w prawidłowym, zdrowym odżywianiu (w ich opinii) np. mikrofalówki i zamrażarki, niewielka odległość do sklepu
oraz rodzina i przyjaciele. Poznanie owych barier i czynników pomocnych w zdrowym odżywianiu starszych
ludzi żyjących w środowisku umożliwia tworzenie programów promujących i interwencyjnych, nakierowanych na
poprawę ich sposobu odżywiania i tym samym na zmniejszenie występowania i nasilenia chorób związanych z dietą
w populacji osób starszych.
Słowa kluczowe: żywienie, osoby starsze, bariery, ułatwienia
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WITAMINA A W DIECIE OSÓB STARSZYCH
Z ZABURZENIAMI POZNAWCZYMI I OTĘPIENIEM

–

ZWIĄZEK

ANETA NOWICKA, PAULINA KWIATKOWSKA
Studenckie Koło Neuropsychiatryczne Neuroscience
Katedra Psychiatrii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Czynny metabolit witaminy A – kwas retinowy – reguluje ekspresję genów poprzez przyłączenie do receptorów
jądrowych. Białka docelowe dla retinoidów oraz ich metabolity są obecne w wielu obszarach mózgu.
Nieprawidłowości szlaków sygnałowych mają prawdopodobnie związek z zaburzeniami pamięci, które mogą być
funkcjonalną manifestacją niedoboru witaminy A. W badaniach na zwierzętach dysfunkcje pamięci przestrzennej
mogą stanowić konsekwencje zbyt małej podaży witaminy w okresie płodowym, ale również w wieku dojrzałym.
Inhibicja sygnalizacji retinoidowej w hipokampie skutkowała deficytami długotrwałej pamięci deklaratywnej oraz
trudnościami w uczeniu się. Właściwa suplementacja odwracała powstałe zmiany oraz przeciwdziałała pogorszeniu
pamięci deklaratywnej i krótkotrwałej/operacyjnej.
Badania kliniczne prezentują sprzeczne wyniki. W grupach osób: z wariantem apolipoproteiny E4 (Hu i wsp., 2006),
oraz osiemdziesięciolatków i stulatków z Georgii (Johnson i wsp., 2013), potwierdzono związek między wysokim
poziomem β-karotenu w surowicy, a mniejszym spadkiem czynności poznawczych. Analiza stężenia witaminy
A u kobiet powyżej 70. roku życia nie udowodniła takiej korelacji (Kang i wsp., 2008). Badania oparte na zapisie
spożywanej żywności osób w średnim lub starszym wieku, w większości nie potwierdziły powiązania. Wengreen
i wsp. wykazali dodatnią zależność w 3-letniej obserwacji (2007). Dwa badania przekrojowe – holenderskie (1996)
oraz hiszpańskie (1997) – udowodniły związek niższego spożycia β-karotenu z upośledzeniem funkcji poznawczych.
Niedawne publikacje przedstawiają interesujące odkrycia – otyłość może powodować „cichy” niedobór retinoidów,
czyli zmniejszenie ich stężenia narządowego oraz zaburzenia w szlakach sygnałowych, natomiast wzrost stężenia
w surowicy. Niedobór witaminy A dotyczy krajów Afryki i Azji Południowej, szczególnie ciężarnych i dzieci. W krajach
rozwiniętych zwraca się uwagę na możliwość nadmiernej suplementacji u osób starszych, lecz badania w tym
zakresie są nieliczne.
W świetle powyższych spostrzeżeń, związek między niedoborem retinoidów w organizmie i występowaniem
dysfunkcji pamięci wydaje się być ciekawym zagadnieniem, wymagającym jednak dalszych badań. Kliniczne
wykazanie zależności dałoby szansę na poszerzenie możliwości diagnostycznych i leczniczych zaburzeń poznawczych.
Słowa kluczowe: witamina A, retinoidy, zaburzenia poznawcze
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Streszczenie
Jednym z problemów chorobowych, których ryzyko narasta w procesie starzenia, jest sarkopenia, definiowana jako
znaczny spadek masy i siły mięśni. Rozpowszechnienie sarkopenii w populacji osób starszych, mieszkających
w środowisku, jest oceniane w różnych krajach i grupach wiekowych na 1-29%. Problemowi sarkopenii poświęca się
wiele uwagi, w związku z powodowaną przez nią niesprawnością.
W związku z bezsprzecznie wykazaną zależnością potęgowania sarkopenii przez brak aktywności fizycznej, podejmuje
się działania zmierzające do zmiany siedzącego trybu życia osób starszych. Istnieją dowody na to, że jakikolwiek ruch
ma korzystne znaczenie w prewencji zarówno rozwoju, jak i progresji sarkopenii. Poleca się więc nie tylko ćwiczenia
oporowe, ale również np. ćwiczenia ogólnorozwojowe, zwracając uwagę na ich regularność. Odpowiednio dobrany
wysiłek fizyczny zwiększa siłę mięśni szkieletowych, nasila utlenianie kwasów tłuszczowych w mięśniach oraz
moduluje aktywność wielu enzymów, a także pobudza rozwój sieci naczyń krwionośnych.
Ćwiczenia fizyczne, zwłaszcza nadzorowane ćwiczenia oporowe, mogą poprawić siłę mięśniową i sprawność fizyczną
osób starszych, wywierają również korzystny wpływ na inne problemy zdrowotne występujące u osób starszych
oraz na ich poczucie bezpieczeństwa. Program ćwiczeń fizycznych powinien trwać przynajmniej 3 miesiące, celem
uzyskania poprawy parametrów klinicznych (siły mięśniowej i sprawności fizycznej). Zalecane jest również
zwiększenie aktywności fizycznej w codziennym życiu.
Drugim zagadnieniem, któremu poświęca się wiele uwagi, są modyfikacje dietetyczne. Wymagana jest odpowiednia
podaż białka (uwzględniająca choroby przewlekłe, aktywność fizyczną oraz czynność nerek osób starszych), witaminy
D3 i kwasów omega-3. Wskazuje się również na celowość połączenia diety i aktywności fizycznej – np. interwencji
obejmujących zarówno nadzorowane ćwiczenia oporowe, jak i dietę bogatą w aminokwasy egzogenne (głównie
leucynę) oraz suplementy β-hydroksymaślanu.
Niestety badań o dużym znaczeniu dowodowym, wskazujących rekomendacje dla osób z ryzykiem sarkopenii lub
rozwiniętą sarkopenią, jest ciągle niewiele. Dlatego też istotne jest wykorzystywanie dostępnych danych w praktyce
oraz zwiększenie zainteresowania tym problemem również wśród samych osób starszych.
Słowa kluczowe: sarkopenia, dieta, aktywność fizyczna, osoby starsze
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OCENA ZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA
W ŻYCIU CODZIENNYM OSÓB STARSZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM
ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH
EWA BŁASZCZYK-BĘBENEK, ANNA KOSTRZ, MAŁGORZATA SCHLEGEL-ZAWADZKA
Zakład Żywienia Człowieka
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Streszczenie
Wśród starszych osób, ze względu na charakterystyczne zmiany starzejącego się organizmu, następuje obniżenie
zdolności do samodzielnego funkcjonowania, tj. samoobsługi i samoopieki.
Celem badania była ocena umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym ludzi po 70. roku życia, w tym zachowań
żywieniowych, zamieszkujących w środowisku domowym, nie wymagających stałej opieki lekarsko-pielęgniarskiej.
Badanie zostało przeprowadzone wśród 133 pacjentów, w wieku 70-96 lat, znajdujących się pod opieką pielęgniarki
środowiskowej. Badania były przeprowadzone w czasie rutynowych wizyt pielęgniarki w domach osób starszych.
Każda z osób wyraziła ustną zgodę na badanie. Wykorzystano wystandaryzowane skale do oceny badanej grupy –
MNA, Barthel, skalę Lawtona (IADL) oraz skrócony test Tinetti. W badaniach wzięto pod uwagę zróżnicowanie
wynikające z płci badanych oraz możliwości opuszczania mieszkania.
Udział w badaniu wzięło 41 mężczyzn oraz 92 kobiety, w podobnym wieku (średni wiek badanej grupy: 79,80±6,20).
Tylko 14% badanych mieszkało samotnie i były to istotnie częściej kobiety (p=0,0129). Wskaźnik BMI dla badanych
ogółem wyniósł 27,05±4,92 kg/m2 (16,65-41,40 kg/m2), nie wykazano różnic znamiennych statystycznie (p=0,6209)
ze względu na płeć oraz w grupach zamieszkania (p=0,0878). Według interpretacji BMI, ponad 80% badanych ogółem
miało nadwagę i otyłość. Grupy mężczyzn i kobiet nie różniły się pod względem oceny sprawności (89,77±15,67),
zdolności do podstawowego funkcjonowania w życiu codziennym (19,58±4,50) oraz ryzyka upadków (9,10±1,70).
Mężczyźni istotnie częściej dokonywali zakupów (p=0,0418). Kobiety istotnie częściej przyjmowały (p=0,0077) –
3 lub więcej leków, ponad 92% w stosunku do 76% mężczyzn. Wśród niewychodzących z mieszkania istotnie częściej
występowały ograniczenia sprawności fizycznej, w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz istotnie większe
było ryzyko upadków (p<0,001). Wszystkie osoby wychodzące z domu były samodzielne w zakresie spożywania
posiłków i miały istotnie (p=0,0219) większy obwód łydki (0,95±0,22) niż osoby nie wychodzące z mieszkania
(0,82±0,39).
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w badanej grupie możliwość opuszczania mieszkania ma istotny
wpływ na stan odżywienia, sprawność fizyczną, złożone czynności dnia codziennego i ryzyko upadków.
Słowa kluczowe: osoby starsze, samodzielność, ocena geriatryczna, ocena stanu odżywienia
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PRÓBA ZBILANSOWANIA DZIENNEJ RACJI POKARMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PREFERENCJI ŻYWIENIOWYCH OSÓB STARSZYCH
OLGA BIŃCZAK, SYLWIA PAWLAK
Katedra Towaroznawstwa Żywności
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie
Głównymi problemami w odżywianiu osób w podeszłym wieku są niedostateczne ilości spożywanego
pełnowartościowego białka, dieta uboga w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), a także wynikające
ze zmniejszonej przyswajalności, niepokryte zapotrzebowanie na wybrane witaminy, makro- i mikroelementy.
Niejednorodność upodobań smakowych w tej grupie wiekowej oraz problemy zdrowotne powodują trudności
w opracowaniu uniwersalnych jadłospisów, adekwatnych zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i spełniających
oczekiwania smakowe, ściśle wynikające z nabytych przez całe dotychczasowe życie, zwyczajów żywieniowych.
Właściwie zbilansowana dieta w wieku starczym ma za zadanie dostarczyć niezbędnych składników odżywczych –
białek, tłuszczów i węglowodanów. Prawidłowe zachowania żywieniowe u osób starszych wpływają na poprawę
samopoczucia oraz zmniejszają ryzyko chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca czy nadciśnienie.
Celem pracy była próba zbilansowania dziennej racji pokarmowej osób starszych, uwzględniającej obowiązujące
zalecenia żywieniowe oraz preferencje badanej grupy. Preferencje żywieniowe określono na podstawie badań
ankietowych, przeprowadzonych wśród 150 słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Poznaniu. Dzienny
jadłospis zbilansowano w oparciu o obowiązujące w Polsce zalecenia żywieniowe z wykorzystaniem tabel wartości
odżywczych. Przeprowadzone badania wykazały, że osoby starsze preferują mięso drobiowe (89%), sery twarogowe
(30%) oraz naturalne jogurty, kefiry i maślanki (26%). Ponadto, ankietowani wykazują silne przywiązanie do chleba
pszenno-żytniego (45%), ziemniaków (74%), kasz (58%), masła (65%) oraz oleju rzepakowego (71%). Na podstawie
analizy powyższych wyników przygotowano jadłospis, w którym uwzględniono preferowane chude mięso oraz
wymienione produkty nabiałowe, jako źródła pełnowartościowego białka oraz substancji mineralnych, w tym
wapnia. Ziemniaki oraz kaszę jaglaną włączono w dzienną rację pokarmową, jako podstawowe produkty
węglowodanowe. Biorąc pod uwagę wysoki odsetek osób z podwyższonym poziomem cholesterolu (40%) oraz
cierpiących na choroby układu krążenia (35%), ograniczono ilość spożywanego masła na korzyść oleju rzepakowego.
Dodatkowo do każdego posiłku włączono surowe lub częściowo przetworzone owoce oraz warzywa. Podsumowując,
stwierdzono, że codzienna dieta słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Poznaniu w wysokim stopniu
odpowiada obowiązującym zaleceniom żywieniowym dla tej grupy populacji. Niewielka edukacja w tym zakresie
mogłaby jednak skutkować zwiększeniem świadomości co do istoty zdrowej diety oraz poszczególnych składników
odżywczych.
Słowa kluczowe: osoby starsze, zbilansowana dieta, preferencje żywieniowe
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STAN ZDROWIA, SUPLEMENTACJA ORAZ SPOŻYCIE PŁYNÓW WŚRÓD
AKTYWNYCH OSÓB STARSZYCH
BEATA RUTKOWSKA, NATALIA KOPAŁA
Studenckie Koło Naukowe Dietetyków przy Katedrze Chemii
Wydział Nauk o żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Streszczenie
Wstęp. Jednym z głównych czynników środowiska zewnętrznego, mających wpływ na utrzymanie dobrego stanu
zdrowia, jest racjonalne żywienie. Uzupełnione regularną aktywnością fizyczną pozwala istotnie zmniejszyć ryzyko
występowania innych schorzeń wynikających ze starzenia się organizmu.
Cel pracy. Ocena stanu zdrowia oraz zachowań zdrowotnych dotyczących spożycia wody, suplementacji oraz form
podejmowanej aktywności fizycznej przez osoby starsze, należące do klubów aktywnych seniorów oraz klubów
sportowych.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 64 osoby powyżej 60. roku życia. W badaniu wykorzystano ankietę, w której
zawarto pytania o stan zdrowia, spożycie płynów, suplementację oraz formy aktywności ruchowej. Określono
wskaźnik BMI.
Wyniki. W badanej grupie 36% seniorów miało prawidłową masę ciała, a otyłość stwierdzono u 13% badanych.
Wśród występujących przewlekłych schorzeń lub zaburzeń metabolicznych najczęściej wymieniano hiperlipidemię
(27%) oraz nadciśnienie tętnicze (25%). Brak występowania jakichkolwiek schorzeń zadeklarowało 17% badanych.
Spożycie płynów w ilości od 6 do 8 szklanek dziennie deklarowało 58% osób starszych. Najczęściej wybieranym
napojem była woda mineralna lub źródlana (50%) i herbata (48%). Około 70% osób starszych stosowało suplementy
diety. Najczęściej spożywanymi preparatami jednoskładnikowymi były: witamina D (48%), kwasy omega-3 (27%),
magnez (27%) i wapń (25%). Połowa respondentów przeznaczała na różne formy aktywności fizycznej, co najmniej
5 godzin tygodniowo. Zadowolenie ze swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej wyraziło 56% osób starszych.
Wnioski. Większość badanych stosowało się do zaleceń dotyczących spożycia płynów w ciągu dnia. Przyjmowanie
witamin i/lub składników mineralnych w formie preparatów przez aktywne osoby starsze było powszechne, blisko
70% badanych stosowało suplementy diety. Zaobserwowano również korzystny wpływ aktywności fizycznej na stan
zdrowia aktywnych seniorów.
Słowa kluczowe: osoby starsze, aktywność fizyczna, suplementy diety
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SAMOLECZENIE OSÓB STARSZYCH NA PRZYKŁADZIE STOSOWANIA
SUPLEMENTÓW DIETY
ELŻBIETA TOKARSKA, IZABELA KOSSOWSKA
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Streszczenie
Jakość życia osób starszych jest często poruszanym tematem w wielu doniesieniach naukowych. Zdrowie i dobre
samopoczucie seniorów w dużej mierze zależy od właściwego odżywiania i ich nawyków żywieniowych. Duża
popularność suplementów diety, także w grupie osób starszych, może prowadzić do niebezpiecznego zjawiska, jakim
jest samoleczenie.
Podstawowym celem przeprowadzonych badań było poznanie przyczyn stosowania suplementów diety przez osoby
starsze oraz posiadanej wiedzy na ich temat. Badania miały dać odpowiedź, jakie braki są w świadomości osób
starszych odnośnie suplementacji oraz zaplanować sposoby dalszej edukacji seniorów, co ma się przyczynić do
poprawy ich jakości życia.
Grupę badawczą stanowiły osoby starsze powyżej 60. roku życia, mieszkańcy: Poznania, Leszna, Łobza. Wśród
ankietowanych osób było 59 kobiet oraz 39 mężczyzn. Badania ankietowe przeprowadzono w marcu i kwietniu
2015 roku.
W ankiecie pytano osoby starsze o ich wiedzę na temat suplementów diety (m.in. jak często stosują, gdzie kupują,
co decyduje o ich kupnie, czy wystąpiły niepożądane skutki) oraz sprawdzono ich wiedzę żywieniową na temat
wybranych witamin i składników mineralnych.
Na podstawie zebranych i opracowanych wyników stwierdzono, iż 64% ankietowanych stosuje suplementację;
częściej są to osoby w dobrej sytuacji finansowej i z wyższym wykształceniem.
Ponad 60% osób starszych, deklarujących stosowanie suplementów diety, nie bierze pod uwagę zaleceń lekarza lub
farmaceuty co do wyboru właściwego suplementu. Potwierdza to zjawisko samoleczenia wśród osób starszych,
co niesie ryzyko występowania możliwych niepożądanych reakcji związanych z przedawkowaniem np. witamin lub
składników mineralnych.
Słowa kluczowe: osoby starsze, suplementy diety
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ROLA WAPNIA W DIECIE KOBIET PO 65. ROKU ŻYCIA W KONTEKŚCIE
OKRESU POMENOPAUZALNEGO I PROFILAKTYKI OSTEOPOROZY
PRZEMYSŁAW KACZMAREK¹, PAULINA TROJAN¹, MONIKA ZAREMBA2, MIROSŁAWA CYLKOWSKA-NOWAK3
¹ Studium Doktoranckie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2
Poradnia Dietetyczna „Dieta dla Ciebie” w Poznaniu
3
Katedra Geriatrii i Gerontologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Kluczowym czynnikiem, mającym wpływ na budowę oraz prawidłową mineralizację kości, jest wapń. Ponad 95%
szczytowej masy kostnej u kobiet kształtuje się do 25. roku życia.
W kolejnych etapach życia prawidłowo zbilansowana dieta, ukierunkowana na produkty zawierające odpowiednią
ilość mikro- i makroelementów min. wapnia, ma istotne znaczenie w zachowaniu możliwie najwyższej masy kostnej,
z równoczesnym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia osteoporozy w wieku pomenopauzalnym. Głównymi czynnikami
powstania osteoporozy u kobiet są: zmniejszona ilość estrogenów, upośledzenie syntezy metabolitów witaminy
D oraz podeszły wiek. Zmniejszenie mineralizacji kości zwiększa ryzyko wystąpienia złamań osteoporotycznych,
takich jak złamania szyjki kości udowej, kompresyjne złamania kręgosłupa czy złamania nasady dalszej kości
przedramienia.
Badania dotyczące nawyków żywieniowych starszych kobiet na terenie Polski wykazały znaczny niedobór wapnia
w spożywanych produktach. Jest to jeden z głównych czynników ryzyka zmniejszonej gęstości mineralnej kości
w badaniu densytometrycznym. W Polsce dzienne zapotrzebowanie na wapń dla kobiet po 65. roku życia wynosi
1100 mg/dobę.
Większość produktów pokarmowych zawiera wapń, jednak jego bioprzyswajalność oraz ilość są zróżnicowane.
Nawet przyjmowanie odpowiedniej ilości wapnia w posiłkach może okazać się niewystarczające w przypadku, gdy
jest on podawany z produktami, które zaburzają jego wchłanianie, np.: fosfor, nadmiar białka, błonnik. Istnieją
jednak czynniki sprzyjające wchłanianiu wapnia: aminokwasy czy laktoza. Pośrednią miarą przyswajalności wapnia
jest jego stosunek do fosforu. Nie powinien być on mniejszy niż 1:1. Produkty mięsne zawierają śladową ilość trudno
przyswajalnego wapnia, którego wchłanianie dodatkowo ograniczone jest z powodu obecności fosforu. Niektóre
produkty roślinne są bogatym źródłem wapnia, jednak zawartość szczawianów i błonnika ogranicza ich zdatność jako
źródło wapnia. Mleko oraz jego przetwory, w przeliczeniu na wartości bezwzględne (mg/100g), zawierają największe
pokłady dobrze przyswajalnego wapnia. Spełniają one również kryteria zawartości wapnia względem kaloryczności
produktu. Wapń pokarmowy jest istotnym elementem diety na każdym etapie życia, zwłaszcza u kobiet w wieku
pomenopauzalnym. W sytuacji niedoboru wapnia w organizmie zaleca się jego uzupełnienie w oparciu o suplementy
diety.
Prawidłowa suplementacja wapnia, w diecie kobiet starszych, redukuje ubytek masy kostnej oraz zmniejsza ryzyko
złamań osteoporotycznych nawet o 40%.
Słowa kluczowe: wapń, osteoporoza, dieta, menopauza
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ZWIĄZKI BIOAKTYWNE ŻYWNOŚCI A METABOLIZM KOSTNY
KULCZYŃSKI BARTOSZ, GRAMZA-MICHAŁOWSKA ANNA
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie
Związki bioaktywne stanowią szeroką grupę składników zarówno odżywczych jak i nieodżywczych, naturalnie
występujących w surowcu lub powstających w produktach poddanych procesom technologicznym, które mogą
wzmacniać, osłabiać lub modyfikować funkcje fizjologiczne i metaboliczne organizmu. Wśród tych związków
wymienia się m.in. przeciwutleniacze, takie jak polifenole i karotenoidy. Prowadzone badania na zwierzętach oraz
z udziałem ludzi wskazują, że substancje te mogą wpływać korzystnie na metabolizm kostny. Ich spożycie przyczynia
się do zwiększenia stężenia osteokalcyny (biomarkera tworzenia się kości) oraz obniżenia poziomu fosfatazy kwaśnej
opornej na winian (biomarkera resorpcji kości). Co więcej, związki te powodują apoptozę osteoklastów i hamują
ich powstawanie. Zaobserwowano również, że karotenoidy i polifenole mogą powodować zwiększenie zawartości
mineralnej kości (BMC, ang. bone mineral content) oraz gęstości mineralnej kości (BMD, ang. bone mineral density).
Wobec powyższego, zarówno polifenole jak i karotenoidy mogą być wykorzystywane jako element dietoprofilaktyki
i dietoterapii osteopenii i osteoporozy.
Słowa kluczowe: związki bioaktywne, polifenole, karotenoidy, osteoporoza, metabolizm kostny

66

POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2016;1:59-73

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OCENA POTENCJAŁU PRZECIWUTLENIAJĄCEGO HERBATY ZIELONEJ
Z DODATKIEM MIODU ORAZ CUKRU
SYLWIA PAWLAK, MARIA SIELICKA, TOMASZ PAWŁOWSKI
Katedra Towaroznawstwa Żywności
Wydział Towaroznawstwa
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie
Wśród powszechnie spożywanych napojów odznaczających się działaniem antyoksydacyjnym są herbaty, które
stanowią istotny element diety osób starszych. Herbatę zieloną otrzymuje się poprzez dehydratację liści
herbacianych. Podczas ich suszenia, inaktywacji ulega oksydaza polifenolowa, co zapobiega utlenianiu i przemianom
związków polifenolowych oraz degradacji witamin obecnych w liściach. Herbata zielona bogata jest we flawonole,
takie jak: katechiny, epikatechiny oraz epigalokatechiny, a także proste kwasy fenolowe. W wielu krajach herbata
spożywana jest z dodatkiem mleka i substancji słodzących, takich jak: cukier, słodziki lub miód. Dodatek tych
substancji może w istotny sposób wpływać na potencjał antyoksydacyjny naparu herbaty, jednakże w pracach
różnych autorów kierunek zmian jest niejednoznaczny i nadal prowadzone są badania, mające na celu wyjaśnienie
mechanizmu zachodzących reakcji.
Celem podjętych badań było określenie wpływu dodatku miodu i cukru na zawartość związków fenolowych
i aktywność przeciwutleniającą naparów herbaty zielonej. Ponadto oceniono, czy zastosowanie dodatku przed
zaparzeniem lub po przygotowaniu naparu ma wpływ na potencjał antyoksydacyjny próbek. Napary sporządzono
zaparzając 2 g herbaty zielonej w 100 ml gorącej wody przez 6 minut w temperaturze 90°C. Do próbek dodano
5 g miodu wielokwiatowego lub 5 g cukru, przed zaparzeniem i po przygotowaniu naparu. W celu przeprowadzenia
badań napary herbat odpowiednio rozcieńczono.
Do określenia zawartości związków fenolowych ogółem zastosowano metodę kolorymetryczną z odczynnikiem
Folina-Ciocalteu’a, właściwości redukujące oznaczono na podstawie testu FRAP, a właściwości antyrodnikowe
zbadano w teście z rodnikiem DPPH.
Dodatek miodu i cukru istotnie (p<0,05) wpłynął na obniżenie właściwości redukujących badanych naparów herbat.
Ponadto w próbkach z dodatkiem miodu stwierdzono istotny spadek właściwości antyrodnikowych. Dodatek
substancji słodzącej przed zaparzeniem lub po przygotowaniu naparu nie miał wpływu na oznaczony potencjał
antyoksydacyjny naparów zielonej herbaty.
Słowa kluczowe: herbata zielona, związki fenolowe, aktywność przeciwutleniająca, dodatek miodu, dodatek cukru
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BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH EKSTRAKTÓW
OTRZYMANYCH Z MŁODEGO JĘCZMIENIA
PATRYCJA ŁUSIAK, SYLWIA MATUSZAK
Studenckie Koło Naukowe Biochemików Żywności i Żywienia
Katedra Biochemii i Chemii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, opiekun naukowy: dr inż. Anna Jakubczyk

Streszczenie
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie preparatami o właściwościach funkcjonalnych, wpływających
pozytywnie na stan zdrowia. Siewki jęczmienia mogą stanowić źródło bioaktywnych związków o właściwościach
przeciwutleniających, przeciwzapalnych.
Celem pracy było otrzymanie etanolowych ekstraktów z dwóch handlowych preparatów młodego jęczmienia firm:
Intenson oraz MyVita. W ekstraktach oznaczono zawartość bioaktywnych związków, tj. związków fenolowych
ogółem, flawonoidów, kwasów fenolowych, chlorofilu a i b oraz karotenoidów oraz określono właściwości
przeciwutleniające, stosując jako kryterium zdolność do neutralizacji wolnych rodników generowanych z ABTS
i DPPH, zdolność do chelatowania Fe2+ oraz siłę redukcji Fe3+.
Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że ekstrakty otrzymane z młodego jęczmienia firmy Intenson
charakteryzowały się wyższą zawartością związków fenolowych ogółem (0,81 mg/ml), flawonoidów (0,16 mg/ml),
kwasów fenolowych (1,39 µg/ml) oraz karotenoidów (0,96 µg/g s.m.). Natomiast ekstrakty otrzymane z preparatu
firmy MyVita zawierały wyższą zawartość chlorofilu a i b (1,98 i 3,69 µg/g s.m.). Ponadto, ekstrakty z jęczmienia firmy
Intenson wyróżniały się wyższą zdolnością do neutralizacji wolnych rodników generowanych z ABTS (28,65%) i DPPH
(10,69%), zdolnością do chelatowania Fe2+ (16,89%) oraz siłą redukcji Fe3+ (0,15 µgTroloxu/ml).
Preparaty z młodego jęczmienia zawierają bioaktywne związki o właściwościach przeciwutleniających, które mogą
zostać wykorzystane w żywności funkcjonalnej i dietetycznej oraz suplementach diety.
Słowa kluczowe: młody jęczmień, właściwości przeciwutleniające, związki bioaktywne
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DIETA W ŁUSZCZYCY
MARTA SZCZYGIEŁ
Pracownia Neuropsychobiologii
Katedra Psychiatrii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Łuszczyca jest złożoną chorobą ogólnoustrojową, która charakteryzuje się zwiększoną proliferacją naskórka w obrębie
różnych części ciała. Częstość występowania łuszczycy w populacji osób dorosłych waha się między 0.91% (USA),
a 8.5% (Norwegia), wśród których nawet 1/5 stanowić mogą osoby starsze. W zależności od wieku, w którym choroba
pojawia się po raz pierwszy, mówi się odpowiednio o występowaniu łuszczycy wczesnej lub późnej. Stwierdzono,
że na przebieg tego schorzenia wpływa szereg czynników, m.in: wiek wystąpienia objawów, choroby współistniejące,
stosowana dieta, tryb życia czy stres. W leczeniu łuszczycy stosuje się głównie farmakoterapię, która może być
wspomagana dodatkowymi formami leczenia, w tym dietą. Ponieważ udowodniono w badaniach, że łuszczyca jest
chorobą skojarzoną z występowaniem zespołu metabolicznego i jest niezależnym czynnikiem zwiększającym ryzyko
wystąpienia miażdżycy i innych dolegliwości sercowo-naczyniowych, niezbędne jest stosowanie przez chorych
odpowiedniej diety. Dieta niskokaloryczna pozwala na uzyskanie optymalnej masy ciała, co zmniejsza ryzyko chorób
naczyniowych, pomaga osiągnąć zadowalające efekty leczenia farmakologicznego oraz prowadzi do złagodzenia
stanów zapalnych skóry i ogólnej poprawy jakości życia pacjentów. Również suplementacja kwasami omega-3
może łagodzić przebieg łuszczycy. Spożywanie produktów bogatych w antyoksydanty czy suplementacja selenem,
witaminami D3 i B12 także może przynosić pożądane efekty. Zaobserwowano też redukcję objawów skórnych
łuszczycy u części chorych stosujących dietę bezglutenową. Proponowane jest wyeliminowanie z diety alkoholu,
pieprzu, wołowiny, potraw wędzonych, napojów zawierających kofeinę i wysoko przetworzonej żywności.
Z uwagi na możliwość interakcji przyjmowanych leków z żywnością, należy je uwzględniać przy planowaniu diety.
Szczególnie istotne jest to u osób starszych, których farmakoterapię cechuje często wielolekowość.
Przestrzeganie zaleceń dietetycznych w przypadku chorych na łuszczycę to utrzymywanie prawidłowej masy
ciała (udowodniony związek z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych). Dieta może mieć również istotny wpływ
na skuteczność stosowanego leczenia farmakologicznego, przebieg choroby i jej powikłania oraz na funkcjonowanie
pacjentów – dzięki łagodzeniu fizycznych objawów choroby, pośrednio również poprawia ich stan psychiczny.
Słowa kluczowe: dieta niskokaloryczna, kwasy omega-3, łuszczyca
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REDUKCJA MASY CIAŁA ORAZ NUTRACEUTYKI W ZAPOBIEGANIU
I LECZENIU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW KOLANOWYCH
JOANNA DUDEK, ALEKSANDRA MACIUSIAK, MAŁGORZATA KARWOWSKA, BEATA PIÓRECKA (OPIEKUN)
Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Streszczenie
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych to schorzenie występujące często wśród osób na przedpolu
starości i starszych, szczególnie kobiet. Do głównych modyfikowalnych czynników ryzyka tej choroby należy
zwiększona ilość tkanki tłuszczowej w organizmie, w tym występowanie otyłości brzusznej.
Cel. Celem pracy jest przedstawienie wpływu redukcji masy ciała oraz stosowania wybranych nutraceutyków
w zapobieganiu i/lub procesie leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.
Materiał i metoda badawcza. Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa dostępnych pełnych prac w bazach PubMed
i Google Scholar. Wybór publikacji ograniczono do wyników badań kliniczno-kontrolnych, kohortowych oraz
obserwacyjnych, dotyczących rasy kaukaskiej, opublikowanych w latach 2010-2015, wyszukiwanych w oparciu
o podane słowa kluczowe.
Wyniki. Potwierdzono istotny wpływ redukcji masy ciała na zmniejszenie objawów choroby zwyrodnieniowej
stawów kolanowych, w tym poprawę funkcji oraz jakości życia. Jako najskuteczniejszą metodę wskazuje się dietę
niskokaloryczną o zredukowanej zawartości tłuszczu, bogatą w warzywa. Większe efekty osiągnięto u osób
stosujących jednocześnie dietę oraz ćwiczenia. Ważnym aspektem utraty masy ciała u chorych na chorobę
zwyrodnieniową stawów jest zmniejszenie się stężeń w surowicy krwi markerów stanu zapalnego(CRP i IL-6).
Nadal sprawdzany jest wpływ wybranych nutraceutyków na łagodzenie objawów choroby zwyrodnieniowej.
Najczęściej wybieranymi przez pacjentów oraz najlepiej przebadanymi są siarczan glukozaminy oraz chondroityny.
Ich skuteczność dalej pozostaje nie w pełni potwierdzona, niezależnie od przyjmowanej dawki (od 400 mg – 1500 mg
na dzień), czy jakości (licencjonowana czy nielicencjonowana). Kolejnymi wskazywanymi nutraceutykami są witamina
D, WNKT n-3 oraz związki antyoksydacyjne. Większość badań nie potwierdza skuteczności witaminy D w łagodzeniu
objawów, natomiast wybrane badania potwierdzają korzystne działanie WNKT n-3 w chorobie zwyrodnieniowej
stawów kolanowych. Obiecującymi związkami, będącymi jednak w fazie przedklinicznej, są zielona herbata (EGCG),
resweratrol i kurkumina, które mają działanie przeciwzapalnie i antykatabolicznie na chrząstki stawowe.
Wnioski. Należy możliwie jak najwcześniej wprowadzać programy redukcji masy ciała, uwzględniające interwencję
dietetyczną i odpowiednie ćwiczenia ruchowe wśród pacjentów z rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej kolan.
Słowa kluczowe: nadwaga/otyłość, utrata masy ciała, nutraceutyki, dieta, choroba zwyrodnieniowa stawów
kolanowych
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LATAJĄCY UNIWERSYTET GERONTOLOGICZNY
ANNA BLACHA, ALICJA BROŻEK, KALINA MAĆKOWIAK, MARCIN NOWICKI, ALICJA PŁÓCINICZAK, MARIA PIORUŃSKASTOLZMANN
Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej
Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Streszczenie
Demograficzny problem starzenia się ludności krajów rozwiniętych, w tym także Polski, co roku przybiera
coraz bardziej na sile. Szacuje się, że w 2025 r. grupa polskich seniorów stanowić będzie 25% wszystkich
mieszkańców (1). Stwarza to poważny problem nie tylko zdrowotny, ale także socjalny, ekonomiczny i społeczny,
zwłaszcza, że dynamiczny proces starzenia się polskiego społeczeństwa, częstokroć postrzegany i przedstawiany jest
jako zjawisko negatywne, jednakże pojawiają się inicjatywy, programy oraz projekty mające na celu ukazanie starości
jako naturalnego procesu oraz konieczności adaptacji przez osoby starsze do zmian zachodzących w ich
dotychczasowym życiu. Należy podkreślić, że sposób przeżywania starości zależy od samych seniorów (2).
LUG (Latający Uniwersytet Gerontologiczny) był inicjatywą, która nie tylko bazowała na założeniu, że lepsza
świadomość oznacza lepszą starość dla samych seniorów, ale stanowiła także narzędzie wspierające i edukujące
opiekunów i rodziny osób przewlekle chorych oraz będących w ostatniej fazie życia. Główny zakres działalności
opierał się na kształceniu kadr opiekunów, a także samych zainteresowanych, w celu poprawy jakości życia w wieku
podeszłym lub utrzymania jej na optymalnym poziomie, poprzez edukację zdrowotną i profilaktykę starzenia się.
LUG powstał w latach 2012-2014 w ramach projektu ASOS „Pełni życia i mądrości”. W ciągu 3 lat trwania projektu
kadra specjalistów (analitycy, pielęgniarka, rehabilitantka, arteterapeuta, pedagog, dietetyk, lekarz, pracownik
socjalny) odwiedziła 18 miast w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim. W trakcie ponad
1200 godzin udzielono indywidualnego doradztwa w zakresie edukacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej osób po
60. roku życia. Obejmowało ono: edukację z zakresu skutecznego zapobiegania chorobom, takim jak nadciśnienie,
miażdżyca, udar mózgu oraz postępowania z osobami z chorobą Alzheimera. W trakcie warsztatów słuchacze zostali
przeszkoleni w zakresie obsługi: ciśnieniomierzy, glukometrów, a także wykorzystania podstawowego sprzętu
pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego (m.in.: materace przeciwodleżynowe, kołnierze ortopedyczne, wózki inwalidzkie,
kule, chodziki, specjalistyczne opatrunki przeciwodleżynowe, środki higieniczne itp.). U seniorów wykonano
oznaczenia profilu lipidowego, glikemii, wartości ciśnienia tętniczego i analizy składu ciała. Ogółem w programie
wzięło udział ok. 1500 osób.
Uczestnicy podczas zajęć zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia i dietoprofilaktyki chorób przewlekłych.
Ponadto przeprowadzono zajęcia ułatwiające zrozumienie i akceptację starości jako pełnowartościowego etapu
życia. Dodatkowo w roku 2014, w ramach projektu, przygotowano wraz z radiem Merkury cykl audycji poświęconych
starzeniu się (kwadrans starszaka) oraz problematyce asystentów osób niepełnosprawnych.
LUG jest przykładem rozwiązania systemowego w zakresie opieki geriatryczno-gerontologicznej oraz wsparcia
umożliwiającego rodzinom opiekę nad zależnymi od niej osobami starszymi. Cele i działania LUG wpisały się
w strategię polityki społecznej, w której dostrzega się zbyt małą, jak na tempo starzenia się populacji, liczbę
programów adresowanych do najstarszej grupy społecznej. Z perspektywy trzech lat trwania projektu,
z uwagi na duże zainteresowanie zarówno ze strony instytucji świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku
jak i samych seniorów, wydaje się być bardzo uzasadniona potrzeba kontynuacji lub podjęcia podobnej inicjatywy.
Słowa kluczowe: starzenie się, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka starzenia się
Bibliografia:
1. A.A. Zych, Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010
2. A. Nowicka, Wybrane problemy osób starszych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006
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ZNACZENIE PROBIOTYKÓW W ŻYWIENIU OSÓB STARSZYCH
MARTA LEWANDOWICZ, ROMA KRZYMIŃSKA-SIEMASZKO
Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Streszczenie
Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które spożywane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny wpływ
na zdrowie gospodarza. Jeszcze do niedawna niewiele uwagi poświęcano większości bakterii jelitowych, których rola
i relacje ze zdrowiem gospodarza pozostawały nieznane przez długi czas. Obecnie coraz częściej autorzy badań
donoszą o korzystnych interakcjach, jakie zachodzą pomiędzy komensaliczną mikroflorą, a organizmem ludzkim.
Mikroorganizmy te uznawane są za aktywny element fizjologii przewodu pokarmowego. Wszelkie powstałe
zaburzenia równowagi flory bakteryjnej, obecnej w jelitach, zwane dysbiozą, mogą przyczyniać się do rozwoju
chorób, jak np. otyłości, cukrzycy, biegunek, zaparć, raka jelita grubego, alergii pokarmowych, czy też stanów
zapalnych jelit. Mikroflora jelitowa pod wpływem różnych czynników ulega licznym zmianom w trakcie życia
człowieka, można do nich zaliczyć m.in.: wiek, sposób żywienia, stan zdrowia, środowisko życia, przyjmowanie leków,
a także pH soku żołądkowego. Korzystny wpływ na mikroflorę jelitową przypisuje się probiotykom, które mogą być
dostarczane do organizmu człowieka w postaci suplementów diety, a także różnych produktów spożywczych. Pełnią
one wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka, takich jak m.in.: stymulowanie rozwoju właściwej mikroflory
jelitowej, wzmacnianie działania układu odpornościowego, poprawa motoryki przewodu pokarmowego, wzrost
sekrecji mucyn, neutralizacja związków toksycznych i rakotwórczych, czy też utrzymanie ciągłości błony śluzowej.
Pomimo, że w ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie działaniem probiotyków, wciąż
stosunkowo niewiele jest przeprowadzonych badań, w których oceniano wpływ dobroczynnych mikroorganizmów
na zdrowie osób starszych, jednakże aktualny stan wiedzy wskazuje na szerokie działanie prozdrowotne probiotyków
również u tej grupy wiekowej, polegające między innymi na stymulowaniu układu immunologicznego, czy działaniu
zapobiegającym powstawaniu zaparć.
Słowa kluczowe: mikroflora jelitowa, probiotyki, osoby starsze, właściwości prozdrowotne
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ROLA DIETY W ZAPOBIEGANIU ZWYRODNIENIA PLAMKI ŻÓŁTEJ
ZWIĄZANEJ Z WIEKIEM
MONIKA DUDEK, PROF. DR HAB. N MED. PAWEŁ BOGDAŃSKI
Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Wstęp. Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) to przewlekła i postępująca choroba centralnej siatkówki oka, prowadząca
do stopniowej utraty widzenia. Diagnozowana jest u ponad 13% osób w wieku ≥ 85 lat, żyjących w krajach
rozwiniętych. Do czynników ryzyka AMD zalicza się nieprawidłowy styl życia, a w szczególności niewłaściwą,
nieurozmaiconą dietę, z niewielkim udziałem produktów bogatych m.in. w luteinę i zeaksantynę, PUFA oraz
resweratrol, których prozdrowotne działanie potwierdzono w licznych badaniach. Wzbogacenie diety w wymienione
związki może zmniejszać ryzyko wystąpienia AMD. Aby to pokazać, przeprowadzono przegląd prac naukowych
opublikowanych w latach 2014-2015, związanych z żywieniem w AMD.
Wyniki. Luteina i zeaksantyna to główne składniki pigmentu plamki żółtej oka, których stężenie maleje wraz
z wiekiem. Zaliczane są do silnych antyoksydantów wykazujących właściwości filtrowania wysokoenergetycznego
światła niebieskiego, będącego jednym z czynników ryzyka wystąpienia AMD. Spożywanie 6-14 mg/dobę luteiny
zmniejsza ryzyko wystąpienia AMD i dolegliwości z nim związanych. Spożywanie produktów bogatych w luteinę
i zeaksantynę (m.in. jarmuż, jaja kurze, dynia), wpływa na wzrost ich stężenia w plamce i surowicy.
DHA i EPA poprzez wpływ na różnicowanie się komórek i zwiększanie czasu przeżycia fotoreceptorów, mogą
odgrywać ważną rolę w ochronie siatkówki oka przed działaniem czynników ją uszkadzających. Regularne
spożywanie produktów bogatych w kwasy tłuszczowe n-3 m.in. tłuste ryby (łosoś, makrela), może zmniejszać ryzyko
wystąpienia AMD.
Resweratrol, (polifenol m.in. w skórce czerwonych winogron), dzięki właściwościom przeciwutleniającym, wykazuje
możliwe działanie zapobiegające wystąpieniu AMD.
Wnioski. Prawidłowo zbilansowana dieta, bogata w luteinę i zeaksantynę, PUFA, resweratrol, odgrywać może ważną
rolę w zapobieganiu i dalszemu rozwojowi AMD. Wymagane są jednak szersze niż dotąd badania w zakresie
skuteczności stosowania tych związków i określenia dawki terapeutycznej.
Słowa kluczowe: AMD, zeaksantyna, luteina, PUFA
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