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Introduction. Prevention and treatment of metabolic diseases, which are 
mainly related to unhealthy nutrition and lifestyle in the earlier decades 
of life, is the challenge of present geriatric medicine.

Aim. The assessment of nutritional status of elderly inhabitants of a small-
town environment.

Material and methods. The study group consisted of 268 inhabitants of 
Twardogora (198 women, 70 men) aged over 60 years.

Results. Overweight was observed in 35.4% of the women and 47.1% of 
the men, while obesity in 45.5% and 34.3%, respectively. In the study group 
1.5% of the women and 1.4% of men had BMI <18.5 kg/m2. About 81% 
of the women had waist circumference of over 88 cm and more than 64% 
of men – of over 102 cm. Total cholesterol level ≥190 mg/dl was observed 
in 22.7% of the women and 21.4% of the men, while LDL-cholesterol 
level ≥100 mg/dl in 24.2% and 18.6%, respectively. The triglyceride level 
≥150 mg/dl was observed only in 2.5% of the women and 5.8% of the 
men. Elevated blood glucose level (≥100 mg/dl) was found in 17.2% 
of the women and 21.5% of the men. A too low hemoglobin level was 
revealed in 1.5% of the women and 8.6% of the men. The majority of the 
study group (93.9% of the women, 95.7% of the men) had proper total 
lymphocyte count. Light malnutrition was found in 5.1% of the women 
and 4.3% of the men, while moderate in 1% of the women.

Conclusions. More than 80% of the studied seniors manifested excessive 
body weight, which indicates the need for preventive activities and 
education about the consequences of overweight and obesity.

Key words: elderly people, nutritional status, biochemical and anthropometric 
parameters, cholesterol, glucose

Wprowadzenie. Wyzwaniem współczesnej medycyny geriatrycznej jest 
prewencja i leczenie chorób metabolicznych, które związane są głównie 
z nieprawidłowym sposobem żywienia i stylem życia we wcześniejszych 
dekadach.

Cel badań. Ocena stanu odżywienia ludzi starszych mieszkających w małym 
mieście – Twardogórze.

Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 268 mieszkańców Twardogóry 
(198 kobiet i 70 mężczyzn) w wieku powyżej 60 roku życia.

Wyniki. Nadwagę stwierdzono u 35,4% kobiet i 47,1% mężczyzn, 
a otyłość odpowiednio u 45,5% i 34,3% badanych. Spośród badanych 
seniorów 1,5% kobiet i 1,4% mężczyzn posiadało BMI <18,5 kg/m2. 
Około 81% kobiet posiadało obwód talii powyżej 88 cm, a ponad 64% 
mężczyzn – powyżej 102 cm. Stężenie cholesterolu całkowitego ≥190 mg/dl 
stwierdzono u 22,7% kobiet i 21,4% mężczyzn, a stężenie cholesterolu 
LDL≥100 mg/dl odpowiednio u 24,2% i 18,6% badanych. Stężenie 
triglicerydów we krwi ≥150 mg/dl stwierdzono tylko u 2,5% kobiet i 5,8% 
mężczyzn. Podwyższone stężenie glukozy we krwi (≥100 mg/dl) stwierdzono 
u 17,2% kobiet i 21,5% mężczyzn. Stężenie hemoglobiny poniżej normy 
posiadało 1,5% kobiet i 8,6% mężczyzn. U większości badanych osób 
z Twardogóry (93,9% kobiet i 95,7% mężczyzn) stwierdzono prawidłowe 
wartości wskaźnika CLL (całkowita liczba limfocytów). Lekkie niedożywienie 
wykazano u 5,1% kobiet i 4,3% mężczyzn, a umiarkowane u 1% kobiet. 

Wnioski. U ponad 80% badanych seniorów stwierdzono nadmierną masę 
ciała, co wskazuje na konieczność prowadzenia działań prewencyjnych 
w celu redukcji masy ciała oraz prowadzenia edukacji o konsekwencjach 
zdrowotnych nadwagi i otyłości.

Słowa kluczowe: ludzie starsi, stan odżywienia, parametry biochemiczne 
i antropometryczne, cholesterol, glukoza
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Wykaz skrótów

CLL – całkowita liczba limfocytów
BMI – wskaźnik masy ciała (body mass index)
WHR – wskaźnik talia-biodra (waist to hip ratio)

Wstęp

 Stan odżywienia jest przede wszystkim odpo-
wiedzią organizmu na zwyczajowy sposób żywienia. 
Jest wynikiem wchłaniania oraz wykorzystania wcho-
dzących w skład żywności składników odżywczych, 
a także oddziaływania na te procesy czynników pa-
tologicznych. Pozostałe determinanty, jak m.in.: płeć, 
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wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuacja 
ekonomiczna, długotrwałe przyjmowanie leków po-
średnio warunkują pobieranie żywności, a przez to 
stan odżywienia człowieka [1].
 Wyzwaniem współczesnej medycyny geriatrycz-
nej jest leczenie i prewencja chorób metabolicznych 
(m.in. otyłości, chorób układu sercowo-naczynio-
wego, chorób neurozwyrodnieniowych, nadciśnienia 
tętniczego krwi, cukrzycy typu 2, osteoporozy) czy 
nowotworów, których największą liczbę diagnozuje się 
w grupie osób starszych [2, 3]. Należy jednak podkre-
ślić, że etiologia tych schorzeń kojarzona jest głównie 
z nieprawidłowym sposobem żywienia i stylem życia 
we wcześniejszych dekadach. Otyłość, zwłaszcza 
brzuszna, stwarza niebezpieczeństwo rozwoju chorób 
układu sercowo-naczyniowego [4, 5]. Stanowi ryzyko 
schorzeń, takich jak: cukrzyca typu 2, nadciśnienie 
tętnicze, choroba niedokrwienna serca czy niektóre 
nowotwory np. jelita grubego [4-8]. Otyłość zwiększa 
również prawdopodobieństwo powstawania zaburzeń 
oddychania, kamicy żółciowej i zwyrodnieniowych 
zmian w układzie ruchu [5, 6].
 Podczas starzenia się organizmu następuje wiele 
zmian w układzie pokarmowym człowieka, co może 
wpływać na jego stan odżywienia. Do pogorszenia 
pracy układu pokarmowego prowadzi m.in. zanikanie 
błony śluzowej żołądka i jelit, spadek wydzielania śli-
ny oraz osłabienie perystaltyki jelit, skutkiem czego 
mogą występować zaparcia lub nietrzymanie stolca. 
Następuje także zmniejszenie aktywności enzymów 
wydzielanych przez trzustkę, co utrudnia trawienie 
spożywanych pokarmów [9-12]. Wynikiem zmian 
w przewodzie pokarmowym są także uchyłki jelita 
grubego. W krajach zachodnich choroba ta dotyka 
około 40% osób powyżej 65 roku życia (r.ż). Choroba 
uchyłkowa okrężnicy może prowadzić do powikłań, 
m.in. takich jak: niedrożność jelita, krwawienia z prze-
wodu pokarmowego, perforacja z zapaleniem otrzew-
nej oraz przetok – zazwyczaj do pęcherza moczowego 
[13]. Wraz z wiekiem wątroba ulega zmniejszeniu 
o 20-30% (37% do 90 r.ż.). Ograniczony staje się 
również przepływ krwi przez ten narząd. Zachodzące 
zmiany powodują zaburzania niektórych procesów 
metabolicznych, takich jak wytwarzanie albumin czy 
cholesterolu. Zmniejsza się ponadto zdolność wątroby 
do neutralizacji toksyn, alkoholu, leków [9, 11, 12].

Cel pracy

 Ocena stanu odżywienia ludzi starszych miesz-
kających w małym mieście w oparciu o wskaźniki 
antropometryczne i biochemiczne. 

Materiał i metody

 Pisemne i ustne informacje o planowanym bada-
niu „Zdrowie Seniora” otrzymały wszystkie osoby po 

60 r.ż. mieszkające w Twardogórze w województwie 
dolnośląskim (n=1018), jednak do badań zgłosiło się 
268 osób (26,3%). Wśród badanych było 198 kobiet 
i 70 mężczyzn. W badanej grupie kobiet 46,0% było 
w wieku 60-65 lat, 35,4% w wieku 66-75 lat i 18,7% 
w wieku >75 lat. Wśród mężczyzn w poszczególnych 
grupach wiekowych było odpowiednio 40%, 37,1% 
i 22,9% badanych. Badania prowadzono w 2008 r.
 Do oceny ich stanu odżywienia wykorzystano 
parametry antropometryczne, takie jak: masa ciała 
(atestowana waga lekarska) i wysokość ciała (miara 
antropometryczna), które pozwoliły na obliczenie 
wskaźnika BMI. Interpretacja wskaźnika BMI u osób 
starszych może budzić kontrowersje ze względu na 
zmiany w postawie ciała [14], dlatego w ocenie stanu 
odżywienia seniorów, za pomocą fałdomierza, dodat-
kowo wykonano pomiar grubości 4 fałdów skórno-
tłuszczowych: nad mięśniem trójgłowym i dwugłowym 
ramienia, podłopatkowym oraz nad talerzem biodro-
wym. Następnie wykorzystując równanie Durnin’a-
Womersley’a obliczono zawartość tkanki tłuszczowej 
w organizmie [15]. Za pomocą taśmy krawieckiej 
zmierzono obwody talii i bioder, a następnie na tej pod-
stawie obliczono wskaźnik WHR (waist to hip ratio).
 Badania biochemiczne obejmowały: morfologię 
krwi, stężenie glukozy oraz profil lipidowy (stężenie 
cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, chole-
sterolu HDL i triglicerydów). Oznaczenie morfologii 
przeprowadzono za pomocą automatycznego anali-
zatora hematologicznego Sysmex K-4500 (SYSMEX 
Corporation, Japan). Stężenie glukozy we krwi ozna-
czone zostało metodą enzymatyczną, przy użyciu ana-
lizatora Olympus. Stężenie cholesterolu całkowitego 
w surowicy krwi oznaczono metodą enzymatyczną 
z wykorzystaniem odczynników firmy Olympus Cho-
lesterol, a frakcji HDL spektrofotometryczną metodą 
enzymatyczną przy użyciu odczynników OSR6587 
oraz analizatora firmy Olympus. Oznaczenie stężenie 
triglicerydów przeprowadzono metodą koloryme-
tryczną, za pomocą testu enzymatycznego Olympus. 
Stężenie cholesterolu LDL w surowicy krwi zostało ob-
liczone według wzoru Friedewalda [16]. Oznaczenia 
wykonane były w specjalistycznym laboratorium.
 Na podstawie oznaczonych parametrów morfolo-
gicznych obliczona została całkowita liczba limfocy-
tów (CLL), według wzoru [17]:

CLL [mm3]= 
% limfocytów × liczba leukocytów

100

Wyniki

 Badani seniorzy w większości charakteryzowali 
się nadmierną masą ciała, o czym świadczyły wartości 
wskaźnika BMI (ryc. 1). Zaledwie u 17,7% kobiet 
i 17,1% mężczyzn BMI było prawidłowe w granicach 
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18,5-24,9 kg/m2. Nadwagę stwierdzono u 35,4% 
kobiet i 47,1% mężczyzn, a otyłość odpowiednio 
u 45,5% i 34,3% badanych. U 1,5% kobiet i 1,4% 
mężczyzn wartości BMI wskazywały na niedożywie-
nie. Pomiar obwodu talii wykazał na występowanie 
otyłości brzusznej u znacznego odsetka badanych 
seniorów (tab. I). Obwód talii powyżej 88 cm stwier-
dzono u 81,8% kobiet, a powyżej 80 cm – wśród 93,4% 
kobiet. U ponad 64% mężczyzn stwierdzono obwód 
talii powyżej 102 cm, a u ponad 87% – powyżej 94 cm. 
Na podstawie wartości wskaźnika WHR stwierdzono, 
że wśród kobiet dominowała otyłość androidalna 
(91,4%), a u mężczyzn gynoidalna (65,7%). 
 Dla potwierdzenia danych o nadmiernej masie 
ciała obliczono również zawartość tkanki tłuszczowej 

w organizmach badanych seniorów (tab. II). Pra-
widłową wartość tego parametru posiadało zaledwie 
4,5% kobiet i 17,1% mężczyzn. Nadmierna zawartość 
tkanki tłuszczowej charakteryzowała 94,9% seniorek 
i 80% seniorów. 
 W celu oceny stanu odżywienia wykonano pomiar 
grubości fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem 
trójgłowym niedominującego ramienia (tab. III). 
U większości badanych osób (88,9% kobiet i 57,1% 
mężczyzn) wykazano optymalną wartość tego wskaź-
nika. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego, świadczącą 
o ciężkim niedoborze energetycznym stwierdzono 
u 1,5% kobiet i 22,9% mężczyzn. Cieńszy fałd skór-
no-tłuszczowy nad mięśniem trójgłowym ramienia 
u mężczyzn, może wynikać z bardziej rozwiniętej 
tkanki mięśniowej, ze względu na pracę fizyczną wy-
konywaną przez nich w młodości. 
 Pomimo, iż u znacznego odsetka badanych stwier-
dzono występowanie nadwagi lub otyłości większość 
badanej grupy określiła swój tryb życia pod względem 
aktywności ruchowej jako przeciętnie aktywny (51% 
kobiet i 62,9% mężczyzn). Nieaktywny tryb życia 
prowadziło 17,7% kobiet i 4,3% mężczyzn. Ponad 
74 % seniorów deklarowało, że jako formę spędzania 
wolnego czasu preferuje spacery, jazdę na rowerze, 
zajmowanie się działką lub ogródkiem. Telewizję 
w wolnym czasie oglądało 34,8% kobiet oraz 42,9% 
mężczyzn. Niewielka część osób (15,2% kobiet 
i 18,6% mężczyzn) czytała czasopisma, książki lub 
rozwiązywała krzyżówki. Około 26% kobiet i 11% 
mężczyzn w wolnym czasie zajmowała się pracami 
domowymi, opiekowała wnukami. Wśród innych form 
spędzania wolnego czasu kobiety (19,2%) wymienia-
ły: spotkania Klubu Seniora, spotkania ze znajomymi, 
prace ręczne (np. robienie na drutach, wyszywanie). 
Mężczyźni (27,1%) także uczęszczali na spotkania 
Klubu Seniora, ale ponadto łowili ryby lub jeździli na 
grzyby. 

Ryc. 1. Występowanie nadwagi i otyłości w grupie badanych miesz-
kańców Twardogóry

Fig. 1. Prevalence of overweight and obesity among the studied inha-
bitants of Twardogora
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Tabela I. Występowanie otyłości brzusznej w grupie badanych osób starszych
Table I. Prevalence of abdominal obesity in the study group

Parametr
Kobiety (n=198) Mężczyźni (n=70)

n % n %

Obwód talii 

Kobiety ≥ 80 cm

Mężczyźni ≥ 94 cm 185 93,4 61 87,1

Obwód talii 

Kobiety ≥ 88 cm

Mężczyźni ≥ 102 cm 162 81,8 45 64,3

WHR

Kobiety ≥ 0,8

Mężczyźni ≥ 1,0 181 91,4 24 34,3

Tabela II. Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie w grupie 
badanych osób starszych
Table II. Body fat percentage in the study group

Kobiety (n=198)
Zawartość tkanki tłuszczowej 

w organizmie [%]

Mężczyźni (n=70)

n
Odsetek 

grupy (%)
n

Odsetek 
grupy (%)

1 0,5 < 22 Niska < 17 2 2,9

9 4,5 22-33 Prawidłowa 17-25 12 17,1

188 94,9 > 33 Wysoka > 25 56 80,0

Tabela III. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym 
niedominującego ramienia w grupie badanych osób starszych
Table III. Skin-fold thickness of fat over the triceps muscle in the study group

Kobiety (n=198) Grubość fałdu skórno-tłuszczowego nad 
mięśniem trójgłowym niedominującego 

ramienia [mm]

Mężczyźni (n=70)

n
Odsetek 

grupy (%)
n

Odsetek 
grupy (%)

176 88,9 > 13,8 Optymalna > 11,7 40 57,1

7 3,5 13,8-12,4 Prawidłowa 
(100-90% 

normy)

11,7-10,5 6 8,6

8 4,0 12,3-11,0 Lekki niedobór 
(<90-80% 

normy)

10,4-9,4 5 7,1

4 2,0 10,9-9,7 Umiarkowany 
niedobór (<80-

70% normy)

9,3-8,2 3 4,3

3 1,5 < 9,7 Ciężki niedobór 
(<70% normy)

< 8,2 16 22,9
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 Wartości parametrów, które charakteryzowały 
profil lipidowy badanych seniorów z Twardogóry 
przedstawione zostały w tabeli IV. Prawidłowe stę-
żenie cholesterolu całkowitego stwierdzono u 77,3% 
kobiet i 78,6% mężczyzn. U ponad 20% badanych 
seniorów stężenie cholesterolu całkowitego przekra-
czało 190 mg/dl. Prawidłowe stężenie cholesterolu 
HDL stwierdzono u 97% kobiet i 97,1% mężczyzn, 
a cholesterolu LDL odpowiednio u 75,8% i 81,4% 
badanych. Większość badanych osób starszych posia-
dała również zgodne z normą stężenie triglicerydów 
we krwi (97,5% kobiet i 94,3% mężczyzn). 
 Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w ni-
niejszej pracy stwierdzono u ok. 17% kobiet i 21% 
mężczyzn, o czym świadczyło podwyższone stężenie 
glukozy we krwi seniorów (tab. IV). Stan przedcukrzy-
cowy stwierdzono u 10,1% kobiet i 18,6% mężczyzn, 
a cukrzycę odpowiednio u 7,1% i 2,9% badanych. 
 Prawidłowe stężenie hemoglobiny we krwi stwier-
dzono u 96% kobiet i 88,6% mężczyzn z Twardogóry 
(tab. IV). Stężenie hemoglobiny poniżej normy wy-

kazano u 1,5% kobiet i 8,6% mężczyzn, a powyżej 
normy odpowiednio 2,5% i 2,9% badanych. Zbyt 
niskie wartości hematokrytu stwierdzono natomiast aż 
u 80% mężczyzn i 43,9% kobiet. Stężenie erytrocytów 
poniżej wartości referencyjnych miało odpowiednio 
60% i 31,3% badanych. Stężenie leukocytów u około 
95% seniorów z Twardogóry mieściło się w granicach 
normy. 
 U większości badanych osób z Twardogóry 
(93,9% kobiet i 95,7% mężczyzn) stwierdzono pra-
widłowe wartości wskaźnika CLL (tab. V). Lekkie nie-
dożywienie wykazano u 5,1% kobiet i 4,3% mężczyzn, 
a umiarkowane u 1% kobiet. Żaden z seniorów nie 
został sklasyfikowany jako osoba z ciężkim niedoży-
wieniem według wskaźnika CLL.

Tabela IV. Parametry biochemiczne w grupie badanych osób starszych
Table IV. Biochemical parameters in the study group

Parametr Kobiety (n=198) Mężczyźni (n=70)

n % n %

Cholesterol cał-
kowity [mg/dl]

<190 153 77,3 55 78,6

≥190 45 22,7 15 21,4

Cholesterol HDL 
[mg/dl]

Prawidłowy* 192 97,0 68 97,1

Nieprawidłowy** 6 3,0 2 2,9

Cholesterol LDL 
[mg/dl]

<100 150 75,8 57 81,4

100-129 31 15,7 10 14,3

130-159 12 6,1 3 4,3

160-189 3 1,5 0 0,0

≥190 2 1,0 0 0,0

Triglicerydy 
[mg/dl]

<150 193 97,5 66 94,3

150-199 3 1,5 2 2,9

≥200 2 1,0 2 2,9

Glukoza [mg/dl] <100 164 82,8 55 78,6

100-125 20 10,1 13 18,6

≥126 14 7,1 2 2,9

Hemoglobina 
[g/dl]

Poniżej normy a 3 1,5 6 8,6

Norma 190 96,0 62 88,6

Powyżej normy 5 2,5 2 2,9

Hematokryt [%] Poniżej normy b 87 43,9 56 80,0

Norma 111 56,1 14 20,0

Powyżej normy 0 0 0 0

Erytrocyty 
[×106/mm3]

Poniżej normy c 62 31,3 42 60,0

Norma 136 68,7 28 40,0

Powyżej normy 0 0 0 0

Leukocyty 
[×103/mm3]

<4 8 4,0 1 1,4

4-10 187 94,4 68 97,1

>10 3 1,5 1 1,4

* kobiety ≥50 mg/dl, mężczyźni ≥40 mg/dl; ** kobiety <50 mg/dl, męż-
czyźni <40 mg/dl; a – norma dla kobiet 12-16 g/dl, norma dla mężczyzn 
14-18 g/dl; b – norma dla kobiet 37-47%, norma dla mężczyzn 42-52%; 
c – norma dla kobiet 4,2-5,4 [×106/mm3], norma dla mężczyzn 4,7-6,2 
[×106/mm3]

Tabela V. Całkowita liczba limfocytów (CLL) w grupie badanych osób star-
szych
Table V. Total lymphocyte count in the study group

CLL (mm3)
Kobiety (n=198) Mężczyźni (n=70)

n % n %

Prawidłowe odżywienie >1500 186 93,9 67 95,7

Lekkie niedożywienie 1200-1499 10 5,1 3 4,3

Umiarkowane niedo-
żywienie

800-1199 2 1,0 0 0,0

Ciężkie niedożywienie <800 0 0,0 0 0,0

Dyskusja

 Otyłość w znacznym stopniu wpływa na pogor-
szenie jakości życia. Jest jedną z głównych przyczyn 
chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu 
2, a także przyspiesza rozwój niektórych nowotworów 
[3, 5, 6]. Nadmierną masę ciała stwierdzono u ponad 
80% badanych osób z Twardogóry. Osoby starsze obję-
te innymi badaniami, zarówno w kraju jak i na świecie, 
również charakteryzowały się nadmierną masą ciała. 
Średnie BMI w grupie 40 osób z Poznania wynosiło 
30,1 kg/m2 u kobiet i 28,3 kg/m2 u mężczyzn [18]. 
Nadmierną masę ciała stwierdzono u większości osób 
powyżej 50 r.ż. ze Szczecina, których badaniami ob-
jęła Rębacz [19]. Spośród 108 osób uczestniczących 
w tych badaniach BMI powyżej normy stwierdzono 
u 82,5% kobiet i 80% mężczyzn. W grupie miesz-
kańców województwa świętokrzyskiego w wieku 
55-64 lata nadwagę stwierdzono u 42% kobiet i 52% 
mężczyzn, a otyłość odpowiednio u 40% i 37% osób 
[20]. Wśród mieszkańców państw z projektu SENE-
CA tylko kobiety z Włoch posiadały prawidłowe BMI, 
które wynosiło 24,9 kg/m2 [21]. Najwyższe BMI 
wśród osób starszych z programu SENECA stwierdzo-
no w Hiszpanii (kobiety 28,6 kg/m2, mężczyźni 27,7 
kg/m2) [21]. Perissinotto i wsp. [22] wykazali zbyt 
wysokie BMI w grupie osób z Włoch w wieku 65-84 
lata, które u kobiet wyniosło 27,6 kg/m2, a u mężczyzn 
26,4 kg/m2. Średnie BMI świadczące o nadwadze 
zaobserwowano również wśród mieszkańców Węgier 
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powyżej 50 r.ż., przy czym wyższym BMI charakte-
ryzowały się osoby w wieku 50-64 lata w porównaniu 
z osobami starszymi (mężczyźni 27,2 vs 26,7 kg/m2; 
kobiety 26,7 vs 25,4 kg/m2) [23]. W grupie mężczyzn 
z Wielkiej Brytanii w wieku powyżej 65 lat stwierdzo-
no średnie BMI świadczące o nadwadze (25,5 kg/m2), 
natomiast w grupie kobiet odnotowano prawidłowe 
wartości tego wskaźnika (24,4 kg/m2) [24].
 W badaniu Słowińskiej i wsp. [18] u większości 
osób, podobnie jak wśród seniorów z Twardogóry, 
również występowała otyłość androidalna. Nadmier-
ną masę ciała wśród osób starszych, z dominującym 
typem androidalnym, wykazała także Duda [25]. 
Średnia wartość wskaźnika WHR wśród mieszkańców 
Włoch w wieku 65-84 lata wynosiła u mężczyzn 0,97, 
natomiast u kobiet 0,94 [22].
 W badanej grupie osób starszych z Twardogóry 
stwierdzono zbyt wysoką zawartość tkanki tłuszczo-
wej w organizmie. Średni odsetek tkanki tłuszczowej 
w organizmie (36,7% u kobiet i 26,7% u mężczyzn) 
przekraczał wartości prawidłowe także wśród senio-
rów z badania Słowińskiej i wsp. [18]. Nadmierną ilość 
tkanki tłuszczowej (29,4%) posiadali także mężczyźni 
z Grecji [26]. 
 Wysokie stężenie cholesterolu we krwi jest jednym 
z kluczowych czynników rozwoju miażdżycy, a przez 
to zwiększa ryzyko wystąpienia choroby niedokrwien-
nej serca i udaru [3]. W badaniu własnym ponad 3/4 
seniorów charakteryzowała się prawidłowym stęże-
niem cholesterolu całkowitego we krwi. Słowińska 
i Wądołowska [27] stwierdziły prawidłowe stężenie 
cholesterolu całkowitego tylko wśród 23,2% kobiet 
oraz 46,3% mężczyzn w starszym wieku z okolic 
Olsztyna. U mniejszego odsetka osób, w porównaniu 
do seniorów z Twardogóry, stwierdzono natomiast 
prawidłowe stężenie cholesterolu frakcji HDL (55% 
kobiet i 34,9% mężczyzn). Większość osób z okolic 
Olsztyna (85,9% kobiet i 95,8% mężczyzn) miała 
jednak właściwe stężenie triglicerydów we krwi. 
Średnie stężenie cholesterolu całkowitego we krwi 
wśród kobiet z Włoch w wieku 75-85 lat wynosiło 
189,8 mg/dl, a wśród mężczyzn 192,2 mg/dl [28]. 
Średnie stężenie cholesterolu HDL i triglicerydów we 
krwi w grupie mieszkańców Włoch było prawidłowe 
[28]. Podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego 
stwierdzono w grupie kobiet w średnim wieku 81 lat 
(225 mg/dl) i mężczyzn w średnim wieku 76,5 lat 
(211 mg/dl) mieszkających w północnej Hiszpanii 
[29].

 Wysokie stężenie glukozy we krwi zwiększa 
ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych. Chorzy na 
cukrzycę są narażeni także na inne powikłania, m.in. 
niewydolność nerek i utratę wzroku [30]. Zaburzenia 
gospodarki węglowodanowej stwierdzono u ok. 1/5 se-
niorów z Twardogóry. Prawidłowym stężeniem gluko-
zy we krwi charakteryzowało się 73,4% kobiet i 83,3% 
mężczyzn z badania Słowińskiej i Wądołowskiej [27]. 
Średnie stężenie glukozy we krwi wśród mieszkańców 
Włoch wynosiło 99,6 mg/dl w grupie kobiet i 102 
mg/dl w grupie mężczyzn [28]. Podwyższoną glikemię 
odnotowano u osób starszych z Hiszpanii (kobiety 107 
mg/dl, mężczyźni 109 mg/dl) [29].
 Większość seniorów (97,9% kobiet i 86,8% 
mężczyzn) z badania Słowińskiej i Wądołowskiej 
[27], podobnie jak w niniejszej pracy, posiadało 
prawidłowe stężenie hemoglobiny we krwi. Średnie 
stężenie hemoglobiny u kobiet z Włoch wynosiło 
13,9 g/dl, a u mężczyzn 14,5 g/dl [28]. W grupie 
kobiet z Hiszpanii stężenie to wynosiło 14,2 g/dl, 
a w grupie mężczyzn 14,8 g/dl [29].

Wnioski
1. Głównym problemem zdrowotnym stwierdzo-

nym w badanej grupie seniorów z Twardogóry 
była nadmierna masa ciała, a u większości bada-
nych wykazano otyłość brzuszną. Uzasadnione 
jest zatem prowadzenie działań prewencyjnych 
w celu skutecznego zmniejszenia występowania 
nadwagi i otyłości w grupie seniorów mieszkają-
cych w małym mieście oraz edukacji na temat ich 
konsekwencji zdrowotnych.

2. Wskazana jest poprawa leczenia i kontroli za-
burzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej 
wśród badanych seniorów, ponieważ u około 20% 
z nich stwierdzono nieprawidłowy profil lipidowy 
oraz zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi.

3. Większość badanych mieszkańców Twardogóry 
odznaczało się prawidłowym stanem odżywienia 
stwierdzonym na podstawie całkowitej liczby lim-
focytów. Lekkie niedożywienie wykazano u 5,1% 
kobiet i 4,3% mężczyzn, a umiarkowane u 1,0% 
kobiet. Żaden z seniorów nie miał natomiast 
ciężkiego niedożywienia.

4. U znacznego odsetka badanych seniorów, po-
mimo prawidłowego stężenia hemoglobiny we 
krwi, stwierdzono zbyt niski poziom hematokry-
tu i erytrocytów, co może wskazywać na ryzyko 
występowania anemii w tej grupie osób i wymaga 
pogłębionej diagnostyki medycznej.
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